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Dos factos mais importantes oçcorriãos dnrante as sessões ·do . 2° mez da conroca~ão extraor:-
, dinarm da Gamara àos Srs. Devutados · 

(19a. Legislatura) 

RECONHECiltENTO DE DEPUTADOS 

As commissões de inquerito apresentaram os seguintes pareceres: 

N. i05 - 1885. Reconhecendo deputado pelo 2° districto da provincia. do Espirito Santo, o 
conselheiro José Fernandes da. Costa Pereira Junior. - - ·· 

N. i06- 1885. Idem, Idem, o Dr. Juven~io Alves de SÓuza~ pelo 1.2° districto da pro-
víncia da Bahia. . · 

N. i07- 1885. Idem, Idem. o conselheiro João Manoel Pereira. da. Silva.~ pelo 9o districto 
da provinch do Rio de Janeiro . 

: N. 108- 1885. Idem, Idem, o Dr. Luiz Accioli Pereira Franco, pelo ito districto da pro-
vincia da Bahia. : · 

N. 109-1885. Idem, Idem, o Dr. Frederico Aagusto Borges, pelo 1° districto da provín-
cia. do Ceara . · 

N. tiO- 1885. Idem, Idem, o Dr. José Moreira BrandãotCastello Branco, pelo 2o districto 
da provincia do Rio Grande do Norte. 

N. ii1- 1885. Idem, Idem, o Dr. José Vianna Vaz, pelo 6° districto da provincia do 
Maranhão. 

N. 112-1885. Idem, Idem, o Dr. José Lopes Pessoa da Costa, pelo 38 districto da pro-
vincia da Parahyba. : 

N. 113 - i885. Mandando proceder a noya eleição no 1° districtoda provincia do Pará.. 
N. 114 ~ 1885. Idem, Idem, no 2° districto da provincia do Rio de Janeiro ( côrta). 
N. H5- 1885. Reconhecendo deputado pelo 2° districto. do Parà o Dr. Fellippe Jt»é .de 

Lima. · 
N. 116-1885. Idem, Idem, pelo 4° distrieto do Parâ, o Dr. Dzmetrio Bezerra da Rocha 

Moraes. 
N. i 17- 1885. Idem, Idem, pelo So districto da provincia de Minas Geraes, o Dr. Carlos 

Vaz de Mello. 
N. i 18 ::- i885. Idem • Idem, pelo 12 · diatricto da provincia do Rio de Ja nairo o Dr. An

tonio Candido . da Cunha L~itão. 
Det~tes parecer~:; com os respectivos vntos em separado a. cama.ra jà approvou os que con

cluem pelo reconhecimento dos seguintes deputados: 
O conselheiro Jos~ Fernandes da Costa Pereira Junior. 
Dr. Ju:vencio Alves de Souza . · 
(1} Dr. Antonio Carlos da França Carvalho. 
Dr. Luiz Acc10li Pereira Fr~nco . 

. Dr. Ft·ederico Augusto Borges. 
Dr. José Vianna Va.z. . 
(2) Dr. Jos~ Eva.risto da. Cruz Gouvéa. ' 
Na sessão de i3 pr.:!sta.ram juramento e tomaram as~ento: oa Srs. Costa Pereira, Juveneio 

Alves, França Carvalho. e Accioli Franco; na de 29 os Srs. Frederico Borges e Cruz GoU\•êa. :;:-; . 

(i): Foi r~conhecitlo deputado contra as condusõos do parceor da. commissão e do accÓrdo C.)m a.s io voto crn 
sopa.r:ulo. To,·o como competidor. o con:;olhoiro João :Manoel Pereira da. Silva. . 

· (2j-:Jdom, Idem. Toro como competidor o Dr. José Lopes Possoa da Costa - · · ·· 
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RECAPITULAÇÃO 

Até esta data tem silo reconhecido:; deputados: 

Liberaes .•• :· . .•.......•. . .. · .• · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • ·· 
Cons_grvadore> ...•......•... _ . . ~ .... ... • •..•• ;·.; ._ .. ~ .•• • •. · .•.•..•• 

Faltam reconhecer .... • . .. .••. . •.....•. . •...•. . ....•..... • ..• 
V a as OI" fallecimento ......... · .•.. . .•• ••.. • ......•..•.•.....• 

)} . poL" eleições ·annu~ladas ......... . ....... . . . .. . ........ . 
Vaga deixada por escolha de senador ......•.... ...... . •.........• 

i25 
Dos que faltam reconhecer são: 

Da provincia do Pa.rà ......•..•••.....•.•.....•..••.•.....•....• 
>'f » - do Pia.uhy .••.•••.•.•.....•... . ...••.. • • . .. • ...• . 
).., -,.. do ·Cearà . .. ...... ~····· ·· ····· · ·················· 

3\ 
f 
2 

... ....... .. .. ... ........... 
de Perna.mliluco •. • ••.•..•....•.. . . • . . ..••......•. 3· D 

da Bahia . ..... . .. . . . ..... . ......... . ......... . ... . 2 
do Rio de Janeiro. . . • . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . .•. 2 
de l\1inas Geraes •••.. • ••• • •. . •. • .... .. ....••••.•• 1 

Destes~ jà. tem parecer publicado e dado para or dem do dia: 

3'. 
1) 

8 il 
Da provincia do Par à .••••••• • • • ••••• . ••.••.•••• ·::: •••• . • •• _ •••• 
» >) do Rio Grande do Norte ..•.. . •• ••....•.•••.•....•. 
» » · de Pernambuco . •..•.• .. ••....•. • ...•••• • ..••... • 
>) » do Rio de Janeiro ••.•••.•..••..••... •••.•..•.• . ... 
>) )) de 11inas Geraes . • .•. • . • •. . ..•••.•••. c· ••••.•..•••. 

Ainda não tem parecer: 

Da provincia de Pernambuco .• . · • . ..... . ..••.•.. . .•...•.... .. .• 2' 
Do Piauh • • .. --~ . . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . . • • . . • • . . . • • . 
Do Ceará ..•................ . ..... ..................... . ... . ... 2 
Da Bahia . .......... ~ . ..... .... . ... '"· ... .. .......... . ·· . • ... ... . . 2 

15 
., 

40 eleições 
44 )) 

34 lt 

A f a commissão de inquerito tem dado pa.rec~r sobre . .. .•• . .... . 
A 2a. » " » >> » » » •••••.• • •••• 
A ga. )> )) » » » » >> •••••••••••• 

Falt~m dar pare'cer: 

5 eleições 
2 » 

A. f a Commissão do in.querito sobt•c ... . .......... . .......... . . . 
A 2a. >> » » )) 4 • • • • ••••••••••. •• • ••• • •••• • • 

Pl\.OPOSTA.'S DO PODEI\. :EX.l!:CUTlVO 

Na sessão de 20 o Sr. Ministro da. Marinha. apresentou em nome do Poder Executivo , as 
s eguintes propostas: 

.. Art. 1 .::0 E' aberto ao Ministerio dos Negocios da .Marinha, para a ttender às despezas do 
exercicio de 1883 -1884, o credito eitraordina.rio de 50::335.)108, distribuido pelas seguintes 
v~u: : 

.8. ° Corpo da Armada. . . . . . • . . . . . . . • • • . • • . • 13:826$S64 
. 27. Combustível.... .. . .. ..... .. .. . .. . .. . .. 36:558$244 

Art. ·2. 0 Para occorer à despeza:decreta.da no artigo antecedente, 1ica"o Ministro e Secre
tari~ de Estado doa Negocias da. Fazenda autorizado a provid~nciar, com os ·meios de 'quê dispõe 
o or~amento de 1883 - 1884. · 

Joag_v.im Raymt.tnclo de La~n~arc. 
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:p'loposta 
.. ' .Ç\. ::::: 

- Art. L o E' aberto ao :Mínisterio âos Neg·oúios da Marinha, para attendl3r as despezas . do 
e:s:ercicio de 1883 ~ 1884, o credito supplementà.\- de 43:526$641, distribuido p_elas seguintes 
verbas: · · 

§ 25. -Munições navaes .•.•........ : .•. · .... ·· · 38:986$382 
§ 29. Eventuae 5 •••••••••• ; • • • • • • • • • • • • • • • 4.:540$259 

Art. 2. 0 Para occorrer à dellpeza de~retada no artigo preceJente, .fica o Ministro e Secr.e-
tario de Estado dos Negocios da Fazenda autorizado a. prov1d.enc1at'. com os meios de que dispõe 
o orçamento de 1883- 1884. ·· : . 

Joaq_uint Raymundo de Lamate. 

Estas propostas foram remetLidas a commissão de orçamento. (i) 

ELE~IENTO SERVIL 

Proiecto n. 48 A de 1884 

\ O governo por intermedio do Sr. ministro da guerra. na sessão de 8 pe:liu ao presidente 
_-da camara. que desse para ordem do dia. 13 a primeira discussão do projecto sobre o elemento 

servil, apresentado na sessão de 1& ele j uUl:O- do anno passado. 
O Sr. ministro fez acompanhar o pedido das seguinte;; pon"i~rações. 
« Eu podia particular e ca.marariamente entender-me com V. Ex. sobt·e este detalhe de 

mero expediente da ordem do dia. porque, e.:u regra, a::; communicações do governo com. o 
presidente da camara não se fazem publicamente, com esta sol0mnidade que dou actual
mente ao meu pedUo; mas V. Ex. comprehende que as nossas conlições são excepcionaes 
além de que, com b:1stante pezar meu, não vejo em V. Ex. um amigo do gabinete ; ha. 
tambem a attender que todas estas questões, pela gravidade d::t situação, devem ser trazidas 
á luz do dia e com toda. a publicidade, para que o paiz acompanhe eni todas· as suas 
phases, o desenvolvimento da grande reforma do elemento servil. 

O Sr. presidente respondeu ao Sr. ministro dizendo que sómente tem dado para ordem 
do dia as materias designadas pelo regimento, isto é, eleição da. · mes:t e das comrüissões. 
Além disto só tem dado para ordem do dia o reconhecimento de poderes, porque é agsumpto 
igualmente reputado urgente e prefere .. a gua.lquer oo.tro. 

Attenderia ao pedido. do nobre ministro .. e. agradecia a S. ·Ex. 'tel-o feito da tribuna, . 
porque permettia ao orador declarar que não tem a · menor duvida em dar para _ordem do 
dia 13, o projecto a. que S. Ex . . se referiu, sem prejuizo da ordem do dia. regimental. 

Na sessão de 13, antes que fosse commuuicada a i"' di:,cussão do projacto, o Sr. Moreira de 
Barros deixou a cadeira da presidencia, e tomando logar na bancada da opposição justificou a 
apresent~ção da seguinte moção de desconfiança dizendo : · 

(< A ·aissidenci.a liberal s~p::1.rou-se do governo porque ·não aceita o systema de resolvei" o \ 
problema da emancipação dos ascravos sem indemnisação. E~tc fact') deu legar a dissoluÇ'ão _.,/ 
da. camat'a. , '"' · 

(< A dissidencia, que já considerou conveniente tratar-se deste assumpto para apresen
tar-lhe a solução reputa agora da ma.ior urgencia resolve-_lo defi.uitivamente para a tt·anqui
lisat' as classes productors.sjusta.mente alarmadas pela propaganda officin.1 e consi~lerando que 
está: no interesse de todos, e do proprio governo, não prolongar este estado de e::s:citar;ão c 
anciedade geral propõe hoje, dia escolhido com toda a. solemnidade pelo mesmo governo 

_ para conhecer a resposta do paiz á consulta que lhe foi feita a seguinte 

MOÇÃO 

« A camara dos deputados, não aceitando o systema de resolver sem indemnisação o 
_problema do elemento servil, nega seu apoio à' politka do gabinete. Paço da: camara dos 
deputados, 13 de Abr1l de 1835. lllo1·etra de Barros. Affonso Penna.- Jouo Penicto. 
Valladares.-Sinimbi~ Juniot·.-ll{aswnmhas.- Jose Pompen.-Felicio dos Santos.- Lou
renço de All>uquerque.- Antonio Cm·los. 

O Sr. ministro da guerra. extranhou o proceiimento dos signatarios da moção e per
guntou si era crível, si era. ligitimo, justamente quando se ia abrir o de_bate do projecto, dado 
para. ordem do dia, quando, por inciativa <lo proprio govel'no;: se l)l'Orriovia o julgamento da 
representação nacional sobre . esta reforma, que é a vida do gabin~te, a sua rasão de ser, o 
pharol de sua-:: politica, si era: crível e- digno que mysteriosamente, com :dolorosa sorpreza 
para todos os amant3s do re3'imen parlamentar surji::;se apresen!:;ada pelo Sr ; presidente da 
ca.mara, que largou a sua cadeira, não julgando t~~vez bastante forte qualq_uer de seus compa- · 

. :~. :.:. -: 

· (:l.) Ainda não for:J.m e~oitas às c:ommissücs indicadas no é;.rt. 4S.- Capitulo VIl do Rcgimontoda càniara. 
;_· . . 
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nheiros, essa moçã; de desconfiança, que ia prejulgar o p;ojecto,_ co~demnan_d~o ex informata 
consciencia, só tendo em mira declarar que a falta ,Pe 1ndemmsaçao pecumar1:; do~ sexage
naTios era. o ponto que sepri.riiva à nobre dessidencia. ~o gr~nde nucleo do partldo hberal! 
_ Disse ainda o ·Sr. ministro da guerra, que hrstor1ando os factos . ver~se-ha quea 

opposição s2mpre d~sviando-se, sempre fug~I1do e ~vitando a lucta e:n _campo aber~~, desde 
a leooislatura finda so tratava de fenr o - go\Terno nao _ no ponto umco da sua poht1ca mas 
leva~tando moçõe~, que nada significam senão _o_ desejo de supprimir o ministerio. 
- Em conclusão, disse ó Sr. ministro. - , 

(( Levantei-me para dizer por parte do governo que cedendo i ·pressão do numero, podere-
. - · · rada escaramu .a · mas=denunciámos alto e solemnemeute ao 

· -paiz, este meio de se annul::tr a consulta, esta forma. sophis tica. e tortuosn. com. que m.em r os 
do part~do lib3ral, apoiados pe.la gra.n~e maBsa. do partido conset·vad9r, ~espo.nd~m á pri
meira pergunta. que, no Jomm10 do·re.gtmen parlamentar do n~sso p:~;1z, fot-l~e felta por um 
govet"no. que se esforça ~or ~a.ranttr no esc~avo sexa.g-en~rlo o · go~o da I:berd~d.e. 

« F1car!i lançada na h1stor1a da nossa patna esta pag-ma sombna ~,~aht se d1ra que os 
membros do partido que se chama liberal, ablndonando_ o s-rande grupo, a. quasi unanimidade 
dos seus cor1·eligionarios evitam a luta franca, esquivam-s~ a responder à. consulta nos pre
cisos termo.:; em que foi posta pa.ra, pelas sinuosidades, pelo sophisma, por uma moção de 
desconfiança. emfim, de antemão esmagar o projecto e de envolta com elle o governo, e quem 
a si o nossso )ro rio Jartilo ! » 

Os Srs. Sigismundo, deputa o pe o 1 o tstncto a provmc1a 
Affonso pelo 15 > de 1\Iinas Geraes :fizeram decl~raçãe de voto : 

uelle disse ue fazendo reserva do direito de discutir, de pro-por emendas e até de 
re:leit:u· algumas do.s medidas do proje:!to de o e u o, CUJa repu sa eu em resu a o a 
dissolução da camara. transacta, declarava que não podia votar pela moção ; este explicou a 
sua posição de dissidente que era e deu as razões porque agora sustentava o gabinete e 
acc!·escentou : . . . ., __ .. _ . . . .. . .. 

- . --- - . « A mo~ão ·off~cidâ:culi:tr-a; o mtmsteriô-so "tim:-ü·m--·eífurtô: .. retardar a mar.::ha. da. medida que 
· to::los reconhecem necessari:1. e urgente. Ell:.~. complica a situação c envolve um perigo para a 
causa liberal. 

«A orgauisação de um novo g-abi::1ete enfraqueceri sem duvida as nossas forças, a maioria 
de que dispomos neste recinto. E' diante des."e perigo, - St•. presidente, que eu, ~oldado_ 
firme da bandeit·a liberal, ouvindo · sôar o clarim do combate, corro :i. forma. nas minh::1s 
fileiras. 

« Estou prompto a apoiar o gabinete, fazendo votos sinceros para que elle mais uma vet. 
cubra de gloria o partido liberal realizando a grande e fecunda reforma, pela qual anceia 
a nação inteira.. » · 

O SI-:. Valladares em nome da dissidencialiberal próú~stou -contra as impreca.· 
ções do Sr. ministt·o da guer"a. porquanto a moção . apre3entada pela dissidencia provava que 
S. Ex. não tmha razão em revwdtcar sómente paraste seu~ am1gos o titulo de liberaes. 

Pot· is;;o .:nesmo que ~ liberal, o oradol" não reconhecia no Sr. ministl"o o direito de levantar 
no paiz uma igreja liber~ 1, fôra da qual não haja sal va~:ão. 

A dissidencia reconhecia inopportunaa dect·etação de medidas em bem do melhoramento ~a. 
sorte dos escravos e da :-:ua libertação, e protestava contra o projecto do gov0rno, que vinha sa
crificar direitos adquiridos ú sombt·a das leis do paiz. A dis~idencia quer a. harmonia de todos os 
direitos, e e, portanto, mais lib~ral do que o gabinete, que arra.sbva o paiz para a ana.rchia, 
violando o preceito da Constituição do Imperio, que g-ar;1.nte a propriedade. 

Não pretendia a ài~sidencia abafe~.l" a dtscu~são, illudir a ccnsulta. feita ao paiz, porg_ne a 
moção era a mais explícita possível; rej~ita-v:~. o projecto do g-o~emo em seus pontos capitaes, 
:pot· feri r o direi to de p ropri~>dade. 

O paiz tem necessidad~ de paz, disse o orador, e o gabinete é g,roa ameaça â ordem e á paz 
publica. Não ha el:emplo na. histeria de goYemo que assim tenha proCedido; de um goTerno que 
st:c,que a propried.!de e a mande ridicularisar por escriptores assalariados. Nas grandes reformas 
os estadistas que a.:;: tem emprehendido as defenderam em discursos cheios de calmá. e mo
deração. 

Precisava. o orador retirar da dissideo.cia. liberal a pecha de obscurantismo e de procurar 
ill udir a consulta !e i ta ã naç:"io. _ · · 

Todos os deputados têm responsabilidade; perante o paiz, todos contrahiram compromissos. 
e nenhum recüa diante das consequencias dos seus actos. · ·· 

. A moção definia todas as posições, admirando ao ora.dor que em uma questão de confiança 
·Vle~se o Sr. Ministro d:1 guerra iniciar discussão ampla sobre uma moção de confi2n~.a, quando 
dev1:1. aceital-a incontinenti._ Aceitou-3 por não· poder deixar de f;1:r.el-o. · 

C?oncluiu dizendo ao Sr . ·presidente dg_ conselho q~e não inicias!'e no Brazil a politica bis-
roarkt:1na; respeitasse as deliberações do pa:-lumento, ãcatasse ~s suas dedsões. -~ 

O Sr ...... ~:tronso Celso .Junior ponderou que ha ml1is de sP-is longos m'c~e~ 
que a espectativa impaciente do paiz estava suspensa, aguardando o desenlace de uma crise que 
envolvia os interesses mais vitaes d-~ naçã~.; e qua~do, apó~ largos e laboriosos preparativ~~' 
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encontravam-se emfim as duas phalanges frente a frente e parecia prestes a tra"\'ar-se o grande 
combate, aecisivo e leal. eis que despende-se ainda inutilmente o tempo~reciosissimo com recri
minações. com artíficios~ com subterfugios,-com ardis gerando o tedio nos. espectadora-; e a pro~ 
fundando a triste descrença: que. pelos . homen_s e pelas instituições, va1lavrando no coração 
nacional. -- : · ··· . : : . 
· A questão. accrescenton o orador, é unica, é incisiva. é inilludivel; não ba. ma.is evitar-lhe 

a lllarcha. accelerada, nem ha como fugir ao seu domínio que se impõe:- a questão é -liberdade 
ou escravidão. · · · 

Concluindo mandou á mCsa. a. seguinte · --- · 

• 
A camarados deputados, inte:.-pretando o sentimento geral do paiz, approva a politica eman

cipadora do actual gabinete . . Er.:n 13 de Abril de 1885.- Affonso Celso Junior. 
Os Srs. Antonio Pinto (•) Martim Francisco e Jo.;;é Pompeu justificaram o voto ; este a favor 

da moção apresentada pela dissidencia.liberal ; aquelles contra. 

O Sr. Dantas (pre~idente do co~tselho), pronunciou-se do seguinte modo: 
« Eu esperava com anciedade o momento, que se me afigurava o mais feliz da minha vila 

de encontrar-me neste recinto com os nobres representantes da naçilo brazileira.. Pensei 

proprio, que cert!lmente aguardam com impac1encia e não menor confiança do que a minha. 
(Muitos apoiados.) 

<.< .Lembramo-nos todos do que occo1·r~ias da ultima legislatura. Tendo o 
ministerio de 6 de Junho tomado aos bombros, desde a sua organização, a gl'a.nde tarefa que 
conheceis, e da qual depende abreviar o termo da escravidão em nossa patria, taes e tantas diffi
culdades se lhe antolha.ram que foi mister recorrer ao meio da dissolúção da Camara dos Deputa
dos. Posto que aq:aella camara não houvesse sido constituída com o pensamento de manifestar-se 
ou não sobre o grave problema. que ora nos preocupa, o ministcrio deu-se pressa a sujeitar-lhe 
o seu programma cheio de confiança no seu apoio, que veio a faltar-lhe . . 

« Fez mais o xninisterio : forte com o apoio da opinião, não se pt'estou a aceitar successivas 
moções de de!confiança sem relação com o objecto que 1'ealmcnte as provocava, e este seu proce
der mereceu applausos de respeitaveis orgãos da opinião. (.:1poiculos .) O mi.n.isterio nã:o poupava 
a. vida. Queria saber em nome de que idéas seda venciào .· : . __ _ _ 

« Qual póde.ser ag01·aJogicamente o vosso modo de proceder? Pois o ministerio que insta v:~. 
desde então,einsta agora pela clara manifestação da camara á cerca do projecto, deverá acelta1~ 
neste momento (pergunto à consciencia de cada um), em vez de larrra discussão na. ual as 
· inwes ac 1em meLO e se mam estar, uma s1mp es moçiio a natureza daquelb que 

'\"'Os foi apresentada~ (Apoiados.) Isto, senhores, tolerai-me a phra.se, é uma trica. política 
(apoiadas). ou então é uma emboscada.. (:ltJoiados). No estado a que _chegou a questão que nos 
preocupa, isto é tim absurdo monstruoso, improprio do parlamento de um povo livre. 

O Sn.. DELPHINO CINTRA. :-E' muito amor á vidá .• 
O SR. DANT.-ts .(p1·esiclente do conselho) :-Seja o que V. Ex. quizer. 
O Sa. Z.uv_ :- O.s conservadores nem ao menos sabem executar o goYerno. 
O SR. D.~"'\TAS (presideMe do conselho) :- Si tendes confiança nas vossas idéas, si a 

vossa causa é melhor do que a nossa causa, porque fugir eis do terreno do prqjecto de 15 de Julho~ 
E' de vosso dever discutil-o. A nação inteira espera de vós os motivos de ordem _social 
e econolJ.lica pelos quaes o combateis, e de nós os motivos pP.los quacs o sustentamos. Isto é o 
que será claro e leal. Pelo modo porque desejais vencer-nos~ tudo licar~t no vago, na incerteza, 
na escu1'idão, e quando, senhores~ Em momento grave da nossa vida de nação livre~ exacta
mente qu~ndo a nação tem fitos os olhos nos seus representantes, e naturalmente quer saber de 
uns e de outros a razão pela qual uns e outros divergem tão profundamente em questã:o de ta-
manho a. • · · 

O SR. ZAMA :-Estamos hoje como. no dia da moção.- Penido. Não adiantamos nem um 
passo. 

O Sa. FELICio nos SANTOS- E. a resposta à dissolução. 
O Sn.. DA.Nus {p1·esidente·ao conselho) : E' esta a moção de que se trata.: 
« A Camara dos Deputados, não aceitando o systema de resolver sem indemnização o pro ... _ 

blema do elemento servil, nega. o seu apoio á política do gabinete.>) _ . 
Semelhante moção, senhores, seja-me permittido dizel-o, não contém a verdade. O proJecto 

de 15 de Julho só mente exclu~ a indemnização com referencia. aos hom~ns-escravos .de ôO annos 

-· . . · .. . . · 
r> Conservador aholieionist:~- ; 
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· ou maiores.desta ~dada. Co~ esta unica excépção, senhores, o projccto de 15 de Julho encerra 
um systenia mui felizmente cotnbiriado, a meu ver, para a emancipação grad:ial mediante in- · 
demniz:1 ção pecu:niaria. (11fuitos apoiados) ' ~ · - : _, · 

... . Nã~ dizeis_. pois, a v~~d:!.de. senho~0c;,' pelo me no~ t.oda a v~rd~d~, quan~o. declar~is ~ão 
aceltar o t'n.)ecto de io de .Julho por · envolv(}r a. 1dc~~ ou prm:.:1 no da nao-mdemmsaçao. 
(1 t~itos apoiados.) e e ft·ancos ; ten: e n. coragem, que certamente vos não . . 1 ta, e vo~sas 
opiniões ; dizei claro, sem rebuço, qut~ quereis índemnis::~.ção pecuniaria para a. alforria dos ho
m.en,;;-escravos sexa.genarios. Dizei-o bam. claro, porque á isto exacta.mente, ó exactamente a . . . . - . . . . - ' .. 

~ ~ .. " "' Q I ' oJ 

Vede como o minir.terio é franco. Collocai, por vossa partQ, a questão neste terreno, unico 
verdadeiro, unico_ le.1l. 

O Sn. AL::'>IEII:>A OLIVEIRA :-Não têm a coragem de dizer que querem indemn.isação pecu
niari:~. pela. alfot·ria dos se:s::agenarios ! 

O SR. DA:\'TAS (p1·esidmte do conselho) :-Não disfarcemos nada, senhores ; não illuda
mos a . situa~.:"io em que nos achamos. O minist8rio tem dito, e h~ de repetir com igual firmeza 
a:é ao derradeiro momento dasu:t vicb, que o não abala outra preoccupg.ção além da. de satis
fazer. de modo pruclen.te e-raflectido, a um:J. necessidade publica. que jà não póde ser adiada . 
. l")Oiar.ltJs. 1 Eu vel-o decbro sGnhores : o:lereis fazer c e c uiz rd s ma.. s r-vos-ha tão 

impo;::sÍ.V'í'l deter no seu caminho vicbrioso esta idéa. irresistivel, quanto seria impossivel detor 
o no~so gt•ande Amazon:ts em sua torrente caudalosa. Peço licen~~a par:t imita.- a. imagem da 
qu:ü usou o· Connell, om momento tambem solemne, perante os represcn.t::mtes da livre In-
::. r o s .a m sma q_u s ao a emanclp!l.çao os escravos. 1'ocam-se ?nto os 
(tpai· tes. ) 

O SR._ ZA~fA.:- Digam fl'ancamente que não querem o Sr. Dantas. 

O Sa. MoREIRA D::: BARRos :-Queremos o Sr. Dantas~ comtauto que eUe aceite emendas 
nesta ps.rte. . · 

O SR. DANTAS (p1·esidcnfe do conselho) :-Esta necessidade, senhores, não ha meio de 
negal-o.; é evid.ent") ; ell:l. esti clamando por solução effica.z que não devemos retardar. Jú 
qu•) a 28 de Setembro do 1871 não .foi possível dar passo mais 3.diantado, é fm·çoso da.l-o agora 
para encurtar oprazo cn1.:: que po;;~amos proclamar no seio da representação nacion::~.l, e no 
meio das santas alegi"ias de todos os brazileiros, que nas duas Amoricas não existem mais es-
cravos. (lrfuitos apoiados; "illttito bem.) · 

Para apressar esto momento, para aproximar-nos desse grande dia, que será o mais fel~z 
a ossa vi a, o minis r.-rio 0-m empen a o ~om smcen a. e o os os seus es orços e conunuara 

a empregai-os. Si houver de deb::ar o poder, elle o farà, declarando com so.tisfa~o ter achado~ 
nes~e seu empenho, o mais valioso, decidido e espontaneo apóio de toda a opinião. (])f uitos 

E aqui, senhores, 'rem a proposito contestar a injusta ap~13ciação que nos féz ouvir, h a 
pouco. o jovcn .representante pela proviucia de Minas Geraes. Essa aprecin~.ão encerra. uma 
inYcrdade. O ministerio de G <le Junho não tem escriptor·es assalariados, nunca estipendiou 
nenhum. ( 1Jf tdtos apoiados . Apa1·tes da opposiçao. Ouçam ! ) 

Neste particulat• o ministerio a.ctual t·~m f0ito tanto~ ou, digo mal, tem feito menos (apoia
dos) do que fizer:tm muitos outros antecessores seus. (Apoiados e apartes.) 

O ministerio t~m apenas occorrido co:n os meios Mcessa:rios á publicação de artigos de 
distinctos cscriptores, publicista.s e esta:listn.s de gr.'lnde merecimento. ( J1:f uizos apoiados.) 
Nenhuma outra d::!speza tem sido feita, e affirmo-o, si é preciso, :t fé de minha palayra. Não 
subvencionamos nenhttm orgüo da. imprensa, nem a imprenEa. se subordina:ri3. a. isto ; 6 preciso 
fazer-lhe esta jusdca, porque ella merece. 

O Sa. Jos:E MAaiA::-;No :-O que .fizeram qu'lndo se tratou d:1 lei de 28 de Setembro 1 
(Ha outros aparies.) 

O Su. D:tXTA.s (pr~s~deni~ do consell~o) :-A exemplo do que nes~a. mesma. casa d~cla-

' ' ' ... minha ve1. qtte o ministeria d~ G de Junho não teve constrllngimento em autorizar essa despeza 
indispensavel à defeza. de suas iJeas. Antorisou a publicação d~ artigos e nada. mais . Nem 
outra consa. póde estar em questão . (Apoiados e apco·tes ]. Isto mesmo, devo dizel-o, só
mente foi feito de certa data em diante, o não a re.;peito de toàos os artigos que têrn sido 

·publicados. ( A.pa?·tes .) · 

F eita esta decbração, com a franqueza que devo ao paiz, :i c::tmara dos Srs. deputados e á 
minha consciencia., seja esta a occasiã9 _ para declarar que, quando o ministerio de 6 de Junho 
deixar o pod.er, guardará. comsigo etérnalembrança e profundo reconbecimento por aquelles 
que tão espontaneamente esposiram e tão brilhantemente tem sustentado est(l. c ausa. Conr ta.es 
apostolos da idéa; ella não morrerrl. jámais. _ 

O Sn.~ F.ELtcr_o nos ~o~--r9s :-E ninguem que~ Ill:~tal-a. 
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b Sr.. CAXDIDO DE Oun:rnA (ministro da guerra) :-Querem. abafar : f<J.zem sempre o 
papel de abafadores. · 

(lla out1·os apartes.) 
~·-~: .. ::: 

- O Sn. DANTA.sJprf;sidentc do conselho) :-E' triste, Sr. pte;;idente que, diante de tão 
viva. anciedade nacional, nos tenhamos visto forçados a occupar-nos desta moção em vez àf3 uti-
li~ar _o tempo n9 e~atne d_o pr9j~cto de_!:.> ?e .Julho~ o qual pode se_r =emenda.~o, ampliado, res
trmg-1do, subst1tu1do, ate r~Jeltado st ass1m vos aprouver. ( ...lpowclos ,) Amda bem que em 
auxilio .-'!a grande causa veio por sua voz a moção cio illnstre 1" secJ·ctario. o nobre di'pt.Itado 
pel:t provineia de Minas Geraes. Esta mo~ão, acoita :to mini::tario com satisfação ; esta, sim, 
J!lOrctue encerra pensamento cot·r·'spondente ao que neste momento domina o nosso numeroso 
auditol'Ío e repercute no espírito de to:!a a nação. Quanto á moção que estou _combatendo appro
vada. que ella fosse, deixar-nos-hia no m0smo estado ou em 8ituaçào mais incerta e es:postt~ a 
perigos. D~n.nte de lia o ruiz ntto seda escl:l.recido, não sa.beri:t p::u·a onde o q u2rem levar'. 

Assim explico.do o pensa.nwnto do ministc:·io que tenho n honrn. de presiJir, vou dús:ar a 
tribtma, choio de confiança em qu 'l _os representantes da nação manifestarão votos condigncs d~ 
nos-a civilisação, das nossas aspit·açõ s de lib"ra.es~ <lo nosso adiantamento social c politico, e 
da legitim:\ ambição que temos toJos de conviver' coill o mundo civilizado :<o que não chegare
mos, sen1wr,;s, emqtwnto a escrM·idão ezistit· em nosso ::;ób. Para queh1·ar este ol)staculo é ut·
o-ente o passo que o rnini.;;tet·io vos pede Eu niio duvido d•'l yo;;sa. !'abedoria e 49 vo.:.:so patrio-
tismo, mas p~rmitti-me dizrw qtie, si o a.ctual ministerio honvct· de deix·n· o po:l~l\ hypotheco 
desd~ jà o meu voto ao niinisterio que tenha d0 succeier-nos, e que se proponh::t reali;;~.r tan~o 
ou n1ai'> do que desejamos fazer nesta. questão. (.Applausos .) 

O Sn.. ZA.)L\. :--E nô3 todos . 
. O Sr:.. DAXT.I.S (pl·edclc;tte do con.~·elho) :-Não posso, porém, assegurar o meu fr:1co 

apoio a minisb;rio que queira. recuar de uma linha no systema do projecto de 15 de Jtllho. 
(Novos (ljJplausos.) . 

N::d:t é pat·a ad01it·ar, ::::enhores. que no seio ela. c::tma.ra elos inun9diatos r~presentantes da 
na~tío bra7.ílúra, e no auno de 1880, esta seja a linguagem. não só de mandat:u·ios d0 povo, 
.roas de membros do go,,erno. Esta idéa quo e~tamos defendendo com Lodo o ardor e ddica.ção 
de que sn:; .. ;s cap:.zes já cru. ::;ustcntad:.t. em 1K2:J, ha 60 annoc;, pelo 1>atriarcha da nossa inde
pcndc:ncia em memoriwel documento qu~ nnquelle anno publicou em Pariz. Essa repres:mtação 
que dirigia ;t ,tssentbléa eo~stituinte~ fechou a José Bonifucio com estas pa.la.vr~s. qne serão 
tambem o rerno.te do meu d1scurso : 

(( G.~nerusos cida:lãos do Br~t.il, que n.c1ais a vossa p:ltt"ia, s:tbei ·que sem aboliçfio total do 
infame tt·afico da escravatul'J. af•·ican~~. e sem a emancipJção : successiva dos actuaes captivos, 
nunca .·o Brazil ti1·mar:i a sua indcpendencia nacional e seg·urara e defende1·á a su:~ libe.-::tl 
constituição.>> ·· . 

Se t1uizerdes dêrribar este ministerio que, r~ttendei bem, não prescreveu no seu projecto 
a indemnisa.çã.o pecuniarí::i. pela tna.numissão dos esct·avos validos, mas apenas isentou dessa 
inàemni,-ac,:iio a velhice : ficai com essa gloria c pOSS[I. clla satisfazer-vos completamente ; q tln.nto 
a nós. cah:remos com dignidade abraçados ao projecto de 15 de Julho. (Calorosos e 2J1·olo;1g~ulos 
lJj)'{J~a'USOS . ) 

O Sr.. • .Ar,V,\.RO CA)IrXHA (') oxpli<:ou de novo o seu procejimen.to sustentando o gnbinete. 

O SR. Ur,>s;;Es Vu~::u. disso quo nos t ·3rmos em que foi coUocado o debate pelo Sl·. presi
dente ao <:onsclho e nos termo~ em que elle ·. foi n.ceeito pelo :-mctor do voto de deseonfiança, 
a moção que apresentava era um resumo fiel, synthese perfeita nã·J só do pensamento do governo 
coruo do pensamento d~t di;;sidencia.. O governo disse aceitar a questão de confiança e o debate 
franco e largo sobre o projecto da 15 de Julho; e o autor dll. moção de desconfiança por su::~. 
vez, declarou c1uc retiraria a moç:"io si o projecto fosse som perda de tempo submettido á .· 
discussão. 

Naquellas condiçüe~, e não podendo di:s~u~ir largamcn_te J~Orquo. esta~1 fallando pela ordem 
entendeu ciue a moção que apresentava cleVla se1• submettlda a const.lcraçao da camara e votada 
em primeiro Ioga r. 

Jioçao 

« A camara dos Srs. deputados, aguar.lnndo a diseussão do projecto de 15 de .Julho do anno 
passado, passa á ordem do di::~ . )) · 

Sala das sessões em 13 de Abl'il d~ 1885. ülly.-;ses Vianna. 
O S_a. F.Er.tcro J?:lS SAXT03 r2quereu e a. camara approvou por 52 votos o encerramento da 

discussão · ' · 
LetTantaram-se vivas reclamações contra o res~:ltaJo da votr.çãa. 
o Sa. ZA1>L\.. requerí)ÜVOt1ção·'nominal C) e- ~ camara app!O\'OU. 

(") Consorra.t1or a.bo1icioni~tn. 
{") Precedente no,·o. 

2 . 
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C) Feita a ch:1.mada, responderam: 

SU%: 

8 Ca.1·nei:ro da Cunha.. (Conservador.) 
9 H~nriques. (Idem.) 

iO Gaspar Drumond. (Idem.) 
11 Alcoforado Junior. (Idem.) 
12 Bento Ramos. (Idem.) 
i3 Gonçalves Ferreira. (Idem.) 
14 Beruardo de Menlonça. Sobrinho. (Idem.) 
15 Barão de Anadia. (Idem.) _ 
16 Sin im bú Junior. (Liberal dissidente. ) 
~ • • l' ad r. 

18 Olympiq Campo3. (Idem.) 
i9 Coelho e Campos. (ld~m.) 
20 Barão do Guahy. (idem.) 

rauJO 1n o. \ em. 
22 Araujo Góes Junior. (Idem.) 
23 Accio.li Franco. (Idem.) 

25 F. Belisario. (Idem.) 
26 Coelho J'Almeida. (lJem.) 
27 Bezama.t. (Idem.) 
28 Alfredo Chaves. (Idem.) 

NÃO 

. i Satyro Dias. (Liberal.) . 
• 2 Adriano Pimentel. (Idem.) 
3 AlmeiJa O!iveira. (ldem.) 

o . • 
5 Ca.stello Branco. ( dem.) 
6 Franklin Doria~ (ldem.) 

ni Pinto~ Conservador. 
8 Miguel de Castro. (Liberal.) 
IJ Alvaro Caminha. (Conservador.) 

10 Bezerra Cavalcanti. (Liberat) 
11 Dantas Góes. (Idem.) 
12 José Murianno. (Idem.) 
i3 Joaquim Tarares. (Idem.) 
14 Sigismundo. (Idem.) 
:15 Ulysses Vianna. (Idem.) 
16 Antonio de Siqueira. (Idem.) 
17 Ribeit•o de Menezes. (Idem.) 
8 Ferreira e oura. ( em. 

19 Prisco Paraizo. (Idem.) 
20 Francisco Sodré. (Idem.) - . . 
22 Carneiro da Rocha. (Idem.) 
~3 Dantas Junior. (Idem.) 
2 . Id m. 
25 Leopoldo Cunha. (lJ.em.) 
2ô J u\'encio Alves. (Idem.) 
27 Valde taro. (Idem..) 
28 Bezerra do Menezes (Idem.) 
29 França Carvalho. (Idem.) 29 Lacerda. 'Werneck. (ldom.) 

30 Andrade Figueira. (ldem.) 
3i Antonio Prado. (Idem.) 
32 :Moreira de Barros. (Liberal dissidente.) 
33 Ro:lr:gue~ Alves. (Conservador). 

30 Martim Francisco. (Idem.) 
3i Campos ~alies. (Re1)ubhcano.) :;.--=--
32 Prudente de Moraes. (Idem.) 
33 Alves de Araujo. (Liberal.) 

f~ 

35 Duarte de Azevedo. (Idem.) 
36 Delfino Cintra. (Ide!Jl.) 
37 Eufrazio Correia. (Liem . ) 
;, 1ogo e ·asconce os. em. 
:39 Aft"onso P enna. (Liberal dissidente.) 
40 Mas<.:arenh:\s. : Idem.) 
41 Valladares. (Idem.) 
42 Chagas (Conservador.) 
43 Antonio Carlos. (Liberal dissidente . ) 
44 Barão da Leopollina.. (Conservador~) 
45 João P·~nido. (Liberal dissidente.) 
46 Ribei-ro ltt\. Lu·r. . \_Con~r"l'a.'io~ .) 
4i Soares. (Idem.) 
48 Fclicio dos Santos. (Libe1·al dissidente.) 
49 Carlos Peixoto. (Conservador.) 
50 Costa Pereira . (Idem.) 

34 Scbutel. Idem. 
35 Mafr.1. (Idem) 
36 Ca.margo. (Idem.) 
Si Salga..do ~ (Idem.) 

. . 
39 l\b.ciel. (Idem .) 
40 Diana. (Idem.) 
41 Joaquim Pedro. (Idem.) 
42 Candido de Oliveira. (ldem.) 
43 Alvaro Botelho. (Republicano.) 
44 Carlos Atlonso. (Lib l'ral.) 
45 Montandon. (Idem.) 
llf> 'Ma-res Guia. (ldem.) 
4i Affonso Celso Junio1·. (Idem.) 
48 André Fleury. (ldem.) 
49 Leopoldo de Bulhões. (Idem.) 
50 Augusto Fleury. (Idem.) 

A votação ficou empatado.. 
Continuou a discussão e obteve a palavra o Sr. Campos Salles CJ que pronunciou-se do 

seguinte modo: 
Sr. presidente, é tamanha a an.ci.edade da camara exigindo uma soluçao immediata~ e 

esperando pelos resultados dcsto debate, que eu não virb. a tribuna~ si acaso circumstancias 

(") Votaram pela eneerrau\O:lto da discussão: 
l:onscn·ai.lorc~ .. . . ...... . . ........ . ...... .. ................. .... ... " . ... .. 
LiLcrao3 uissidBntcs ..... . ...... .. . .. .... ..... ... . . .. ....... . ......... . .. : .. 

t.l 
9 ·~ 

50 
V o~aram contra: 

Lillcra~s ......................................................... " .. ... .... .. 
HcputJitcanos ...... . .. ~ ....... . ...... ~-................................... . .. 
Conservad.or~s •...••. . .. -............•..•. · ~ · . .. .•... · •...... .. .. . .. . . ... . .....• 

45 
3 
2 

- 50 
') Deputado Republicano. 
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·especiaes, e de elevado alcance para o meu partido, não reclamassem_aqui a minha presença 
neste · momento. 

Nós os republicanos, na posição excepcional em que nos achamos collocados entre os dou;; 
'partidos monar<;llicos,, ~e que se -compõe a camara' não temos~, cumpre ~izel~o desde já e com 
franqueza, mot1vos preVlos, fixos ou permanentes que determmem e ass1gnalem um motivo de 
prefereneia., na escolha entre uni e outro lado dos que apeiam a· monarchia. · · 

E' por isso mesmo, é em virtude dessa cit·cumstancia singular e caraeteristica. que nos 
julgamos forçados a dat· o nos'.;;o voto, não symbolicamente. como o poderíamos faz_er em situação 
diversa, mas motivado, após explicaÇões claras, quando se trata de umu. moção como esta, (1ue 
contém na sua expressão um alcance de incontestavel gravidade. 

Em quanto o.; dous partidos monarchicos escolhem para o àeb3 te o ca:upo est!}ril dos 
velhos expedientes, r m que um trabalha para se conservat· na. posso do governo, ao mesmo 
tempo que outro esforça-se para adquit·il-o ; emq uanto fôt· ess~1 -;O campo dessas contendas 
partidarias, que apenas destroem m~ . ..; não ctlificam, nós cs republicano<, preferimos a posição 
neutra, e, tllnto quanto fór possivel, de espectadores indiiferentes entre os dou<; contendores, 
porque as lutas dessa n:ttureza não se c:u·acterisam senão pela sua inutilidade, 

o Sn. PrtUDEXTE DE ~IORAES:- Ex~.cta.monte; DÓS nada temos que vei; nessas disputas 
pelo poder. ' " . 

O SR. C.t:~tPos SAtu:s: Desde, porém, que se àbandoM esse terren:J, desde qnCJ ,t luta é 
francamente tr<~.nsportaua para o plano elevado em que se debo.tem os principies, etu que se 
definem idé::1s e em que se descortinam os intuitos; então, a noss·t conducta é outl'a; então, 

, esse mesmo acontecimento, ali:is PXtraor<.l.inai·io e tão r.._ro no nosso paiz, det')rmino. uma posiç:io 
acLiva. c <lConselha-nos :l ii:.t·~r\'Ír resolutamente em favor da idéa qu fJ s,~ ~char d'}_harmoni:t t;Om 

o no.sso p~nsamento politico. 
Os SRs . PR.uoExiE DE .1\1ortA.ES li:. ALYA.R.O BoTELHo:- Apoiado, muito hem! 
O SR. C,DrPos S.HLJ~s:- Desde3, portamo, quo ;o gabinete 6 de Junho, apresentando o 

seu programma, affi.:-::.ou abi corajo,a.m~n te um iHincipio do m~1is pUl·o libara.lismo~ como é esse 
da emancipação-<los escravos, não nos seria. mais lici to mantct• o sile·ncio nem tão pouco gnardar 
a ncutr(l.lidaclc: porque e;;se mesmo principio esta a cbam~r-nos para o combate. 

O partido d·1 democt·ac ia pura, o partido republicano c1ue pele ao principio da liberdade a 
solução de to~os os problemas, sociaes, políticos ou economicos, não podia, sem o m~is 
bmenta.vel absurdo. abri r uma exccpyiio tii:o odiosa e tiro repugnante qu:t,.ndo se trata da 
libertação dos ca.p.tivcs. ·· · 

Portanto, desde que se 1_.n·ochm'Ju o pt"in :: ipio dJ. libeeda le do trabalho, nós os republicanos 
entend0mos, d: sde logo, llever prestocr-Hm. o nos~o tcpoio, a no::.sa fra:rcao adtm,ão, portlue, 
embora enunc1~1.lo pelo govel."no, nem p:n• 1sso det:s::ou de se ach::tt• cont1do no complexo das 
nossas aspinções, por isso m~smo c1uc é uma C3pcr~nça da sociedade moderna.. (1lft~il o bCiil.) 

Sr. presidente, quando o a.ctnal g1hi nc•te rl issolvc11 a camal';l p::tra consnl [ar o pai ·~:: sobre 
uma questão de tã) assignala.dn. gravid:l.cle, como é essa. da reforma. do el-~mento s~rvil, nós que 

·· _temos como norma invariavel de conducta. o respeito absoluto á consciencia popular, entramos 
-no pleito, não com o pens 1mento predomin :mt·~ ou com a -preoccupação exclnsiv:t de ganhar 
elei~ões; mas antes de tud!) eoru o desejo de esclarecer a consciencia public:t e orientar a. 
opinião pat·a que, o pronunciamento da nação pudesse ser tão correcto como o exigia a propria 
natureza d<t consulta... · 

O SR. PrtuoEXTE DE Mo~u.Es :- Foi por isso que pleiteamos as elei~õ~s em conferencias 
publicas. 

O SR. C AMPOS S.\LLBs:- Então o nosso primeiro cuidado foi dizer francamente i quelles 
que tinham de pronuncio.r-se sobre as nossas candidaturas qu:1es os intuitos e as idéas qne 
deveriam dirigir aqui a nossa conducta. 

Na imprensa e n a. tribuna das conferencias publi~as affi rmamos com cla reza as nossas 
cori.vicções. 

Emquauto os outr·os partidos hesitavam ainda 'sobréa attitude que lhes convinh:-. tomar no 
pleito de to de Dez~mbro, emqua nto manifestavam elles duvidas e receios acerca da posição que 
lhe:; cumpl'ia a~sumir poran tP- o corpo eleitoral, nós affixamGs na. imprensa o m~nifes to de nossa 
adhesão ao projecto de 15 d") Julho, e em_ prcsrmça dos eleitores ratificamos esse compromisso. 

Mas , si foi liiobre as ba:.:es amplas· da franqueza que estabeleceu-se a luta, si foi assim 
nesse terreno de i r reprehensivel lealdade que os candidatos republicanos se encontraram nos 
comicios com os seus eleilOI'es, é bem claro que, triumphando, adcgürimos perante as urnas 
um compromisso, que aqui devemos honrar. O voto dos nossos constituintes deve_ ser repro
duzido nesta camara em toda a integridade do nobre pensamento com que foi levado á urna. 
Eis o qu~ constitue para nós um dever que procuraremos cumprir com a maxima dedicação. 

. E \ pois, evidente que o nosso manda to com prehende o principio da emancipação dos 
escravos, t 1l como fôra exposto como objecto de consulta à nação: por consequencia, ó fora de · 
duvida que assumimos perante oeleitorado o con;1promisso de vir sustentar na camara esse 
principio. 
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O. Sn. Jolo DA::--'"1'.-\.S FILIIo:-E V. E~. ó representante de umdistriéto ::tgricola e dos 
mai.c; importantes ela sua província. 

O St·. C.nn>.:s SALLEs:- E visto que o nobre deputado fa.z referenr:ia li _essa circumstancia, 
aliás verdadeira, cu devo accrescont::r que, na cir·cumscl·ip~ão cleito1·al quo en represento, ~ 
grando. maiori:-~, senão a quasi totalidade dos eleitores tem os seus interesses vmc~l:·do~ a 
In.voura, e por 1sso ,julgo-me autorizado"'a dizer que rcpr~sento aqui os votos <los propr.1et~r10s. 
Pot·tanto, si de um bdo se diz, c::Jmo n:i" moção, que os p1·cprietarios não pod·::!ID presc~ndlr da 
indemniz:1ç;[o, güe os proprietarios fazem questão do supposto v,1.lor dos sexagenar1os,. por 
minha ,•ez posso dixet w não, os projwietarios. flão ~.:to i ntr ansigen_tes, nem fa_zcr:r ~ruest:to dtss~, 
pois que eiles bem ss.bi:1m que eu. não v1nha. :":l'Steatar aqm outro p;·mctplo~ _e tadn.Vl[~ 
outor"'"aram-mc o seu mn.ndu.to. (Jf tnto bc·m .) Fot dcsie mo:lo que cheguei a :'.dqmru n. con
fianç~ daquelles qt1v me elegeram, e: repito, hei de desempenh~r-.me do compromisso . 

• Pat·a isso não pouparei esforl:(os. 

O Sn.. MoREIRA DE B.\P.Ros:- Etl como paulist:::. applaudo o nobt·e deputado. Não sabi~1. que 
./0 seu \'v~g tinha. es~a s!gniiic.'!çã'o. 

~L O ,Sn. C.nrPos S.tLLEs:- Si o nobre depntado entende que pó:le repondcr aqui. em nome 
"~1ros::::,:!!~:êitor,•s do 2" dist1·icto da nossa provin~ia- ntio -á consult:t fei b a~) paiz pelo governo. 

eu dedaro por minha Yüz que sinto-me no pleno direito de respondel' :di;1.-, e o faço, tendo 
disso a certeza, com a el:press:J. sancção do 7° districto. 

O SR. l\IonEmA DE BARRos:- Fico sn.oendo'. Eu não faço senão applaudir o; nobre 

O Sa. Puuo:r::snr. DE Mon.\.ES:- O nobt·e doputad•) n!)m póde pensu.r de O'Jti'O modo, 
porque presen ,~ia a o pleito na nossa pr·ovincia e safn '1 ue nós n UllC:t occul ta mos o nos~o pensa
mento sobi·o eeta questüo ou outt•:J qualqlleL· aos eleitores . (.liHil9 bem.) 

O Sn. CA~IPOs S.uu:s :- Si ha; Sr. p!'esiclcnt~. nma questito neste paiz, que pela sua 
0~cepcional gra.vid;1de, devesse exigir trcg-oas a todos o sentimentos partiJ~eios. a touas as 
paixões poli ticas para só pedir conselhos aos estiml.llos do mais puro 11atz·iotismo, si ha uma 
quc:,: tfío desta ordem, e positival.:.lellt0 ::t quesl::lo d;:. emancipação. 

Eilii o motivo por(11:e nós os republicanos não consultamos as paixões c os inleres;es de 
cru:l.1qu'.!r natureza, nem ind~tgamos da origem da medida c1ue provocou esta moção, ·rat·:\ darmos 
o no!!'So apoio desinteressa•lo :ao gabin0.te que tomou o compromisso de re:1.lizal-a. Prcoccupa-nos 
antes do tudo o fl:tllro d::t.1?atria, que não podcr·c't s0r g-rande em qu:tnto não fõr, pelo pt·ocesso d:~ 
emancipação eliminado Ci:!tC:: obst:tculo ao nosso progresso. (Jl ttitos aJIOiados) 

Eu voto e cornmigo os meus eorreligionarios políticos cm"1 n:ssento nesta c.tmal'.t contra :t 
moção, porc1ue :~lém de tndos O!:i 001tros motivos, elln. s0 acha em completa e manifesta con
tradicção com os intuitos até dos seus pl'oprios autor·es. 

Os nobres d~ utar1es a lrcsentam a mo .ã,'l nos t • 

s~gun o declararn.m, pensam que é pt·c(:iso tt·anquilizar o espirito publico, é nec ~ ss~rio .restüuir 
a· calma ao paiz . .l\Jas, senhores, o r1 uc que:·, o que pede o paiz sobre esta gravissima questão '1 
O paiz quer esclarecer-se p::;.ra tranr1uilizar-sc; o pa1z quer s!'l.hir do estado affiictivo das 
dtwid~s e incertezas em que tem-se achado :J.té agora, porqne é cxactamento esse estado que 
gera a desconfiança e cspalh<t o terror. Si, portanto, sois sinceros, pedi antes que se abr~t o 
dcbnte. 

Não nos illuda.u10s; o paiz c1ner o debate amplo. quer a discus;:;ão larg:1. e sincera, a unica 
que pode eschrecer c orient:~.r a opini:to. Só ~1s:;;im elle poder.i re:1dquirir :t calma o ~ tl·anquili 
cbde, e sahir do estado do pert11rbação que é a consequenc:a ineyitave:l d:1 agitação quo o corpo 
social experiment:1. nest0.::; pcriodos de transicção, e no emtanto quereis o :'.iiloncio, negn.es a 
discussão! 

O ~n. ~\.FFoxso PE:;xA :-A moção e a fundamentação feita na tribuna respondem a V. Ex •.. 

O Sn. C.-l.JIPos SALtEs:- O que acabo de dize1·, Sr. presidl'!nte, é o que s~ deprehcnde das 
palavras elos propt·ios autores da moção. São as sms proprias dcclar:-:.ções ... 

O Sn.. AFFONso PENNA :-Nós interpretamos o sentimento do paiz. 

O SR. G .. uttos A:J."FO.-;so • Nôs temos igual direito. 

O Sn. CA~IPos SALt.Es :-Quanto a !l.Ó\ r·0pito. queremos a discus~ão antes de tudo . Haja 
opportunidade par·~• que cada um possa cnunci n· com a necessn.ria. a:nplitude todo o ssu pensa
me~to_, porgue as cla.;;sGs interessadas, o pai:r. intoiro qun.rem conhecel' qual a Eolução que a 
ma1ona parlamentar deseja dar a uma questão que tanto tem agitado o espirito publico. 

N_:stas circumstancias, ~ós os re~ub!icanos não temos (1ue indagar da origem da moção, 
nem tao pouco da pt·occdencla dcl med1da. que a r,rovocou: temos, :3im de votar contra ella pelas 
ra~õcs que resumidamente acabo de expor. Em substa.nci::t e~sa moção, exprimindo o desejo ,le 
eVlt~r o debate, r eduz-se ~ts proporções de um expediente empregado para forçar a retirad:1 do 
ga.bmete. Simples questão de goYerno. 

Creio te.r defi~do os nossos ~ntu_itos. e nccentuado o principio que deve reger a nossa 
conducta.. E um<t questãq de cons~lenc1a, e um dever de lealdade. 
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Finalm-mt~. Sr;;., votamos contra a moção, porque ella é mais um embaraço opposto i 
emancipação. E' um dever de patriotismo comb::ttel-a. E si outL·a fóra. a. nossa conductrt, o que se 
poderü~ dizer d0sta b:tndcirx npnblicana, que devendo servir para conduzir os solda;los da demo
cracia aos comb:ttes da. liberdade, viesse entretanto aqui cobrir o reducto da e.~cravidão ~! 

A discussão na forma. do regimento ficou aJiad~' . 

.. 

t 
·visconde de Sou.::c~ Car-.,alho 

No dia -1 do cot·rente falb:.~eu nesta côrt), o Visconde de Souza Cat·~alho, deputfldo pelo 
5'' districto da provincia da Parahyba. 

Logo quo a mes'l d:t camar•' teve noticia deste infausto a-contecimento, nomeou. ele confor
midade com os estylos, uma depubção composta (Ls Sr~. C:wneiro d:~ Cunha, Dantas Góes, 
Schutel, Sígismundo Gon<,~a!v0s c Joaquim Tavares, para. acompan;1aL' os restos morta.:s daquelle 
illustre de puta .lo. 

Na sessão de 6 o Sl·. Carncii'O da Cunha, compnnheiro de depula\.ãO do Visconde de Soutf\ 
Carvalho proferiu a:; seguintes p:U,n.vra.s: 

« No meio do luto de que esta morte nos c1rcumda, en cre10 mterpretat' fielmente a unanlml
dade dos sentimento.:; de fundo peznr desta caro~r:l. pela perda írrepal"avel de uma e:s:istencia que 
eu conlv•ci d·~sde os l.Jancos d~t. ac:tdemia. 

~< Elle era dntado ,le um eot\tção grar.de e generoso, que estava scmpl'C :--.berto, como um 
templo, p::wi ::\Colher os pobres e desprot"gidos da fortuna, que recot·riam i sua protecç:ão e 
amparo. 

(< Em uma inte1ligencia de superior grandez:~., que tanta.:; -vezes illustrou a tribnna desta 
camara c o jornalismo, que elle tinha como um liv;·o da pr·opaganda e de conquista, de justiça. e 
ele progresso. · · 

<{ E1·a umfl.rectidão de espirito de que uindn. na semana :find·e> dava inequivocas provas de 
isenção de pai:db partida ria no julgflmento e votaçno das ~:;leiçõcs de seus n.clversarios políticos, 
como membro da 2a com.miss&o d·~ verificação de poderes. . 

<< E:·a de um!'l natur~'zn. firme c vigoro.:;a que se ergLtcu lutando som rcgateal" as suas forças 
e a Slla vida. à causa. tl9o liberhd-a e da. d0mocracia, da gr;~nclezEJ. c do :futuro da nossí.lpatrio. 

«Ellc cahiu 11~ meio dess::t Mr~na e~11 que sempre so manteve com VlllOI: e galhn.rdia, como 
um e::for<:::tdo lutado;·, sendo encontr-aclo, na madrugada do dia "1, o seu corpo inanime junto :i 
mesa do trabatho onde a morte de im )l·ov\so o C)lheu estendendo a sua m;1o gellida. sobre 
aquelh fronte aureohdí.\ por uma intelligencia. fina e penetrante, par~vpa.ra ysa,r mtem:tme:J.tc a 
ehboraçJo de jüi.zo,;; e racioci.nios que editava em um artigo para o jornal de que era. redador; e 
levando o s8n domínio o acç:.ão prompta, do centt·o daqucllo cerebro para a circumfcrencia e 
e'!\.trcm1dades do seu corpo transformou-o imm::diatamente em livido caJ.aver. 

<< El!o cahiu ; não como esses heroes lcgenda·rios que nos campos da batalha. espalham o 
Eangnc e n. de.~truiç;1o. a morte e a. desolação por to:la pu.l'te, mas como um cvangdisador que 
nas luctas pacifict\S da impt·cnsa derram:lV<1. o ensinamento e <\ doutl'ina, :J. cxperiencia. e as sãs 
idéas, como tochus accesas collocadas nas mat·gens desta via lónga que a humanidade percorre 
para attingir os seus mais :lltos destinos. · 

c A morte do Visconde de Souza Carvalho n~b foi só uma s~nsivcl perua pa.ra sua familia, 
para' os seus parcnt'.') s e amigos, foi t:~.mbelll uma perda não menos sensivel para esta Camara, 
para o p~iz o para a causa que elle linha f,~ ito .;;;u:l. -

(( Si aa p~gina-; daquellc jornal que elle fundoo e rclig-ia cerraram-se pa1·a sempre âquelle 
espirito supet·iot· e n.o setl estylo inimita.vel peb. sing-eleza e vigor da plwase, e cujo segredo 
elle só encontro:• no amot·, na curagem c no devotamento da causa que abraçaru ; abre-se pna 
clle o livt·o ela historia, que um dia mais cado ou mais tarde, ha de vindicar as criticas e ironias, 
as injustiças r, M cnlumnias que elle com an]mo inquf.lhrantavel sont·eu durante~ -vida, e que 
ainda hontem Ih~ cercavam o feretro na marcha funebre rara a morada eterna. 

« El10. morreu e só nos resta uma recor·cbção e uma saudade ·do companheiro leal, do amigo 
dedic~do, do collega prestintoso. .:: 

~ Sr. Proi; idente, na religião dos mortos ha nm dever e uma pratica que commandam o 
recolhimento pll.t"a erguet,.rnos aos cêcs voto;; fervorosos pelo repouso eterno daquelle illustre 
finad\), e rogar tambem a Daus para que aúste lo11ge de nó~ o anjo da morte que adeja em torno 
desta. camara, ten:lo já art·ancado em breves dias do tneio Je nós duas existencias tão caras e 
1)reciosas. 

·· « Em signal, pois, de profundo pezar, eu proponho que se suspenda por hoje a sessão, fa-
7.endo-se n~ acta especial menção deste infausto~ acontecimento • ., ·· 

Tenho concluido . 
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IJr. Epaminondas de 1lfello. 

• O. Sn.. Z.DIA em seguid3. tomou a palavra e disse·; . . 
(< Sr. re.si.lente, não : venho' ~&: fórma alo-uma imnio-nar a mo .ão ue a cama.ra dos Srs. 

deputados acaba de ser apresent:t a pe o 1 ustre 1·epresentante da província da Pat·a yba ; pelo 
contrario, venho unir a minha voz a dos nobres deputados para tornar publico o peza:r profundo· 
de qlle' todos nós llO> sentimos feridos pelo p:1ssaruentü do illustre lutador. 

« Senhoi·es, It.;'o h.t qnêm cstttd~ndo desa:paixon~dumente a vida üc Souz.t Can alho não re-
conheça que aquella. intelligeacia ehwada, posta ao serviço do patt·iotismo foi victima de 
muit·3.s' calumnias e de muitas injustiç~s, mas tambem por ~eu lado praticando muitas acções 
genoro,as, muitos :1ctos louy;wcis que serão guardados m. memoria daquelles que delle rece
b:!ram os b ' nefi.cios. 

• Senhores ! A repr.' sentação nac=onal este anno tem sido infeliz. Era Souza Carvalho 
quem de'\"'ia vir hoJe dar-nos conta de uma commissão igual àquella que o nobre deputado 
desempenhou. Não ha muitos dios tambem a morte nos roubou Epaminundas de Mello, liberal 
distincto, liberal de toJos os tempos, partidario à~?sinteres~aclo, aquelle cujo passamento tambem 
nós hoje sentimos cheios de- profunda e verdadeira saudade. Não sei si haver:i quem em 
todo o imp?rio deixe de l<Jmentor a perda do pernnnbucano disti~to que vinha do novo fazer 
parte do commicio nacional. · 

• Proponho portanto, Sr. pr·)~idente, que ao nom0 de Souza Carvalho se junte o nome de 
E ~minondas de nJello; e s') inscrcv~\ como cdiu o nobre do utado nas acta~ das no~sas ses;;ões 
um voto de J•ro unclo pezar que 10 os os roem ros c esta c amara, sem descrinnnação Lle partidos, 
sem descriminação de idéas sentem pelo pa~sarnento dos dou,:; illustrcs brn.zileiros que Yive1·am 
lutando e lutando morrertlm pela patria que tanto amavam. >) 

A camar,c unanimemente approvou o req uerimento do Sr . C,1rn~!iro d:t Cunha e lavantou-se 
a ::;essão. 

A me:sa da camarJ. dos Srs. depo1t::1.dos tomou conbecimenlo do seguinte e:s:pediente: 

Officios . 
Do ministorio do imperio ........ . .......... .. .. . ........... . ... . 
Idem da fazenda ... . . . .... . .................... . .... . ... • .... . .. 
Idem da g uerra . .... .. ... . .. : .... .. ...... ... .. . .. . . ... .. . ... . . . 
Idetn da marinha .. , . . .. . .......... . .. . .. . .......• .. . . . •.• ..... 
Idem da agricultura . . .. . ..•..•..•. ; •.•. . ...... . •... . .•......... 
Do senado . . . . . . . . • . . . . , . . . . , . , , . 
De div0rsa'> ...................... . ....... . ............... .• ...• 
De presidentes de provincias ...... . . . ... . . . . .. . .. .. .. •...... .... 
De deputados .. . . . ............ . . . ...... . ..... .. . . . . . . . . ... . ...... . 
Documentos que a comp:mham conte~ tsções .. • .. : ....•..•.••... . .. . 
RepreEen t::tções . ..... . . .. . . ... .. ........ .. ... .. ........ . .... . • . . 
Pro.iecto do pode :r ex.eculi v o ...... .....• .. : . • ... . .. .• : ••..... . . .. 
Declarc1 ções de "Votos •.. •..•.....• .. ...... . ..... .. .... . . .. .... . •. 
P ;tr.;ce res das commissões de i nquerito .. ... .. . ........ . .... . . .. . . 
1\roções ... .. .... . ..... . .... . . . .... . ........... . .. .. .... . . . •.... 
Requerimentos de d~putados ... . . . ..... . .... . ......... . ..•.. .. . . • 
Jde11t de diversos ..... . ......... . ...... . .. . .. .• ......... •. .. . ... 
Idem das commissst>es de in quct·ito ....... . •. . ...... . ...... .. .. .. . 

Rio d ;, Jane iro, 30 de Abril d0 1885. 

JosÉ CARLOS bE CAnYALIIo, 

Rcdaclor tla acla o do,; an rw.cs. 
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.de um deputado á asseri1bléa ger·aL pelo .211 

districto da provinci.'l do Pará, _acompanham 
o parecer n. :U~.-iSSi>, pa.g. 4:oi. 

Documentos que acompanham o parecer 11. H9 
- - o, re a IVO e e1~.a0 O lS rtC O 

Pernambuco. 68L 

(apresentados po1· depu,-

DQ Sr. nezamat ; 
a: Peçam-se ao governo informações com ur
genci~ snbre qual foi o esct·ivão que tran.:· 
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~crcYcu ns actas das elci0l'H~, g~ral de 1881~ 

1 
umnícipal de :t.SS2 ~ provincial d·-~ i883, na 
parochi_a de S. José da Casa No,·a, IH;üViw::ial 
da Bahu.L» 

Apcsenlalio c ~p['iovado na sc~srro· de 6, pag . 2. 

« Reqnei1·o que ::e pe~a ao presidente da pro
Yillcía de -'li nas Gcrac~ infonn:H,:üe5 so!JI'<! as 
ui ti n~a:; ag-g;!·c:;~üe::. d\.•s i~ldios Piry~!1às fei ~as 
)1 ;:, I l U , I U::;:, l, ' , · J. I 

Ottoni, c tfU<tcs as providencias lt.'tnallas a 
respeito." .. · ·.. .. 

Apre:'~ntado e JUStrfrr::ulo na_scssao ele!), :ulwda 
a dise.us~:lo por ter pedtdo a (J:da na os 
Srs. C~IJHiidl1 de O li \·eira c B~urra de ~;lc
nezes, p3g. !81. 

Do Sr. Andrade Figueira : 

requ bilc1n, cnm t11'gl!l\l'la_. (a. prcsH cnc1a c a. 
pro\'inda do Par;i, as ~~·guintcs inftll'lll:t~õrs: 

:Xorn·~a1·ücs c deruis~ücs rc!alhas no t>'' t!is
lrictó clcilornl da província, feita~ cnlr1) a 
dckào de P de DezorniJro tle 1881 c a pre-
seut"e data . " 

XUIIlHü. Jat~ e re.sul tado tlos ex:une.:; effe
ctuad6s uas di!Tcrcnles camaras municipac~ 
da provi ncia . . -

Data da exped i~ão d~ or·dcns para se lor_nJtrcm 
c!Tecti\·os o~ JH'Oecssos de re::po:1s.\IJ1II da de 
C011 1\~ , ~ , I < <::; ll id ,h e , ;:, ~ 
corrente :mno. 

Providencias adopiaàas sobre o arrombamento 
da cama!·:t municipal do 11Jazr~g<io em iO tlc 

scn r o se man 1 es aJ·:trll os pro ·tcronacs en
can·cgados des'6e exa111e. 

3. v Si os couces:;ionarios r~cclJcra.rn inslr·uc
Ç\Ies do governo 110 senlido de re::.tr·illgit·-se 
a rcvi~úo do estudo de um t 1·nçndo pela uwr
gt-m esquerda uo rio Santn. .Maria, c no caso 
negativo, quac:; os termos das di tas instmc
ções. 

-i: . v Si os concessionarios a presrm ta ram pro
posta. para rescisüo do respecti YO con tmto c 
t·enuncia da_ conce::;sào nos lenHos do art. :lG 
n. ~ da lei · do orç~rnento vig-ente, em que 
data o fizeram, e :::r de molu propio ou a ·c:on
vitr, do governo; de\"endo acomp::mlrar á 

informa0ã.o so!Jre este ponto a in tcgra da 
proposta. - ·· -

ii. v Si o governa tomou alguma resolução a 
tal respeito, ou pretende app!ic:1r ao ca~o a 
n.ulürizaeão exprcs~a na mencionada le1 do 
orçatuento -a1·t. 1.ü n. 2. 

..._,. 
c. :, ~~~~~. .... , ... ' · t ~ . \,..t. .- ... 

Pereira Junior.- Leopo1ilo Canlta.- Carlos 
Pei:roto 1/e Jleflo.- Dioyo de Vusc:onC6flos.
Fe/icio dos Sanlos.- João Penido.- Soares.-
.: I • • 

Aprc~cutado na scsstlo de 28, lido, apoiallo e 
approvadu. p:1gs. ôGS c 7G2. 

Du Sr. SiniuJlJü Junior: 
n.;quciro que por· in!erm~ilio do mirri::~crio 

tia agricultura , comllll'I'CIO c obras pub!u:::ts, 
se peça ru ao gvverno lnforma<,:ües so!Jre os 
s~~gui!lles ponto:;: _ 

1. u Si jii. l'orarn pres('ntes ao rrdrJis lerio da 
lH!TÍtulturn. os estudos tl:t esl.rada 1lc ferro 
. ·-; ·, . .. . . . ·, -·· ~ ' .. .. . . . . .. . - . 
a c O!lllltis::::iu .luliu Pinkas; . 

2.'' Si o pcs:-:o;d d:tiiiCS!na <:O!ll!IIÍ:3São j;i foi dt5-
pensauo ; c no caso ne:;:1 ti YO c r ual a Yé!'lJ:l .. . ~ . 

3.:. Uisaim i;·,·a~:"IO d;l:::. llC:itJczas feitas pelas 
COIIllll i:;sôe:i )iOt'Sillg C l'iul;as . 

.:\presL·nl;:dn, juslilicado na ~ess:io 2.!): a . ~ . . 
.l ~ 1.. ~ ::::-, - '" '"' I. ' 

:3:·. Carneiro da ltoclLt pag. 7G3. 
Do Sr. Andraue F_1gncir:t : 
Requeiro que volte o parecer n. UO- ~885 á 

cú!ltlllis:.-:;io al1111 de i11lcrpor parecer de· ;1C
c.urtlu com o \"CIII:ido·.-2'J de ~\IJril de !88:). 
-.:1- F-ioueim. 

.Aprcsenl<ttlo na sessão de :2~, p:lg. 769. 

Requ~.!n·En:u~ntos. (apresentados JJOl' dicel'sos): 
~ Iara Valente Yilolla de narros, ,peuintlo 

::;c J!Jc conceda a ~raea. (c perce JCr o melO 
:'O!do a qne: tc' r11 .· tl}l'eilo pela tabella 
motlema .-A' com m 1s~ao de fazentla. 

, , ~· 1arr. !10í. 
Do ex-alferes {ie polida tia província do R10 

de J:tneiro. Hícardo .Antonio So:ues, .recla
mando conlrn. a sua. reforma.- A' arcillvar. 

Apresentado no dia 17, pag. 4-12. 

R.cqnerhncntos ( apt esenlados pelas r.om-
ulissues de itiiJUtJ, ·ito) : . 

Da 3.:• comrnissão: 
A 3:1 commissão llc lnqucrito reqller que se 

exija por telc~ramma do presidente de 
)!ir:as, que r eilirc stta~ ordcus LJara a rCillC55a. 
a esl tl c:uu:u-a e os !LHOS d:1s nela::; .c das 
assignalur·as dos c l l!i torcs rlc Aneplados, 
rclatiYas á clci~:1o de ~o de Dczemln:o 
\tllinto !J,~rn corno fJliC exrp do sccrc tnrro 
da. resl{er:tiYa lltcsa. eleitoral, .loaqniln Au
"USIO de c as tro Leite, docuruenlo llUC 
'="uro l!avc1· rernettidü ao ex-p!'esirlente da 
ca.mara da Viçoza, Jo:lo Lopes ~ •ana •r:tnco 
os refer·idos livros . 

c: ala das cor1l nJissües, S de Abril de 188~.
~ Corlos PcJi.r,olo.-Prisco Parai:;o.-Sinimbú 

Jwlio1· . - J?iúeiro ele 1lfenezes .- Jlarlim 
Francisco. 

Apresentado c approvado na sessão de 9 tlu 
pai!'. :179. 

Da 2a. co1nmissão: 
.A ~P com rni .-:são de inqucrilo r·equer .<I~le por 

in tl'nnedio do governo, ~e requr:;rtc da 
presidcncia da Ballia. a remcssn. do livro ;o de 
notas dCI ! 0 tnl>elliiio da Vil la de-santa .Ma ri1: 
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da Vitoria, o livro de notas do escrivão de 
paz. onde são transcriptas actas r das eleições 
de 1° de Dezembro de !8M, o livro de assi
gnaturas dos eleitores que votaram na 
mesma eleição e, finalmente, o inventario 
em original, do cartorio do escrivão de ~az, 

anno. 
Sala das commissões, em 20 de Abril de !885. 

Affonso Penna.- Alfredo Cltaves.-Alberto 
"' . . 

de Albuquerque. 
Apresentado e regeitado na sessão de 2~, de 

pag. 605. 

Da ~a commissão: 
A ia commissão · de inquerito requer que, 
__ por iQ.termedio do governo, se solicite, com 
· urgencia, a remessa dos livros das actas, da 

transcripção e assi:matura dos eleitores da 
parochia de Santa Rita e da Casa Nova, da 

rovincia da Bahia. ..... -
J 

Alfonso Penna.-Lourenço de Albuquerque.
Leopolào de Bulltões.- Schutel.- c. Saltes. 

Apresentado e :~pprovado na .sessão de 26. de .. 
Da !• commlssao : 
cc Tendo o Dr. Antonio Bezerra da Rocha . . . . ' . 

• I c 

vincia do Pa1·á requerido perante a ia com
mis:;ão de inquerilo que a mesma requisi
tasse .da camara dos Srs. deputados a devo
lução do parecer relativo á sua eleição afim 
de reconsiderai-o em vista do segundo de
poimento do mesal"io Felix. 1osé Rodrigues, 
cujo original não pôde produzir perante a 
commissão por havei-o obtido depois do 
parecer, não obstante ter da.dú á estampa no 
seu folheto in1prcsso a cópia do dito inter-
rogatorio~ e bem assim em consP-quencia da 

1 a u 1av1 a nes a comm1ssao, 
foi o referido requerimento approvado por 
cinco votos contra tres, pelo que a commis
sã.o re uisila a devolução do mencionado 
parecer a 1111 e recons1 era. -o. 

Sala das commissões. 28 de Abril de !SSt>.
ltfac-Dowell.- José ~l!m·ianno.- mv.~se' Vian
na.- Gonçalves Ferreira.- José P0711peu. 

Apresentado na sessão de ~9. 76~. 

Pareceree: 
N. :LOts de i885.- Da 2a com missão de inquerito 

reconhecendo deputado. o conselbeiro José 
Fernandes da Costa Pereira, pelo 2° ds
tricto da. pr0vi ncia do Espi rito Santo. Aprea 
sentado na sessão de 6, pag. ~. 

N. i06 de i885.-Idem, idem, o Dr.Iuveneio 
Alve!> de Souza. pelo :L~0 distrícto da Bahia. 
Idem, idem. pag. 2. 

N. 107 de iSS:>.-Idem, idem, o conselheiro 
João Manoel Pereira. da Silva, pelo go dis
tricto da. proyincia do Bio ·de Janeiro. Apra-

N. 108 de 1885.- Idem, idem, o Dr. Lui.z 
Accioli Pereira Franco, pelo !!0 districto da 
Bahia. AprPsenlado ria sessão de 8, pag. !0-í. 

N. wg de i885.-Da P commiss~o de inque
rito reconhecendo deputado. o Dr. Fred~rico 
Borges. pelo i o districto da provincia do · 
Ceará. Apresentado na sessão de !O, pag. i~7. 

N. HO àe !885.-Idem, idem, ·o Dr. Moreira 
Branrl.ão., pelo- 2° districto da província do 
Rio Grande do Norte. Apre~entado no dia 
U, pag. 256. 

N. U.! de i885.- idem, idem, o Dr. José 
Vianna Vaz, pelo 6u districlo da província 3 . . 

do llaranbão. Apresentado na sessão de !3, 
pag. 305. 

N. H2 de !885.-Idem, idem, o Dr. Jose I..opes 
Pessoa da Costa, pelo 3° districto da pro
vincia da Parah-yba do Norte. Idem, idem, 

... pag. 405. 

ceder a novo 2° escrutínio no 1° districto da 
província do Pará. Apresentado no dia J.S, 
pag. 357. . .,. . . 

rito? n~andando proceder a nova eleição n.o 
~o dLstncto da côrte. Apresentado no dia !6, 
pag. 407. · 

N. U5 de !885.- Da ta commissão de inque
ri to, reconhecendo depu ta do, o Dr. Fel ippe 
José de Lima, pelo 2° districto da provincia 
do Pará. Apresentado na· sessclo de 20, 
pag. (1.2!. .. 

N. H6 de !885.-Idem, idem, oDr. Demetrio 
Bezerra da Rocha 1\Joraes, pelo 'o districto 
d~ provinciva do Para. Apresentado no 

N. ui'cte !8S5.- Da 33 commissào de inque
rito J·econhecendo deputado, o Dr. Vaz de 
Mello pelo 8° distl"icto da província de Minas 

• I ~ o• :.s.. 
N. US de i885.-D:t 2a commissa.o de inque

I'ito reconhecendo deputado, o Dr. Antonio 
Candido da Cunlla Leitão pelo !2'l districto 

• • 1 anezro. presen a o 
na sessáo de 2á., pag. 605. 

N. H9 de !885.-Da ! 11 commissão de inque
rito reconhecendo deputado pelo ! 0 dístricto 
de Pernambuco, o Dr. Joaquim A. Nabuco 
de Araujo. Apresentado na sessão de 27. 
pag. 675. 

l\loçõe3:: 
Apresentada pelo Sr. Moreira de Barros e outros: 
« A Camara dos Deputados, não acceitando o 

em m emmzaç o o 
problema do elemento servil, nega seu apoio 
á politica do gabinete. Paço da camara dos 
deputados, :13 de Abril de !885.- .!Jforeira de 

.· arros.- onso enna.- oao enido.-
Valladares.- Sinimbu Junior.- _!Jfascarenltas 
-José Pompeu.- Felicio dos Santo.~.- Lou 
ren!fO de Albuquer(jue.- .Antonio Carlos .Ri
beiro de Andrada.a 

Discutid:; na. 3essão de i3e adàiada, pag. 3!3. 
Idem, pelo Sr. Affonso Celso .Junior. 
' A cam~ra dos deputados, interpretando o 

sentimento geral do paiz~approva a politica 
emancipadora do actual gabinete. !3 de 
Abril de l885.- .Affon•o Ce!&o Junior. 

Idem, idem., pag. 3H~. 
Idem pelo Sr. Ullysses VIanna: 
c A ~:ilmara dos Srs. deputados, aguard:mdo a 

discussão do projectode !5 de Julho do anno 
p:.:ssado., passa :i ordem do dia. 

' Sala da:o sessões em 13 de AbriL de lS85 .
Ullyues Vianna. 

Dcctarac_~~o ue -votos. 
Do ::r. ./, . C:1r; 1 h • li a: 
' Decl~ll"O que aão me a~llava presente quando 

se procedeu á votação do parecer n. i06-
: :1.885, relativo á eleição do i2° cistricto da 

provineia da Bahia.- .4lvaro Camink.a. 
Apresentado na sessão de !4 ...... -pag. 3*7. 
Dos Srs. Gonçalves Ferreira e outros: 
Declaramos que votamos pela nullidade da 

eleição de Pilões, de accôrdo com as expli-
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cações dadas pelo deputado Antonio de Si
quira.- Gonçalves Fe1-reím.- Alvaro Ca
minha. 

Apresentado na sessão · de :!9, pag. 77~. 

. , "· • 1 • 1 e1 ro a 
Cunha, rt:>clarn:mào contra o diploin:t expe
dido :10 Or. Vianna Vaz pelo 6v di~tricto do 
Maranhão. 

~ ( . ~a e e reme 1 a a ia 
commi~>-ã.o de inguerito, pago. 2. 

Hcpreseutaçáo de ArMro Rapli:;ta Bandeira e 
outros, eleitores da pnrocbia d:l Imperatriz, 
do 6° districto àa prO\"incia do Mar·anhã.o, re
ctamandl) cnntr·a o neto i/legal pratícado pelo 
1° juiz de paz capit<lo Harmnndo Francisco 
Bibeiro Soare:::, em consequencia do que dei
xou de r8alízar-se na referida parochia a 
eleição P.m ~o escrutínio. 

Apresentada. no dia í e remettida tt ! 11 com
missito de in uerito. a". 6. 

Representação da camara municipal da Con
ceição, prO\' incia de .Minas Geraes. 

Apresenta,~a pelo Sr. Affonso Penna na sessã.o · 
re · · -

pag. !06. 
Idem da Sociedade Centl'al de Immigração. 
Apresentada pelo Sr. Eufrasio Correia e remet-. - ... -

iO, pag. 25! ' 
Da carnar:1 municipal da cidaoe dn. Conceição, 

provinci:.t de Minas Geraes: pedindo um au
xilio para as necessidades publicas do mu
nícipio. 

Apresentada pelo Sr. Affonso Penna na sessão 
de 13 e remetlida á commissão de Orça-
mento, pag. 305. ~ 

De diversos commerciantes, capitalistas e fa
zendeiros do município de Campinas contt·a 
o projecto de i~ de Jutho. 

' o 
de 20 e remettida á commissão de ju~tiça 
c i vi I, p:~g. 429. 

Representação assignada pelos Srs. João Wer-
,.. , · • g o e ouza e1 e 

(engenheiro civil) e outros lavradores da. 
fre_!!uezia. de S. José ào Rio Preto, município 
de Sapucaia, provinda do Rio de Janeiro, 
concluindo com um projecto sobre o ele-
mento servil. . 

Apresentada na sessão de 27 e remeUida a 
commissão competente, pag. li67. 

Propostas do poder executivo : 
Abrindo um credito ao ministerio -da mar-inha 

de 93:9US749 d istríbuido nas -segu inles ver
verbas: 

.Municões navae~.. . •• • • • 38:!186..,382 
Corpó de armada....... !3 : 826~86~ 
Com bustivel............ 36 :5:-i85:!4~ 
Eventuaes.... •• . • . • •• • . ~:5~05259 

Apresen t~~a rei~ re~peetiv? O?.inistro na sessão 

'Votações nomloaes: 
Requerida pelo Sr. Zama na sessão de i3 para 

-se votar a validade da eleição de Guapy
mirim no 9° districto da provincia do Rio 
de Janeiro, pag. 309. 

Requerida pelo Sr. Zama na sessão de i3 para 
se votar a validade da eleição de Sl"n to ~ê, 
no U 0 districto da provincía da BalJia. 3!2. 

Idem, idem na mesma sessão para se votar o 
requerimento de encerramento da discussão 
de moções, pag. 327. 

Oradores: 

A 

Affonso Celso Junior, pa.g. 3i8 e 771, 
Affonso Penna, pag.s. !Oô, !82 e ~29: 

• .. ... f. 

' b • .. 
Alvaro Caminba~ pags. !07, !82 43i e 77'2. 
Alves de Araujo, pag. aq,s. 
Andra~e Fí~'?eir~~ pags4 347 353 e 769. 

B 

Bezerra Cavalcanti, pags. 107, i82, 434e, 765, 
7i0 e 778. 

Bento Ra.mos, pa~. U7. 
Dezama t, pa~. 353 e 77!. 
Cruz, pag. 672. 

c 
' ~. • # ~ 

Carlos Affonso, pags. 3!7 353 e 778 .. 
Carneiro da Cunh<~. , pag. ~ e 772. 
Candido de Oliveira, pags. 105, !80, e 313. 

D 

Dantas_, (Presidente do Conselho), pag. 3:23. 

F 

F. Doría., pag. 670. 
Ferreira de ]!loura, pag. 4:3i e 779. 
Felicio dos Santos_, pags. 76i e 77q,. 

G 

Ga~par Dumond~ pag_ iS~. 

J 

Jo~o Penído, pags. 76~, e 77L 
José Marianno, pags. U.9 , iSS, 351_, 669, 776 e 

777 . . 
Joaquim Tavares, pag. 305~ 608, 776, '177 e '178. 
José Pompêo, pag. 32!. 

L 

Leopoldo Cunha, pag. 608. 
Lourenço de Albuquerque, pag. 36:9. 
Leitão da Cunha, pag. 6Q9. 

l\1. 

Martim Francisco, pags. iS!, 3~2, e 3~9. 
Moreira de Barros, pags. 3!:3 e 32i. 
Mac-Dowell, pag. 3}7_, 668, 672~ 76~, '165, 772 e 

778. 
p 

Padua Fleury, pag. li. 

8 

Sinimbú Junior, pag. 763. 
Sigismundo, pags. 3!3 e 3i6. 
Silva Mafra, pag. 43!. · 
Siqueir:a .Mendes, pags. 6H e 673. ' ·-

T 

Torres Portugal, pag. 353. 
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u 
UI sses Vianna a a. 326 769 e '773. 

Val!adues, pag~. 3!8 e 353 .• 

z 
Zama, pags~ 5, i06. i83, 3H, 350. á32, 769, 77!, 

772, 774, 778 e 779. 

Expedient-e : 
A mesa da camara dos Srs. deputados tomou 

eonhecimento do seguinte. 
Officios : 

Do ministerio do imperio..... .. .•. • •• 2'~ 

• 

Idem dn fazenda ..........••...•.. 
Idem da guer.t·a ................. . 

Idem da agricultura ........... .. 
Do senado •.•.•.•.•.••.......•.•.•..•. 
Oe dive!sas ............. : .. : .......... . 

De deputados .............. ........... . 
Documentos que acompanham contes-

lacões .. . ................. . ........ . 
rept=esenta.~ões .. . ......... . . ... ..... .• 
Projecto do.pouer executivo ......... . 
Declarações de voto:; ............. . .. . 
Pareceres das com m issües dP. inqueri to. 
1\Ioções •••. •. .• •• • •••••••••••••••.••.• 
Requerimentos de deputados . .. ... . . . 

Idem de diversos ................ . 
Idem das com missões de inquerito . 

-19 

6 
:23 

3 -2 
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CAIARA DO~ SENHORE~ DEPUTADO~ 

. . 
. i varo Botelho, Affonso Penna, Adriano Pimen-

P,·csiden.ci(t elo S~·. JI oi·em:r. de Ba;·;·(,S. I tel, Antonio Prado, Bulhões, B:4rros Cobra, 
st:.,I:\L\!UO.- LeHur:t a approva~.ão das act:ls.- t:Xl"F.· Diogo de Vasconcel~os, De_lfino Cintra, Dantas 

DtE:-iTE.-l'aJ·cccl'cs da 2' co~rtmi,:~iio do iuqncrilo.-I:o- Goes, J .... o~ndro .Mac1el~ Leitão da Cunha, Pru
't.ucrim~nto do St·. ~[arcoliuo :\lutn":l.- );omea.çiio)>\o~ dente de Mot•aes. Rcdl"i'""O Silva ·· Ribeiro da 
~r:;. :\llonso Pcuna c Lourenço do Albntrncr•pln para. :L L Ul .. \~· . ~ ' 
2t cam1uissão •ic inqacrilo.- !Jiscur:>•);; t!os St·"· l'adua uz C y~ses Ia.nn.t. 
Flcury. Carneiro da Cttuha e Zama.- Voto do püz::l.l· pelo s- }'' · d d t d 
fa.Uccilllento tlo:; Srs. Yiseo11u~ 1lc Souz:\ C:uvaiho c ao was, :tpola as e approva as as ::-.c as ·~ 
E o I .I 'I li • - l o l 24, 2~, 27 e 2::icle ri·Ireo. •p:uutnO!ItaS uC -' l1 0.-;•flflJ'OVa~aO 1 O I'P.IJUCI' IJilCil O V .J.Y"" • 

pctUndo 'luc se lev~\.lllC a scss~o em :.igual tlc pczar. 0 Sn.. i o SECRET.\.IUO di cou .;. 

A'~ ii hol.'a-:::. at.~b.;.un-se presentes, os Srs. 
Moreira de B<trros, Affonso Celso Junior, Si

imbti. J unio1' Valladares A.h·es de Ara u ·o 
Masc.a!'enhn.s , Carnpos S:tlles, Bezamn.t , Ca
margo, Miguel CasLro, Chagas, Salg<ldo~ B. 
Mendonca Sobrinho. Gomes de Castro, Coelho 
de Almeida. Felicio d.os Sontos, Cruz. Alcofo
rado .; uniol', Franci .,co Belisario, Silva .:i\Iaia, 
Dias Carnéro, Carneiro da Cunha, Carlos Pei
xoto, Jo~é Pompeu, Bento H.amos, Soares, Al
fredo Chaves, Castrioto, Alvaro Caminha •. João 
Penido, Duarte da Azevedo e Rodrigues Alves. 

Comparecom depoi~ da chamadn os Sr~. Al
meida Olivcii"a, Sigismundo, Franklin Doria, 
~ares Guia, M::t.rtim Fl'ancisco, Prisco Para.izo, 

Ribei1·o de ?\fenel.e.-:-~ Amaro Bezerra~ Zam:1., 
Candido de Oliveira, Leopoldo Cunha, Joa.quim 
Tavares, José 1\Ia:.-ianno, Mac-Dowell, Yalde
taro, .Montandon. Maciel, Diana, Barão da Leo
poldina, Olympio àe Campos, Ferreira de 
~foura, Ildefomo da Araujo, Francisco Sodré, 
Joaquim Pedro, Costa Rodrigues, João Danta-; 
Filho. Carlos .Affonso, Sa.tyro Dia~, Antonio de 
Siqueir8.. 

Abre-se a sessão~ 

Comparecem depois 
Sr.s. E ufrasio Correia, 

sessão, os 
\Verneck, 

Faltam, com causa participada. 03 Srs. Lou
!'en<:.O de Atbuquerque, Schutel~ Bar3.o do 
Guahy, Araujo Pinho, Ara-ujo Góes Junior c 
Antonio Carlos. 

Y.II.-1 

EXPEDIENTE 

Do Sr. Duarlo Paranhos Schutel, partici
pando não poder compar.;cer a sessão dQ hoje 
por motivo de molestin..-Inteirada. 

Da l\Iio.isterio do Imperio, de 30 de Mnrço9 

em resposta ao de u. 73, de i 1 do mesmo 
mez, rcmeltendo em original o officio da ca
m:.tr:J. municip:.\l d:\ cidade de Viçosa de Santa 
Rita, em Minas Gcracs~ com referencia á or
dem que recebeu p:tra remette~· úcp1ello m1-
nisterio o livro d:ts actas e das assignaturas 
dos eleitores da paroch.in. ele Arrepiados, n.a 
eleição de Jeput•1dos alli fait~~ ultimamente.-.. - .. , . -
~ •J 

inquerito). 

Idem, tle 31 de l\Iarço, em resposta ao àe 
n. 59 de 5 desse me;.:, enviando por cópia o 
officio do presidente d:~ província de Pernam
buco e os seguintes documento5: livro de notas 
do escrivão de· paz d;t parochia de Itamaracá.~ 
dous officios em original do presidente e do 
secretario d.~ camn.ra municipal de Igunrassú 
relativos ao livro de actas das eleições daquella 
parocnia.- A' cp1em fez :1 requisição (ia com
missão de inquerito). 

Idem fe :30 de l\Ia1· o em res o~ta. ao de 
n. 85 de 2G do mesmo mer., communicando tc:.
ex.pedido ordem ao presidente do Ceará para . 
m~1.ndar, dentro do prazo d~ lei. proceder :i 
nova eleição no 7° districto daqucUa provincia. 
visto ter a. camara annulbdo a elei~ão aue alli 
se fez.- In.teirJda. • 
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Idem. de :H de Março, em !tdditamento • E' lido e yai :.1. impr1mir pn·;1. ser dado á dis
~<0 de :3 do m~;;mo mez, remettendo doas cus;;ão o s~guint~ parJcm·, annullando eleição. 
officios do r·resident') da província de l\1ina~ 
Gerat~s e documentos anne~os, concet•nontes a ?\ • 106- 1883 
eleição d·.~ depnt::dos drectuaua na pn.rochia de Provinda da Baltiu (1:2o districtu) 
Arrepiados do 8° districto daqu~lla pro.vincia. 

quem ez a .iCf!lliSiÇ:lO c mnussao •_, 
inqucrito ). 

Rcpt•escntn.çi'lo do D.·. l\Ianoel ·!osó Ribeit·o 
_ a un }3., re.: aman o con ra 1 

dido ao Dr. Vianna Vaz "Pelo Go ài~t:·ie.to do 
7\la.I·anhão.- A' 1a commissii:o ~e inqu'~i·ito. 

O Sn.. l\m 'lDF.XTl:; nomeia o Sr. cons~lh':'it·o 
Affonso Penna para s·Ibstituir o :-:;,. Antonio 
Carla~ na 2" commissão de inquerito. 

Vem ú m 'S:t c vão r·cmettiJos i 1a. commis
são de inq·:c:·ito as s')gnint:';; ::!(!tas clcitot·aes 
do (io distrÍd'.J do ~I:mmhão: 

1 
4 

, "' - ;;&. o' ' 
B1rt·u. da. Corda, Carolina. Riachão, Santa Tb.c-
reza do l'orto Fl'allco, ~lirfl.Jor c \"icto1·ia, do 

() . ~ .. 
Pastos Bons. Lor·e:o, Barra. da Cortb, C:lrO

lina, F\bchão, ;,iir1d.or, Chapad;1 e Con~.,j~~:'lo 
tle Mango, do :;:o escrntinio e :,1puraçfio go;·al 
o mesmo. 

Acln. eleitor:•! da n.pur·a~·ão geral do 6° dj;;:
t!':cto d~ 1•rovincin do ~Iaranhão, apres0ntando 
a maioria de votos obtida pelo ür. Joso Viann~ 
Vsz.- A' 1"- cornmissão de inqueríto. 

E' lido apoiadv c ::tpprovJdo o seguinte 
-R~-'lue;·iínento 

Peçan1-sn ao governo infarm:l.<;ues com ur-
~ . ... ,· .. -

veu as acras das ~leiçõ ~s, geral ,Je 1881, mu
nicipal de 18k2 e provincial de 1883, na. paro
chia de S. José da. ca~:1 Nov.1! )fOYÍnci:\ da 

a u. 
2a. comntissiio, em s-:-ssão de :=a de Março de 

1885.- .-ilbr:•to lJe:.amat. 
E' prés6nt·~ á mes1, lido e -vai a imprimir 

par:L :.:m· votado na. fôrma do reg·imcnta, o se
guimt · 

I'AHECEn 

N. 105-t~83 

A 2a commissão de inquerito, t~n lo exa
mina lo t0d!t':l as authenfcas das eleições do 
2° districto da província do E~pirito Sant 1, e 
CO!l.siderando que as allegr~ções adduzidas con
tra a validade da:-; elei ,ões da-; arochias d•) 

A _a comm:ssão o mquonto, cx::ann:tu o as 
a.uthentica$ clcitor~:es do 12° districto, verificou 
que outi veram votos: 

Or .. Tuvencio ~\l\'CS d~ Souza ......... .. 
Dr. J. J. Fernandes d:t Cunh:t Fil:10 .•.. 

;)57 
538 

4 

Não pu·ecer.•m fund:<d.:s as alle;::çõ '•8 f:itas 
cont1·u. as (l.l0iç.ões de Capitn Urosso pelo i'', e 
contra a.~ do l\loHtc Aleg-re r~ Souto Só pelo 2.o 
da cowmis.;;ão 0ntendeu em :-:ua. m.ciol"ia que 
tambem não podiam ~er tom.ada.;; em conside
ração a~ allcg-ações d ~ fraude contt·a o ::dista
menta l'leitoral da p::rochia de S\·nto ~e. 

- Nestes t:·:rmo: é ::t cotumh~ão de p.~r."eet·: 

- Lo Que :-:ej:m app:·óvadas todas ::t5 chü~.õcs tlv 
=>·• • : ·- • da Ba.h · ;1. 

2 ,o Que seja. attnullado o dipLom:t indebila
m:JtlL:"l •·:..pedido pd:t junta apuradora ~:o 
Dr. F~:rn m.tcs J:.L Cunha Filho. 

S:lla da;; commissue:;;, 31 de J\Jarço de 1885.
Lcopoldo ele B~.~lhõ1;..-: .-Schutel.-C. Salles. 
-Cado . .;; Atfo;uw.- :1lcoj'o;·ralo Junwr. Al
bei·:o Bc:.:mnat c Alfi·cdo Cl~aves, vencidos 
com voto em separ:t lo. 

~ão 11odem os membros da za. commissão de 
- erit ab:tixo firm.:tJos onc rda 

parecer, toma~o peb sua m:1.io1·ia, sobre a elei.
ção a que ~e p;-oceleu em 1 de Dezembro ul
timo no 1:2° districto do. pro..-incia d L Bahi:.t, :i 
vist.l d 1s considct·a~ões e prova::! que passam a 
expor, e em que se fundam para p1·opor á ca..; 
wara a n ullidado dn. eleição da parochia de 
S. José da Bal'ra de Sento~~:· , c o consequ~nte 
reconhccirucnto da v:tlid :de dv diploma de depu
ta to. confor!du ao Dt• . . Joaquim Jc:~ronymo Fer
nandes d ~ Cunha Filho. 

Do minucioso e n.tt··nto exame c cstu:lo que 
fize:·:1.m sobre as anthentica:o; dos tz collegio~ 
eleito:-ac;;:, de que se com põe •:ste distt·icto, e 
sobre os documentos exhibidos e as ::dlegaf,~Ões 
ofi~~recidos pelos dou~ candidatos qur~ tmicos. 
concorr•~ I:am ao p~eito, vedfi.::as·arn qu "'\ o pro-

G_:Iar·apa.ry, de Ca.choeira c de Itabapoana~ não as p<uochia;;, sah·o a d'~ S. Jusé da .Barra do 
sao procedent~s, c de pare~er . _ s~nt:) ~é, na qual, sob1·e s -- r elle baseaJo em 

Lo Que .~e.am approv~das tolas :- ~ e!etçces I ali::::t:uneoto filho da mais clamorosa ·e provad:l 
das paroclnas qufl cornpo,~m o 2o dFtriCto r!a frau 1e. realizou-se p r· raute uma mesa eleitoral 
provinci:1. do Espírito Santo . \ irt·en·uh.r e illerralmente or"'aniza.da cowo tudo 

2.0 Qt:e se}a reconhecido e <lcclarado depu- con~"ta dos doc;wcnlos qu~ s r' riio 1;ublic1Jos . 
. ta.do pelo r<~ferido districto o conse lheiro Jo~ó ~ . ' · . 
Fernandes da Costa Pereira Junior. E ~sstm que d'~ t:tcs documentas se wfere: 

Sala das commissões, em ô de Abril de 1885. 
1 

1. Que n rssa puochia, de tão ins ignificante 
- Schutel.- A.lbc;·to Be:;am at.- Alfi·erlo , irn portancia. que até hoje não pou i c constituir 
Chcn:cs.- .Hcofot·aclo Junio1·.- Carn.pos Sal- l termo separad.o, nem continuara ter col_lectoria 
Zcs . I especiaL transferid L para Ca:;a Nova (termo do 
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~ o • ' 4 .... # .. 

j ura.dos qun.lificados entre os num ·~ros üO a do jà alluuido-voto em sep~rado-o ua.!l.{o assim 
UO, ~o ma~irno, e qu~, si a qualificaç~o para o se exp1·irniam : «E' este o caso da' inter,renção 
sorte10 do J~ry de 18t~J, ~~:·csent:t ho.JH o nt:- I ela. Camara dos Deputados qun.nJo verifica os 
m:;!·o. d! HlJJill'a.dos t:1ual:nca!os, confor·me se poleres de seu~ membrus; nfío se trata de 
di?., e ovidmte que houv~ altera~ão n1 livro hypoth(~ses particulares em que se pro~ura. 
r·~specti v o » ; su pprir o erro ou dose ui do dos inter•;ssad•jS 

UI. Q te foram prOl)OSi tal mente re ·:nados os no emprego dos rccurs s lega.es! 1 :OI'érn de um 
ex ~r:1cs e C'Jrtidõ ·s l'i~queridos, unicos e i.~d·s- v~l.~to pla.no de fãlsificaçfio CtJ.l t1u ·! ::'.s auto:-i
pe:-:.savcts clocnmentos para n p1·JVa da falsifi- <la,les locaes, i:wtilisa..:.·am n.> pro\·idencias d:t 

~ ~· . 

- . - ., \: , 
qll~rn, n:'. fót•ma da lei, comp:~ ti1, por fallccL
monLo do i''. \'isto n;"b :-.rw,decet· a sua. r;.mnn
cia ex- vi cl1 l·~ i de 15 de' Outub:o de 1 '32i. 

Disirens:tndo-se a rninor:a divergente de maior 
dc:;;cnvolvim<: l1t;) n tal r.:speito,o de reprocluzir as 
judiciosas coasidera,~ües e i_nconte;;taveis prrwtls 
adduz:idas, sobro o mesmo assumpto, no bem c!a
borad•r -vato em sepat·alo- a.presentaLio 3. c~ ... -
mara pelos dignos deputados Dr . Francisco Be-

.. .. . . -
. ' 

de '18 d ·J Janeiro d~ !88~,1.:, quaes integ-t·aJmcnt~ 
adopt~ , ap()nas chJmarã a sua atteução p:1rt1. 
o vene;-ando accordão da Rela ,1to d~ Bahi,•. 
de 21 do Setembro de 1883, relativo ao roubo 
dc.s liv·ros da rerisão dos jut·ado> o do alista
mento ehitor :l, do qu:\l const;tm todos os fac
tos occort·idos posteriormente, qu ') rnais Yierarn 
aggl'avar as difficnldad0s dos 11ue ainda tentam 
sustentar a validade da eleição de Sento Sé. 
Assim tendo a ca mar·a, sob a snspeita tlc 
frande. d-:llber[ldo q:1') lhe fossem prc·,ent"•s 
esse.:.; livros ar;nid~;s de f:d::;idadü, é força 
conclnir t]UC er..cqu:mto não f.Jr satisfc:ta tal 
re tui s: ç:'lo, ou não se proce ler li novo a.l.i:;ta
mento de e lei to r J S, nilo é licito computar 
na. a.put·ação d:ts ·'.)leições do 12o di:>tricto da 
Bahia os votos d 1dos n'a 1uella pa:·ochia de 
s~mto Se~. 

Nem_ poderei. s ·~ r Cl m 1"ãzão contestada. a com-

c, ' ,J .. 

disLricto dest:1. vilb, no dia 5 do .Julho do anno 
pruximo passado,p:tssou ::t e~ercer aquçlb cargo 
o tenente l\hnoel Atfonso do Queiro1., terceiro 
juiz de paz, 0 dO me-.;mo distrlcto, jur:tmentado a 
9 de,hneir.J •le Hl8:3,po;· t~~r rcn\;ncia-lo o cargo, 
e ser-lhe concedidaa e~cus:~. pela cam1ra, o se
guud.o eleito o cidadão Antonio Affonso ;le 
Queiroz ... ;)) porqu:tnto tal arg-umonto c ca
b:J.lnvmte destmi•to pelu. respost 1 dada pelo 

~· . . ... 

officio de 15 t!e Outubro de 1SS4, pelo presi
dente d.:t camara. municip:tl de Sento Sé, e qu~ 
foi ) :tblicnda no DiMiO r.la B ahht de H de De-
zemuro ,:o anno passado, na sccç;1o - e:s:pe
dicntc da. presideucia. da província- ·~ A José 
?{unes Sento ~,é, presid0nte d:t ca.murn. muni
ci ·.:al de Sonto Se.- De:·bi.'O a Vm . em res
po·•t:::. a seu c,fllcio de 15 de Outubl'o pro::citno 
passado, que si o cidadão Antonio Aiiunso d;) 
Queiroz, l'C 'leito 2o juiz de paz do 1° tlistric to 
da p~rochia de:.:sa. ~:illa! não pednt excusa, 
e esta não lhe foi concedida pela c 1mara 
municipal, de MCut·..lo com o que prescreve o 
art . 4o da lei de rJ de Outubro ele 1827, não 
~'stá pt·iv:JAo d~ e~erccr as fu.ncções de jniz de 
paz. Neste caso deve-se-lhe dar o devido jura
:nento; porquanto o f~do de estar servindo. de 
snbdelega,lo, segundo c:sclarecem os av1sos 
ns. 285 de 26 de Agosto. 181 de 29 de 

· , · 72 d 25 de Dezembro de 187:3 c 312 
por is:so que trata-se de a listan1ento deitoral de 18 da Julho de iSSi. não inhibe do exe~cicto 
Cll1 que se d·oram vicias : c fraudes contra os ::-imultaneo de ambos os cargos cumprindo-lhe, 

. quaes fo;·am impedidos os r ecu1·sos legaes ; porém, preferi1· o serviço do. cargo judiciario 
casos enL que, segundo a doutrina do pm·ecer por occasião do:o trabalhos eleüorae " ». 
n . 81 cb 1SB·z. h vrado pelo honrado derntndo Si fosse cet·to que o cidaàão. :Manoel Affonso 
Candido de Oli\"eira, « a ca.m:1.ra no exe1•cicio 1 de Quelroz houvesse em htlC'lro de 1883 pres
de s •1a attt·ibuiç:io consti'tucional póde apreciar b.do juramento do cargo de 1° juiz de paz po~ 
tMS vicios e fraud ~s, c dcmonstradl\s estas. ter f.~.Uecido o cUadão Leobino Nunes Sento Se 
annulla.r a d ei\·ão que em tal alistamento frau~ e haver renunciado então ao cargo de.2 > juiz qe 
dulento se baseou. » Demais é certo que ess[l. paz o cidadão Antonio Affonso de Queu·oz, sen~c 
coml)cten.cia foi posteriormente ele mo:io in- impo.ssivel que a 15 de 0!-1-tubro de 1881 (qu~st • 
contestavd firmada qn:tado na sêssão de 7 de clou::; annos depois) o pres1dente da. resp~ettva. 
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Camara Municipal ~inda consultasse ao governo 
da província sobre a incompatibilidade daq uelle 
2° juiz de paz Antonio Affonso de Queiroz, para 
o exercício do seu cargo simultaneamente com 
o de subdelegado para o qual fõra depois no
me:.tdo. 

1.'1 Que ~ejam approvadas todas as eleiçües 
ào f2o vlistricto da pt·ovincia da Bahi.1, s~>h·o a 
<b paro chia de S . José <h Barra de Sento Sé: 

2.o Que seja decb1·ad:t nnlla a eleição a que 
se procedeu na r f!Íetida paro chia de S. José da 
Barra de Sento Sé; 

3. o Que se.io.. reconhecido valido o àiploma 
conferião ao Dr. J oaquim Jeronyml Fernandes 
da Cunh~ ~Fi_lho~ o proclamado el e deputado 

Sala das com missões. G de A.l.lril de 1885. -
Alf i·eito Clun;c . .;;.-.:líb·e, ·to Be:::amet.!.-Alco
ji) ;·aclo Ju;1 i o;·. 

O S.r• Paclua Fleu:ry:- Sr. pre
sident'3, a deputação por V. E x. nome~da no 
dia 25 d.c l\hrço, para comprimeu t?.r a Sua 
niagestade o Imperador pelo :mniver.;:ario do 
juramento da Constituição Politic:\ do Imperio, 
tendo sitlo recebí.d~ no P:tço da cid:1dc com as 
form:~.lidades do estylo, desempenhou c~ta in
cumbencia, L'ndo o orador a seguinte alio· 
cuçüo. (Lê.) 

« Senhor. - Doll~ ::contecimentos nota.\·0is, 
r.!uas épocas mcmor:w cis assignab.m o pcriodo 
·i~, fund:lção do Imperio, o do progresso e dvi
lisação do poYo braúleiro. 

({ A ~urora da liberdade. que a 7 d~ Setembro 
à.e 1~22. despontár:\ nas risonhas collinas do 
·y • . . 

plcndor pela organização, que receberam os 
poderes publicas com o apoio da monarchia 
represenraiiva no livre exercício da soberania 
popular. 

« A consagração de nossas instituições poli
licas a :?5 de .Março .!e '1824 é a maior garantia 
das liberda des put licas e o complemento da 
ind0pendencia do Brazil, que, sem ellas, não se 
teria elevado à altura a que chegou. 

« Ao Príncipe magnanimo, do qual Vossa 
Ma.gestadf:' Imperial é o feliz herdeiro, devemos 
~ realização sP.m abalo de tamanhos beneficios ; 

mas a Vossa :Magesta<le Imperial, a quem collbe, 
em longo rein:1do, zelar das mesmas insti
tuiçõc:"., devo o Brazil a fiel e firme Cl:ecu:ção 
da.c; leis fundamentaes do Estado. 

<( A" sombra dellas, Senhor, tem a N::tção 
~onseguido as niais uteis reformas e os mais 
1mpor an es me lOr:\men os ; a som ra e as 
espera desenvolver e ampliar os direitc:s indivi
duaes, para que, e_m futut•o não remoto, ~sta 

·- ~ 

dãos, homens livres e capazes de todos os 
emprehenclimentos. 

« E' sou o impulso destas preoccupações c 
cheia de jubilo pelo :mniversa1·io do juramento 
da Constituição, na qual se inspira, que a Ca
mara doi< Deputados nos confiou a honrosa 
missão de, em seu nome, congratularmo-nos 
cmn Vossa. .Magestade Imperial por t:ío faustoso 
dia. 

Sua l\hg-e~tade dignou·se de re;;pcndcr que 
agradecia as congratulações ch Camara dos 
Srs. Deputados pelo ann.iversar1o do juramento 
da Constituição Politica do lmperio. 

O Sn. PnESIDEXTE :-Senhores, no dia -1 do 
correntc,fallecell mais um distincto collega nos
so~ depu t<1do pelo 5° districto cb vrovinci:úla Pa;. 
rahyba do ~arte> o Sr. Visconde do Som~a Carva.-

m~lis de uma vez a sua provincia natal, e actual, 
mente reprrsf' ntav:~ pela 2:1. vez a.quella provin
cia!pelo que foi igndmento apresentado á coroa 
em uma tsta. tnp ~ ce par~t sena or. 

Logo que a mesa teve noticia deste infausto 
acontecimento, nomeou, de conformidade com 
os estylos, uma deputação compos ta dos Srs. 
Carneiro da Cunha, D:tntas Góes, Schutc1, Si
gismundo Gonr;alve::; e Joaquim Tavares, para 
acompanhar (•s restos mort:tcs daquelle no~so 
illus tro colleg-[1.. 

Tem n. palavra o nobt•e relator :.b commissão 
par:t dat· conta desta. incumbcncia. 

O Sr. Carnei1'"0 da Cunha 
(com vo.:; sentíd(t ... ltteuçtlo):- Sr. presidente , 
a deputação nomt~ada p0la mes~ desta c amara 
desempenhou-se do doloroso dover de acompa
nhar o corpo do illustre :finado, ViscoHdc de 

' 1 c asa e · · 
então para a jazida do cemiterio de S. Franctsco 
Xavier. 

S onhores, diante desse tumulo que se abriu 
para encerrar os re::; tos mor taes do nosso infor
tunado collega, deputado pelo 5'' dis tricto de 
minha. provincia ~ calam- se inteiramente todas 
as d ívergencias ele opiniões políticas, que até 

· então nos dividiam. 

0 Sr,. FELICIO DOS SANTOS:-Apoiado. 

o Sn . CARNEIRO D.\ CuNIU : ..;.;_ No meio do 
lnto de _qua esta morte nos cir~umda, eu creio 
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interpretar fielmente a. 1manimidade dos senti
:uentos de fundo pezar d~sta camara pela pe1·da 
1rreparavcl de uma existencia. que eu conheci 
desde os bancos da academia. 

Ellc era dobdo de um coração grande e gc
. s u estava:sem rc aberto. como um 

templo, par!l. :1colhor os Fobre::; e des')roten-iclos 
d:1. furtnna, que rccol·rbm :.í. su:t protec'~rro e

0 

am-

aind;1. hont~m lhe cercavam o ferctro na marcha 
fnnebre para a. morada eterna. ("1poiaclos.) 

Elle morreu; e só nos resta uma. recorJa~~ão 
e ut;na. saudade do companheiro leal, do amigo 
dedtcado, do collega prestimoso. (.1:lttito uem.) 

parJ. (.Apoiado.~.) • 
'rn. t m:t in r igcncia e snperiol." t:> a ·· 

que tanbs vezc~ illu~trou n tribuna. .lrsta ca- fi~::1.~lo, e rogar . t·1mbe_m a Deus para. que 
~ar.1. c o jornalismo, que clh tinha como um af.tste longe de nos o an.1o da l'!lort:~ .. 1ue adeja. 
hvro dfl. prop:tgnncb, c de conquista, de justiç~~ em torno dest:~ cam~l.l'a, tendo já arrancado 
e de pi'ogresso. (.Muito bem.) em breves dia-.: do meio de nós duas existencias 

Era d•) um:1. r0ctiàão de t:spirito de que aincla tão caras c preciosas. 
na S<:'ma.n.:L finda dava ineqnivotas prons de Em si o-nal p::>is de )rofundo e 
isençfi. ') de paixão partidn.ri:1 no julgamento e ponho c1;e ~e' 8 .',8n~cnda 1 

por hoie P_1 zasre~ ~u pfro-
votaç·io '1 ''5 el"l·ç-oes de c d · l"t" --~, J • ~sao. a-• u.. · - • s · us :t '.'er_sanos po_ 1 1- 1 zen do-se na act:a es1)ecial - d · 
Co

s co 
110 

, e b '>a. d fi · mençao este in-
- , 1 1.1 m ro a:1:.. comm1ssao e vcr1 ca- fausto acontecimento. 

Era. de nma natureza fh·mlj e vigoros:1 que 
se erguou lutando sem regatear as suas forças . . 
cr:;ci~, da grandi3Za c do futuro da nossa patria. 
(Jl U!tO U~m .• ) 

Ellc cahiu no meio de,:sa arena em que sem-

Ten1w concluido. 

(Jiuito vem, m.ttilo i1em. O orado;·~.; com
?rimc,~taclo . 

O Sr. Za)na:- Sr. presidente, não 
venho do fórma alguma impugnar a moção que 

pro se mante\·e corn va. o1· e ga 1ar ~.a. como 
um esforçado lutador~ se11do encontrado. na s~ntada pelo illustre repre::;entantc da provin-
~adrugada do di:l. ·1~ o seu corpo inanime junto Cl~ da Parahyba ; pelo contrario, venho unir a. 
a mes:~. de tt·aba.lho~ ondo a morte de improviso mtn~a voz a dos nol~res deputado:; p:wa tornar 
o colheu rstcndendo a sua mão ~·elidn sobre publ:co o pe~ar protundo de que todos nó; nos 
:.tquelb. fronte aureolada. por umn. 'íntelligoncia sent1mos fel'1dos pelo passamento do iliustre 
:fina e p::>ncü•ante. para paralysar inteir::\mente luctador. 
~ eln.bora.ç~o de juizo_s e raciocinios r1ue editava Senhores, n~o ha quem esh1dando desapai:xo
em um art1go para o JOrnal de que et·n. reda.ctor: na.chme!lte a v1da de Souza Carvalho não reco
e levando o seu dominio e acção prompta, do nheç:>. .c1u.e aquell~ i;üelligencia ele-vada, postn 

f: • , • . .... ,· .. -· 

ccn ro aquc e cGre ro para u c1rcum er~ i 
e cxt.-~milades do seu corpo tl"o..nsformou-o do muita::: calumnias e do muitas injustiças, 
immedia.l:u:~ente em livid.o cada ver. · mas tambem por sen lado praticando rnuitas 

. ncç~es g-enerosas, muitos actos lou,,aveis que 
• , l:> 

danos que nos c~n:_pos da batalha espalham 0 serao guar ac os na :nemonn. aq ue es que 
s1ngue o a destrutçao, a morte e a desolação por delle receberam os beneficios. 
toda parte, m1l:s como ~1m cvn.ngelisa:1ot• que Senhores! A representação nacional este 
nas. lu c tas pnc1ficas cln, uup1·ensa dr' rramnvn. 0 :1nn? te~ si~o infeliz. E r~1. Souza Carvalho quem 
ensmamento c a doutrina, a cxpct·icncia c as deYla. v1r hoJe dar-nos conta. de uma commi;;são 
sãs idóas, como tochas accesas collocadas nas igual àqueUa que o nobre deputado desempe
margens dest~\. yia longa qnc n. humanidade nhou. Não lu'\.. muitos dias tamb.em a. m?r~enos 
percon·e para attingil· os seus mais altos des~ r_oubon Epa~mondas do Mello, hbern.l d1stmcto, 
tinos (.JI 1.tito bem,). liberal de to:.los os tempos, partid:lrio de~inte-

A morte do Visconde de Souza. Cn.r,·alho não I re~sado, ~quelle cujo passamento tambem nó.;; 
foi só uma sensivd perda. para sna fn.milia, j hoJe sentlmos cheios de profunda e verdadeira 

s:-~udade . Não sei si bavor:i quem em todo o Im-
par:" os seus parentes c amigos, foi tambP-m · d · d 1 
uma pet·cln. não. menos sensível para estaCa.- perw e1xe c amoutar a perda do pernambu-
mara, pa.ra 

0 
p::uz e para a causa que elle tinb:~. cano distincto que vinha de novo fazer parte 

feito sua.. do conunicio nacion3.l. 
Proponho portanto. Sr. presidente, que ao 

O Sa. C.mxEmo DA Cuxr-u. :-Si as pa
ginas daquelle jornal que elle fundou c 
r~digi~\ cer.raram-se para sempre :iguclle esp"i
r:to ~uperwr. e ao seu estylo inimitavel pela 
s~ngewza c vrgor da phrase, s cujo segredo elle 
S:) encontrou no amor, na coragem e no devota
mento da causa que abraçara; abre-se para clle 
o livro da histol"ia, que um di:t, mais cedo ou 
mais ta.rde, ha de vindicar as criticas e ironias. 
as injustiças e as calumnias que ello com animÓ 
inqucbrantavcl sofrreu dttl'ant~ ~ vida, o que 

nome de Souza C:.1.rvalho se ' unte o nom-e de 
Epn.minondas de Mello ; c se mscreva como 
pe~liu o nobre deputado nas actas das nossas 
sessões, um voto de profundo pozar que tôdos 
os membros desta camara, sem discriminação 
de partidos. sem discriminação de idéas sentem 
peló pa:::sa.mento dos dous illustl·es brazileiros 
que viveram lutando e lutando morrer:lm pela 
patria. que tanto amavam. (Jfteito bem ; muito 
bem,). 

E" approvaclo unanimemente o requerimento 
do Sr. Carneiro da Cunha com o addite.m.ento 
proposto pelo Sr. Zama. 
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O Sr. p:.-esidente; -n.om3ia o Sr. consel!;oi:o 
Louren~o de Albu:rue:-de para :~ 2a. co~m1ssao 
de inquerito na vaga. dei~ada pelo St·. Vtsconde 
de Souz t Ca.rvnlho. 

O Sr. p1·~sidente dá psr'.l a:nanh:I a seg-uinte 
orJ0m do dia: 

VataçãJ do pa.t·ccer n. 7i-18S5 que annulla. 
o di.ploml do Dr. ~ev~rino Rio:i ro, e reconh:ce 
deputado peb :3o dtstr1cto do R~o G:andJ do :::;ul, 
o i'. ar:.>osa 1 aquv. 

Votaçiio do pnrecei· n. 10:3-188:'5 c1u·} manda 
proce.le1· ã nov;1 el<>içã.o no 2' ~istricto de Se~·
gipe por e;;tar va~o o logar den:ado pelo Ba.rao 
iia Esta.nri;~. n Jmeado s::madot· do Illlperio .• 

Eleição das com:nissões. 
Si houver t empo : 
Continuação da discussão do pa:-ecor n. 85-

i8S5 annulLndo o di ~1lom~ do Dr. A"maro Caval-
canti c reconh:;c iJndo' d . urn. :, ' · : 
do C•_,a.d. o Dr. Antonio Pinto. 

DiscJ.,;:siío dos seguint·~s p::1recer.-e.s : 
., 

.i.nadia e roanJanJo proce ler nova el'3ição. 
N. 9ô. Aanulla.ndo o .! ip1oma. do Dr. Sanclw 

d ·~ BarJ·os Pimt3ntel o reeonho~Clnd) de uta:.lo o 
r. 05El ,..lUZ OC lO e ~tLll}OS,pClO -!0 ohStriCtO 

de s ~rgip J . 
N. ~\:). Annullando o diploma conft:Jrido ao 

Dr. (}:1.;; par :;\1. de V. Drummond e mandando 
pr.~:ce~er a. nova eleição. 
· N. 10 L AnauUando a. eleição do 1° distri.cto 
da provincia de l\1ato Grosso. 

Levanta-se à sessão a 1 hot·n. da tarde. 

.. . .. 
1885, U:!::LATlVA:\I.EXl'E .\ · ELEIÇÃO 

TRICTO D) ESPlRITO S.\.::\1"0. 

O expeclient: ::doptado pela camara, de :1Cei
tar, até ult~rior e ddinitiv:-t decisão, os diplo
mas s·1bscl'Íptos pelosjuizns de direito, presi
d~?ntiJs elas .hmtas n.pur:tdor;\S e m:ti ~ quatro 
mesario;:, fos ;;;em 0~1 não tn.es diplomas sub.stan
~ialmc nte ,·crdldeiros, collocou-me, invct·tidas 
as resp~ctiva.s p)si~,~i5es, na singular conting;~ n
eia d13 contestante do m0u competidor. vencido 
na<; urna.1;, \ll;\S aqui n ho,:.do com aq u"He ti tu lo 
por virtude dr:l urn:o. apuração pro.?O,iLa.lmente 
inco:11 pleta.. 

Assim proc~dendo • 1 irnit,u-mc-ei à mai<> 
succinh e:~:pos ição e r~st.abel·~cimento da VCl'· 

dade. deix<.Lnd-:> ao (~rit~rio G inteireza da illus
tre commissão d') inqucrito a qu:3. lifi.cn.;~ão do 
acto r~x oliativ -
meu direito, off•Jndcu , com teml3raria su~p~i ta 
de parcialidade, a proprin. camara vcrific 1dora 
de poderes: . 

A simples in<; pecção ol~t~ nuthenticas r-.~fet·en
tes aos 10 colle; ios que compõem o 2' distr.icto 
el~itor.tl da provinda do E.;;pirito Santo. pelo 
r1ual fui eleito, mostra ter eu obtido <1m 2° es
~rutinio :3()'3 votos c mai <> 3 em separa.do, e o 
candidato adverso. Dr • .José Feliciano Ho;·ta 
de_ A~auj ::~ , 335 e 1 tambetn em se,':larado ; des
cri_mmando·st;l :1 votação pela seguiute ma
neu·a. : 

Collcgio~ Costa rcroira H orla de Araujo 

Yiauna... . •. li ~S 
SauLL ba!tcl. 4 !I 
Gu:1rotp.Lry •• 5i !aS 
Bt!õlt'l'J III.o ... 6:1 c ~em sopa.r:ulo' :i2 
ltapcruirilll.. ~o ;,s 
C•oclwciro... li'J H 

• · ' t 4. • . 

H 10 !'•u·.!o.. t:i 
Alc;;:·c ...... 20 
Yc~L-uo. ...... J;l 

:JGG o 3 em scparauo :i3i.i c i em ~o.•ara!lo. 

Este resultado foi logo conhecido e vulgari
sado pr> los org!'ios da imprensa na. p!'O\Yineia, 
inclusin~ o C u ch ~>e :ntt' o, sob1·e o qual ex~rce o 
l!leu comretid.-.r decisiva influencia, contan
do-se o resp·~ctivo proprieta.rio, seu C(,mmuni
cip '} e visinho, entre as pes~oas que mais re
ver !nles e com intimo trato lhe cumprem o.:: 
dictames . . 

fiel cumprimento d:t lei, juridicam~me enten
dida nos termos do dQcreto n. 8.303 de 1881. 

0 .;;; pret~xtos invocados pnra tiro cxtraodina
rio e illegal procedimento, com que S·3 dcsp;·e
z-au n v Jta:·tto de qtw. ~i metade do clci lOJ'C!.d o 
d o dist;·icto, são, un'> inteira.mentl) falsos! ou
tros pOl' tal man~ir.~ insuusistentcs, que por _si 
~õ manife ~tam o delib~rado propo.;;;ito do prest
Jente da. junt:t c dos seus tres companttcil'os· 

Em refe1·enci.a ao collcg-io de Gu:1rapary, 
1md.e o proces~o eleitor!l.l correu com todJ are
n-ularidade, não tendo havidl) sequer o minimo 
~rot: ~sto ou r ccl llu:lçfio, o motivo aUf:lg-,,do con
~istiu unic:lm'!ntc em ter feito part0 d:1 re~pe
cti Vll mesa, como 2o i mmedi:lto em 'rotos ao 
4o j uiz de pa?., o cida.lão Francisco de P.1ub. 

· · · · · · · · · do credo politico do meu 
competidor) quando pela renuncia de um c fal
b cimento de ou tr·:J cidadão investido daquellc 
enc:1rgo, devia caher-lh.; o ultimo loga.r na. 
lis ta dos eff.~ c ti vos. 

P oJis b elm, a certidão cp t ~ or.~ ex.hibo 
"ob n. 1, prova a falsidade ele semr:-lhante 
as :::.erto roanife ~tando ter sido composta a 
lista dos juize ; de paz da pat·ochia. em 
épo c.:a anterior niio só ::i.o 2°, mas ainda ao 
1° escrutinio, por m:meirs. que, devidamente 
,juramentados pela competente Cuuara. Muni
cipal nos · termos da::: leis de 15 de Outubro de 
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dove o mcsat·io suustituto ceder o logar ao sub
stituido, que se apresentar exigindo-o. 

Ora, o in iivlduo .. de ..:;u0 se 1rata, qua.ndo 
convocado p:1ra a organisaçlio da mesa elei
tora\ recusou-st>, -allcga.ndo s:mple:nuente 
impossibi!idale, po:· mol ~s~ia, de fu .~e;· pMU 
da dita mesa. 

Logo, não Lendo adduziJo a indi..:pons:-rvel 
dochraç;io de ~âmpcdirnGnto tomr:al"at>io,» como 
~:ra de ri'"'.or I'X-vi do citnclo art. 1::n do 

- 1. , • o s6 po:lr:-
r:!leitoral, pelo aviso n. 5:32 de 22 de Outubro I rin ~ubc~ntende:·-sn se o motiyo do não compa-
dc i~S~. . . . . . r~cimeto import~sse nt:·c.essco·iame_n~c irupe-

... .- . ~ .-. r I . • ._, ,. n· .... ~ 

regulam~'nlo n. 82!:3, não d1wia. s·>r adrnittido 
con1 exclu::;ão do r~~spoctivomb~tituto, qu•J sJ 
tornara p~rmane~te. 

de G'u:1rapary, que c ao mesmo tempo cabeç~ considere neste c~so o estado de mol.~s1ia, o 
da comarca e séde Jo município e da parochb, qual, se póde ser pa;;:,:ag-eiro e transitorio, pó
não po tia, j:i por esta. cir·wmstancia, já pelas de tambem prolongar-se po::- tempo muito ex
relações officiaes resulbntes do cargo, i:;norar cedente ao necessario para o pro::esiO eleitoral. 
a falsidade da allegação apresentada a junta. Accresce que, nos termos do art. 18. §.2Q 

Não obstante, aceitou-a e po1· ella e:tc!usiva- do decrat~ legi~lativo n. :)029 de 1881, a mesa 
mente decretou a suppressão dos "·otos do res- do 2v escrutinio devo ser a m':sma elo 1''. Es
pectivo col.legio eleit.ors.l ! ! te preceito não exclue a snb~tituição por fal

Pelo que respeita ao collcg-io L:o Cuchoeiro, ta ou imp~dim0nto durante cs trabalhos elei-
1 f< • • !' ~" ,, • • - r:t s n m 9 t 1- ~ 1 

ria por onde attribuir a respectiva mesa. a mais decret) e 135 do respectivo regulamGnto, mas 
exacta c escrupulosa observancia da lei. t:radaz, ern todo caso, pensamento restdcli

A eleição correu alli CC1m tod~ a. regula:-iJade vo gaanto ó. m::dança de pessoal, fóra daquel-
so a pres1 encw. o r. :mOI3i. e1 e e ns 1ypo cse:::, em que se en a o comp e-
Nova"s e .Mello, distincto sectario da opinião tar o numet·o l••gal de mesarios. 
liberal, c maioria de nrsarios uo mesmo credo Por ultimo, e exabundanti, cunvém ponde
politico. contan·lo-se um del:e.;::, o tenente-co- rat·: que a. exclusflo do r:-clamante n1mhum 
ronel Hdefon~o da Silvci1·:.~. \'ianna, e·'trc os effeito poderb ter pt•oduzido em rcfer-cnciu ao 
mais opulentos e considül'ados f.'lzend~iros da. resull:l. !o da etciç:ü:t, contra a qu:tl Jiada se 
localidade. m·gz~ia ate hoj~!. Nem :;o m'mo~ :ficou preju-

Tat foi n. regultt:ridadc tlos t!'ahalhos e t:1o dic;td::t a representação de um d1:s p:1rtido.;; 
fielmente se tr'!tdttziu o vnto d•) nolahili$simo po1iticos na mP.:->n. ele:tr:mtl. pois que o sub· 
eleitora.do dess I cullegio, qu·· o propl·io n:-:cal ~titulo, capit:."io lgn:l.cio de L0yoh ()Silva, pro
do meu compc<.idot·, pessoa. :1liãs de g :aduaç.ã:> f•' s•a as mesmas idéas ,. militou sc:urrc nas 
scientifica, não fez :L n,inima recl~tnação, ou mesmas fiteiras cru que o dito re: b.mante, seu 
exprimiu o mais leve reparo. substituido. 

Hom•e apenas o protesto tje um ·;rnmediato Restan.· as ar;,1ições ou pret"x.t.os i:woc.~ do~ 
em ,·atos ao 4' j11iz ele paz. ~onsistente em lhe com r eferr.ncia uo collegio de ltubnpoana. 
\{0•·.-·m ·"iene).!'a•:t: no 2n- ~scrutirlir.l o lo~:tr rle Consistem: 1°. em t r comcçnlo o 2° escru
mesario, de ue se escus:~.ra no primeiro s :>m tinio ás 8 o não á' 9 hot·as na rnanhii ; 2'', em 
dec ara.ção de 1mped1mento tempot·ar!O; e 01 Yota.rem prorn1scuamente .ous e e1tor~s, que 
esse pt·ote~to o fundamento unico .J<l que se ' exbibiram os respectivos títulos, mas cujos 
valeram o presidt>nte e tres metubros da junta nomes não con;;tttvam da lista da chnroa.d;:,.; :3", 
apuradora para nullitiear a sup:>. riol'idade do ern não e~tar assignatla pe:os m~ sarios a tt·an-
votos que na.quelle collegio ruo coube! scripção da ucta eleitoral. 
. B;lsta co~e~ar o officio em que o reclam~~ nte A ia ~rguição é da r:1:1i.: clamor?sa fa.lsidade, 
rc~pondeu a convocsção para fazer parte da Basta ler a r:•spect1v~1 a.uthent1ca, par~ que 
meza. quando esta se organisou, com o que ·: se conheça que a eleição começou ás 9 horas: 
formal e terminantemente exprime o art. 1361 da manhã. . 
do Reg. n. 8213 de: !881 prra que se conheça 1 Houve, é certo. uma rouni.io de roezarios á.;; 
a ~nteira procedencia d;1. resoluç::o que o ex-~ ~ horas, mas }Ja1'a o uni co (lm. C:.e se ~eclm·a;· 
clU1u. -'- . tnstallada a me~nmt me::<t que s:rv1ra no .~ 
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escrutinio e pi·ompta a comparecer e começar ! scripta e a :~.uthentica que deve fielmente re-
os s us trabt!lho...: á hoi·a fixada pela lei. · procluúl-a. · 

O termo dessa reunião, lavrado e subscripto Que tal desaccordo absolutamente não existe 
no cqt?petente livro, assirn o declam positiva é o que a illustre commissão facilmente vcr.-iti-
e (or?nal'lnente. . cará, cotejante com a respertiva. authentic3. 3. 

:fpl, por ventura, uma superilu1dade, resul- certidão a wesent·,da :i ·unta a 1:rs.dora elo 

tÍl~io, cp:3.nto' ao processo eleitoral, as mesmas 
disposiçu.:ls estabelecidas para o -1'', mas que não 
podia i nJiuir sobr~ a regularidade e purcu da 
eleição. _ 

Em ca~o identico, reconheceu jà a carnara a 
nenhuma import:111cia do facto, quando em 
:1881 ''e!'Íficou o.~ poderes do depurado eleito 
pelo 2o districto d::t província ~o ~~aranhão. 

(.1nnaes do parlamento de 1t)81, vol. .2~ 
"" ')78. 
0:; pr·opt•io;.; meza;-ios, representantes da mi

noria. que protesta!·am contra a.quella superflua 
reunião, em. qHc aliá., ilada se l)rat.icou aldm 

a asszg;w w·a o ·;·.~:;p::c ~vo enno, recon le
ceram na neta da eleição,ht\-rad:• por um dclles. 
o abastado fazendeiro José Carlos de Azevedo . . 

• < 

empenhado pelo bom ex i to da candidatura do 
seu con-elig-ionario politico, 1 e r começado o 
tr3.balho eleitoral ás !J i1oras da m:tnhii. sendo 
em tudo ob.,ervadas as vre~cripções d~l l;á. 

E o meu competidor, assistindo a. tcdo esse 
trabalho, prestou por fim a devida homenagem 
â lealdade com que se procedeu, contorme o 
testemunho presencial de integras cid;,"'.dàos, 
dos mais qualitic:tdos da parochia e pro_vin?ia, 

,., •. . . ... ~ . . 
inteirez:1. da illustr·e cvmmissão de inquerito. 

A 2° arguição, que nem remotamente entende 
com a or""anisação dn. mesa eleitoral, é de todo 
ponto irrelevante. 

Os dous eleitores :1. qu0 ella se refere, exhi
biram titulo leg-.1.1 de alistamento e foram reco
nhecidos com os proprios por todos os mesa.rios. 
Deviam portanto 'VOtar, conforme determina o 
art. 15, § '18 do dec. leg. n. 3029. 

A c ·::rtidão do ali..:ta.n1ento geral do termo, 
que ora aprcsanto, provam estarem elles reJl
rnente ali:;;tn.Jos na parochia: como prova. tamhew 
a perfeita exactidão da li,.:ta. da chamada, sah-o 
o erro de cópia, alü\s muito fac ti vel. de que re· 
sultou a omissão d1Js nomes de taes el0itores. 

Em todo o caso não seria i.;;so motivo para 
nullidaàe. 

A mais rigoros~, e aliii'i illegal decisão, só 
poderia il." ao ponto de me serem descontados 
a uelles vot s. com o cu me caberia ain a 
tavel superioridade sob1·e o meü. competidor. 

Não menos improcedtmte é a :3a. e ultima 
arguição ou pr0te:tto para nu1lidade. 

A acta eleitoral foi logo transcripta pelo com
petente escrivão de paz, não faltando à esta 
formalidade a assignatura do? r espectivos mesa
rios. l\bs, ainda que tivesse faltado, tratando
se de uma si.mplcs garantia supplcmentar da 
eleição, preenchido cstav:~. o essencial pelo 
acto do offi.cia.l publico, só podendo haver mo· 
tivo para suspeita no caso de manifesto e subs
tancial dcsaccordo entre a acta. assim tran-

Em resumo : 

Nã-o procede a arguição de nullidade referen
te ao collegio de Guarapary. pela manifesta 
ine:tactid:io do nnico motÍ\'0 allegado, sendo o 
mesai"io Maia Oiticica nm dos dou~ immediatos 
em votos e não 4° juiz d~ paz da parochia. 

Não procede a. que diz respeito ao Ci~choeiro, 
porque, segundo mostra a respectiva authenti-
c . a·. ' . o •. 'z 
tendo deixado de comparecer para a forma.yão 
da mesa. pretendeu no 2° escrutinio exclnir o 
seu substituto, não podia ser a.ttendido, visto 
n:;o aY•)r ec ara o 1mpe 1mon o temporal'IO, 
como era de rigor ex-vi do ~rt. 135 do reg. 
n. 821:3 de 1~81; accresc~ndo_ que a de_cisão 

influído sobre o resultado da cleiç~to. êontrJ. o 
qual ninguem se manif:stou. nem mesmo o ho.
bilitado fiscal do meu competidor. 

Finalmente, tarubem n.Eio procede a arguição 
contra o collegio de Ital.J3.poana : :LQ, pot·que da 
resp~cti\·a. authentica, redigida por um dos mais 
~tctivo;; e qa:llificados auxiliares do candidato 
-vencido, c por elle, e demais mesarios, subscri
pta sem restr!cçõos, verifica-se terem com~ça-

-. . '. . \. ,- . ~ l -. 

2o, porque b::nn e· devidament~ votaram os 
tl.ous el,âtores a que se ref0re a arguiç:1o, desde 

ue exhibiram titulas leo-acs e estão realmente 
:..listados na parochia.; ao, porque os mes:l.l."ios 
assignaram a transcripção da a.cta, mas~ quando 
o não tivessem feito, não seria isto molivo para 
nullidade, r11a.ximé tendo siào logo realisada a 
dita t:-anscripção pelo competente officia.l pll- . 
blico e ~cha.ndo-so ella de perfeito nct.:ordo com 
a authentica enviada. á cam:!ra. 

Do que ficou e:!pcndldo ,·. pat~nte a. má fó 
com que procederatn o juiz de direito da comar
<·a de lriritiba e os seus tres compa.nhoiros de 
junta llpnradora, supprimindo, sem con1peten· 
cia e fundamento, ~ votação dos já moncionn.
dos coUcgios de Guarapary, Cachoeiro o lia ba.
poana t~ara e~pedil· diploma ao meu competi
dot·, vencido ·nas urnas. 

R~stabelccendo a verdade com a apuração 
...,. 1 c o b ra.n m ·o 

numer-o se devem contar os dous que a mesa 
eleitoral de Benevente tomou em separado, pois 
que são de eleitores devidamente alistados e 
diplomados (documento junto sob n. 7 ), à res
peito dos quaes houve avenas ligeir:t alteração 
de nome~. por erro de cópi3. na lista da chamada, 
e o que tambem f0i tomado em separado no col
legio do Itabapoana, por isso que se refere a um 
eleitor igualmente conhecido, diplomado e de
vidamente incluído no respectivo alistamento, 
a illustre commissão chegará. ao real e incon
testavel resultado de me reconhecer eleito pelo 
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2° districto da. província do Espirito Santo, tendo 
eu obti·:lo o tot:1l de 3ô9 votos, quando o meu 
competidor só conseguiu 335. 

Opinando nestes te1·mos. como é de esperar 
da sua rcctidão, prestarà ella a homenagem de
vida á ~erdade, ao voto so~er~no dos comícios 

~ 

momento, e aos princípios de ordem, justiça e 
moralidade, cuja rigorosa ob;ervancia entende 
fundamentalmente com a manutrm ão e efficaz 
e:x.ercicio da liberdade pnli tica no Imperio. 

Rio de Janeiro, 7 de Março de 1885.- Jose 
Fernandes da Costa Pcrei1~r.~ Junior. 

Doc. n. 7.- Illm. Sr. 2'' tabellião de Be
nevente.- Joaquim Francisco Pt:n•eira Ramos, 
para fins eleitoraes e a bJm da justiça, precisa 
que V. S. revendo no seu cartorio o ·alista.:. 
mento eleitoral, revisto no anno de 1::'83, lhe 
cert.ifique se ~elle existem alistados _Antonio 

deit01·e:; desta p3-rocbia.; ~ no caso "'negativo, 
se estão alistados os ci ladã')s Antonio Augasto 
José Alves e Travan-lb Bcrnar·do~ como elei-
tores a mesma pal'JC 1~1. supp 1can e pe e 
a V. S. haja de certificar~lhe o requerido. 
E. R. M. . ' 
Francisco Pereira Ra;1ws. 

Cet·tidão.- Certifico que revendo o livro do 
alistamento eleitoral desta parochi t, delle 
consta acharem~sc alistados eleitot·es os ci
dadãos Antonio Augusto José Alves e Bernardo 
Travaglia, e não Antonio José Alves e Silva e 
Travaglta Bernat·do; o que dou fé.- Bene
vente, 31 de Janeiro -Lio i8:)5.- O 2° tabellião, 
Jacintho Antonio de Jesus .Mattos. 

Doc. n. 5.-lllm. Sr. Dr. José Cesarío de 
Mira.nda :i\Ion teir·o de Barros. 

Rozo a V. S. se dioone de declarar-me, à fé 
de cavalheiro e homem de bsm, si é ou não 
verdad~l que o Sr. Dt·. Jo:;;é Feliciano Ho:t:~.cle 
Araujo, na sacbristia da igreja d·~ S. Pcdt·o d0 
ltabapo:~.nt\, logo em scguid(:l. á eleição a que 
alli se procedeu em 25 de J:meiro prox!mo 
finJo, declarou em minha presença e de outras 
pessou.;;. ref·rindo-sc a.o result:tdo eleitot·al, 
«que ao menos fazia gosto pleitear eleiçõe.s no 
coll••gio de ltabapoan:t, porque nelle vencia 
quem renlrnente vencia». 

Ro;;o-lb.0, ig-L1:1lmentc, o favor de permittir 
que eu façn. da sua re•post:t o uso que julg-ar 
convenit.!nte, e dizer se foi testemunha. pt·esen· 
cial. 

Com cstim'l c con<:ide1'aç.ão me subescrevo 
De V. S . Muito Att 1nto Venerador e Criado.
. Tost; Fe,·nandes da Costa Pe1·1:i.nt Jwn.im·. 

Rio, 9 de Fevereiro ele ·1885. 

Illm. e Exm. Sr. conselhei!'o José Fernandes 
da Costa. Pe1·eit·a Junior. 

S~ Carlos. 21 de Fevereiro d"l 1885. 
Presado a·migo e Sr. -Em re~posta a carta 

retro,de V .Ex. ,cumpro o dever,de dizer-lho que, 
depois da el~ição, em 25 de Janeiro findo, o 
Exm. &r. Dr. Horta. de Ar:mjo disse..;.nos na 
sachristia da igt·eja onde nos achavamos com 
outras pessoas, que, ernbor·a. a eleição de S. Pe-

'V. n.-2 

dl"o de Itabapoana lhe tivesse sido desfavoravel 
elle estava sltisfeito porque :vira. os partidos 
baterem-se com lealdad!3, usando apenas de 
meios honestos de legitima influencia, de modo 
que alli vencera quem realmente tivera por si 
a maioria dos eleitores que haviam votado. . ' . .. , . 
que lhe convier. 

Sou com estima e consideração-De V. Ex. 
Amigo Venerador e Criado.-Jose Cescwio de 
11 i?~anda Jf onteií·o de Ba1-ros. 

Reconheço verdadeira a firma supr:t, por ter 
della pleno conhecimento .-1° distr·icto da. fre
guezia de S. Pedr·o de ltabapoana, 22 de Feve
reiro de 1885.-Em testet11unho da verdade, 
Agostinl~o LotJes Dini;:;. · 

Doc. n. 6. -111m. Sr . Leopoldino Casta
nheira.-Rogo a. V. S. se dig-ne declarar-me, :i 
fé de cavalheiro e homem de bem, se é ou não 

Araujo, na sachristi:l. da igre_;a. 1l e S. Pedro Lle 
Ita.bopoa.na,logo em seguida á eleição, a que alli 
se r c a 25 de Jan ir r xim find 
declarou em minha pr•·senQa e de outras pes
soa9, referindo-se a resultado eleitoral, <<que ao 
menos fazia. gosto pleite•1r eleições no coilegio 

a. opo n , porqu n e veuc qu .. J 

mente vence. » 
Rogo-lhe, igualmente, o favor de permittir 

que eu faça da sua resposta o uso que julgar 
conveniente, e dizer se foi t•3stemunha presen
cial. 

Com estima e consideração me subscrevo.
De V. S. muito affectuoso venerado!." e attento 
criado Jo .wJ Fernandes da Costa. Pe1·eint .Tt~
nior. 

ernan~ 

. o • 
com inteir·a ver·dade, o sGgu i me: 

Logo depois cb eleiç:lo no dia 25 do -pro:x.imo 
mez, estando V, Ex., ell, o Sr. Dr. Horta. de 
Araujo e m:1is alguns Srs. elnitores na sachris
tia da. igr.;j:~. de S. Pedro. 3lli foi dito pelo Sr. 
Dr • .José Felicia.no I-Iet·tn. de 1\r:J.U.;o, refcrindo
s <J ao resultado da elei,;ão, << que ao menos bzi:J. 
gosto pleitear-se ag ui el · i~õo~. porq_ ue real
mente vence, quem venc'!. )) 

Pôde V. Ex. f:lze1· desta o u;:o que quizcr .
Com toda. el'ltima e consider:>.çào.-De V. 
Ex. muito affectuoso e attento Cl'iado .-Leo
poldino Cas tanlteil·a.-~·azenda da Indepcn
dencia., 15 de Fevereiro de-1885. 

Reconbaço verdadeira n. firma suprrt por tet· 
della c":~nh,~cimento. -1 o distrieto da. freguezia . 
de S. Pedro de ltabopoana. iG de evererro c c 
1885. Em testemunho da. ve1·dade Agostinh() 
Lopes Dini;;. 

Doc. n. 4. - Illm. Sr. Tabellião encarre
gado do registro dos d~it')res deste município 
da Cachoeir:\ de ltapemil·im. 

Carlos Bernardino Maciel precisa a ben:i de 
seus direitos politicos, que V. S. lhe dê por 
certidão a relação dos elP.itores alistados até o 
penultimo alistamento. m11da.dos de -um para 
o11tro dtstricto d~ i•~tz. Assim pede a V. S. de 
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ferimento. E. R. M. Cachoeir:l, 10 de Fevc- 'I 
reiro de 1885.-Carlos BernaNlino Maciel • . 

- I 

Certidão. - Fr:mcisco Fern:1ndes rln. Silva 
Lima., tabelliiio de notas encarregado do regis
tro aleitoral dü Termo da Cachoeira de ltape
mirinl da rovincia do Es 1irito Sinto na fórma 
da lei, etc. 

Certifico que reYendo o lixro de registros de 
eleitores. deste muni~ipio, delle _á fol~as 11 1 

-,:, ' " -
<~leitores na. parochia d:> Cacho:!ir:~ n:) anno de 
1881, e.que resi li:nn no districto unico do paz. 
c que passam hoje ú residir no 2° distt·icto de 
paz, em vi1·tude da lei provincial n. 17 de 15 
de Maio de 1882, e são os seg-uintes : 2J dis
tricto Cachoeira de Impemirirn: i "\.ntonio :Ma
noel.Feruandes, ~ Antonio de Vat·gas Corrêa, 
3 .Alexandre de Abt·eo .Alvim, "1 Bernardo de 
Almeid~ R:.1.mos, 5 Bernat·do Vir·ira Machado. 

• • • • 4 • • • 

~· "' .. 
!'.!achado, t'i Dionizio de Sã. Bat·boza. 9 Fran
cisco Vieira de Almeida Ramos, 10 Francisco 
Manoel Fernandes 11 Ft·ancisco de Saltes 
Vieir:t :Machado, 12 Francisco Coelho Leal, 13 
Gabt·icl Francisco D<'l.Yel. 1-l José Nuuo3 de Al
meida Ramos, 15 .José Pinto Cardozo. 16 João . - . 

' u ( , 
Peregrino Gom~s Vieira, 19 Ricardo Vieira 
M~•chad•J. E á folhas 12 yer:::o, vê-se a revisão 
do anno de i883. Provincia do E~pirito Santo. 
Eleitores da Comat·ca de ltapemil'im qac tr;:ns
fcriram seu domicilio dentro d:t mesma Comat·ca, 
Município de Cachoeira, fo districto, ;3o quar
teir;io, 1 .Joaquim ~\. velinn de Freitas Bicalho, 
2> di.~tricto,1° <lLUl.l'tcirão, 2 José Lopes da Rocha 
S•:rbrinho. Era o que se continha em as ditas - . . ., 

"" ( 

indic:1do, o acham-se conforme, do que dou fê. 
Vill::. da Cachoeira de ltn.pcmirim, 1G de Feve-
reiro d 1t-:S5 Eu Fran · · F · f ·t • 

. Lima tabellião, escre\'i oa1=signo.-O tabellião, 
F,·rnlcisco Fcr;;n;ult'S ela Silva Lima. 

!11m. Sr. tabl'llião encarregado do t·egistro 
dos eleitores de,: ta fr0guczia do C;tchoeit·o.
c~,rlo:-: BernarJino Maciel, a. bnm de s~us direi
tos políticos. precisa. qu•.l V. S. Ih<.• dô por cer
tidão :1. relação de todos os eleitore:'O allstados 
nciitC município, :1 t<·~ o penultimo alistamento, 
visto que o,; do ultimo ;~listamcnto não vo
tar:un. A~.:im, pede a V. S. deferimento, 
E. R.M. 

Cacho.:iro, 14 de Fevereiro de 1884.-C a;·l os 
Be;·nw·diilo iiiacicl. 

Francisco Fernandes da Silva Lima, tabcllião 
de notas, encarr_cga.:lo do reg:i~tro eleitor~} ~o 

' do Espirito Santo, na. fórma da lei, etc .-Ce-r-
tifico que, rovendo o livro de registros de elei
tores destl) município, vê-se terem sido regis
trados os seguintes : 

Parochi(t de S. Peclro do C achoei1·o 

Districto de paz .-1° quarteirão 

1. Antonio Bernardino Ferreira Rios. 
2. Antonio llidio de Souza Monteiro. 
:3. A-ntonio Pereira Soares. 
4. Basilio Lopes Pimenta. 

5. Carlos Bernardino Maciel. 
6. Custodio Teixei!"a Maia. ' 
7. Deolindo José Vieira Maciel. 
8. Emygdio José Martins. 
9. Eugenio Aurelio Brandão do V::\lle. 

10. Emilio Nunes Leão. 

12. 
1:). 

·15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21: 
')') ---· 23 . 

Henrique Desla.ndos. 
João Paulo Ferreir•• Rios. 
Dr. Joaquim Pires de Jlluo·t 

Dr. José Feliciano Horta etc .Araujo. 
José ~\:ntonio de Castilho Nunes. 
Luiz Fottunn.to do Aznmbuja c Souza. 
Loarenço Lopes Pimenta. 
Dr. Manoel Leite de Novaes Mello. 
.Manoel Augusto .Lins. 

2o quarteirão 

25 Antonio Delfino elo Naseimento. 
Antonio da Rosa Carvalho Machado. 

27. A u tonio da Rocha J uniot·. 
28. Fel~ppe de l\1ello Pere~ra. 

::30. 
31. 
3') -· 3:3. 
34. 
:35. 
36. 
:37. 
:38. 

4.-. 
.), 

44. 
45. 
46. 

47. 
-18. 
40. 

50. 
51. 

52. 
53. 
54. 

- ' . 
Franósco c1 e Sallcs Teixeira Junior. 
Dr. Gil Diniz Golllat·t. 
lgnacio de Loyolh ·c Silva. 
Ildefouso da Silveira Vianna. 
João de Loyoll<l. e Silva.. 
Joaci uim José Pereira Gonç:1lve~. 
Je:ão Cand!do Borges de Athayde. 
Joaquim Jorge da Silva. Quinta.es. 
João Gomes Leal. 

' 

Luiz de Loyolla e Silva. 
l\Ianoel P1'dro Vi<:torino do ltosario. 
::\I::t.noel Gomes Prates. 
l\Ianoel Leite de Sampaio e :Mello (padre) • 
.I\Iaxi.niano d.~ Rocha Luiz. 
Pedt·o Fr.mcisco l\Ioreira. 
Pedro Teixeira Duarte. 

3·> quarteirão 
Antonio de Souza Lima. 
Francisco d·~ Souza :;\fon tei ro. 
Francio:co Avclino Dias de Freitas Bi

calho. 
Joaquim: de Saldanha Marinho. 
l\Lmoel Francisco .Moreira. 

4 • quarteirão 

Camillo Homem Je Azevedo. 
Diogo Pires tle Amorim. 
José Marcellino da Silva Lima.. 

• .:.. '6 • 
56. Joaquim Antonio de Oliveira. Seabra (Dr.) 
57. José Luiz Homem de Azevedo. 

5° quarteirão 

58. Francisco Vieira Machado. 

6° qu:1rteirão 

59. Agostinho Gomes Prates. 
60. Custodio d:t Rosa l\Iàchado. 
61. "Francisco Vieit•a d0 F1·eit.as. 
G2. ·José da. Rosa M:~.chado Junior. 
63. José Vieira :!\!achado_ ele Freitas. 
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64:. José Gomes Prates Junior. 
65. Manoel Antonio Caxias. 
66. Maul'icio Vieir.l Macb.ad~ da_ Cunha. 

jo quarteirão 

67. Antonio Olinto Pi~to Coelho. 

69: Carlos Pinheiro de Souza. 
70. Conrado Vieira 1\bchado. 
7i D m· ..,. s i· · · 

::.. 

72. Francisco Manoel Fern~ndes. 
73. Francisco Viei1·a de Almeida. Ramos. 
74. Gabriel Francisco Davel. 
75. Gabriel Ferreira Pcnna. 
76. José Nunes de Almeida Ramo;. 
77. José Antonio da Silva Fcrn,<mdes. 
78. Jose Alvares de Souza Coutinho. 
79. Joaquim Justíno de Barros Conceição. 
80. João Bm·n~rdcs de Souza J u.o.iot'. 
81 Louren o Bernardl}s da Cunha e Souza. 
82: Luiz Homem de Azevedo. · 
83. M<lximiano Francisco D:wel. 
84. Pedro Vir.ir.~ Machado da Cunha. 

so quarteirão 

85 Antonio Manoel Fernandes. 
86: .Antonio de Varo-as Corrêa. 
8i. Bernardo Vieira Machado. 
88. Cesario Vieira Machado. 
89. Dionysio de Sà Barbosa. 
90. Francisco Antonio de Moraes Junior. 
91. Francisco de Salles Vieira Machado. 
92. Francisco Alves Carneiro. 
93. Francisco Antonio de .Morees. 
94. João Francisco Da.vel. 
95. José Pinto Cardoso. 
96. Joa uim Vieira Machado da Cunha. 
97. José de arga.s Corrêa. 
98. Joaquim Vieira da Cunha. 
99. Manoel Jos~ ·_Davel. 

. 
iOi. Pedro Vieira d::~. Cunh:>.. 
102. Peregrino Gome.c; Vieira. 
103. Ricardo Vicil'a 1\'!:tchndo. 
104. \Vantuil Vieirt~- da Cunha. 

9., Quarteirão 

103. Azarias Ferreira de Pn.iva. 
106. Antonio Ca.ndido dos Santos. . 
107. Antonio Carlos de Miranda Jordão. 
108. Josó Carlos d~ Miranda. Jor.:lão. 
109. José Gonçalves Ferreira.. 
110. Jacintho Gomes de Moraes. 
111. Josá Pinheiro de Souza \Verneck. 
1i2. Luiz Carlos de Mirand3. Jordão. 
1!3. Marianno José Coelho Filho. 

i15. Octavio Pinheiro de Souza W erneck. 
H6. Viriato Pinheiro de Souza '\Verneck. 

iOo Quarteirão 

117. Antonio Gomes Leal. 
i18. Francisco Alves Duarte. ~ 
ii9. João Pedro Vieira Machado. 

11° Quarteirão 

120. Francisco Emilio da Co3ta. 
121. João Salles Pinh')iro : -

127. 

12° Quarteirão 
Antonio Pires de Amorim. 
Custodio de Araujo Padilha. 
Ezequiel de Araujo Padilha. 
José Gomes Pinheit·o. 
Manoel Joa uim Cab al M 11 . 
Pedro de Alcantara Leitão. 

Districto de pa~ do Rio Pardo 

fz.q, Anton.io Eulindo Fcrn'l.ndes Penna. 
12:J. Alex,Lndre de Abreu Alvim. 
130. Candido Alves de Araujo. 

1
131. Francisco Coelho Leal. 
1:32. Fernando Dias do Prado. 
i:33. Francisco Ahres Rabello Junior •. 
!34. José Lopes da Rocha Sobrinho. · 
1:35. José Antonio Botelho. 
136. João Barb~)sa de Souza. 

- ..J J • 

138. Padre Marcos Antonio Forraca. 
i3!). Placidino Antonio de Souza. 

140. Francisco Ahres Rabclb. 
141. Heleodoro. Francisco de Olt1'eira. 

'l ~ 

143. Theotonio Gomes da Silva. 

3o Quarteirão 
iH. Anton.io Lopes de F3.ria. 
-145. Antonio Theodoro de Almeida. 
.1.40. Augusto José Netto. 
147. José Maria Gomes. 
148. Manoel Nunes de Oliveira. 

4') Quarteirão 

150. Francisco Lop "!S Pimenta. 
151. José .Tustiniano Rodrigues. 
i52. Luiz Nunes de Oliveira. 
153. Ovidio Antonio So:tres . 
154. Pedt·o Gonçalyes ViGira. 

5o Quarteirão 
155 .. 1oão Igtincio de Almeida. 

6) Quarteirão 
f56. Joaquim Antonio Garcia do Amaral. 
157. Luci o José d~t Fonseca. 
158. Manor;l Gonç.<lves Bastos. 

i ·J Quartoirão 

159. Manoel Basilio de Souu. 
iôO. M:moel José da Silveira Monteiro. 

So Quarteirão 

Felippe Barb~s::"\ de Cas.tro. 
Hypolito C&sslano Perem:l.. 

.. oao rp r~ a 1 vcs e f I"<lUJ?· 
164. M<lrcelino M:wtins da S1lva V1an~a. 
:165. Mnnoêl F~li~berto P ereira da Silva. 
i66. l\fanoel Ribeiro Soares. 

9., Quarteirão 
167. João Ignacio da Fonseca Li~n . 
iô8. JoS.o José Ribeiro de Alp1e1da. 

·14 Quarteirão 

169. Francisco Ovidio So:1r ns. 
iiO . Gabriel NorbertO da Silva. 
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p,·eguezia de N. S. da Penha do Aleg1·e 
1 o Quarteirão 

171. Antonio Emilio de Souza L~al. 
!72. Cesario P(?d1·o,de Alcantara. 
1í3. J ão An onio de Moraes Coutinho. 

2o Quarteirão 

1í4. Franci.::co Gomes da Silva. 
-- . . 

176. Manoel Dias do P.:.-ado. 
3o Qu·1 r te irão 

177. Antonio José Milheiro. 
178. João Ribeiro d:t Fonseca. 
1i9 .. Jo,é da Costa Lemar. 

4° Quarteirão 

:180. Antonio João de Abreu. 
181. Claudio Jose da Silv~t. 

~ .... ·... ' ~ ... 
18:3. Franc fsco H:~rcu!ano Monteiro da Gama. 
184. José Tris lã o da Costa Soares. 

186. l\htheus Xavier Monteiro Nogueir:l 
Gama.; 

5o Quertei1·ão 

187. Canclido José Bo~saes. 
188. Herculano Teis:eil·a Penna. 
189. Jost·~ .Alves de Assi;; Gome:::. 
190. José Raymundo B:J.rbosa. 
191. Jo_tqui·n Rodrigues Guimarães. 
192. João B~pti~ta Raymcindo. 
193. João Chrisostomo de Vargas. 
19-L Joaauim Avelino d<:: Freitns Bicalho. 
195. LuizSiqunira da. Silv:• Lima (Dr.). 

-. 1 · sael : ir P · va. 
197. Tristão R :1 mos do Prado. 
198. Tertuli::tno Gomes de :!\Ioraes. 
199. Vicente Teixeira. de Paiva. 

(}o Quarteirão 
200. Fcrn:mdo Dia c:: de l\forae;:. 
201. Francisco Gomes de Souza Moraes. 
202. José Pire:::: de .Amorim Junior. 
203. José ~brc~lino Gonçalves. 
20-!. Manoel Gomes P0reir·a de Moraes. 
205. Sovero Gomes de Almeida. Nunes. 

74 Quarteirão 

20Ct. Augusto Teixeira. Alves Cot·reb. 
207 . Francisco Teixoir:a. Alves Carreia. 
208. Jo:tqui.m Rodrigue~ Bragança. 
200. José Aug-usto d~ L1cerda. 
210. !\bnof\1 Ribeiro R•mo:;. 
211. Manoel Teixeira Alves Correia. 

go quarteirão 

212. Castodio Rib~iro da Fonseca. 
2.i3. Custod.io Pinto de Carvalho. 
2i4. Francis·:o Ri beiro d::t Fonseca. 
2i5. João Xavier Soares. 

Freguezia de S. }.[ iguel do Veado 
i 0 quarteirão 

216. Bernal"do José de Araujo. : 
21.7. Diniz José Ferreira.. 
2iS. Francisco Ourique de Aguiar. 
219. Francisco Gonçalves de Agui:u. 
220. Francisco Antonio Gonçalves de Atha.yde. 

221. Hermogeneo Corrêa. de Toledo. 
222. João Bt·rnardo de Araujo. 
223. José Avelino de Mendonça. 
224. Lucio Caetano de Souza. 
225. Luiz Antonio Porto. 

e arva o. 
229. Francisco Gomes de Azevedo. 
2.'30. Herculano Marti n hn de Carvalho. 
231. João de Aguiar Vallim. 
232. José Gomes rle Azevedo. 
233. José Francisco de Carvalho. 
2:34. José Domingues de Carvalho. 
235. José Machado de Faria. 
2:36. joão Machado de Faria. 
237. Luiz Geraldo de Carvalb.o. . . 

5o quarteirão 
244. Antonio Machado de Faria. 
245. Fl.'ancisco Moreira de SanfAnna. 

6o quarteirão 
247. Francisco :Monteiro de Oliveira. 

., 

Fregue~ia de S. Ped1·o de I tabapoana 

1° dis tric to.- 1 o quarteirão 
248. Agostinho Lopes Diniz. 
249. Caudido Jose Luiz Benvenuti. 
250. Cesa.l'io Semeão da Fra,za.. -.. . 
252. 
'>"'.-, ~.). 

Domingos Martins de Azevedo Mello. 
Fhvio Gomes Moreir·a. 

254. 
'>"'--0:). 

Ignacio Ribeiro da Silva Castro. 
José Pedro Fernandes. 

256. José Alves Ribeiro. 
9"'--0,. 
258. 

Luiz Augusto Cabral de Mello. 
Martinho Fr·ancisco l\iedina. 

2 • quarteirão 
2;,9. Antonio Fernandes Dutra. 
260. Antonio :Moreira de Farü. 
261. Anlonio Rodrigues Vargas. 
262. Antonio Nogueira Ramalho, 
263. Francisco da Mott:t. Lima. 
264. Francisco Fur·tado Costa. 
265. José Gct·mano Henrique. .. .. ~ . 

' 26i. Jo.;é Cârlos de Azeve:lo Lima· 
268. Manoel Antunes Ram:tlho Junior. 
269. Rozendo José Henrique. 

4° q_ uarteirão 
270. Antonio Ribeiro de Paiva. 
271. Ananias F'erreira rle Almeida. 
272. Antão Ferreira da Silva. 
2í3. Carlos Gomes de Souza. 
274. Cicero Barter. 
275. CÚstodio M()reira de Andrade. 
276. Fortunato José Ribeiro. 
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277. Francisco José de Souza Ribeiro. 
278. Fernando Gomes de Souza. 
. 279. FranciRco lgnacio de Almeid:1. 
280. Gabriel Ferreir~ da Silva. 
28i. Jos~ .Joaquim Ribeiro d) P,aiva. 

267. 
288. 
289. 

290. 
291. 
292. 
2. 
294. 
295. 

Joaquim Pedro Ribeiro de Paiva. 
Joaquim Ribeiro de Paiva . 
. lustiniano Gomes de Souza. 
r 1co au .. av1el' 
Gama. 
Nomj nato Ferl'cira da Silva. 
Pedro Ferreira da Silva. 
Theophilo Ferreira da Silva. 

5o q~arteirão 

Leopoldino Gonçalves Castarih.eira. 
Lindolpho Ribeiro d5 Silva. 
Manoel Lopes da Silva Joanense. . . . . s 

Jo;;é Antonio de Cástro~ 
Dr . .José Cesario de l\lirauda Momeiro de 
Barros. 

()o qu~,rtei.rão 

300. Alcibiades Ribeiro da Silva Castro. 
301. Antonio Caet:tno de Menezes. 
302. Augusto Engenio de Mattos. 
:303. Augusto Cesario de Fi.:;ueiredo Côrtes. 
:304. Francisco de Paola Figueiredo Castro. 
:305. Felisberto Ribeiro dos Santos. 
:3C6. João Evangelista da. Costa. 
:307. Jose August? de Figu_eiredo Castro. 

o r 0 n o tO r 2.r~ 

300. Josê da. Silva Rodrigues de Oliveira. 
310. Joaquim Fr·ancisco Xavier. 

~ · -~ . . 
312. Rodolpho J11stiniano de Figueiredo Castro. 

i) q uarte i rão 
313. Carlos José Da.maso Ribeiro. 
314. José Theodoro Rodrigues. 
315. Julio Guedes de O~iveira. 

2 > districto - 1° quarteirão 
316. Antonio Jose de Abreu. 
317. Augusto Ferreil"~t de Carvalho. 
318. Antonio Rodrig ues de Souza. 
:-319 . Carlos Gentil Homem. 
:~20. Fra.n cisco José Fernandes Medina. 
:321. Francisco de Assis Alvares de Souza Ju-

nior. 
322. Francisco Alves Pereira. 
:323. Francisco José Nunes. . ') 
325. Jose Pascoal Me ndes Bavllão. 
326. Jo,;;é Car·los d'l Oliveira. • 
327. João Martins de Souza. 
328 . João Guilher~e de Souza. 
329 . João José de Almeida. 
330. Joaquim Balthazar de Souza Machado. -. 
331. João Gonçal ~· es Diniz. · _ "' 
332. João Mat·cellino Fernandes de Castro. 
333. João Fernandes Dutt·a.. 
334. João Gonçalves Guimarães. 
335. Jo:::é Pereira dos Santos. 
336. Manoel Gomes da' Fonseca.. 

Mathias de Andrade Camargo. 
Modesto de Andra !e Camargo. . 
Manoel Gomes dt Fonseca. Junior • 
O!marda Silva Monteiro. 
Pedro Jose Fernandes Melina. 

. . 
34-5. José Albano de Almeida Caàeiro. 
:346. José Jo:1quim Nunes. 
347. João Teixeira de Siqueira Magalhães. 
348. Silve:o.tre José Furtado de Mello. 

3° quarteirão 
349. Antonio Dutra Chave~ . 
350. Hypolito Cassiano da. Silveira. 
:35L .José Euzebio da Costa. 
352. João Luiz de li ir 
353. .Joaquim Li no da Silveira. 
354. José Lucas de Souza Lima. 
355. Silverio Gonçalves d~ Rezende. 

llllZ: 

4° quarteirão 

:357. André Rodri o-ues de ouza. 
358. Jose Ma. ria Bocha.t. 
359. João Fugen.io Pat·bel. 
360 .. José Bento Pereira da Silva. 
3()1. Mar·ciano Jo~é Dutra.. 
362. Manel.José de Almeida, 
3ô3. Manoel José de Abreu. 

5') quarteirão 

364 .. Jo::;é Ferreira Martins. 
365. Marcolino dt\ Co~ta Soares. 

a ms. 
6" quarteirão 

367 . Manoel Thomaz de Almeida. 
3õ8. Sebastião José de Almeida~ 

7° quarteirão 

369. Silvestre Lopes de Faria. 

:370. 

371. 

·"1-:) 
:•) /-. 

373. 

: 74 • 
:375. 
376 . 
:377. 

1
378. 
379. 

!)o quarteirão 

Luiz Gomes Mayer da Fonseca. 

11 u quarteirão 

João Bento Furtado. 

12o quarteir ão 

Bento .José Furtado. 
José Francis(!O Furtado de Mello. 

31 districto.-1° quarteiraão 

Ao-ostinho Gon alves Vallim. 
Francisco Bento Fel'reira. 
José Cabral da Mello. 
Jo;;é Joaquim Cabr·al de Mello. 
J osé Ribeiro da Silva. 
:Manoel Pinheiro da Silveira Junior. 

2o quarteirão 

:380. Antonio Gomes Silveira e Souza . 
381. João Gome:; d~ Silv ·ira e Souza. 
382. Manoel Gomes da Silveiro e Souzl. 
38:3 . Manoel Gomes da. Silveira e Souza Junior. 
384. Sabino Gomesda Silveirae Souzg.. 
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3o . quarteirão 

385. Antonio José de Almeida Pinto. 
3811. Augusto Ale~andre de Ar:1.ujo. 
387. Domingos Josó d:~ Almeida. 
:388. Domin_gos Go}lçal ves de. Mot·acs. . . 

5? quarteirão-

390. Alexandre AU:gusto Gomes Vallim. 
,)- . ~ n onw ap ts a e. rauJo. 
392. Bento José da Silveirl e Souzn. 
393. João José de Oiiveirn. 
394. Manoel Francisco de Gouvêa Vida!. 

6° quarteirão 

395. Bernardo José d:1. Silveira. 
:3!)6~ Francisco Rodrigues de Oliveira. 
397. José Bento da Silveir:1. c Souza. 

7° quarteirão 

398. Antonio Baptista Sobrinho. 
399. Affonso Rodrigues de Oliveira. 
400. Augusto de Oli.vei1·a Campos. 

· rancis~o ~ .ss1 in o 
402. :Misael Ribeiro de Castro. 
403. Silverio FI"ancisco Medina. 

qunr e1rao 
404. Joaquim Ribeiro da Sih·a Junior. 

1 o districto.- Cachoeira 

·1 o quarte1rão 

i. S:llvador Thevenar. 
2. Severiano Monteiro de Souza. 

3o quarteirão. 

3. Antonio Soares Ramos da Silva. 

$0 q uartcirão 
4. Ca.ssiano Alves Duarte. 

Ftegue=ia do Aleg1·e 
1 o quarteirão 

u. Joaquim José Ribeiro. 

4o quarteirão 

, . João Baptista :?llonteiro de Cat·valho. 
8. :Manoel Saturnino Vnrgas. 

5() quarteirão 

9. nlisael Eugenio de l\Iacedo Pai\·a. 

Fref}uc~ia do Y cado 

10 . .Tosé Alexandre Monteiro. 
ii. Joactuiin Fonseca. 

za q ua1·teirão 

~ 

13. Silvino José de Moura. 

Rio Patdo 

3., quarteirão 

1~. Antonio Pedro de Oliveira. 

F1·eguc~ia de I t abuj_JfHma 

1'' districto·.- 4° quarteirão 

1.5. José Theodoro Ribeiro de Paiva· 

S. Jose de Calçado 
2) districto.- 1° quarteirão 

iG. Dr. Pedro José Pereira. 
- 1. 7. Theophilo Virgilio Lobo. 

4~ uarteirão 

18. Francisco Dutra d~ Moraes. 
19. Luiz Augusto Ponbel. 

20. Joaquim Antonio Catharina. 

5' quarteirão 

2i. Carlos de A~tuino Xavier. 
3) districto, S. Pedro de Itabapoana,-

2~ quarteirão. 

:22. Francisco Gomes da. Silveira e Souza. 

5° uarteirão 

23. João Gonçalves _Yallim. 

-1." districto, Car:hoeira.- i" quarteirão 

2. 
2" quarteirão 

:3. Camillo Corrêa dos Reis. 
··· · · ··· · ... - .. --- -- · ·4" Quarteirão 

4. Dr. Norberto Alves Nogueira da Silva. 

Parochiª de :'He!]riJ 

3J quarteirão 

5. Theophi.lo Dias do Prado. 
P(o-ochia de I tabapoana 

6. José Antonio Brandão. 
1° districto.- 5° uarteirão 

7. Francisco Antonio Rodrigues .Justo. 

f<> districto.- i 0 quarteirão 

1. Vicente Rodrigues de Campos. 
Pm·ochia de S. Pedro /le ItabalJOCOt(G 

8° quarteirão 

i. José Rangel de Azercdo Coutinho. 

Pa1·ochia de S. Ped1·o da Cachoeil·(r. 

1° distric to.- 8') quarteirão 

1. João VIeira Machado de Freito.s. 
Plwochia de Ale[Jl·e 

Dislt·icto uuico.-iu quarteirão 

2. João Antonio dos Santos Junior. 

Pa1·ocltia de S. Ped1·o de lt~J.bapocma 
1 o quarteirão 

3. João Antonio da Franca. 

3° districto.-2° quarteirão 
4. Nominat~ Teixeira de Paiva. 

Er~1. o que se continha em o registro de elei
tores deste município alistados até o penultimo 
3-listamento, e acha-se tudo conforme, do que 
àou fé. Villu do Cachoeiro de ltapcmerim, 10 
do Fevereiro de 1885. E eu, Francisco - Fer-
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nandes da Silva Lima, tibelli:Io, que escrevi e 
assigno.-0 tabellião, F'l"l~f!Ciscoli'. da Silva 
Lima. . 

Doc. n. 2.- Illm. Sr. presidente da camara 
municipal. -. 

Certifico que o's juizes de paz existentes -
c que se acham juram~nts.do~, sãó: Marciano . 
Anto,~io Isidro, juramentado a 7 de Janeiro de 
1883 ; José Ferreira. de Souza Machado, jura
mentado a 8 de Janeiro de 1883. Luiz Nunes 

O: bacharel Getulio Augusto de Cat·valho Ser- José Pe;éira ·Rodrigues Bra.ndã~, juranientado 
rano, eleitor desta parochia, para fins politicos, ;\ i7 de Outubro de~ 1884. Os supplentes são; 
precisa e requer_ ã V· S. se digne dfl l,he man- Manoel Mar· ues Pereira. Francisco de Paula 

ar ar ~or c 1 a ·=> ac a r ·• orga rz .a a. Mab. Oitycica, Vicente Ferreira .Jo1·ge e José 
mes~ ele1toral, em vO de _N~vembro do anno • Igna.cio de Loyolla Ma.ltos. O referido é ver
prox~mo·passado, pfl.ra. a ele1çao q ne teve }ogar d>1.de do que dou fó. Guarn.ps.ry, 2 de Março 
no d1a. i" de Dezembro.~o mesmo anno. Neytes de 1885.-0 secretn.t·io, Olympio Joaquim de 
termos:-E. ~-; }1.-vlllade Gua:apary, 'de ll[oraes. 
Fovere1ro de :~.88o. · R . h fi d 01 · J 

O Sr. secretario certifi:p10. Guarap,1ry~ 7 . econ .eç~ a. r_ma .sup~a e ym?10 oa:-
de Fe•:ereiro de i885.-Jfan:ttes presidente. ·q;um de l\fot~es, secretano da Carnara Mum-

. . 'i ' · c1pal dest::t vllb.. Guarap::try, 2 de Março de 
Cei·tlÍ1co quo rcye_ndo o hvro CJ?-e serve J?Mn. ·188~.- ELt Manoel Joaquim Fernandes. tabel

as actAs das cle1çues da aroch1a desta nlla, lião nublico d,,. notas ue o reconheci e firmo 

' 
organizada a mesa que tem de fl'tnccionar na 
deição de deputados á asscmoléa geral pelo 
2') distl'icto desta proyincio., que tará logar 
amanhã, dia designado p0lo governo jmperial. 
E para consta!.' se l:wrou a present') acta em 
que todos assignaram. Eu Benedicto dos s~n
tos Trindade, escrivão do juiz de paz a escrevi. 
-Marciano Antonio lzidro, -presideute.-Lniz 
Nunes Pereira. -José Ferreil'a de Souza. Ma
chado.- Manoel Marques Pereira.-Francisco 
de Paub. Maia Oitvcica. 'Xal:l. mais constava 
na referida acta .a qual bem e fielmente copiei. 
Villa de Guarapary, aos 7 do Fevereiro dr1 1885. 
-0 secretario da camara municipal, Olympio 

N. 2. - Eleiçtr.o geJ·al. - O pleito eleitoral 
de 25 do proximo ]?assado mez, par::~...ra eleição 
em 2° escrutinio de um de atado ã a.ssembléa 
geral, deu o seguinte resultado : 

Cachoeira de Itapemirim 

ConsBlheiro Costa Pcre1ra. . . . . . . 69 votos 
Dr. Horta de Araujo. . . . . . . . . . . . 42 » 
Em branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ceduals 

O mesario tenente João C. Borges de Atnay
dc não fez parte da mesa no 1° escrutinio por 
tel· officiado a 29 do Novembro do anno proximo 
assado não oder funccionar na dita mesa 

por incommodo de saude. 
Nesta 2a. eleição, pot·ém, o Sr. tenente 

At.b.ayde compareceu reclama~do o se!l logar 
"' m • q . 

maioria da mesma mesa em vista do que dispõe 
os arts. 186 e 180 do regulamento que baixou 
com o decreto n. 8213 de 13 de Agosto de 1881. 

Esta decisão c~usou a apresentação de nm 
pr·otesto por parte do Sr. tenente Athn.yde, . no 
qual declarava nulla a eleição em vista do que 
dispõem os arts. 1:-;6 e 184 do dect"eto n. 8t1:3 
dó 14 de Agosto de 1881 . 

Alegre 

Conselheiro Costa Pereira ..... . 
Dr. Horta de Araujo ... . ...... ·' 

Veado 

20 votos 
18 ., 

Joaquim de ]f oí·acs. 
Doc. N. L-111m. Sr. lresiJ.ente da Camn.- Dr . Hortn. de Araujo. ·: ···· ··· · 

Rio Pardo 
ra Municipal desta. Villa. - :Mnnoel Felizardo 
da. Frag~t Loureiro preci8aque V .S. lhe rnande 
da-r por certidão os nomes dosjuizes de pszju-
r::~.mentados desta lJ[trochia, e tambem os dos Conselheiro Costa Pel·eira .. . ... . 
seus suppleates. Pelo que E. R. I\L-Guara- Dr. Horta de Araujo . . . ........ . 

15 )) 

15 
pary, 1 de Março de 1885.- M nnoel Feli-~ : 

1 
b 

sardo da Fraga Lo'tweiro . . ·. _ ta apoana 

O Sr. ~ecretario certifiqüe . Guarapary, 2 de 1 Conselheiro Costa Pereira ... . . . 
Marvo de i8S5.- J!m·gu~s Ramalhete. Em separado ........... . ...•.• 

Olympio Joaquim de Moraes, secretario da Dt·. Horta de Araujo ... . ...... · 
CamarD. .Municipal desta villa, por nomen.ção Em separado .... -~ '· • ...•.•. ···• 
na. forma. da. lei e tc. ' ·Em branco ...••.••••••• ·.· · ··-

)) 

71 » 
1. 

50 • 
i 
2 ccdulas 
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~Itapemirini 

Dr. Horta de Araujo .......... . 
Conselheiro Costa Pereira .•.... ; 
Em branco : •.•...•............ 

Benevente 

Conselheiro Costa Pereira ... · .... 

Guarapary 

Conselheiro Costa Pereira ..... . 
Dr. Horta de Araujó ....•...•. . 

58 votos 
40 )) . 

1 cedula 

62 votos 

.. 52 » 

57 )) 
48 ., 

Vianna e Santa Isabel 

Dr. Horf;.'l de Araujo: ......... . 
Con~elheiro Cosb Pereir:t .•..... 

Resultado geral 

Em s~para io .•••••....•....... 
Dr. Horta de Araujo .......... . 
Em separado ..........•....... 

m ranco ................... . 

Está eleito o Sr. conselheiro Costa Pereira. 

N. 3.-0 p;-esidente ela mesa cleitOl'Ol MS 
S1·s. eleitores desta pm·ochia.-A.inda uma 
vez julgo de meu daver vir pela imprens:L 
dar aos Srs. eleitore' d~sta pa.rochia as ,.azões 
em que me baseei para ciue não aceitasse 
para f,tzer parte da mesa eleitoral desta paro
chia o eleitor ten~nte João Candido Borg2s de 

: , , 
segundo escru tinio, no dia 25 do corrente. 

Pela novíssima lei eleitoral competia 
tenente João Candido co:no immediato m 

A vista. deste officio convidei ao seu substi
.tuto legal, o capitão Ignacio de Loyc.la e Silva, 
que comparec,e,u, e co:no. estavam presente~ os 
outros mesarios conshtulU-se a mesa, que tmha 
de fun.::cionar no dia s~guinte. 

o 1a e ezem ro correu com a mawr 
regularidade o processo r· leitora], com

1
o . tdisso 

po<l•'!m dar _tesLe~unho to~los os ::srs. _e e1 ores, . 

elle, assim como não tbha. na vespera por occa-
sião de organizar-se a mesa. "' 

. :. JJ • 

votos a.os juizes de paz. comparecer para orga- Constou-me nas vesperas do segundo escru-
nizar no dia ~O de Novembt·o proximo passalo tinia que 0 Sr. tenente .Jorro Candido iria se 
a mesa eleitorâl q u~ tinh:1. de fuuccionn.r na :apt·esentar par·a·fazer parte da me~•a1 que som 
eleição que ia se proceder no dia 1° de Deze?l- elle já ti;;ha str.lo orgartisada no dw. 30 de No
bro, para deputado geral por e.;te 2o dts- vembro e installwla no dia 1° de Dezembro. 
tricto. · · Ao saber di,so e tendo sômcntc em vista as 

Por essa razão o mesmo tenente foi convi- disposições da lei de~larei a algumas J~C~ · 
dado. não só por odital C:)illO por· officio, para. soas que elle não podta fazer parte da reten
no referido dia 30 th Nov,.,mbro vir fazer parte da mesa, porqu~ a isso se oppunham termin<~.n
da mesa. que nar,ncüle dia se ia organizar na. t 'lmente a lei ele:toral (:3a. parte do § 2o do 
c;:s.sa. da Camara 2\Iunicipa!. . art. 18) e respectivo regulamento (ta. J'a~te do 

No dia determinado, por0m~ nã::> compareceu art. 180 e 0 art. 136) por· isso qu0 pelo seu 
0 Sr. tenente e recebi delle, ness:-1 occasião, o offi.cio de 29 de Novembro não se podi:1. de 
officio que s~ segue : modo :1lgum tir:tr illação •le que seu não com

« lllm. Sr.-Tendo sido communicado como parecimanto para organização da mesa era 
supplente que .se segue e~ "'?tos ao -1° juiz ~e tempurario (que qner dize!': pot· pouco tõmpo, 

~ · p:-ovtsonamen e e atn a quao. ? a se po!;esse 
9 hora~ da m::mhã afim de org-anizar a mesa supp o1· n ão a'l·a basta nte, por tsso que o c1tado 
eleitoral para el::.ger deputado A a ssembléa art. 136 in fine. exige tennin ante:rz-ente tiua 
g er :tl no di.a i de Deze ~nbro vindouro. em vista so 1Joderá tomar asse o to! na ot: cas1ão c!e!·~u
rle i;~commodos (lc sawie não pO$SO fa:;er nir-se a m f:'sa para cs trab tlhos da elerçao, o 
]Jr<l'ée da ?nencionada ?.ne$a. Por isso commu- juiz de paz ou immediato riue participou não 
nico par.-~. os fins convementes. poder comparecer à organizaÇiio da _mesma. 

Deus guarde a V. S.-Cachoeira de ltape- mesa, com a declaração de ser temporarw o se·u, 
mirim; 2!:l de NoVêmbt·o de i88L : im, .Jedimen to e o sr:- teue:Jte não fez t:ü decla:.. 

lllrn. Sr. Dr. Manoel Leite de Novaes Mello raÇão no referido officio, pelo que e11 pela mi
to juiz de paz, pl"esidente da mesa eleitoral. 

1 
nha pa1·te me oppunh:1 a q~e o mesmo ten·;n te 

- O eleitor J oão Candido Bo1·ges d e .A. ta- ' fizesse :part9 da. meaa, ·sot?-ent~ porque a 1sso 
ltyde. » · ; - ·\ tambem se opl.Junham a let eleitoral e seu re-
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que são lilUito claros na hypo-· muita competencia, mê det1, em 23,a resposta 
-seguinte : .... : 

.. gulamento, 
these. -

E o Sr. tenenle sabe ou deve saber' perfeita
mente que se a lei não o impedis~e, não tinha 
eu motivo algum para me oppõr a sua entrada 

'par~ _a mesa.. p~rquequem estav~ na rriésã.. o· 

eleição que V. S. 

«Ao Dr. Novaes Mello. 
-João não foi substituido tempor~riamente, o 

oll:t~o tornou-se mesario perm~nente, como pri-

·-
_Dias antes da. eleição conversando ~respeito 
m i M · · · · - Esta res 03~a veiu ainda mais corifiraiar 

to r do H oi·isonte, e perguntando-lhe sua opi- opinião de que o Sr. tenente Borges não po
nião· delle a respeito me disse elle que a lei não dia, nem devia de fazer parte da mesa eleitoral 
admittia na hypothese duas opiniões e que eu no 2° escrutinio. _ . 
estava com a lei e elle pens.wa do mesmo 1 No dia 25, porém. quando a mesa organisada 
modo. . _- _,no dia 30 de Novembro pt·oximo passado e ins-

Tambam posteriormente à eleição convér- Lallada no dia i~ de Dezembro, dava começo ao 
sando com o Sr. Antonio das Neves Martins processo eleitor&! apresentou-se o Sr. tenent~ 
sob<e o caso declarou-me elte que o procedi- Borges, como já sr~ havi:1 annunciado diascan
mento da. mesa tinha sido o mais correeto c tes, querendo illegalmente_fazer parte da mesa. 
im areia!. e edindo ue eu della fizesse sahir -o Sr. ca-

Parece-me que nem um dos dous ó suspeito pitão Loyola. para elle tomar um logal' que não 
para o Sr. tenente Borges e para quem com wais lhe com.pet1a ! 
elle pensou. . . . • -. Fiz-lhe ver coa: toda.. prudencia, attenção e 

lidade da eleição daquella parochia, entre 
outros motivos, por ter feito parte da mesa no 
2° f?Scrutinio o i' juiz de paz que na orga.ni
zação da mesa para o i 0 escrutinuo participou 
não poder comparecar po1· doente e não decla-
1'0U no officio qu~ esse seu impedimento e·ra 
tempo1·ario • -

Para mais firmar ainda minha opinião, ou 
para reformai-a se porventura estivesse em erro ... 

qualquer que o meu unico desejo_naquella ca
deira é ta.zer justiça e que quando não o puder 
fa~er deixarei-a a outro ) julguei conveniente 
ouvir o parecer e qupm osse mats autoriza . o 
do que eu e óutros neste <tssumpto e por isso 
no dia 21 do corrente passei ao senador Anto
nio CandidJ-da Cruz Machado. consultando-o 
a respeito do caso, o seguinte telegramma: 

<.< Ao senadol' Cruz Macho:tdo .-Corle.-No 
dia 29 de Novemb~o. mesario João Canclido p·lr
ticipou que, por incommodos de ~aude, não 
podia fazer parte mesa ele:tQr.ll para eleição 
fo Dezembro para. deputado geral, pelo que, 
na fórma da lei, foi chamado sub:::tituto, que 
funccionou em seu lo-:r:J.r. João não disse com
municação sel' sua f!llt~ tempor:1ria, como exige 
art i36 regulamento ; disse sómente não podia 
fazer parte mes 1, ineommodos saud·~. Art. i80 
regulamento diz : ~ servirà s~gunda eleição . . . .. . . 
João Candido deve ser <tcei Lo bzer parte mesa 
segunda eleição. isto é. do segundo escrutínio, 
ou deve continuar servir no segundo escrÍltinio 
seú substituto legal, que serviu no primeiro es
crutínio ~-Dr. lvovaes ~fello. 1; 

Como se vê, expuz na consultu. o facto sem 
co usa alguma que o pudesse alterar. 

O Sr. senador~ sempre solicito em esclarecer 
a todos que o consultam sobre a m"' teria eleito
ral, para o que supponho que pesso"l alguma, 
nein mesmo o Sr. tenente Borges, . lhe negará 

v.n.-~ · · 
~-

dor Cruz Machado, mas o Sr. tenente a nada 
quiz attendor e julgando que alli nãó tinha 
qu~m soubesse quaes erão os seus deveres, in
sistiu na sua pretenção, pelo que tive de con
sultar a mesa e esta em sua maioria. fui 
contr 1 ria á mj11sta preteriÇão do Sr. tenente, 
só te:•dO eHe a seu favor o voto do Sr. capitão, 
Ignacio Loyola e Silva. . 

O Sr. tenente Borges apt•esentou protesto 
'b Gt. ão da mesa rotesto ue 

na forma da lei foi a.ppenso_à a.cta _e a mesa 
contra-protestou abundando mais ou menos nas 
idóas aqui emittidas. . 

assan o esse mc1 en e con 1 uou o pr -
cesso eleitoral com todas as formalidades le
gaes. 

Não posso deixar de fazer ver nos Srs. elei
tores uma incoherencia do Sr. tenente Borges 
e dos que, porventura, o aconselha:ram par~ 
proceder do modo por que procedeu (e que eu, 
deveras, lamento) na eleição do dia 25. 

O incidente dado com o Sr. tenente foi no 
começo· dos tra.balhos, em antes de se fazer a 
chamada e, por consegainte, em antes de se 
principiar n. vot:~r. -

Si o Sr. tenente e os que por ventura. o indu
ziram áquelle procedin:i.ento entendiam que a 
elei ão era nnlla. ara ue vota.r.am? ! 
·· O Sr. Dr. Portella. entendeu que o segun o 

escrutinio a que se ia proceder no f o districto 
de Pernambuco era nullo, e por isso elle e os 
oitocento; e tantos eleitores que nelle tinham 
votado no primeiro escrutiuio não foram votar. 

Si eu entendo que um acto é nullo, não devo 
a elle concorrer. 

Proceder comoo Sr. tenente procedeu, é ser 
contraditaria comsigo mesmo. -

E' que a conseiencia lhe ditava. cousa diffe
t"ente do que o Sr. tenente fe7. no çomeço dos 
trabalhos eleitoraes. . -
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Era, porem, preciso fazer qualquer co usa, 
·para depois da eleição se mandar pura. os jor
uaes àlgutn telec;ramma, m.:is ou menos, nes
tes termos :-N ullidade insana:oet na eleiÇão, 
po1· vicio de organi.~a.çúo de -nz.esa, e então 
o Sr . .tenente se a r~sentou com o seu pro te ~to, 
que n:io e _nen urn:i cousa s:lria, se me pet·
mitte q11e · lhe diga; c se a mesa com excepção 
do capitão Loyola, contraprotestou, foi someute 

nente Borges em materia e!eitoral. 
Não pa~::::ou desapercebido o facto do tal pro

tJsto só viP a.ssignado pelo Sr. tenente~ espe
cialmente tendo na mesa um fiscal do c:mdida
to em quem votava o _Sr, tenente e esse :fiscal 
nada ter dito e nern ao menos assig-nado o pro
testo com o Sr. tenente! 

Não posso -deixar de mostrar aos Sr.s. elei
tores um manife,to engan_o em que labot':l. o Sr. 
~ o 

a eleição desta pJrochia é nulla, pelo motivo de 
sua não ace~tação para a mesa e yue d~s::;a nul
lldad·~ ode e dev~ tomar cooh~cim'-lnto a ·unta 
apuradora, 6Jll face do art. 177 do regulamento, 
por ser nullidade inhe;·ente a fonnc1çc"'io da 
-mesa. 

diga: ou não .leu com attenção e reflexão pre
-cisas o art. 1 i7 do r ! gulamen to, ou se o fez 
não o comprehendeu como lhe vou provar. 

O art. 1i7 diz : 

<-< Na. apuração a junta se limitani a som. 
mar os votos mencivna.dos nas differenies au
thenticas attendendo ~ómente as das eleições 
feitas perante mesas rw.r;anisadas rle conf''or-

• • • -.., - a. 

r :fere o art. 1i7) do mesmé capitulo~ com
prehende os arts. 97 a 123, inclusive. e esta 
secção trata exclusivamente da organisação 
(enten le Sr. tenente ~J das mesas eleitoraes. 

O Sr. tenent l • si fer capaz me pro,·e em 
como na. o1·gcmisaçcio da mP.sa, no dia 30 de 
Novembro. deixou-se de prehen -~her alguma 
d·.1s fot·malidades exigidas na referi.ia secção 1 a. 
do cap. zu do r ;•guhtmento. 

E tanto se prehencheu todas ellas que nem 
S. S. nem outro qualquor eleitor prot~stou 
contr~ a referida. o1·ganisação. 

Si o Sr. tenente Borges julga que ha org·a
nisação de mcs:l. eleitoral no 2° escrutínio en-
gan~l-se completamente. " 

A ~esa que se;·ve ~o 2° escru tinio é a mesma 
o ~ ' 

dtrisso não for possivel uo dia, do f o escrutínio 
. e nelle inst:1llada. 

As disposições a que se ref3re o art. 184. 
citado pelo Sr. tenente, que devem de ser 
observadas no pl·ocesso eleitom Z em ge1·alta.nto 
do 1° como do 2:. escrutínio, e de que trata a 
secgão 2a do regulamento são referentes. como 
diz o titulo dame;;ma s~cyão ao proce~so eleito· 
ral em si e quando essa secção trata da mesa é 
sómente para dar o modo ,~ao da Oí'.Qa1d zação 
def.la. mM d~ ~ubstituir algum mesario que por 
morte ou outro qua~qucr impedimento deixa de-

comparecer para a mesa, tenâo, ent>·etanto 
concorrido para a OJ'gani:;ação della. 

E si S. S. quando se refere ao art. 184 
quer ~1inda insistir no que dispõe o art. 136, 
tue pP.rmittir:i que não trate mais d ~ rMuta.r· 
isso o r ue ·i o fiz cabalmente no dia da. eleiç.ão 
e no que Ja· •'scl'.:wi ne"te artigo. 

Tanto a lei não trata de organização da mesa 
em 2~ esc_:utinio, e que ~eal.mente. não ha t:~l 

o ' • o 
zada p:tra o primeiro e por este motivo não 
tiver havido eleição na parochia em que isto se 
der. não haverá 2~ escrutinio. 

Não havendo, pois, organização da mesa para • 
o 2) escrutinio a junta aput·a.dora. perante a lei, 
nao póc[e, nem deve tomar conl1~cimento da 
nullidaçle. que o Sr. tenrmte Bo:-ges imaginou, 
para a eleição do dia 25. 

Tem, pelo contrario. a mesma junta o deve1· . ;- . .. 

' ' 
nella preponder:u· a lei da força e nãa. a força da 
lei. 

E tanto é verdade o ue acabo de e:x ar uc · 
ainda agora as juntas apttradot·as do 4° dis
tricto d-.L província do Rio dt~ Janeiro c a do 
1o distr.icto desta p1·ovi~cia deixaram de tomar 
c 1 e a aa .... 
escrutinio por vicio de s/lbstiruiçõe:> de me
sa rios durante o processo eleitoral dv 2° escru
tínio. 

E as maiorias dessas ,juntas, segundo 
constam. er;,.m lib.~rat?s e . e ~sas uullidades sô 
aproveitavam aos candidato.;liberacs. 

Julguei conveni'· nte dar estas e:xplica~ões 
sobre o meu procedimento como presidente da 
meea eleitoral desta pat·ochia e s~mpre que for 

. ·-
elll 

tore~ em geral e ao Sr. tenente Borges em 
particulat· (que pa.r•)c~ uuviJar da. ju_stiça 
com que procedo naqu~>lle cargo), o segUinte: 

Quando em ·1882 svlicirei votos para o logar 
de juiz de paz foi porque me achava com bas· 
tante coragem para exerc''r o c,.'lrgo, só tendo 
em vista a lei e minha. consciencia. 

Tendo plena convicção de que tenho cum.· 
priJo com o meu dever em todos os actos inhtl
r-·ntes ao mesmo cl'lrgo e que~ até hoje ainda · 
não abusei delle para praticar injustiça al
guma. 

Se o Sr. tenente Borges julga que eu e os 
meus companheiro:: de me.;a fomos inju,tos 
p •ra com S. S. no dia 25 do corrente nos ha de 
ter a bondade de dizer o porqMe tinha.mos ne-. •. .... -

A sua. pres~nça alli não nos poderia de modo 
algum estorvar o a.nclamenLo dos trabalhos, 
salvo se S. S. pr ·tendi-~. praticar algutn acto 
reprov -1do pela socieda te e punido pela l~i, o 
que ren_do·lhe a justiça !1(3 não acreditar que .. -
foss~ C<ipaz de o fazer. 

A presençt de S . S. , si fosse legal, na mesa. 
só nos po:ieria dar o prn.z'~r de ' tel-o ao no"so 
l"do como bom companheiro de mesa que já. tem 
sido. -· 

Priiileiro, porém, que esse prazer que S. S. 
_:11os p<>4eria dar, estava a lei nos mostrando o 
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justo e verdadeiro caminho a seguir ; a lei que 
eu, meus companheiro.; oe mPsa. e toUos, sem 
exceptuar o Sr. tenente Borges, devemos res
p itar c cumprir. 

nobre commissão facilmente v'En·ificará me
diante o exame e confronto das actas e dos do
culllentos apresentados pelos interessados nesta 
verificação de poderes. 

Deixa1·ei de pa.rt·~ os frauduiag-ens e pgerili
dades em que approuve· ao meu cont,~udor en
volver a arg-umentação exhibila em sua prova 
~s~·ripta, para occupar-me, pe1· ora, unica.mr.nte 
das i~r.•gularidades ~ dos vic~os sub~tanciaes, 

gan:zada de · a.ccõrdo com as prescripções do 
art. 98 do Reg-. de iZ de Agosto de '181:)1. 

Ex-ad'Ve1·so juntou-se uma certidão passada 
pelo secretario da camara ·municipal de Gua
rapary para provar que os juizes de paz alli 
juramentados são: i"- Marciano Antonio Izidro, 
2° Jose Ferreira de Souza Machado, 3° Luiz 
Nunes Pereira, 4·) José Perei1·a Rodrigues 
Brandão; seus immediatos: :1.0 Manoel Marques 
Pereira, 2() Fran(;isco de Paula Maia Oiticica 
:3o Vicente Ferreira Jorg-e, 4' José I. de Loyola 
Ma.ttos. c 

Entretanto, vê-se do documento que ofl'ereço 
(cópia authentica da acta. ~la eleição dos juizes 
ele paz 11e Guarapa1·y), de 'de que se o coteje 
com a cerLidão j·t~t~ á acta. da a.puraç~o, ca-

.... 1.:: 

C.AcHOEIRO. Ententl.e o meu contendor qu~ 
bem procedeu a maioria du. mesa não consen
tindo que tomaskassento o immP.diato em votos 
aos juizes de paz tenente 'João Candiuo Borges 
de Abayde,--quando se ia. proceder á eleição 
em 2'- eSCI"UtittiO áS 9 horaA da manhã dO dia 25 

·de Janeiro, visto haver communica.do _por es
cripto ao fo juiz de paz~ em 29 de' Novembro, 
nüo pode;· por 'incommodos de sattde f'a:;er 
J í a i'i sa e t ~ 

â A.ssen'túléa Ge1·al no dia f• de Dezemú~·o ! 
. B&sta este sim11les en.n.unciado para ~viden
ciar que a lei foi conculcaJa pela maioria da 
mt,sa em uma das suas expres :as e mais salu
tares disposições. (Art. 136 do reg-ulamento 
citado. ) 
- O mesada Borges de Athayde cumpriu o pre

ceito legal, comruu.Jicaudo por officio ao i' juiz 
de paz não poder co~parecer na (•leição do dia 

nas malhas por elle proprio tecidas e nas quaes 
enredou-se tão desa.stradllmente, que, p:Ha 
tentar ~scapar-se, não se v~xa de conf~ssar em 
sua contestaçã.9, haver ~conselhado-por ven
tura uma sup•·rfiuidade-ao'; s~us correhgio
narios em· maioria na mesa eleicoral da paro
chia de Itabapoana. -~ 

Para es;;:1. importante parochia, onde h~ 
maioria liberal, convergiram especialmente 
desde o io escrutinio, as vistas e os esforço, 
dos meus adversarios políticos, afim de detur
p~rem e falsearem a natural e verd:1deira ex
pressão da opinião do eleitorado. 
· Com referencia. ao 1° escl'ütinio, oifereço :í. 
illustre commis~ão:os impressos distribuidos ao 
eleit9r31-do pdo Dr. José Casa.rio de Miranda 

.. , ~ 

Pa.11la ~laia Oi.t.icica, que empatou ~m- votos 
com José Pereira Rodrigue;; Brandão, sen :o, 
COtllO ó, aquell-: 20 annos mais velho do que este 
a. c1 uem :t e' mar:t municipal. illegal c capri
chos&mcnte, defedu juramento. 

Em taes condições. é fóra de duvida que o 
4o iuiz de paz Oitícica, illegalrnente preterido 
pela. camara municipal, não · podia fazer parte,' 
como fez. da mesa. eleitoralde Guarapary, não 
sendo assim válida a. elei_ção s que allisc pro
cedeu, conforlne presc1·eve o art. :1.29 do citado 
regulamento. 

mente ma·ncommunaélo com o meu contendor, 
conseg-uiu por m~ios ' d~sleaes e perfi .os anga
rim· ~ra.nde numero de votos de eleitores hbe
raes~-' com o calculado proposito de frustrar a 
eleição do canrlidato do pa1·tido em i'' escruti
n io, no qual obtive n.~ssa p:,roehia. maio~ia. de 
13 votos sobre o meu contendor, tendo alcan
çado o Dr. José Cesario 74 votos~ por se have_l" 
compromettido solP.mnemente perante os elel· 
tores liberaes a apo;ar e sustentar minha can
didatura' no. 2° escrutinio1 caso houvesse este - -
de c_orrer entre mim e o·meu contendor; ··· · ·-
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Quanto ao 2' escrutínio,· verifica-se .que os 
tr.Lbalbos eleitorae·s cocumeçar-am em ltoba.:: 
poana em ho:-a. anticipadd.~ás 8 horas da manhã, 
como consta da copia authentica d~. f a a.cta. 

Este facto descommunal~ de evid ·nte m~gali
dade. em uma parochia nas condições em que 

ex-ministro. põe certamente em rPlevo os In

tuitos inconfessaveis do m~u anta.~onista. psrtur
bando e anarchisan·io os trabalhos eleitoraes por 
meio de uma premeditada. sorprcsa. que devia 
infl.uir, como infl.uiu. para o falseamento da ex
pre:;são da opinião do eleitorndo. 

Os me-;arios liberae.:; em minoria reclamaram 
contra aquella reunião an.ticipada, e sendo 
desattendidos pela maioria da. mesa, deixaram 

·"'na na · ta o · .-t 

semelhante illegalidade, tão depl01;avelme-nte 
chrísmad·L pelo seu proprio autor com a chis
tosa. denomin~~ção de-po1· 'tlentttm uma su1Je;·-

u1 a e. -
A redacção dessa acta. e a da que foi lavrada 

. na. conclusão--dos trll.balhos de tal arte inquina-. . . - . , 

' com que procederam o meu contendor e os seus 
agentes . 

.A reclamação e o protesto dos dous mesarios 
liberaes, deixam oxtt·ema u boa fé do eleitorado 
desse partido e a sinceridade do Jes •jo que nu
triamos de ver estrictamente observadas as 
prescripções da. lei rogerl-:>ra do processo elei
toral. 

O precedente ret'erido na contestação n_ão co-
• o • . 

·· districto do Xvbranhão, a reunião da ru."!sa teve 
logar .n~ vesper;t do dia designado para o 2° 
escruttnlO e não ãs 8 horas da. manhã. do dia 
d3. eleição ; 2' porque em Tu toya. não havia 
um conselb.eiro dirig-in.lo a eleit;.ão, e a pri
meira commissão d~ inquerito reconheceu que 
os partidJs ·políticos exerceram o seu direito 
.no.- limite,; do justo e do honesto. 

D., que fica e:CpP.ndido resulta que mui re
gularmente pt·ocedeu a junta apuradora expe
dindoo-me diploma de deputado eleito pelo 2J 
districto da província do Espírito Santo, visto 
não poderem, nem deverem ser apurados votos 
de eleições inquinadas de irregularidades e de 
vicios Sllbsta.nciaes~ em virtude dos quaes a lei 
as considera não e:xist~nt~s, nullas e impres
ta.veis. 

Por falta de formalidades essenciaes para a 
validade da. eleição, têm sido considerados nul-
1 1 . - • - . 

vação do poder comp tente, um grande nu
mero de eleições em 1881-1882 e dul"ante a 
actual verifi.c:.ção de pnderés. CP<1receres ns. 85, 
110 , e iH da primeira commissão , ns. 
5-l, 71 e 101 da segunda commis'lão; ns . 
18, 20. 30. 73, 76. 88 e 113 da 3a commis,;ão de 

. 1881-1882~ ns . 43 e · 69 da 1a. comrui.,são; ns; · 
52 e 64 da 2a com missão e ns.· 3 e i da 3:1. com· 
missão d~ i885.) 
· E!íi apoio ?a regularidade do procedimento 
da J~nta, ~x1stem as decisõe~ do poder compe· 
tente~ ~,q_ne 1881 ( Annaes vol. f o fl. 93) ~p_; 

provou o p:n·ecer n. i6 d:1 ga. commissão, no 
quiü se lê :é · 

4.. A junt:.1. apuradora. mt1ito bem procedeu 
exéliiindo da apuração geral a votação dest:1s 
parocnias (T. him. e Povo Novo do 5° districto 
dv Rio Gran~e do Sul), vi~b não teren; sido as 

tar devendo ser consBerados como não e:tis
tentes 1> 

O p1recer n. 11 t da ia. commissão ( .4.nnaes 
fl. 459 ), onde se lê: 

« A junta apuradora. de;:prezou, sob aquelles 
f,mdamP.ntos, as eleiçõrs:· destas duas ultimas· 
paruchia::; ( Pedras-Lavt·adas e Triumpho, do ;jo 
districto da Para.hyba) e deu diploma de de
putJ. lo eleito ao candidato Dr. José Evaris-

da ru " ai f, i r·co-
nhecido. 

O -parecer n. 2 da 3a. commi~são de i885, ap
provado em 26 de Fevereiro, onde se le: 

« a paroc 1a. e ! a acac e a ormaram 
mesa no dia em que se procedia a. 2' escru
tinio e fi.t.f·ram a eleição, que a junt~ apura-

ciusão: 
<1. Que foi regular á apuração feita pela res

pectiva junta. >) 

Em conclusão : 

Sempre repugnou ao meu caracter o papel 
que represenbm entre nossos concidadãos os 
aventureiros e · especuladores políticos, tendo 
por alvo grancle::as que os aviltam perante 
todo o homem de bem e atriota.; 

Com a conscie-ncia de quem cumpre um rigo
ro ~o dever, não tenho outro intuito senão o de 
zelar. e defen~e1• .o~ intere;;ses da. causa publica, 
os 1 s 10 1 a a. r e g o. p o
vincia que me tem honrado reiteradas vezes 
com o manJato de seu representante. 

Dur·ante maio; de um quarto de seculo, a 
melhor part 1 de minhu. vid:t, não tenho pou
pado sacrificios a bem do triumpho dos prin
cípios de moral e de justiça, 1nfelizment~:~ não 
raras vezes victimas · dos inconf~ssaveis inte
res-5es da. politica do cu, bastarda e ignobil, 
que EÓ póde conseguir fi.rmnr-se na depressão e 
no abatillleuto dos caractel'es, na. convenicncia 
do lucro pes'3oal ou da commandita dos ca.r
rilhos que miram transform:1r e seggregar em. 
JJa1·tidas de homans os partidos politicos tL"a
dicionaes do nosso paiz. 

Não viria pedir-vos e á augusht. cam:1 ra dos 
Srs. de utados a approvac;ão e o r econheci-
mento do d1p oma que me OL con er1 o. s1 não 
fóra a bem funda !a convicção que msntenho de 
ser natural e legitimo representante do 2·>· dis
tricto da pro\•incia do E~piri to Santo. 

Rio, 21 de Março dó 1885.-jose Feliciano 
Ho1·ta de Amujo. 

1885 

Anullação por faltas substaÍÍciaes na organi-
zação da mesa. · 

Parecer n. !)3, 1° disiricto da provincia do 
-~spirito Santo. Barra de S. Matheus.-Appro
vado em 24 de Março. (2a commissão.) ·· 
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ld"m, n. 98. 5° diatrictod~ S. Paulo. No;;sa 
Senhora dos R.emedi•>s.- Approva.do em 24 .le 
Março .. (2a commis.:;ão.) : · 

Ide-n, n. 100. 7° districto do Ceará. Lavras. 
-Approvado em 24 de Março. (to commis .. ão;) 

Idem. n. 102. i o disti'Ícto de Pia.tihy. Dare;; 
e 111m es.- pprova o em :., (e ;:~rço. 

(to. com .i.-;são.) . 
Annullação por falta de tran·scripção da acta 

I ·- • - ,. ., . 
tocnlo d1 escrivão d'-' paz. . 

Parecer n. 91, 6 • districto da provincia de 
1\iinas-G ~raes. Cida.le rfe S. João d! El-Rci.
Ap •rovado em 24 de Março de 18tj5. (3• com
missão.) 

J gizes de paz 

1.0 :1\Iaréiano Antonin Izidro •..•. . • 
2.0 .l-~ocintho Marques Ramalhete . •. 
3." .Jose Ferreira de Souza Ma.~halo. 

. mz Ulles ere1ra ....••..... 
5. o Jose Borges da Sih•a •......... 
õ.o Jos~ Pereira Rcdrignes Brandão • 
. 

8.° Fraqcisco de P . .Maia Oiticica .. 
Vicente Ferrei r;~. Jorg· ~ •.......• 
José Irrnacio d! Lo ola. Mo.ttos. 

56 votos 
56 }) 

)) 

)) 

(Ex:trahido d L acta da eleição dos juizes de 
paz da parochia de Guarapary, junta aos papeis 
pres nte.., {~, 2a. commi-são.) 

Acta da. organisação da mesa.- Aos 30 dias 
do m·•:r. de .T•1oho do Anno do Nascimento de 
Noc:so Senhor Jesus Christo de 1882, nesta p'l.
rochia de Nossa Senhora da Con<'eição de Gua
rapa.ry, provinci.a. do Espi.rito Santo. pela.s 9 
horas da. manhã, achando-se reunidos na casa 

Simões, jui~ d~ po.z mo.is votado, commigo es
crivão ,te seu cargo. Vicente Ferreira Jorge 2o, 
o Jose· Maria da Silva Lima. 3o juiz de ·•z, 

edro Jose 1mõe;; e oão B·• pttst·t 1nto .... :> e 2.) 
immed'atos em votos ao 4 'juiz de paz da mesma 
parochi 1., convidado:; por officio e edital. para 
:1. organis~çã:o da mesa eleitor •l, de confor
midfl.de com as disposições da lei n. 3029 de 9 
de Janeiro e do reg lamento de 13 de Agosto 
do anno passado, declarou o m~>smo juiz de p •r. 
m:li~ votado achar-se organis..1. la a mesa que 
tem de funccionar na eleição par:ilo VP.rea
dores e juizes de -paz desta freguezia, que_ terá 
lugar amanhã, dia marcado pela lei. E para 
constar se lavrou a. presente acta em que todos 
t\Ssignaram.. Benedicto dos Santos Trindade, 
escrivão do juiz de paz. o escravi.-.Tosé Pedro 
Simões, presidente, Vicente Ferreira · Jorge, 
José Maria da Silva Lim!l, Pedro José Simõ~s 

Jn- i i · . E 
Pedro Jo~é Simões o escrevi.- .lo."'e Pedi~o 
Simõe~. presidente; Vicente Fen·ei1·rr. lol·{f'~, 
.losd J1aria da Silva Lima, JosJ Pedro Si
mões, JoJZo Baptista Pinto. 

Conferi !o e concertado por mim tabelliiio, 
em 1° de Julho de 1882. O tabellião.- ManoeZ 
.loaqu~1,.t Fc1·nandes. 

Acta. da eleiÇão.- Ao 1° dia: do mez de 
Julho do anno de i8S2, nesta .villa de Guara
pary, provincia do Espirito Santo, pertencente 
ao 2o clistricto eleitoral, no Paço:.da CaiJ1ara 
Municipal, designad_? por acto do presidente 

·da provincia, ás nove hora.3 da manhã, onde se 
achava. reunida a mesa ·eleitoral, composta dos 
cidadãos Jose Pe !ro Simões como pre--idente~ 
.José .Mat•ia da Silva Ljma, Vicente Ferreira· 
Jorge, Pedro Jos~ 'Simões, João Baptista Pinto, 
me~:~arios, ·observad ts as prescripções legaes da 
1uesa e separ-ctção o recmto est1na o 3. reu
ni .o da asse:abl~a eleitoral, tendo tomatio as
·sento á cabeceira. o ~r~.;;ide~te! e ~ um o ou-:_ 

' apresentação de fiscae:~. o presidente passou a 
' designar ao rnesario Pedro José Simões pua 
se.-vir de s ·ereta ·io e o -alferes Vicente F.errei
r.t Jorge para fa~.:er· a chamada dos eleitores 
pela cópia authentica de alistamento desta pa
rochia, a qual teve lugat• segundo a ordem dos 
quarteirões e o que em seos nomes se achavam 
inscriptos na referida lista. apr~s !ntando cada 
etettor s ~u titulo a mesa e .d~posita :1do na urna. 

• • 
em sua part"' SU? •rior uma simples abertura. 
pela qual uma só cedula. pode~s~ passar e foram 

: • . ·, h3.-
rnad:-t, tirada;; pelo S!'. presidente, d t urn·1, 
qu~ as maudo•x cont ~r c emas'lar sen lo encon
ti·ado o numero de 106 cqdul1s para.juizes de 
paz e o n. d ' 10J para. vere:..dore;; da C:1mara. 
Municipal correspondente ao numero di:! eleito
res que votnram, imediatamente o presidente 
design·)u o mesario Pedro Josõ Simões para a.~ 
lê r e aonuncion que se ia proc">.der á apuração 
deltas! repartindo as lettra.s do alph~beto 
pelos outros tres me'sario:;, cada. um dos 
quaes foi escrevendo em sut:~. rel~ção os 
nomes dos votados e o numero de votos 
por algarismo successivo . da numeração 
natural. publicando em voz alta os nomes á 
proporção que os eserivães, verificando-se du
rante a apuração principiad~ pelas cedulas 

• J 

sigrial ou numeração exterior 0•1 interior. Do 
mesmo modo examinadas as cedulas com·o rotulo 
para juiz9s de paz,abertas e lidas sem nenhuma. 
marca exterior ou interior continna cada 
uma dellas quatro nomes : terminada a leitura 
da primeira com o ntulo para vereador formou 
o secr~tario uma. lista geral cont·~ndo os no
mes de todos os cidadãos votados· seguindo a 
ordem dos numerôs de votos daàos a cada um 
destes, desde o· maximo até o miriimo. Feito . o 
qu·e, passou~~e a apurar as .cedulas . p~raj~iies 
de . paz, segmndo-se o mesmo- processo • . Fmdo 
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o que o secretar·io publicou em voz alta o re
sultdo d"~ele ção, e im.nediatalll~nte o presi
dente orlenou (l ue fl:sse pubhcudo na por. a 
de-.te edificio, o qual é o seguinte: Pz:r·a verea..:. 
dot·es da. camara municipat Pedro José Simões 
com 17 votos, Ubaldo Ramalbet3 de l\1endonç t 
1 YO[Os, te·uenté !\- a.noe da. Silva. tmões com 
15 votos, alferes José .Manoel de Oliveira 15 

- votos. ten ·nte Pedro Josá .Rioeiro 15 votos. 

' . -
Fdizardo da Frag~ Loureiro7 \•ot· •S, cap1tão 
.José Rodt·igues Mibgre 5 voto. e Jvão C;:;~.rlos 
:MilagTe 1 VotO, e parajni eS d~ pa·G OOtivua.m 
vutos, Marciano Antonio lzidro 56 Aotos, .Ja
cintho .Marques Ramal.ete 56 votos, Josê 
Ferreln d1~ ~O\lzal\Iachado ;:,5 v tos, Lu,z Nu· 
nes Pereira 55 votos, Jose Borges da Silva 50 
votos . José Rodrigues Brand.1o 50 votos,Manoel 
1brques Perúra 50 voto~, Francisco do Paula 

. . . . - "' ' . 

reira. e expedirão da mPsms fórma os respecti
vos diplomas Deixaram de votar na. pl'esente 
eleição, pot· não tereUl comparecido, os eleito
res seguintes: por f llecime 1to~ Antonio de 
Souza Viannll. e Ig:1acio Correia. dos Reis, e sem 
este motivo, João Vicen e Soares, Fortunato 
~·!arques Pereira, Josino Dalmacio Pereira Su
dré. Ezequiell\1anoel de Oliveira, .José Pedro 
das Neves. João Carlos Milagre, .José Rodrigues 
Mila~re, SBbastião Roàrigu •s Mihg1·e~ Dal ma
cio Ernesto de Arauzedo, Antonio Marcell no 

·Pinto, .ARtonio 1!achado de Miranda, .José Igna· 
cio de Loyola Mattos, .Joaquim Ferreira. da Sil
va, .Joaquim Mat·ques Baptiatn, Joaquim Pe:-ei
ra da Silva, Manoel da Co~ta :Muniz e Antonio 
das Nev·'s Su!Jtil. E~ seg-uida, o s~cretario la.-

' ' na .lo que se extrahis •em ~o pias para t ~r o d ~-:ti-
no recommen .a 1o peh lei, npp •nsando a nlla o 
protesto apre;;.enta.do pelo eleitor- José Pinto 
tiuimarftes, o qual a mesa adnâtti u co , tra os 
votos dos mesarios Vicente Ferrei ra. .Jorg·~ e 
.To io Ba•.tista Ptnto. bem como, do contra pro
testo apresenta lo por di versos eleitot·es, prat!
cada~ as~im toda~ as mais formalidades recom
tnendadas por lei e deu-se por terminado o pro
cesso eleLoraLá.s 4 horas da tarde. Eu, Pedro 
José Simões, secretario que escrevi.-Josà Pe
drpSimões~ presidente, Vicente Ferreira Jorge, 

.lo~é Maria da Silva Lima, João Bat~ti-<ta. Pinto, 
Pedro José Simões. João de Je;;us Maria, Fran
ciscll Munteiro Coutinho, Is1.0ael Francisco de 
P<~.ula: Loureiro,. Antonio da. S:lva. Lima, Bell·!
dicto dos ::;untos Trindade, Domingos Francisco 
de Mattos, Getulio A.uo-u.;to de Carvalho :Serra-
no, e puonso Luiz da Conceição, osé mz da 
Conceir,~ão. José Pedro :::iimões, Joaquim José Si
mõ~s, José G~m.es d~ Silva, .J. sé Luiz da Cunha, 

• 
V.·lL ·~O. Manoel Fel sa.rrJo da Fra~a Loureiro, 
Mailod Sev!-lrO Simõ s, .M1noel da ::;ilva Simões, 
Olympio Joaquiu1 de Moraes. Pedro Jo:)ê l:ti
IJetro, Pedro .luse ::;irnões. 1.-,ranci:.co da Sih·a 
Gom:-,.;, João Bapli;;r.a Pinto. Jncint.bo Anton·o 
de Je~us Mattys, .losé PPreira Rod.·\gue_, Bran
dão, J os) .Manoel de Oliveira,, João Alves Car· 
neiro Sobrmbo, Jos:~ .Ma1·iano da Srlvit, Luiz 
Martins d,~ CarYalho, Manoel Gomes de An-. . 

' de Pa'lla Maia Oitycica, Jacintho Mary_ues 
R'l.malhte,Marcollino Pereira i'into Rodrigues, 
M~noel Gomes Corrêa, Ma .. iano Pereira D ·O
Rodrigues Simões, Antonio Vieira da Silva, 
li'ldo Brandão de Alcant::u·a. Ma noel Vieira. da 
Silva, Marciano Antonio Izidra, Torquato de 
Freitas Lyra, Manoel Pereira Rodrigues Bran
dão. Felippc Benench de S . Liborato, Luiz 
Nunes Pereira,Marcellino Pinto de Ca.::tro, An 
gusto Ramalhete de Athayde, Antonio Borges 
de Carvalho,José Maria da, Silva. Lima~· José tsor
gesda Silva~ Joio d"! Souza Rodrigues. Manoel 
Andt·é do~ Anjo>, :!\Iodesto João Nepumuceno. 
Mano~l Marque~~. Pet·e1ra, Alexandrino Pe· 
reira Rodrigues Brandão, Domingos da Silva 
Lima, Furtnnato cl~ Souza :Rodrig u!"S, José . . . , . -

• • ' oi , • -

aquiu1 Pereir ~ Rodrigue~. Joaquim Rm1alheté 
Mah, José Pereira l\1;tchado Rodrigi1es, Julião 
Pereira Rodri~ues , Manoel Thomaz da Concei
ção, :M noel P;•reira Rodrig ues N< ~tto, ... Francis
co da Hor.:J. Chag as, Mig uel Ri beiro Pinto 
B1·andão, .Mano~::l Pinto de S·1lles. Polyca.rpo 
Corrê 1 da Silva Pinto •. Joaqui m Josó P .·dro, 
\V a r iolino Antonio Augusto, Antonio Barbosa 
dos Santos Ramos. Manoel Ma~ia da Rosa, Gui
lhermino Joaquim da Conceição, Quintiliano 
Gomes de Santa Rita . Tendo finda. a chamada, 
verificou-se conter este livro 106 assignaturas, 
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correspond'lntesao numero de eleitores que vo
taram d "!positando suas ce.iul •S na ur·na"do que 
se lav.-ou es·e termo que vai a:;signado pela 
mesa. e cescl'ipto por mim s~cretario Ja mesma. 
Pe lro Jose Stmões, .J.Jsb P·3dro Simõ •s, presi
d~nte ; Vicente Ferreira Jorge. José Maria da 
Sih·a Lim,t, Joã' Bapt sta mto e e ro ose 
Simões. E•ttl. conforwe. Eu Ped•·o José Siruõ:•s, 
secretario . que e~crevi ; José Pedro Simõ •s, 
presidente, Vicente Ferr · 0 • • 

ria da Silva Lima, Pedr·o José Simões e .Toão 
Baptista Pinto. Confet'ido e conMrtado po1· 
mim tabelliã::>, em 1° de Julho de 188Z.-O ta
bellião, Jianoel Joaqyim Fe1·nande~. 

Secretaria da. Liga da La.Youra c Commercio 
de S. Pedro de ltabapo~na.. 

Ulm. Sr.- Co ruo c:rgão da << Liga da La
voura " desta parochia, e em cumprimento da. 
deliberação deste « Dir?.etorio, )) to ' •Y 

de Junho do corr;~nte auno,-na qual foi esco
lhido o Illm. Sr. Dr. José Cesario de Miranda 
?I· t ir de ar o candidato da refPrida. Li-
ga ao logar de deputado geral pelo 2<> dís
tricto da nossa província,- temos a ~atisf;.~ção 
de apresentar a V. ~- o nome da_quelle nosso 
1. ts tuc o comp~rot; 1a , mo ::. 
reCAi· os suflhtgios do eleitorado que, sern di:;.
tincçii• de partidos. qui.zer por meio do voto, 
na proxima el ·içiio geral, u.sa.r do uni.co mei.o 
legal de resistencia contt·a. n. pt·•·potcncia com 
que o governo imperial, apracian Lo ma.l as cir
cumstancias c conveiliencius do paiz, e cel·t.a.
mente dominado por 11m (J.xagerado e mal cabi lo 
sent.im· ~nto de pb.ilantropia, quer apre~sar a 
em!lnc paçào do eleme11to servll de trabalho, 
u ' 
tençào da producção agricol;~.. e isto sem pre
viaruente. ou ao lHdo da. d sorganis 'ção deste. 
prom~ver e fac· · . · · 
loc~tção de serviço, de 1 olicia, de força publica 
local, de instituiçõ•·s do educação e correc<_~ão, e 
lar :a corrente de ilnmigração .1e bons colonos, 
a tão ·h·s·~jad:L e necessaria orga.nisação dtl tra
balho livre, c n'um tempo em que os pr·incipaes 
genero~ de producção agricola. o café e o as
sucn.r, lutam cum podero;;os concorrentes e pro
lon~ada. baixa : em qne o credito privado e 
publico sn acham estremecUos, e os orçamen
tos gera.~s orn c(e'icits pe1·manentes ! 

Julgamos qne~ na qu·1.dra presente ns parti
dos dov~>m fazer tregoas, e ;;quecendo as suas 
:JDimosidi.des e intere-se pessoaes, os quaes no 
fnndo nem sempre têm sido bem baseados. e 
di11nte d ~ uma questão social tão importa.nte 
como a d t emaocipaç::io, que, para ser benefica . . . 

' xiio, e resp·~itando-s~~ os legitimas inter;··s es 
da lavoura e do commercio, classes a. que ella. 
mais de perto intere~sa.: cumpre a todo o elei
tor bern medir o alcance de S!~U voto e, de pre · 
ferencia, fazer uma eleição com espirito de 
classe, não o conce:lendo pol" conveniencias de 
pãrtido, sentimentos de amisade e de gratidão, 
ou pot• con ideraçõe; pr·ssoa.es. . 

Assim peno;an lo, e como int~>rpretes de quasi 
todo o eleitorado desta parochia., que cont L 170 
eleitores, e~colhemos para nosso candidato o 
Dr. José Ceiario, qlle sustenta as nossas idéas, 

e para quem pedimos não só o voto de V. S., 
como toda a. sua coadjuvar,·ão, afim de que elle 
obtenha o de todos os seu,; amigos e. e"'peeial
m·•nte, os dos lavr dore;; e commerciantes de 
r.ujas classes t·~mos certeza que elle será um 
legitimo representante, não só p las suas opi-
mões mo era as e J .sta.s. e que .Ja m p•ovas 
~owo. no..:so deputado pro\•Íncial, mas p•Jrque 
ellP. e tambem lavrador, r ~sidente no nosso dís-

• adore<. esta 
bel~cidos nesta e noutt·as provincias do impe
rio e, assiai, mais do que ~utro qualquer can
didato. nos parece · conhecer, por expet·iencia. 
pr·opria as nossas necessidades. 

Elle está filiado a escola d:J partido conserva
dm·, mas zno Lerado, justiceiro e imparcial, 
m•Jsmo com os seus adversarios, não é repre
ta.io por nós, e nem seria escolhi to paN nosso 
•·andidato com o caracter de <partida··io)) ; foi . . . . . ' 

mento do-; dinheiros p11bllcos e mau proce.li
wento d~ ambos os partidos que, por inter sses 
e-soaes e conveniencw.s meramente 1artida.· 

rias. pr(>judicam o inter~sse :4"<·!ral: e.-forç•m-se, 
alli~ tnla r.,forrua e m"lhot·am nto real da in.:. 
trucção primaria, base de qualquer reforma . . . -

' ' nacional e qualquer e,•olução social não se 
pódet·ão coulpl··tar produzindo os ben ficos ef
feitos d lias esperados ; e, finalmente. tanto 
quanto permitttam os es:=as'-os recursos da pro
vinda, ell~ procurou e conseguiu obter 3lguns 
melhoramentns locaes, principalmente pi.ra 
esta parochia que. ::;endo uma das que m da 
contribu••m para a r"'ncla provincial, viv._a até 
então de todos e"quecida . 

.. :·. mo~ tJUantos votos do eleitorado s:io cu-
biçadoc:: e. no maio'· nUiuero tlos Ci•Sos, por con
d scP-ndencia, mal empregad JS. as vezes ate 

l r> icl escru ·Julo d:~ r bidade 
por. lu~=o el~itor prornt>lteu o seu voto, sem sa
bHr q·1e disto t·esultaria. má:; consequ ·ncia.s 
p:.wa si e a soc-iedade iut~ir·~ embora dr3pois 
venha a reconhecer o mal que f ·z, se julga en
tret 1nto obrig·~do a cumprir a P•·lavra, 
· E' louva.vel Um tal escrupulo, mas, na )'re

sente conjuoctut·a. em qu~~ se trata da. salvação 
da hwoura e do COlUIUerc!o, e elle Sem duv1da 
prejudicialissimo, e não tem de certo bom fun
da.m~n to, porque o voto, s ~·ndo um direitü, cor
re!!'ponde ao dever de bem empregai-o como 
meio de def~za individual e social. e de fi~c:r
lisa~lão da adm nistração, cujos actos devem ser 
bem pond~rados e julgados · pelos cidadãos de 
um pa]z livre. 

E' porq un entre nós a in li!lerença. de~. gente 
' . . 

e ~'Spocula.c:.<to de. outros, t"'m desvi1·tuado o uzo 
.les~e principal direi Lo do ctd •dà!'• que o:; 
nossos parti los politi ·os se tem corl"ompido, 
toruando-se instrumentos para satisfação de 
rn··squinhos interesses individuaes, com sacri
ficio ~lo bem publ1co: os seus chefes e adeptos, ,. 
certos d~ que a. co tdescenJencia, indiftet·ença e 
o espirito pJrti'iar o n~1o dul:beram cunscien
ciosaUJenb c i:Ó oboleéem ao impul;o que lhes 
vem de ~ima, que tu(fo:avassala e subjuga, t:lm
bem luctam,sem patriotismo e nom pe,jo. sô pela 
simples ambiçã.i ~~poder, e se submettem ás 
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para is'5o não devemos fdzer nem manter pro
messas p:trcia>s de voto a este ou ãquelle, nem 
votar por espirito de partido 0~1 condesc ·nden
cia p~ssoa1. 

O lmperador dissolveu a. camara á proposito 
da questão do elemento servil: cons•slta, pois, 
á Nação, para saber se ella approva ou não, a 
reforma.·•ia. lei n. ~,040 de 28 de Setembl"o de 
187t: refimx~a. que elle inicia_, por nul _en-; 

de, admittindo a liberdade em m 'SSa do-. 
sexagena.ri s, sem indemnisaçlo, de~conh"\
cendo o direito de propde la. i e ga antido 
pe a. coostlLUlçao,amman o uma or a e s:H~l:\ 

listas ou corn:uunista.s, e pondo em risco o bem 
e~t:tr e socego privado e publico. nb11lan.io o . . . ,. . 

' voura. e o agorP.ntado commercio do paiz ; e ê 
nestas. r~.o.nd.Ições-que havemos de ter escrup:tlo 
de faltar a. promessa ao:; politicos, aos ~dvoga
dos. aos que _vivem da. política e tem compro
misso~ radicados com os part1dos estragado~? 

E quando devemos ope1·ar corn união, deci
são. independencia e energia em defesa pro· 
pria., do patrimonio de nos•as fa.milbs e do fu
turo !'l prosperi~ade de n~a ·a. Patria. é que ha-

pretexto de probidad~' e espírito de partido, i1a .. 
vemos de suft'ragar can lido1to" alheios re\lmen· 
te aos interPsses de nossa classe, e ue or 
ella. nem quando tém occupado posiçõ?.S offi· 
ciaes, nad:t até hoje tem feito. embora, sempre · 
e m~c;mo agor:t , se :1padrin\em com as bo:\S in
tenções de beai s~~rvil-a? 

Certamente que não, e ó o caso de repetirmos 
com o Diar io d•J B;·a.;il de 1 e 5 do corrente : 
« s~ os liivradores. os pronrietarios rur,1es, que 
ainda. exercem e exercerão oreãominio eleito· 
ral em todas as provincia.s- em qu ·~ quizPrem 
unir-se e tomar posição. e não são inteiramen
te idiotas e têm consciencia, como uão púdem 
deixar de ter, que o pt"ojecto !o governo. <sohre 
a etn'i.nci pação) no ca~o do passar .os ha de redu~ 
zir á. miseria. e o caso tem se tornado e~traordi
nariamente serio.elles não deixat·ão de ··Jert·otar 
o gov~>rz:o, despre_zando to las as ca?didatqras 

definição, e votanJo unic·,men e em anti-abo
licionistas firm~>s. que em gra.nàe numero se 
aprec;entar·a.m candidatos, quer libera.es, quer 
conservadores, e entre os quaes os eleitor~>s da 
lavoura. do commercio e de tod ·s as classes, 
que hoje tem voto, poderão escolher á. sua von
tade. 

« Os ag ricultores não hão de ser tão simplo
. rios e imprevidentes que dêm corda para se 

en forcarem. 
«Não podAm deixar de comprehender que 

votar em ab~licionistas, (francos ou encampa.-

sustente 

decididos, quererem, por um ou ambos estes 
sentimentos, e;;quecer e pôr de parte o abolicio
n!smo, qur~ elles conhecem perfeitamentA. de 
<-<Cf~rto~ ~nnigos e co-religiona.rios, e pt·otegel-os 
em sua~ candidutur,ts. )) 

Nó:; m "'smos ~entimos tentação d~ continuar a 
votar em alguns dost"s antiqos companheiro,, 
mas serh esta uma das maiores c mais lamr.m
~~vei;; fraqu.ezaa, urn sa.crificio que não é hcito 
o. o ). p 

A questão não é de natur~>z·~ pri ~ada, nem 
de política partidaria: é uma grave que~tão 
80C:al. q uc põ~ em ris~o ao me~m·• tqmpo a 
so1·te a;; am1 1a.s, a r1queza e 1n 9pen enc1a 
n~ciona.l. 

Aquelles que, a pa lido de co-religionrrios .. ... . . . . -
~ . 

plantes de sub lelegados e outras iguaes in
signiticancias de politica local, devem ser at
tendidos e suti'raga.los sempl'e que se venfla.· 
rem e estiverem em ,jogo interesses d~ partido 
e de influencia pessoal. 

Não assim em quanto se tra.ta.r de uma ques
tão soci.a.l de tanta magni.tude, cujo exito não 
deve n~m c•lnvem, de fórma alguma., que corra 
por conta só de um partido, m s sim por conta . .- ... ... .. 

do' , quo têm intere;;;:;;es em detend r a pro
pr1 edade, a ordem e prosperidade nacionaL 

De ois de resolvida essa t)orande c funda-
mqntal questão, não faltat·á. ensejo aos fa.zen
deiros para a:rradecerem e rettribuirem, aos 
sens diguos e o:;timados compa.rtid,trios, quaes 
quer favoreS l"~latiVOS a politica local e PDtre
garem-se a todas a-:; expan~ões da a.mi~ade. 

Se l)roc~>derem de out ·e. fórma.. e por causa 
de suas fraquezas e condeseP-ndenc.:ias. o gover
no fizer maioria. na C<Lruara dos deputados o 
no senado, a favor do abolicionismo, queixem
se d P. si u n.icamente ; terão sido elles mesmos 
os descuidosos autores da desgraç t do pa.i.z, da 
mis ria. sua e de seus filhos, que jà lhes bate à 
pot·ta.. . . 

Não pen~em que desla. v~>z, se deturP.m de 
empregar lodos os e sforços, acont~cerá. como 
de ~utras, em que o susto foi maior do que o 

Nunca a s pretenções de roubo de propriedade 
se apresentaram de modo offi.cial mais desem
baraçadas, nunca foi mais patente a. alliança 
dos petrr; leir os e d a, co1·ôa, que po·r amo1· 
delles, a.c ba de dissolv~'r a camara popular, 
e abrir luta com os partidos da. nação bra zíleira, 
pretendendo conquistar deputados e senadores 
em numero <: ufficiente para ser votada a expo
Paçãn~os faz~ndeiros e de todos os pror•rieta.
rios de escravos. 

c: Cumpre mostrar que a grande generali
dade do povo brazileiro é mais numerosa e mais 
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forte do que os communistase àesot·deiros, de 
todas as categorias, que elle contém em seu 
SelO. >> 

Mesmo os Srs. eleitores que forem mais 
partidari ·s~ e, por isso, em JOra d"S'~jem vorar 
-com espirito d1.:: Classe, entretanto não se ani-

:::nais ou menos eivados todos os nossos partidos 
poli ticos : por isso e que se tem tornado pos~ 
sivel e preponlerante o poder pessoal do lmpe
rador·~ do qr~<J.l entretanto não su pponho éste 
culpado, antes reconheço~lhe as melhores in
tençõe~ e necr.ssidade, _en; que provaln;en~e se 

, , 
partido, mesmo estes dev1~m votar, ao menos ad:1tin:stração e progt·esso; na falta de patriotas 
no pri.m~iro c.scrutini.o no candidato da lavoura, enert,>J.cos qne cuidem sinceramente disto, e de· 

·o nome a )rescntamos. e lembr.1rem-se cU<.;: bom sen.,o fiscali;;a ão r arte d eleitora-
se este não vencer, ou não ficar habilitado pa.ra do, q uu tão facilmente se deixa dormir pelo 
segunlo escrut.inio, então poderão elles vota. r. pt·estig·io officinl. pelo esi?irito de partido, e por 
cerrando as fileira<> partidarias. J:i que tanto certos especulauore•! que se s ~rvem deste 
amam a tal fatalissim;L politica de partido! 'lue apena,;; pela glo~ia de galga1·em as posições 
tão gt·and~s males nos tem c·•nsado. e que bem officiaes, qu·-~.ndo não levam em mira a satis
pod·• rialll ser evitados se o eleitorado, em vez fação d ~ arran.;os pessooes, ou a realização de 
de acudir ao reclamo do par·tido, só consultasse I patotas escandalosa!> . ' 
sua consciencb, o interesse de sua clas>e e do Nos paizes em que o governo repres~ntativo 
paiz. · é uma realidade, dam-se, ás vezes, graves 

Es m·ando ne as razões ue temos a t·es ·n- abusos, mas são logo reprimidos, o não são 
tad:o, 0 pu. r a •'se arecer a·' q uaes ti vemos neces- tantos nem tão gran es corno no nosso: os 
sidade de nos along::~.r un1 pouco, cabem em s"u p:1rtidos são mais moralisado.;, alli o patronato. 
esclarr·cido espirito, e quo V. S . suff'r-aga.d com ::.. afilhact.gern e os interesses pc,;son.es não . . . .. . .... 

nosso candidato, temos o hoara de subscrev'"l"
no~ de V. S .• patricios, amigo;;, obrig-ados.
-;. ~ h. • ,; -- rvindo 
de 1° sccl"etario.-lgn(!Cio RibeiJ·o dn Silva 
Ca ,tro.- .Nomin ato Prm·eira rüt Silva.
AttgHsto Gesc!rio rle Fig .wiredo Cortes.-.At~
f)ttstn Eu,ge nio de 3[ att'ls. - F1·ancisco ele 
.lssis P1:1~to de Fiqueií·edo.-Joao Teix eira 
de Siqt,eirct !.fagnll~ües. -.loi!.ri Joaqt.~i:m Ntt
nes.- Dr. Ca1·los .cillfJUSto Jf ay. - Cice1·o 
Bctstos~ 

S. Pedro de Itabapoana, 10 de ~\.gosto de 

Illm. Sr. -Tendo sido escolhido candidato 
á. de_Pataçao gera~ pelo 2o districto desta pt·o-

~! ' , , 

ligá de lavradores, sem r!istincção do partidos, 
cumpro o dever de vir solicitat· de V. S. o seu 
voto e valiosa coadjuvac<ão p11ra a minha eleição. 

J:i tive a honra d·"! ser eleito membro da. as
scmblóa provincial, e, procu!'a.ndo alli cumprir 
conscienciosamente os meus deveres, fiquei tão 
de;;crente dos nossos parti.los políticos, da mar
cha dos nossos homens •! das noss:1s C<ill~a-:, e, 
ao me.;;mo tempo, tão desalentado pela indiffe
rent,:a com. que via (e Vt~jo ainda) o eleitorado, 
embora hoje mais numeroso,permanente e illus
trado, <mc~u·ar a política. não analys:1ndo d~vida.- ' 
mente a acção dos - partidos, nem :fi5calisando o 
procedimemto de seus escolh.ilos, apenas limi
t ando-se a votar cegamente, e a acompánhr 
est.e ou aquelle p:~.rti iO, ou mesmo um ou outro 
1n iv1 uo, com ver a Íl · , · · 
ente, e lev:1do a pagar como voto pequenos e 
insignificantes serviços pessoae~~ ou a vendei-o 
em troca de empregos, de patronato, arranjos 
de enwrez::ts . e favores nem sempre justos e 
lici tos : que formei o proposito de recolher-me 
à minha obscura vida privada, convencido de 
não poder ser util, emquanto fôr a ssim ulJastar
dada a politica geral deste paiz, e parLicular
rnente a da nossa provincia. 

O rebaixamento dos caracteres é enorme 
infelizmente. Mn se gener;.ilizado, e delle estão 

··· v. n.,- 4 

, • t ' 
ou da manutenção dos partidos: o lLUe là en-
gr:~.nd!!ce e fortifica estes, são as id,~as e sua 
re liza ·ão ratic:t f:~ita com lealdade e :~.trio-
tismo, por a.d•:ptos convencidos e honestos. por 
hom(")ns de caracter, não só tnuito illustrados, 
mas cheios de bom s~nso c sem o pedantismo 
de palavrorios bombasticos. que servem para. 
engannl." os tolo~, di~flrça.ndo a subserviencio. 
com que nqui se obedece aos chefes e pode
rosos, os q uaes, conhecendo a simplicidade, 
ignorancia e indifferença do nosso pO\'O, mais 
tratam de o :wa.-salar tlo que de l>em dirigil-o e 
elevar-JJ1e o nivel moral or me!o de uma boa 
educação publica, e a promoção (os seus m
tet·esses re;les. 
Em~m. para rcsumü: o meu pensamento a 

o ' 
tirei o que alguem ,já diss0, com b,•stante jus-
teza: um go"\'crno é sempre a imagem do povo 
a quem r•·ge ou por outra, o povo ó digno oo 
culp:1.do do bom ou mau governo que tem. prin
cipalmente entt·e nós, cuja fó,·ma Je governo é 
a r, •presentativa . e cnde, port,lnto, está. nas 
mãos do povo melhorar sua condição ; por meio 
do voto elle põde chegar à maior perfeição, e. 
sem revoluções, conseguir toda a segurança, 
t1."anc1uilliJade c melhoramentos de que neces
sita~ ~ a que tem pleno direito ; mas é preciso 
q 110 seus repre ;;;entantes não entendam a poli
tica como Pedr o Ca.mus a Jefinia:-co-s 7lOi1 ta1'i'l-
1·egendi quwm fallcndi lwmine~- a :~.r te, não 
tanto de reger, como de enganat· os homens. 
Demoveram-~e, e_?tre:anto. daquelle propo-

' Lig :• da Lavoura desta parochia, que,por seus 
directorio, me apresent:l. candidato na proxim:J. 
eleição, · como a instancia de alg uns umigos la
vradores. desta e de outras provincias, que en
tendem dever a. pro:s:ima eleição ser feita com 
espirito de classe e de defesa dos interesses 
sociaes, seriamente ameaçados com os da :tgri
cultura e do commerció, pelo actu:~.l ministerio, 
que nã o trepidou, como antig:1 mente o do Vis
condG do Rio Branco, em fraccionar seu partido, 
contra, talYez, suas proprias convicções intimas 
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e o parecer, tantas ''ezrs m.:.nife::;lado, da la
voura.. du commercio, do . C:mselbo ··de Estado e 
da Ca.inara dos Deput ' dos, pondo-se à testa do 
part:do abolicioni"'ta, que não teria raz:io de 
ser, si, desd·:; long:1 . .l:Hrt , não fosse ctea.do, a. 
principio :i sur.iina. ') ultim:1mente animado 

dos (para n1o dizer roubados). ao mc~mo tempo' 
peb por,2a do capital r<.Jpresentado no-. escra.vos 
e no Ylllo:- de suas propriedades rurae~. e pela 
baixa de seu.;; product·s; insultados, cdumnia
dos e escarnecidos pelos seus esc1·avos e libe!"-
tos r> • • • • 

avorect o (~ 11upe ::lo pelo governo imperi:1.\. 
Assim como as <n·oluções sociaes não se rc:t

lizam de repente, sem revoluçõ~s m3Jonhas, 
que Ul'Sorganizarn e ab 
socíed::t.de, tambem :1 tansfo.rmação das indus
trias e do~ S1~us sYstemas de tl'abalho não se 
eftectu:1 s~m ri:;cÕ d ,, complet.a ruina vara os 
que so:frem sua acção, embora. o resultado tina!, 
mais t~u·de e para ·outros, 1'e:1ha. a ser o ben~fico 
:n:.;-mcnto c perf..~il,'à:J da producção c d t ri-

aq uelle<; à todas as tropelias, os pobre;; hvr.l
dores, tão ígnorãtlt-&s e simple' que se dei~aram 
leva L" :i. este estado, si'lo os que hão de ter tino e 
meios p:\ra au-s.: 1ai' o promovei' a l :!,nngração 
em gTan,lc escala ! ~ 

que~a. . 
Isto succe.i0 em tod ~ a p<de e princip:1lmentc 

nos paiz~s novo<:, po!l.co povoados, e .ond •, como 

v•uco instruiria . a ngt·icultur.t, a ind::strin. 
qua.si un:c~, r~ !:Ó m ant'ida peh cultura- de cx
plo~·aç:io : o Esta do e seus su J;J: tos obre.- e 
en lVH.ac o;:, semulCIOS de ~; cçã•) pwa supprirem 
rs.pidament-: o d s~!:l.lque da.-; pouc:>s for<;~s adi
vas que sustentam essa. noss t q uasi unic:1 f ntc 

- ' · , ~ · c· ~i nc . s 
crimes, e periges que • .:.:oro ceJ·tcza,blb do provit· 
d~• emancipação geral dos e;;cr:;ves, 0:'5 qun.es 
r.ão fic:tm cheios de bom s~ns.:·~ brio, estimulo e 
dignidade só peb simples facto da serem liber
tados do ft·eio e disciplina que os contl~m c tor
nam ut·~is :1ctu:.dmente. 

Todos ~abem, pola exp9riencia de outt·os 
1!3-izes, e particularmente das colonias 1 nglezas, 
onde se tomaram especiacs provid·~nc ias para . . ~ 

' que os libertos tl'abalham pouco, e, ainh 
mesmo para ~i, só insufficientemcnt'), de modo 

ue se tornnm )a.ra~i.tas na so i 
adcuos .mendÍ/!OS. quando não dão em saiLea

dores : qüém pois h·, de roantL•r a nossa pro
ducção. e, C'Om ell~, salvar a renda imblica c o 
immemo capital que temos repi';:sentado nas 
bemfeitor1as de raiz, nas cn.sas e Ltllricas, ou 
machinas ruraes? 

Pol' cscarneo po:lem r sponder-nos : - os 
estrangeirus, o,:; colonos europeu~. m~icos que 
;,.-,s .~en;e,ll. ; UllS, c:rmo? r/11 urlo-lltes n~;s liS 
·i••>~sn~ p;·r:J),·iedades, ,.:uda, .. do o:; no ssos hn
lJilos c!e í·epe;ue; c. sem t~rmo:; cApital, e · t·.:.
remos habilitados tjust:•menle em um tempo eru 
que aqui tudo e::;tá. em duvifla, e até a st>gurança 
individu:ll e os mais sagrados dii"eitos do cida
dão 0stão am ~~aç-tdos e om perigo) pa1·a coloni
s::tr de prom pto a nossa zona cultivn.da, 0 r·sta., 

ue é na m~ior ., t 
!avr:l:la imm·~dialamente por europeu .:, que es
tri\nham tudo, a t<?pogruphi ' , o clima. 0 o syE
tema d" fr?.l)lllbo, que não póde dei:s:ar de ser 
o da cullur;t e~tcnsiva ~ 

Pois. é quanlo o proprio governo, na vet·dn.de 
e em grande parte por sua. inepcia. tem g-asto, 
quasi improficuamente, rios de dinheii"o com a 
i :nmigraç~i.o cu ;·opea, que os particular-es hão 
de ser reiis f-~ liz·-·s c tirar real e s cgut·o pt·oveito 
delh, c quando se sabe qne o europeu. a niio 
\':Oltar "[}ara a sua patria: só vis:J. ser pt·opri~tario 
e explorador por conta propria ; e, acabrunha-

E t.·mo•leis adequadas a:) bom exito dest:t 
em preza ? .;:i temos o c~samento c registro c~ vil, 
::t completa separa._:ão d3 Igrej~ e d:, Estado, as 
faci.lid:tde~ de ac 1uis:ção d t natu~:llisaçüo e 
dos dir•~itcs 1:oliLicos concedidas ao:; estran
reil·os? e, e.:,fin::, tem-s3 triltado seriamente d·~ 
educat· o nos,;:o po\·o, oa,por outra, de emancipai
o t::.mbem da YCI'<ladeira escr••vidão á i;;noran-
. , · · · , cia. e mo•.o a 

garantil~o con t:a a probabilidade, tllUÍto real e 
positi,·a, a dar-se, para o nc-sso paiz. immigra-- . 

• , l " T 

adiantado;;, de ficar· elle suppl:l.ntado, esp:.lisdo 
e eXjllora~o por es'''S povos, e peloc.; sociali~tas 
quo infelizmente j:i teHl em seu seio ·~ 

E destas irnpo:·bntissimas questõe,, que ele
veriam ser tr;l talas antes de se acabar com o 
tr.'Lb::tlho se:·vil, se preoccu pam os nossos go
vernos de pa,·ticlos e da politicas ~ Não! Estes 
só tratam deltas p;·o fonnttla, para fallarem 
simplesmente e n: da. ou quasi nada faz-:rem ; 
do que trata111. pcri~m, sóriamente, sero ao me
nos (ao lado da desorgani~açiio) promovet·em 
novo; 0 melhores el·~mentos de trabalho, é de 
ani·-1 uilarem o uni co c ue temos arruinando 
sem escrupu os mt ares de famílias honesLas, 
laboriosas e confiadas nas garantias legaes da
das â propriedade. 

1·ao sou e::s:clu3lvamente ;wtit;istc! e de
sejo a povoação I'apida do p:l.iz, esperando 
della o seu maior e mais seg,lro engrande
cimento, mas acho que a não podemos realisa.r 
tão depi'üssa. como n os convém. e, para o 
conseguirmos, não precisamos c nem deve
mos sal:rificar os nacionaes ; e que a questão da. 
immigeaç:lo deve ser enc:~rada e resol\'ida 
d~b:.tix.o de dous pontos de vi.:ta.: o d t povoação. 
que sewpre consi.lerei nhl Ít(' conveniente fuzer
se de prt:f~:·encia cnm europ,~ u--, e o d:t coloni
sação .Pl'Opl'iar.oente ditn, isto é, da acq nisição 
de b 1ns t.raualh:,.dor~s ('lue podem ser wc~>ro•) 
nacion:•es. dcstle que tenhamos boa policia) 
ol'ittndos de q11al;1ntH" part0 do globo, que nos 
habilitem a manter a nossa actual producção e 
ri neza an-ricola durante a med nh · 
presenteUlente ameaça destrull-as. 

Assim, o:lt,. ndo que ao Estado incumbe: não 
só promorer a immigração europea, em gt•ande 
escala, m:1s tambem favorecer a vinda dos ehios, 
quo m 11 i Lo podem no:>: auxiliar. como elemento 
t:-ansi torio da trab:llbo. na transformação por 
que estamos pass,1ndo, sendo elles urn meio de 
attr••hir os europeus e cünvencel-os de que aqui 
acharão quem trabalhe e s ':l lhes preste aos 
mais rudes ser·;iços. c ao desbi"avamento das 
matas, sem ser cscr~vo e mediuntc modicos 
::ala rios. 
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Quanto à emancipação : na minln opinião, a 
execução leal da lei de 28 Je Setembr0, quasi 
sem alterações ou só com algumas, relativas á 
educaç!í.o dos ingenuos e à fhcal1sação dos li
bert:1s, é o unico m~io de a.cab.tr-s!} com a e.;;
cra.vid:Io no B1·azil, sem a qu('da da producçlio 
e a con agraçao soc1:J. , que a a o tçao em 
mass:1. póle resultar; além 1lisso, o espirito de 
l)hibntropia, quer dos 1-'articular ,~s. q u ')l' de . - .. ... 

principi:: a manifestar·~e, c vai congregando 
S"m l1stmcção de part1uos; mas devo preve
ni l-o que, não desejanlo a. extincção destes e 
nem a julgando conveniente, aspiro entretanto 
:1 s:.:a regeneração, seni a qual o governo re
p:-es'?ntativo não póde t~r realidade pratica no 
nosso p•nz, e para. consegu1 -a acre lto ser im
pra;;cindi v e! qu3 a gentil honestLt · os procure 
tr:m_sformar, :Sahindo da in::l'cia a cpe se tem 

, o, o .. ,... o 
cendo g-craes nppbuaos, deveria-se d8dic.u o tempo, som espírito partida-rio, e proc:mmdo 
limitar o abolicionismo), póde fa.;~··r, CJmo já faze1· as eleições com o de classo, princ:pal
têm f;ito, muito em pr.;l da piedosa obra da mente agora que s J quer supplan.tar c at·ruinar· 
rcdempção dos capti.vos, devendo-se co!ltinuar a lavoura e o comme:·cio, e aquelles ,1u::: têm . 
e t('rminar ~>sta, sem o roubo, a fraude e a alguma co usa a perder. 
prcs~ão official, com que a d·:!slouraram no Tenho sido insíg-nific::u:te soldado do pat·tido 
Ceará, no Amazon.as e c 'n tGda a pa:rte os auo- con"ervador, mas não ren ' go minhas idó tS e 
licioni .tas cs,>e.:uladorcs •3 os a:1ligos d:J pata- 1 convicçõ's: sou c :; •~roi aJ0pto da eseola con.
coada~~ . "r·r:auora que prnc::r:J. rndhorar tudo s;m des-

~~ . . o . . 
gTatuit!l, e sujeitanrlo-se este• :i uma lei es~le
cial d ; locação de serY:ços, emquanto não i; C 

constituircm prol?rietarios ou po ;su i lores d~ 
um poq ll"no capital. 

T1tdo que não for isto se me aii:;ura loucura, 
con t:-ario 3-0S interess:>s do Estado, injusto, in
util, parJ. os propt'i<)s e~cravos, e. portant·1, 
desaso indisculpavel do po Le r publico, m:i f\ 
ou roubo official, e a mais flagrante vio-- .. ':"" 

. r~aliz(l,~-se, não deve ser pebs meios ca.pciosos 
de que se Lem usa :o e quer :1bu$ar, m ts sim 
etfectuad l melhot· por c;;so. es )'\cie de golpe 
de • s to o a estgnaçiio e um prazo p:t ra 
extincçiio dessa prop1·iecbde, e peb indemni
sação d·•lla mediante os ::;erviç:;s <.los proprio ~ 
escravos, os qoaes, a<;;sim, ficam logo na con
diç;ão de st::tu-liberi, e seus pt·op:-i ~ lario;;; com 
a me~ma ro3signaç~1o c c:)rdura com q11e a cr i
ta.ram a lib·~rJ::~.dc do vcntr;;, devem ter o bom 
senso de preferir o g-o:.:o dos s '!n•iços 1lel1es por 
mais ::Llgans annos,ã Ulll!l fic ticia indcmnis·<ção, 
que não se fará l ealmente ou a;·,·uinarú o E:;
tado e n.s ~lnsse~ pro luctoras. j:·t tão sob l·ec;lr
rcgadas de imposto~ ; e, por isso, cs ' as dovem 
rcpellir coru ene rgia a crençiro de outros~ ao 
m~nos emrruanto DÜO S·:l fizer bom empr.:'!gO dos 
actu:\e~, reduzindo o pes-;;o·tl admini .. tr-ativo ex
cessiYo, e muita~ desp3za s publ:cas inutt·is, 
s:~.lvo se forem estabelecidos cs c-:iaLmentG )ara 
melhot•ar e diffundi r a inscrqcç3o c r dncação 
publica, organis:~.r bo:::. policia cor.·cccionnl, 
instituiçõ,:s de trabalho. educação e correcç~o, 
e, a ssim mesmo, com a. condição de terem esses 
novo; impo ~tos arrecadação pouco disp 0ndiosa, 
não 11olendo ser gastos sinão nos muni ;ipio;:. , c, 
quanto i instrucçã? pubiica, at!! só nas paro
chias onde forem p,gos. 

Pelo que tenho exposto. vcrificar:i V. S. q nc 
o meu prog-ramma c o da liga da lavoura, dnsta 
parochia e ,te outras províncias, onde um con
venien te e bem entendido cspiri to de classe 

• I ·. • 

c-onheço, aceito com sincerid:::.de a mi.,são :> 
defencl0r ."e·1s fins e inte:·osses, e, !'!este intuito. 
estou <li.;;posto a apoi.at· qnalq113r minis.erlo, 
lib 'ral ou consr,•rv::dor que os queira favorec :n·, 
realizar e z: :'lar; tanto que, ~i esti vc:sse na cam 'r a, 
quando governou o Sr. ~1artinho de Campos, 
a pezar de ser conservador, eu ter-lho-ia dai o o 
meu frac~' apoio, m0.smo politico, e não ter:a 
con_cOITi-to pa1·a o derribar, como erradame;ttc 

erro antas, a .)o 1~1omsta mtrans1gente, ou a 
ou :ros de política semelhante, não poderei por 
i'órma alg-uma coadjuvar, mesmo porque o Sr. 
presidente do cons·Jho, faz~ndo trocHlilho d:1s 
b~nit::ts pn.lanas- não retrogradar. não p~rar 
e nem p1·ecipitar-t~\'O semp1·c a fr::mquQza de 
dccb r.cr que o seu pro;r:unma consistia em 
:'>L\IlCHAlt CO~[ l•'OrtÇA, O que no fundo é PRECI
PITAR. c no seu projecto, a que não acimittb 
emendas. de~o:-ganisando o trabalho, p3la em:ln.
cipa.ç:io irnmediat:t de uma multi..lão ,ie cscra
vo;;,nullificou o di1·eiio de prop!'iedade s ~m ne
nhuma co;upens.1ção; c, além disto não soub·~ 
r-cs is ~ir aos impulsos elo I1np~rn.dor! e mbora ge
nerosos e humanitarios, mas .mal cabidos na 
quo~tão da Clnancipação, que aliás todos desa
·a m, a c ue nin,.,.uem se op õo, e sóml?nte a la-
voura, o commercto e o mteresse pub ~co C'Xl
gern que se faça gradualmente, sem rnina e 
tran~tornos gerae;; , e com o tempo preciso para 
s ; etfectuar a transformação c substituição do 
actual elemento d·) trab::tlho. e se tornar :~s me
didas preventivas da ociosidade, crim.es c :üt~n.
tado:; que os !ib~dos podem prJ.ticar. 

Sei que em to'do o districto, :<ssim como jn. o 
fui na impt·ens~ da capital da provincia, em 
umas tôlas e t·tlvez interesseiras correspon
dencias do Cachoei.ro de Its.pemirim, p~w9. a 
P rovin(:ia e o Hoí·i~onte, estou sendo intri-
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gado, c1l umniado e até injuriado : o espírito· ·mente depois do dia 5 de Fevereiro pro:dmo 
de partido e o interesse individu::~.l são, porém, findo, em que teve logar a apuração das elei
tão mesquinhos, que eu não sú os de'-prezo, ções do 20 districto desta. provinda, foi que vi e-· 
nenhum caso fazendo dessas miserias. como mos a sabe1·. e isto com surpresa~ que BL·andf.io 
:l.té dB boarocnt~ perdôo e dr'Sculpo :lOS sim- havia prestado jur:l.mento pet:ante o presid~nte 
lri~ ~·' ·-' .. !"" · •· ·- s · 

êleito, mas r :·star-me-ha a sn.tisfação de ter 
sido, ao meno.s,conw c:tndida.to, o,representante 
legitimo das aspi1·açõcs mais esclat"ecida.s" in-
aepen en ··s o e 01 Ol'a o, o qun JU um c·'r o 
grupo, mesmo n0sta pro"incia. ti'.ia c h·:virla 
sempro por út,•·go llÔdre. v:li tendo consciencja 
de si e do que poderá. fazer qua•n :o a maioria 
pensar com bom senso. e não fôt· domim.da lJCll' 

espírito de seita c comcsinhos interesses pes
soaes. · 

Não é por ambição e convrnieucia individual 
q_ue me apr0scnto candidato, e prova suffici~n
te di$SO é a ~irct;br do dir~~<;torio <JUe ~e re-

Sou, com estima c considcra<;ão. de V. S. pa.
tricio, amigo, obri!:aJo e cri 1do. -.José C e· 
:;a;·;o de Jiitancla Jlunteiro de Ba;·rus. 

Estação de lt:tb:tpoan::, 7 de Setc:-nbro do 
1884. 

Illm. Sr. nlfer1.:s Manoel Corrêa J.e Vasconcel
los. _delega !o de policia do Cachoeira do !tape· 

Bemardo Horta de Araujo, a bem de seu di
reito, pede_ a _v. S. que lhe a ttesta.-o te:r sabid_o 

' · · o• a :'tra muni-
cipal desta villa, no dia 25 de Janeiro d~ ·ste 
anuo compareceram eleitores conservadores ar
mados com armas prohibidas e, qna.ndo tal 
facto chegou a o conhecimento de V. S. ~estes 
termos. E. R. M. Chachoeiro do Itapnmerim. 17 
de Mar~.:o rl.e 1RS.S.-Berna;·do TloJ-~'1. ·l ; I A .i"ft.t t jo. 

Ma noel Corrêa de Vasconcellos. :tlferes de 
policia e deleg-a.do G.o termo tlo ltapemerim, por 
nomeação nu. forma da lei, etc. 

Attcst::> r1ue na el,~ição de que trat:l a pt> tição 
retro con~tou acha1·em-sc nella a.rmado.; com 
armas de f)go dous eleitores. sendo que a noti
cia só cbegotl ao mnu conhecimento d~pois da. 
apuração. O referido é verdade que juro er:n 
fé de meu ca.rgo. Cachoeiro do Itapem~rim. 17 ,.. 

conforme constava t]e um termo lavrado no livro 
respectivo, facto de que ninguem teve conhe· 
cimr; nto. e '-t uc a nenhuma outra autori.dn.de foi 
communtca o como e e costume. u:~rnpary, 

11 de Março Jc 1885.-Pedro .Tose Simõe.-: .
Tur?_w•.to de Freitas Ly;·a.-.Josr.J J1I a.noel de 
Oliveira. 

Reconheço \·erdadeiras as firmas sr1pra, por 
te1· dellas pleno conhecimento; do que dou fé. 
Benevcnte, 14 de Março de 1883.-Em teste. 
munho de verdade. - .Jacintho .4.n tM1io dt; 
.Jesus .:liattns. 

~ ' 
pio do Cachonil"o de lta.pemirim, jura.t·ão,si pre-
ci.:o fõ!·, que lhes con,.;tou depois de terminado 
o lroccsso eleitoral do dia :.?5 de Janeiro de 
1815, qu1~ alguns eleitores conserva.dot'''S com
pareceram :10 collegio ''leitoral armados. 

C~choeiro do Itapemirim, 1~ .de Ma1·ço de 
.: 1' 

yol{t c Sifva.- D;·. E ugenio Pii·es de .:Lno
rim .- Deolindo Jose 1iie~ ,·a J[aciel.- Het
-mann Schi itdler. 

Reconheço verdadeira.:; 3.!'; firmas supt•a. Ita
pemirim, 1B de .Março de 1885. Em testemu
nho da verdade.- O tabellião, 'Virgilio F~·aH-
cisco da Silva. · 

Illm. Sr. Antonio MarriUGS ursini Toscano. 

o .-\o . . , 
::mtoriz::tndo-me para d·~ sua resposta. fa7.er o 
u~o q~e melhor. me convier, ::ta seguinte: S~ no 

9 ; :\ " .. • .. f\ ( l. 

Sr. eleitor cn.pitão Francist;o de Souza Mon
teiro. com nm rewoh'el·, e si elle eleito1· levou 
essa arma áO sahir de sua casa, C pura onde se 
dirigiu~ 

Esperando rle seu c:walhr,irismo a resposta 
ft·anca, subscrevo-me com to la a comideração 
e estima, de V. S. attento amig-o e ven:.•rador. 
- Cachoeiro do Ita.peruirim, 17 de .Março de 
1885.-Bentardo ll01·ta d t.: .-lt attjo. 

Illm . Sr. -Respondendo :3. sua pe1·gunta, 
tenho o seguinte a dizer: vi cahir um J·ewol ver 
que traúa comsigo o Sr. capitão F rancis{;o dr~ 
Souza l\Iontciro, no acto do mesmo calçar as 
botinas em minha. casa ; g uardando-o, em se
g-uida, dirigiu-;;e para a cama1·:::. mnnicipal em 
o dito dia 25 de Janeiro. Desta res ogta au-

concellos. - torizo a V. S . para servir-se della, faz endo o 
u~o que lhe convier. 

Reconlv-·ço vcr·dadeim a fil"ma supra. Itape
merim. 18 d0 Março de 1885. Em testemunho 
da verdade. -0 tab~llião V iygilio F j·anct.Çco 
da Silva. 

Nós ~baixo assi~nados. vereaàore ;.; da Camara 
I\Iunicipal desta villa, declaramos e juramos si 
necessario fó r, que José P ereira Rod1·igues 
Brandão, não p~estou juramento de 4° juiz de 
paz perante n Camara reunida, que não foriio sa
bedores do dia em r1u~ el!p. prestou; que, só-

Sou de V. S. obrigado creaio.-Cacho0iro, 
ii de Março de i885.-:lntoí1ÍO .Ll[arqucs U1·
sini de T oscano. 

Reconheço verdadeira a firm::l. retro . -Itape· 
mirim. 18 de Março 'de 1885.-Em testemunho 
da verdade.-0 tabellião, Tli'rgilio Francisco 
da Silva. 

Cachoeiro do Itapemirim, 15 de 1fal"ÇO de 
1.885.-Ulm. Sr. Dr. Eugenio Pires de Amorim. 
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Amigo e senhor.- Tenho precisão da resposta 
franca de V. S. sobre as perguntas abaixo : 

1.:~. Si V. S. quiz fallar ao Sr. eleitor Antonio 
Soares Ra.mos d:~. Silva, no dia 25 de Janeiro, 
em o coll gio elei~oral ci.~sta villa ~ 

2.a Si V. S. pôde fallat· corn o dito eleitor 

noel dos P assos .Miranda, venciuo.- Olím
pio Ribeiro de Castl"fJ, vencido.- .:.lfct.rciano 
Antonio Izid1·o, vencido. 

CeduJa tomada em scpa1·ado ao eleitoJ· Joao 
Josd clr~ Oli'O'jira. O presidente da mesa 

vmJ.íÍO R;bei1'0 de OttStl"O. 
ou pe o menos compr1mental-o '? · 

3- a. No caso de resposta n·~gativa :i. zn per- Para deputa.do geral o conselheiro Jo:;é Fer-
gunta, a razão por que V. S. não o pôde faz-:.r ~ na.nde; da Costa Pereira Junior, ad,rog:!dO n:J. 
Esperamlo~·. - cor e. 

me à essas perguntas, rogo-lhe autorisa1·-m~; lmpcrio do Brazil.-Tit!tlo Je qualificação 
fazer· o uso que me convi<:r elo sua resposta. n. :10~2.-Provincia uo E;;pirito-Santo.-I\Iu-

Assegurando-lhe m•'US protestos de consile- nicip:o dr) ~. Pr)dro do Cachoei1·o.-P,:rochia 
ração e •'stima, subscrevo-mn - Da V. S.- de s. p 0 dro de Itabai:Oana..-1 .. districto.
Amigo attento c ol>rigado- Berí1anlo H ortct 5'' q uart9irão -I\orue do cidadão-· q ualific:;do 
,(c .1rnujo. João Jo;;é de Olivr)Íl'a. - Qualifi<.:ati,•o:;: Idade 

Illm. Sr·. Bernardo Horta de Araujo. - 2U annos! estado c .s:•do, profissiio lanaclor, 
Amigo e senhor.-Respondo §.s perguntas supra renda 400::;0u0. -Numero de ordem : Na lista 
do,seguinte modo: ""Cral 1:30 . .:...Na lista Sll ) llementC11'. -N:\ r 

1,a No dia 25 de .hneir.o do corrente complomentar.-Filbção: Jose .Manuel de Oli-
Jiri.zi-me ao Sr. Antonio Sonr0s Ramos da ve :ra.-D.< ta na qualificação: G d•) .Junho de 

~ 1t>i7 .• -Doruit:i.lio: Freg- 1:czia.-Elegib lUadrJ: Silva: que se achava em a ca~a da cariw .. ta desta 
~i a para, na quu 1 a o e e e1tor, cx.e:·cer o 
direito de voto na eleição para deputado geral! 
que em segundo escrutínio s~ procedia na-

"" . . . "') 

. o . -, 
porque me havia promettido firmemente votar 
no Sr. Dr. Horta de Araujo ; na occ :sião. 
porém, em que me aproximava. desse senhor 
collocaram-se de permeio ambos nós os Srs. 
capitão Francisco de Souza .;..Ionteiro e tabel
liiio Joaquim Jorge da. Silva Quintaes, que de 
modo algum consentiram que cu siquer com
primenta.c:;se ao Sr.· Soa.res Ramos. Eu, apezar 
desta violencia. fu.! prudente c afràstei-mc, sem 

()" . .... . 

Quanto a 21], c 3:1. perguntas :ficam respon
didas. 

.A:;;seg-ul'a.ndo a \ t. S. os protestos da. minha 
mais aiia considor~1Ção e estima, subscrevo-me 
-De V. S .-Amigo a.ttento e venerador.
Dr. Ett!JCiliO Pires de .. Amorim. Cachoeira, i5 
de l\hrço de 1885. 

Reconheço verdadeira a firma supra. It·tpe
m.irim, toS de Março de 188:}.-Em testrmunho 
da verdade, o tabellião, Vi?·gilio F. da Silva. 

Illo:i. e 8xm. St·. - A junta ~1 puradora dos 
votos con;.;tantcs dai' cópias authcnticas d,::;; 
acta~ da clei~ão do deputado á. ass ·mbltia geral 
por este di~tricto eleitoral, tem a honra. de re
mctt0r â V. Ex.. a cópia authentica da a c ta 

. da apur.1ção dos votos que tevn logar nest<• data 
assim como o.:: orig~naes ~o requet·imento apro-
. " z . o 
docum ·ntos a elle juntas, do protesto apre
sentado pela minoria da junta, mencionados na 
tlit:1 .. actn, a;;sim como duas t.:edub.s e um titulo 
de votante enviados á esta junta pela mesa 
par·ochial de S. Pedro de ltabapoana. 

Deus guarde á V. Ex..-Paço da Camar:t Mu
nicip,l l em B~.!levente, 5 de Fevel'ciro de 1885. 
- Illm. e Ex in. Sr. presidente da Camara dos 
Deputado-;.- L. 11[. Mendes Vila.ga.- ..tl;·
chanjoJosd de Souza.- Jose Gomes de .1zc
vedo.- Jose J~tstiniano Ro(kigues.- J[a.-

da junt:~ municipal. Carlos Be;-ruwdi11 0 Jia
ciel. 

Gedula tom:tda. em separado ao eleitor Nomi
nato Fet•reira de Pain~. O presidente da mec::a 
Olymp:o Ribeiro de Caatro. 

Para deputado :.i. Assemblé::L Geral, o D:· . .José 
Feliciano Ho!'ta de Araujo, advogado, rezidentc 
no Cachoeiro do ltapemirim. 

C.ó~ia.-Acta da apuraç:Io ~er·al dos v.oto~ das 
.. 

leg:s lativa, do 21) districto eleitoral da provincia 
do Espirito Santo. Aos :) dias do mez de Feve-
rairo de 1885 na vi la ~ r.• . •• • 
do E"pidto Santo! reuni los na casa -da camara 
municipal, pelas tO horas da manhã com toda 
a publicidade o Dr. Luiz .l\Janoell\Iende~ Vel
loso. juiz de direito da comarca e pr··sidentc 
cb.junta apuradora. tenente-coro~! Archanjo 
José de Souza. pre·.:idente da me;;a el c itot·al da 
p:tro:.:hia de :\ossa Sct:hora do Amparo de Ita
pemirim. alferes Manoel dos Passos Ma.rtin::;, 
presidente da me;:a eleitoral da parochia de 
~Oi'S:l. Senhora da A,;;sumpção de Bcnevente, 
cidadão José Justiniano Rodrigues, pt·esidente 
ds. mesa eleitu1·al dn. pat·ochia de S. Pedro 
de Alcantara do Rio Pardo, cidadão Olimpio 
B.ibeiro de Castr·o, presidente da me:-:a eleitoral 
da parochia de S. Pedre de Itabapoana, cid:ulão 
Marciano Antonio lzidro, presidente da mesa. 

P.' to al J :lr h'a n :r 

ceição de Guarapary, e o cidadão Jose Gomes 
de Azevedo, JJresidente da mesa eleitoral da. 
parocb.i:t de S. Miguel do Veado. tomaram as
sento, o pr•>sidente ã. cabeceira da mesa c os 
outros membros aos lados da mesma ; e ha.
vr.ndo numero l•,gal o presi.lente declarou con
stituída ajunta apuradora que ia-s f~ procr:-der :i 
apura~,·ão geral dos ~·otos das el.eiçõ~~ para .um 
daputado :i Assembloa Geral Leg1slatt\·a reahza
d:t no dia 25 de Janeiro prox.imo findo n:ts ]la
rochias do 2° districto eleitoral desta provincia. 
Em seguida, depois de designar- para servir de 
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secretario e memlJro <h junta. José Gomes de] expedir diploma ao conselheiro José Fernandes 
Azeveio. ap:-es ::nto:1 as authentica.s re~ebidas da Costa Pereira Junior por ter sido o mais vo
e depoi~ de ~o_ntal-as~ verificou terem sido ap~e,- tado co:1formc !ll'O\'ava.:~l as authenticas ap!'esen
:;.entadas 9 . fa"lt:1ndo a da parochia de Sanb. tatlas. A junt:l. :mandou que fosse este protesto 
Izabel, sendo as authenticas apr,>seotadas as se- appenso á acta, na fórma da lei, e que a. 
g:uintes:Noss:1. Senhora da. Coi1c •~ ição de Vianna. )ro osta a resentacla. or .José Gollles de Aze-
!\ ssa ._ en l '}l'a n. once1ção . e narapary, ve:!o, membro da rnas:1, fosse remetticb com 
Nos~a. Senbor:t d:1. As.;;nm;·ção de Benevente, a có ;1ia da acta e com tolos os documontos ao_ 
No<sa Senhora. do .-\.mparo do Cachosi.t-.) delta- p:·esid ~· nte da Camara dos Deputa.dos.FúLo isto 

· · • ~ , , ,t a junt.c a aparar as ~eis auth,.oticas 
nhora da Penha do Alegr0, !3. ::\Ii.!;uel do Vea.do qnc julgou acoim<1das de todos os vicios~ 
e S. P -·dro de .\!cantara Llo Rio Pardo. A limi.tmdo-se a ::;omrnar ,rs votos nell::s men
junt:l decidiu por unanimi.laJ.e que, não ob~- cionados ele conformid,:.rlc com o a.rt 18 ch 
rante a Llra da aatber.tiea. 'de Sanh lzabel, lei n. 302Q e art. 167 do dec:-eto n . 821:) 
se procedesse :i a p:u·ação. Neste a~ to o mem- de 1:3 de Agosto th 188l, e o secretario, de
bro ria ,junta. c:dadão José Gomes c1e Aze,·cclo pois <h concl1ida esta operação, fo1·mou uma 
pediu a palavra e ap:-eselltou nm:1 pr >p0sta !lista. geral <los nomes dos cidaclã·;s que obli
pat·~~ que niio fos 3em apura.das as authentic1.:; I vcram v'ot.os ~• qual mostrou o seguinte r.~sul
das p:lr;)chia.s do NoSS<t Senhora da c,mceiç:to I Lado: Dr . .Tosé Feliciano Horta de .·\raujo,cento e 
do G~::>.r.:r:-.i'y . S. Pi•dro do C-acll·)e; ,.o de lta- I witr:mta e seis (186) votos. conselheiro Jes ~ Ferw 

1ncap:-tzes c sc:-cm att nr 1 ;us pe :t ju:1to. tal :drh::lclO ur. port& da c 1S:t da caman .. Em 
:1purador3.. O presidente. subrnettendo a m:1- vist:t Jo rc~ult:-tdo da apuraç:Iu r :-solveu a maio
teria 3 dise11ssão da mesa, depoi~ de discutidn. rb da j1mta expc.d:r di ;1loma. :1.0 Dr . . Tos~ Fe-

' • ,;: , - L. · , , l .:.. ::mj p r l' reuni o ma:or1a 

narv, e S. Pedro do Ch:1choeiro. e de S. Pedro entender o pr:'sidente da junta que só podiam 
de ·Itabapoan::t polos motivos · expcdindos na tom:~r parte nas discussõ~s os membros da 
me:::m::~ pro osta, os uaes siio os sen-uinte : · · · · · · ~ 

uanto a parochia d3 Gunrap:1ry, por ter tendo da.do durante os trabalhos d:1. apura\ãO 
f~ito pa:-te da mesn. e.bitoral o cidaàão Fr~n- l:•vrou-se :1 p1·esente neta que vai nssignada 
cisco ue Paul:t 1\Iaia Oiticicn 4° juiz de p~tz pelo pre-ddente c pelos ontros membr(lS d~ 
contra o di t:posto no art. 98 elo reg-ubmr:nto junta. E eu • .Tosé Gomes de Aze\reJo, secretario, 
eleitot·aLQuanlo ú do Cachoeiro,por ni'Io ter sirlo n escre\'i. - Luiz )Ianuel Mendes Velloso.
admitti.!!o a f:lZer par-te da mesa 0leitoral o ci- Arcb.anjo José de Souza.- .Tosé .Tustininno Ro
ds.ifio .João Condido Borg-•:s de Alhayde, que drig-u r-s.-.Tosé Gome.:: de :\zevedo. - Manoel 
tendo communicado no <lin :zg ao presidente rl-1 dos Pas;;os :\Iartins, vencido. - Olympio .Tosó 
mesa q1:0 não podia cornparrcer llOr incom- Ribeiro dl3 Castro, vencido.-:\I:-l.rcian:; Antonio 
modo do s :ude, tr•ndo cessado es.::c i:npe.li- Isi,l:-o. v:'ncido. 
mento que co1~si.i '&:n· .·. temjJOra.rio, <1.i_'Hesen- Confcri • .la pOl' mim, tabcllião, .João F.n.,.ei1·a 
ta v a-se para tomar rart-: nos tr.t balho.s elo i to- das :-.,~ eve!;. 
r.:es :o que s~ oppoz o presidente da mesa P. Na p:\:-o :hia de Nos,~l Senho:·3. da Conecição 
a maioria dos rr.eu.bros da me .::a. Finalmente, de Guarap1t'y a mesa eleitoral não foi erg-a
quanto :i eleição de ltabapoa!l:~~ por tcrcn. co- nihada conforme prescr:·vc o art. 129 e secção 
meçado o.:; trnbalhos ás 8 horas da manhã.. fó1·a 2" do Ca.p. 2o do R~~g. de 1~ ~b Ago~to de 
da hon lc~al c t~ml ~ ~ · '> • • ~ ·• . 
eleitore;;: cujos uomns não S" achavr.m inscriptos l'arochin. Jacintho Ramalhete Maia si,lo eleito 
na li."3ta ela chamad:t remettid~" pelo Dr. juiz de veresdol", ·optou pol" este cargo, deixando vago 
direito. Apó.;; i;,to foi · ap:-esentado p~la mi.norh um logar de j_aiz. de paz, que foi pr.!enchido 
da junta um prot ~sto contra a d0cisão da. maio- pelo cidadão .José Borges da Silva, quB passou 
ria, o qual deu em resultado a expedição do a servil" como 4° juiz de paz. por s0r o m3.iS 
diploma. ao Dr. José Felici:mo Horta. de Araujo. velho dos quatroimmediato~ ~m votos Ans juizes 
qus te -..e votação inferior ao conselheiro Jos6 de paz cleites . Tendo falleci.Jo em 17 de Se
Fern:tndes de Co·..;ta Pel"cira Junior, que tenrlo tembro do :mno findo, como se vê do documcntó 
sido violado a art. 177 do regulamento d r:itoral junto, Jo:;;é Borges da Silva, passou a substi
dc decreto dt> 17 de No\'embro dé 1881. qu~ tuil-o o cidadão Fra ncisco de Paula :Maia 
vedam que a junta tome conhecimento de nul- Oiticic~, pol" ser o mais velho dos tres que 
lidacles do proces:;o ele i tora!, decl:trara qne ia áquelle se seguiam em votos, o que const1. 
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ta.mb~n u~ _d?cumento :iu_nto. Sendo- :ssim .o \ pa.rol"hia:; de, N~ssa Senhora da Cone:cição de 
ctda.dao Oltli!.lca o 4n JUlZ de paz, na::> podta Guarapary, 11e S. Pedro do Cochoeua c de 
faz-:= r parte da. ~1esa, competindo es~e logar a ! S. PeJ.ro de Itabapoa.nn, e que f~ i ta a apu
um ilnttlediato era votos, conforme dispõe o raç.:1o geral dos votos con;,tantes de todM 
art. <JS do r~gulamento. O facto de ter esse juiz as outr<t:'l :•utbentic:.~s, seja expedido djploma 
de paz incomi1et~nte fuucciona.do como m~mb:·o de Jeputado à. Assemblf:!a. G~ral ao - l)r. José 

. • . . . .. . ! .... -· 
' · " - ..1 .. 

cesso elrútor:tl d')~sa pat·och ia. · .A:;c vedo, "l)residente da junda. .chitoral do 
Na parochia. de S. Pedro do C:>cho'}iro, consta Veado. _ 

· -,·a. authentica da ac que or occasião , . _ . . 
de re~nir-se. a n2-cs:l. oleito~al, ás 9 hot·as da i FJ"ancisco da Roch<l Tav:nes, pr,~cisa que V. S. 
manha d;J dta 2;) ~e Jane1ro, cvm;)areceu o J st:.l digne attesta.r si é fallecido o cidadão .Joi>é 
cidadão Jo~o Ca.ndHio Borg~:;; ,[e ~\. thayde e ' Borges da Sil n. 4" juiz de paz de ;La pat·ochia 
decbroa acnar--~e príHl1JJt'). pat·a, oe~.:ngar seu e em que data fallec(m. 
!o7ar na mesa. ~a quahb .. e d~ 1mmeut:tto ao-; N-õ'stes termo;;; pede o. V S. d jfet·iment,.
JUlZes de paz, vtsto terem. ce,;sa~o os mcom- GuaJ·apat·y, 31 dJ Janeiro de 1385.-B";:,·mu·do 
mod·::>s de saude que o havl,lfit :•nvado de com- FrauciscJ tia RochCl Tawcrés. 
par~ce~· p: ra. <1. ct·ga.nização da. mes:t no db 30 l . . ~ · J . · ~· 
de No~~~~ro, na í'ó 1·~n~ da c:m1m\licação por 

1
_. -~ tte~~o que o e1~a?a.0. o se Borges dt'l- .__ ~.lv"'..z 4 · 

elle du·1CY 1da ao 1o uu. íle 1az, em data de 29 .J,lltzde
1
paz desta p.uoc~ta, falleceu 110 dta ~~ d~ 

do dito mo :r.. De c ar:mdo então o 1 v JU1Z c ·~ ""' · 
paz que não podia a.~s rmtir em que 0 cidadão verd;de o o afirmo debaixo de j1Ha.mento d~ meu 
Bor:;1~s tom::..sse as;('nto por nil:1 ter no officio ·ca.t"go · Guarapa:-y, 3 (!<\ Fevereiro de 18~5 .-0 

· · · ~ · cleleo-a.tio de )Olida Pecl1·o José Sir.1õcs . 
.... , . \:: -·t 

10:~u impe.Lmen to, insist-iu o rec:amante :JllP.- ' Ill:n. Sr . D:·. _juiz !lo di:-e i to . - Pedro José 
ganJo que essa. declaraçJo estava im:;licíta-1 Simõ·1s, Mcossit:l que V. S. s: digne ma.-: !::r 
mente contido- 1~a sua commun!car·ão, nas pt- i cel"tificar jlelo escridio !"•~spccth·o com que 
lavras <t por incommodos de saad~. que por idade se ach:n:n alista 1os como. eleitores os cida
fórma a1guma. deviam ser considerados, im- dão~ F1·ancisco de Paula l\laia Oi.ticic::~. , José 
pedimcnto permanente». Ten ~lo a maioria da Pereira ltodt·igues Brandão e M:'l.oo31 ~!arques 
mesa resolvido a q•1estão de accôrdo com a Pereira. 
opinjiio do presidente della, contl'a o voto do 
mesar-io Ignaéio de Loyob e Silva, o que d :via. 
deixar o logor, o cidadão Borges protestott 
contra. esse procedimento illegal, qu<:l ia in
quinat• de nullidade o processo d:\ eleição na 
Jarochia. 

Na parochia de S. Pedro de ab~poana, 
consta das có;Jias aulhenticas dos tn::.balhos da 
eleição em 23 de Janeiro que estes começ:l· 

ll ; -, · · , ·, 

hora. L~gal; alem disso consta da 2a. acta quQ 
foram admittdos a votnr, como votaram, cn
glolmdanl': nte com os outros eleitores, os ci
dadãos José Antonio Brandão e José Rangel 
de AzereJo Coutiabo que não tinllam seus 
nomes in ~triptos na list•L da chamada remet
ticla p0:o . D1·. juiz de direito da comarca, ma~ 
aprcsentaratn seus titulos de ebitores, al is
tados na paroch iH. O facto, d ' terem os ~ra
b: lhos d:~. eleição começado fór-a da hora 1e
g:ll, tornou nul!o todo o processo eleitoral. 
Alem diss:o, o facto do terem compareci lo e sido 
admittidos a votnr os dous cid:diios, acima men
cion::do.:; que e~hibil'am s·' US titules legitimas. é 
prova il'l'ecusavel !e achar-se viciada a ligta en
vi;:da. pel~ Dr. juiz dr:l ?ircir.o no 1 ·juiz de r•::-.z 
para el·vu·. u , , 
cleitor"s. De~n ;: is, consta da <~ertidão junta, ex
trabida do lh-r:, competente, em que foi trs.n
scripta ;\ acta da eleição, q tte •' ssa transcr : pção 
não foi, nem se acha, at" th,·n ti cada. pel::~. me
sa. Tacs illegalidades tornam nul!o tolo o 
process ·J eleitoral dr ssa. parocbitt . 

Em vista do e~postos e das p1·escripções dcs 
arts. !JS. 129, i77, 136,184, 181, 1· 8, 149,§ 4'> e 
232 § 12 do l'('gulamento citado, requeiro que 
não se.;am por esb junta apurados cs votos 
mencionados nas authenticas das eleições das 

:\'estes termos, pede a V. S. sirva-se deferir: 
Gu.(lr-ap::u-y, :3 de Fevereiro de 1885.- Pecll-o 
JóslJ" ::Simõe.1. , ·· ,--·-:.; 

Certifique. Gua!·apary, 3 de Fm·ereiro de 
i885.- L. Yellaso. 

Manoel Joaq_nim Fcrnande.::, tabellião publico 
do judicial e notas , escl'i\·ão de orphãos e 
anexo> de.sto termo. de _Guara pary, com provisão 
c U :.lo 

guarde etc. 
Certifico que, em referencia à petição ;;;upra 

e seu despacho. t•evcndo em meu cal"torio o 
alistamento gera l dos cleitore3 d.~sta ~omarca., 
~ncontrc i o pedido do su pplicante. sendo as 
1daà~s dos apontad, ·s as sr;,guintes: Francisco 
de Paub Maia o:til.:ica, I"Onl 60 annos. José 
Pet·~~it·a Ro.lrig-aes Bt·andão·. com 40 n.Ímos e 
!\hnod M:.Hques Pereira, com ::1~ :nmos ~ c .>ta 
qualificaç:io t'oi Fr.:cedida. <'tn 18\)1. 8 ó o que 
encantrei a rc:';poi.to do peJido do 'lu'~ dou fé. 
V11\a de Guarà pary, :3 de FeYcreiro de 1885. 
O escrivão, JI anoct Joaquim Fenwndes. 

Actadt el•Jição em 2o e ;,:crutinio.-Aos vinte 
e cinco dias do mcz d~ Jan~i:o do :tnno d~ 1RS5, 

Cacho •iro de ltapinv:rim, parochi:1 de S. Pedro 
do Ca(;hoeir.,, perteucent~ ao 2° clisti'icto elei
toral dr sta proYincia. do Esp;rito~Santo, ás 9 
horas ela m:~nhã. onde se ach:l.Va reunida a mesa 
eleitor:1l com posta. dos cidadãos : Dr. Manoel 
Lei te d·~ Nov.ae ~ 1\'Iell(l, com~ rr,.~sidcn te, José 
2\I:lrcellino da. Silva Lim(t, Car!os Bernn.rdino 
Maciel, tonente~coronel Ildefonso da. Silveira 
Vianna, capi t:1o Ignacio de Loyola e Silva. me
sarios que servü·am n:t elei ção do 1° de De
zembro do armo rroximo passad> r, qu·~ couti-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14:25 - PÃjgina 50 de 53 

32 Sessão em 6 de Abril de 1885 

n?-aram a servir ncsla elei~~o por força do I totalidade dos -votos r.ecebidos. Verificou a mesa 
dtsposto nos arts. 180 e 1tiô do reg-ulamento dut":J.n~e a. apuração. conter cada c8dula um só 
n.. 8213 de 13 de Agoslo de 18::)1, e o el ·itor nome :· e não ter tum·ca ou signai ex.te•·ior ou 

· Vicente Rodrig:t··s de Campos, fiscal do candi- jnte1·ior. Apurada a ultima c~dula formou o 
d:lto D1· .. Jos<! Feliciano Horta de .Ar:1ujo, que secretn.rio um•~ lista geral contendo os nomes 
tambem ':i s:~rdu nc~te carac ~r n el0i:~ii de - :- ·- -

·- ::;:: 1 ' "'i ora. , ·en• o oma o as-
sento <Í. cabeceira da mesa o l)residente e de um 1 

a outt·o hdo os m ·sarios c fi:sca.l, fo.Jra.m desig
nados pa.t·a servir do secretario o mesai."io José 
?\Ia.rcellino da. Silva Lima, e !J:u·a fazer a cha
mada pela cópin. authentica do ali;O;tamJnto c 
pel:.l.s list:ts su;,pl·menta•·es do m<·smo alista
mento o mesar.i.o Carlos B ·rnardino Maciel 
Apresentou-se o eleitor tenente João Candidu 
Borge' de Athayde para tom:r as~ento na me~a, 

fo d·· Del.embro llroximo pa~s:tdo, observadas 
as pre~cripcõ..:s l•~gaes, q U llltO Ú COllOC:l.ÇãO da 
ruesa ,_\ separação do recinto destinado á reu-

o • -

na primei:·o. eleiç:To por incommodo _ d~ sn.ude 
pe~o t\ue nã? Eonde ~azer parte d~ mesa nessa 

~. r>l l . . - . • 

favo:- a ,·iisposição dos art.:;. i:) . i c 18-t do rcgu- Gonçalves, Luiz de Loyola e Silva, Pedro Tci
la.mento cita lo . .A m esa porém em sua maioria x cira Duarte, .To sé Sim cão da Fraga, Manoel 
e em vista dos arts. 18U e 1:35 do reg-ulamento Antonio Carias, Mauricio Vieira. :1\lachado da 
JU. ct ·t..o n:l.o pou .') [~ce1 ta1· ps.ra azer par e ~un 1a, ommgos Teixeir:1. l~Iaia, Gabi·iP.l Fer
delb. o rcfe!"ido eleitor porq u·~ na sua. pa.rtici- reira Penna, Luiz Hilmem de Azevedo, FI."an
p:cJ.ç::io feitil. em 29 de l'iovembro pt·ox.i;uo pas- cisco Ah-cs C:•rneir~ ,. Fr:mcisco Antonio de 
sn.do nãü decbr:ira que sua ausmcia e:a tem- Moraes. José Pinto Cardoso, Joac1uim Vieir~ 
porarhl. como exige o citado art. 136. A. vista Machado da Cunha, :\Iat.heus Vieira Madw.do, 
desta deliberação da mes'l , d ·lib··ração que é n. Ricardo Vieira :Machado, Jacintho Gomes de 
unica que observa os precP.itos legaes deixou • 1\loraes, Francisco Ahes Duarte, Francisco 
o referi lo eleitor de fazer parte de"ta mesa. Emílio da Costa. e l\hnoel Joa.uuim Cabral de 
ele1tot·al. contra. o llue protestou o referido Mello. E por nad:.~. mais h:1ver á tratar, deu-se 
eleitO!' cujo protef:to vai n.ppenso com o contr;t- por terminado o processo eleitoral ú 'i hora. e 
prot"StiJ d t maiot · , · · i· . mtn t: os a tar '?. ' u, ose • arcellino da 
que tem dA ser enviada :;,o pre;;idente da. Ca- Silva. Lima. sccrdario, a escrevi e assigno .
mara dos De;•utados co:no é e::tpr<:~ssa.mente de- Dr. Manoel Lei!c de .:..Vovaes Jiello, presi-

.. .... . ... .• . ,. .. 

citado. O mesario Cados Bern~rdino .Ma.ciol Sl;cret~rio.- C~rlus BernMdi~w· Jlac.iel, me2 
começou a fazer a chn.mada. a qual teve log-ar sario.- Ilde,ronso ela Si'&vcii'rt Via,l ;:rr. me
segundo n. ordem dos quarteirões, apresentando sario .-I gaacio de Loyolct c Silvu, mesario. 
cada eleitor seu titulo :i mPsa e depositando Em tempo: em seguida ás palavras- Sr)cre
sua cedula corno rotulo: Par-a depumdo ú As- tario a escrevi e assigno. lea-se:- Dr. :Manoel 
s~mbba Geral Le~islatiYa, em Ulila. urn:.~. con- Leite de No\·aes l\lello, presidente; José Mar
tendo um:t só abet·tura e collocada no meio cr lliuo da Silva Lima. secretario: Carlos Ser
da mr~sa, depoi~ Jo '1 ue n.ssig-nu va. seu nardino n1aciel, m··sario ; lldefonso da. Silveir:~ 
nome no li\·t·o r1ra. ·~::;te firn destinadu e Vianna, IDI')Sario; lg-nacio de Loyob e Silva, 
r1u.; se achava !-:Ob:·e a mesa, retira.ndo-se mosario c ViC<lnte Rodt·igues de Campos. fi;;caL 
logo pal'a fura do mesmo recinto~ sendo - Dr. Jl a;hel Leite de X o·DtlCS JI e' lo. pre
entreta.nto org-anisada pc:o secretario a li;;tv. sidente.- .Jose :flf arcellino drt Silva Li·,na, 
dos eleitores que não cumpa:-eceram. Finda secretario.-Cw·los Benuo·dino Maciel , me
a cb:l.tuada, foi b.vrado no dito livro em sario.-Ildcfvnso da Sitl)cira, Via;ma. me
seguida :i assig-n::~.tura do ultimo eleitor o res- sario. 
pectivo ter!ll~· de~ois de s · t·~r ':erificado acha- Confere com 0 original. 

guida abriu-se a urna e foram a~ cedul:ls Cachoeira de Itapomerim, 25 de .Janeiro 
contadas P. emmassadas, sendo encontradas 1H de 1885.- O tabellião, Francisco Fernandes 

da Silva Lona. cedl.llas correspondentes ao numero de eleitores 
que votaram, e imm, ~diatamente o presidente Protesto.-Protesto contra. a validade <la eleição 
des:g-nou o mesario Ildr~fonso da Sil\'eira Vianna em 2· escrutínio por4uc. competindo-me como 
para pr·ocedcr :i leitura das ceduh~s e annun- 2· supplente de juiz d" paz fazer parte da mesa 
ciou que se ia proced.~r :i apuração dellas. re- do collegio eleitor~! como supplente de mesa.rio. 
pa1·tindo as lettras do alphabeto pelos OLttros foi-m e esse direito n .. g-ado por p !rle da maio
tres mesa.rios, cada um dos quaes foi escre- ria dos me8arios que se oppuzeram a minha 
vendo em sua relação o nome do votado e o admissão como membro da mPsma mesa. 
num·~ ro de votos por a.L:·arismus successivos da E' certo que não fiz parte da mesa. quando se 
numeração natural e publicando em voz alta a procedeu à el~ição em 1· escrutinio, mas pa!."-
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o 
da mes:t eleitoral quando ell~ s ~julgava com ess3 
direit:>: os abaixo assign~dos, quanto a esta 
p:~.rte. respondem que não fizGram mais do que 
cumpl.'ir Ct)m o dever quo f\ bi ordena e:.11 fa.ce 
do art. 180 e da ultillla. parte do at·t. 186 do 
reguh.mento que baixoa como decreto n. 8213, 
pois que o primeí.t·o dtspõe qu::! na segundD. 
eleição « servirão nas asse:nbléns elc1tol·aes as 
mesmas mesas da primeira eleição " ; c o se~ . . . . - . . 
Cr • • ' f 

zel' pa.rte da mesa tomando log-ar qu~ lb.e com
petir o mes:1rio que no acto da organisação da 
mesa cJmmunicar que não póde comparecer a 
~ o. orga.n1saçao , ~ quo es e sGu nao compa
recim·mto é tc>npo1·r.o-io. Ora, isto não se deu 
como prova o docum~nto n. 1, por conseguinte 
a mesa. não podia aceitar o mesmo elútor para 
fazer p~rLe n.os trabalhos eleitoraes MSte se
gundo e.scrutinio, e nem prev~lece em favor 
do auctor do protesto a sua declaração d ~ que 
motivo de enfermidade é i'lnpcclimen to tempo
,·c:!;·io, sa!-;o se par.t elle M molestias entram 
ou saltem a seu arbitl'io delle. o que a boa e l':ã 
razão não pode admittir. Os abaixo assignados 
pensam que com as razões expostas tem res
pondido, baseados na lei, ao protesto a.presenta
do.Não prevalece em favor do auctor do pi·otes
to o art. 184 do regulamento cibdo porqu'} este 
se refere ao procr>sso eleitoral em geral e não 
às or""lllisacõe~ de mesas eleiLora.es. O motivo 
de mol ·stw. que o supp icn.nte al egou em seu 
<>fficio. documento n. 1, qüando muito podia s~r
considerado como tempo inletermin:ado d,"l au
sencia, e não como impedimento tAmporario, 
tanto que () Rutor do protesto não pôde e não 
:podia determina,. guando este impedimento 
~esapp~u·eceria. e a circumstaoc:a de ter vindo 
votar na primeira. eleição. e nesta occasião não 
ter reclamado seu lugar prova não só que o 
autor do protesto não queria f.tzer parte da 
mesa como tarnbem e sob1·etudo que não se 
j ulga.va com esse direi te a fazer parte de lia. : 

v. n.-5 

autor do prot~>sto para fazer parte da mesa 
na eleição de hoje. • 

Mesa eleitoi·al da parochia d!'l S. Pedro do 
Cachoeiro, aos 25 de Jnneiro de 1885.- Dr. 
Jf anoel Leite de N ovacs 3! ello, president<;.
Josd ?li anetino da Silva Limo:, secret:trio.
Cados Bernardino Jlaciel, zncsario.- IZde
(anso da SiZveira Vianna, (mesario.) 

Docur~ento n, 1.--;-Publica rorma.- II1m. Sr. 

nandes da Sil\•a Lim:1.-CochoeEro, 25 de Ja
neiro de 1835.-0 tabellião, Silva. Lima. 

C:mfer0 com o original.- C.tchoeir·o, era ut 
supra.-0 tab~llião, Sdta Lima. 

Do~urnento n, 2. -Publica-fürma.-Senador 
C1·uz .Machado. Córt'l. S. Franci::;co Xa\'ier. Rua 
Jockey Club n. 19 B.-No dia 29 NoYembro 
me•ario João Candido pal'ticipou que po::- incom
modos de saude não podia fa.z r·r- part) mesa 
eLoitoral para eleiç:i!o 1° d) Dezem.bro para 
depu t-a.do gel'al,. pelo que na fórma. d:\ l·~i foi 
ch:1mado substituto que funccionou em ~eu 
lagar. João não disse communicação ser sua 
falta temporari 1, como ~xige o.rt. i36 regula
mento, dissn somente - não podia comparecer 
fazer parte mesa incommodos saude. Art. 180 
regu amento 17. : set'\'lra s ·:gun a. e e1çao mes
ma mesa d:\ pt·imeira eleição. Pet•gunto: João 
Candido deve ser aceito fazer parte mesa 
s"gunda eleição, islo é. do segundo ·~scrutinio, 
ou deve continuar servir no sQgundo escrutinio 
seu substituto legal que serviu no primeiro 
escrutínio. Resposta paga.-D1· . .:.Yovaes 3! ello. 
Et·a o que se continha em a consulta que me 
foi apresantada para reduzir á publica~fórrna. 
c, depois de conferir com o original,en1 mão do 
apresentante, achei estar conforme, do que dou 
fé. C:<cho:;iro de Itapemirim. 25 de Janeiro de 
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i885. E eu, Francisco Fern·-1ndes da Silva 
Lima, ts.bellião, subsct•evi e a~signo em publico 
e raso. Em testemunho da. verdade.-Francisco 
F. da Silva Linw.-Cachor~iro de lt,1pemirim, 
25 de Janeiro de 1885.-0 ta'Qellião,Silva Lima. 
-Confere com o ori..,.inaL Cacboe:ro. era ut 
supra..-0 tabellião, F. S. da Silva ima. 

Documento n. 3.- Publica-fórma.- Repar
tição g-eral dos telegi·aphos estação de ltape-
mirim, - e aneu . .1 e , o. e egrammél 
n. 852. Hora da aj)resent:~ção 2, 45 m. tarde. Nu
mero de palavras 1.9 pagas 21. Recebido do Rio. 
A's 7 horas e 15m. noite. As~i.gnattlra do tele
graphista. Art. Numero de ordem ôS. Remet
tido a lt:lpem1rim. Hora da expedição 7, 20m. 
Assignatura do tl'legr;•phista. Expedidor. 
Rocha Pereira. Proce.Jente do Rio. Data 
23 de Janeiro 85. Horas 7, 20 m. En· 
dereç.o DI'. ~lello. João não foi 

geral dos telegraphos, 23 de Jane ro de 1885. 
Brazil, ltapemirim. Era o q ne se continha no 
telegramma ue me foi apresentado para. ex-
trahir a presente pu) lC:'\- orma: o que z em 
e fielmente e depois conf ·ri e concertei com o 
dito ot·iginal, ao qual me reporto em mão e 
poder do apresentante, e dou fé. Cachoeira de 
ltapemirim d<~. provincia do Espirito Santo, 24 
de Janeiro Je 1883. E eu, Joaquim Jorge Mello 
Quintaes. tabellião. escrev1 e as~igno.- Joa
qt!im Jo;·ge iii ello QHi,;taes. ' 

Mesa el'?itoral, em S. Petiro de ltabapoana, 
25 de Janeit·o de i883. - lllm. e E~m. Sr.-
A mesa eleito::-al da paro chia. d~ S. Pedro do 
lrabopo~tnJ, em obscrvancia das disposições le
gaes, remette a V. Ex. as cópias au thenticas . . - .. 
cedeu nesta.da'ta. Dens guarde a'v. Ex. 111m. 
e Exm. Sr. to secretario d 1 C:\mar.l do' De
putados.- O pre . .,;identc da rnc~a. Olympio Ri
beii·o de Castl'o. 

Cópi1 a.uthentica ela" actas da in~talla.çãO' da 
mesa. c da oleiçlio em 2v escrutínio para depu
tado ger:•l do 2•) districto d11. provinc:a do Es
pírito Santo. a. que se pl'ocedeu na parochia de 
S. Pedro de lta.bapnana em :?5 de Janeiro d~ 
188;). 

J\cta da. reuniü 1 da me'a deitol'al de S. Pedro 
df.l Ita.bapoan::t.-..\os 25 dias do mez de Janeiro 
do s.nno do na~cimento de Nosso Senhor Je,;us 
Christo de 1885, pela;;; 8 horas da manhã, 
achando-se reunidos. na igreja de S. Pe.lro de 

poana do municipio do Cachoeira de Itapemi
rim os ci::la.rlãos Olympio Ribeiro de Castro, 
eapitão .Jüsé Carlos de Azevedo Lima, Augusto 
Cesat·io de Figu~iredo Côt·tes, J ustiniano Gomes 
d~ Souza., Jose da Silva Rodrizues de Oliveira, 
que compuzeram a mesa eleitoral da. me;;m:t 
parochia no i e> e~crutinio a que se procedeu em 
f de Dezembro de 1884 para deputado geral 
pelo 2o districto da provinc;a do Espirito Santo, 
e. s,,ber: c_omo prt•sidente Olympio Ribeiro de 
Castro, e como. mesarios Justiniano Gomes de 
Souza, Augusto Cesario de Figueiredo Côrtes, 

José Carlos de Azevedo Lima, José da Silva. 
Rodrigues de Oliveira, e que. nos termos do 
art. 18, § 2° da. lei n. 302~ de 9 de Jan-~iro de 
1881, e 1~0 do regulamento :approvado pelo de
creto n. 8213 de 1:3 de Agosto do mesmo anno, 
tem de servir no 2o escrutínio a M se vai ro-
celer neste me,mo dia de hoj3, 25 do mez de Ja~ 
neii"o de 1885. A's 9 horas da manhã decla
rou-se installa.da. a dita mesa u~ic:1.mente pna. 

.... .. . • 8 
citado dec;-eto approva lo pelo d.ecr.-to n. 8213, 
visto não se ter podido installar no dia. antece
dente. Compareceram o mesmo presidente e 
mesarios do 1" escrutínio e não foram apresen
tados :fiscaes pelos ca.ndi latos nem por algum 
eleitor. E para constar, foi lavrada a presente 
acta por mim escrivão do juiz de paz, designado 
pelo presidente e memb:os da m~>sa, decla
rando o.s mesari~s o capitão .Tosé ~arlos de Az~-

• o 
veira, que as·iguam-se \'encidos por entenderem 
ser uma illegalidade a orga.uiz<tção da mesa 
antes da elei ão visto determinar a lei ue a 
mesa. do primeiro esc1utinio serà a mesma que 
devera servir no segunlo e não dever proceder 
á ele~ção ma· cada para. lloje, às 9 l:oras da 

, 
mesma eleição. Ao que os outros me~arios em 
maioria. Olympio Ribeit·o de Castro, Augusto 
Cesario de FiguE>iredo Côrtes e Justini ·no Go
mes de Souza. contraprotestaram fundados nas 
disposições citndas na l(~i do reg-ulamento elei
toral em que apresente acta e df} simples reu
nião da mesu•a mesa do primeiro es~rutinio, e 
para provar que não houve necessidade da sub
stituição de nenhum de seus membros, além de 

. ~ 

eleição, porque fez l'ste' acto :is S horas da ma-
=nhã, e :~. eleição vai-se fa.zPr á." 9 como manda 
a i. ' Arr . . · · 
do juiz de paz a escrevi e vai assignada. por 
todos os mes~trios .-0 presidente, Olymp!o Ri
beiro de Castro, Justiniano Gomes de Souza~ 
Augnsto Cesario de Figueiredo Côrtes, Josà 
da. Sih·a Rodrigues de Oliveira e José Carlos de 
Azevedo Lima. Acta da conclusão dos trabalhos 
ele i toraes da pnroc \ia. de S. Pedro de ltaba
poana a que se proc~d,,u rom segundo escrutinio 
em 25 de Janeiro d ~ 1883. na parochia de 
S. Pedro de ltab1poana na igreja de S. Pedro, 
edificio d(\:<tinado por acto Jo governo para ce
lebração d:L cleiçiio, onde se achou !'!.•unida a. 
mesma rne:;a eleitora.l que sP.rviu no primeiro 
escrutinio a que se proc"dqu em 1 de De
zembro de -18S4 para d~putado geral composta. 
a dita mesa. dos c!dadã~.,s OlJ:m.pio Ribeiro de 

Souza, Auzusto c~sario de Figueiredo Côrtes, 
José da Silva l{odrigues do Oliveira e José Cs.r-
los de Azevedo Lima, com o escrivão do juiz de 
paz Agostinho Lopes Diniz o pre..:idente tomou 
assento no topo da masa collocada no recinto 
separada por uma gr<lde, e os mesarios em 
volta, estando na mesa este livro das actas 
com o da. presença do~ eleitore:<:, e o alista
mento respectivo, t.1do isto ás Ç) horas da manhã 
foi lro meio da mesa collocada uma urna con
tendo uma só abertura no tampo e 3 berta pe
rante tolas as -pessoas presentes se verificou 
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que não continha dentro causa alguma e nem 
liavia outra qoaloner abertura, fechada de novo 
á chave o presid ;ute declarou que, sendo 9 ho· 
ras da mar..hã n;l fórma Ja lei, se ia procejer á 
eleição etn 2° escrutinio para deputado get·al do . . . . . , -

podendo a votação recahir vali!amente senão 
em um dos dous candidatos apurados no io es
crutínio, os Srs. Drs. José Feliciano Horta de 
AraUJO e conse etrv ose ernao es a osta 
Pereira Junio1·, devendo cada eleitor entregar 
as suas listas fechadas de to<ios o;; lados, sem 
signal algum exterior ou interno. contendo o 
nome, e no ex:terior o respectivo nome, de
clarou mais o pr?sid.ente, q11e continuava como 
no fo escrutínio a ser secretario o mesario 
José Carlo-; de Azevedo Lima, e l~itot• das ce
dulas o rnesario Justiniano Gomes de Souza, 
não sendo apresentados fisca'· s por nenhum dos 
can 1 a ·os nem e ei ores. mesario ugus o 
C~>sario de Figueiredo Côrte5, de oignado desde 
o 1° escrutínio para esse _fim, começou lenta-

intelligi vel, pela fórma por que se achaw.m 
inscriptos no r~spectivo alistamento, e, á pro
ar ão t ue com arecia, de ositava sua cedula 

pela unica abe1·tura. que a mesma continha, 
mostrando previamente o seu titulo, que era 
por todos os mesarios examinado, em seguida 
assigoava. o livro destin:tdo para constatar 
sua presença. e se L'etirava p:tra fOra do recmtv 
das grades, reservado pa.t·:, a mesa e no qual 
em todo o procc-;so eleitoral não entrou p9ssw 
alguma extranha e nem mesmo eleitor sam ser 
chamndo. Ao ser chamado o eleitor João José 
de Oliveira, elle apresentou um titulo de qua-

1 caçao o stn 1 go :~ysLema e rH ora , com o 
n. 1092, datado de 6 de Junho de 1877, assi
gnado p~'lo :,:e?r;~tario da junta. muni_cipa.l, 

' ' 
desta dita junta, Dr. Mis:~el Penna. A mesa, re-
conhecendo a identid ·de deste eleitor. resolveu 
tomar seu voto em sep~1rado, e aceit:lndo a ex
plicação dada pelo l'eferido el~itor, de que em 
boa fé e por ~qui voco trouxera de sua C<LBa seu 
titulo velho, do qui) a mesa se convenceu. por
que em Ot~tt• •s 0leiçõe;; elle já t•)m votado com 
o seu verdtdeiro titulo. . \o sei' chamado o 
eleitot• NoLDinato Ferreira de Pu.iv:~ ( cuja 
identidade a mt~s:L reconheceu), elh apresentou 
seu l~:;itimo titulo; sendo perguntarfo ond•l o 
quando havia assignarlo o seu titulo. respon::lt:Ht 
que ha poucos momento.;, a mesa resolveu a. to
mar seu voto em S'·pat·a ·lo,reconhecendo.entre
tanto,,er a a~s1gnatura do proprio punho do refil
rido eleibr.T~rminada a chamacla,a~te • de qual-

biades Ribeiro ria Silva Castro, Josá Antonio 
Brandão. José Rangel de Azeredo Coutinho, os 
quaes re1u~r0:· ram e foram admitidos a votar. o 
1° não acudiu à cham:\da no Jogar competente, 
e os 2 ultimos pnr não se achareminscriptos na 
l ista remetida p·~lo juiz ele direito. para chama
da, maa llprf'senLaram s ~us legítimos Li tu los 
pelo que foram ::~.dmitidos a votar. E em s egui
da o presidente abriu a urna, _e procedendo á. 
contagem das cedul •s verificou..:se que ti.nham 
sido recebida~ 123. num1~ro que corrt>sponde 
ás assignaturas dos eleitores, que compara-

ceram, o qual so verificou pelo respectivoli
vro de a~signa.tura com os eleitores compareci
dos. De1xaram de comparec~r os eleitores José 
Alves Ribeiro, Antonio Fernan•les Dutra, An
tonio_ Rodrigu~s Vargas, Antoai? Nogueira~-

, 
Furtado Costa, Jo~é Germano Henriques, Ro
zcndo José Hónriliues, C••rlos Gomes de Souza, 
José Joa uim Ribeii·o da Paiva, Jo1 uim Ribei-
ro e aiva, edro erretra da Stlva, era m 
Caetl-i.no de Menezes, João Evangelista da Costa, 
Carlos .José Dar.na.zo, José Theodoro Rodrigues, 
C.tl'los Gentil Homem, Francisco .José Fernan
dr~s Medina, Francisco Alves Pereira, José Ce
cilio Homem, José Carlos de Oliveira, João José 
de Almeida, Joaquim Balthazar de Souza .Ma
chado, .Mano•Ü Gomes da Fonseca Junior, 01-
maro de Souza Monteiro, Urbano Pereira da 
Silva, Antonio Dutra Chaves. Hypolito Cassi-
ano a 1 ven·a, oao uiz e 1 v eira, 1 verto 
Gonçalves de Rezende, José Maria Boschat, 
José Ferreira Martins, J\larcolino da Costa So-

,.. . -
tado, Jo-;é Francisco F. de Mello, Francisco 
Bento Ferreir.a, Antonio Gomes da Silveira e 
Souza Manoel Gomes da Sil v·~ira e Souza, Do-
mingos onçalves de • ot·acs. Antomo Baptist:-L 
A1·aujo, Manoel Francisco de Gouvêa Vidal, 
Francisco Rorl rigu'·B de Oliveira, Dr. Pedro 
J;Jsé Pereira e Joaquitn Antonio Catharina; ao 
todo f.,ltaram 45 eleitores. A mesa fez lavrar 
o termo do encerramento das as:>ignaturas dos 
eleitores, no respectivo livro o qual fui por ella 
assignado depois de verificar que estavam ins
criptos os nomes de 125 eleitores. Em seguida 
o pi."osident'l d::~. r.oes1. d0cl-trou que se ia pro· 
ce era apuraç~-~.o ao;; ce u ~s, as quaes m am 
sido emmas.,adas e se acha V<l.In dentro da urna. 
Tira lo cad ~ masso por sna ~ez , e ~berta 

votos. Lendo o me.:af'Ío J ustino Gomes de 
So:1za, c:da cedula pot· sua vez. e outros mesa
rios e,crevendo os nom0s dos candidatos Yota
do:; segu n to a do:sig-na\·ão feita pelo presidente 
que entre elle;; tinha di,tribuido ;1s letra:; do 
ulpbabeto, e r .) petiam r'm voz ult:t de cada vez 
quo ~ ~ scr<!\'i:Lm t)m algat·ismos a totalidade dos 
votos recebidos. Apur,~d!Ls a~ C1'dulas tomad~s 
em g-lobo o :•r~>sidonte fez apurar as cedulas 
recebid;lS em -eparalo do eleitor João José de 
Oliveira, a. qual era rec"nhecida pela declar:~
ção (I rubrica do preside:lte de\ mesa, e verifi
cou-se que o voto deste eleitor foi d:vlo ao 
Dr- José l"elici~no H·~rta. de Ara •tjo, da mesma 
fórma apurou-se :1 do elni tor· Nominato Ferreira 
de Pai v a, v·erificando se que o \'o to deste e lei-

• ·.. # 

Costa Pereira Junior, das cedulas apurada~ 
verificou-s~ que duas estannn ern branco. Em 
se•.ruida à apuração, e feita a relação dos can
didatos qu~ ohtiv,>. ram votos desde o minimo até 
ao maxir.oo reconhec~u a rue-a t r r obtido voto 
para depotndo g~ral do 2° dhtricto da provin
cia do Espirito Santo, os segointe3 cidadãos : 
cons ·lheiro José F·~rna.n•~es da Costa Pereira 
Junior, 72 votos sendo um em separado; Dr. 
José Felicia.no Horta de Ar<>-njo, 52. sendo um 
em separ·ado; do que imroediatamP.nte se 13.
vrou edital e o presidentl! proclamando o resul-
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tado m::J.ndou fixar na porta da. igrejn; as 
cedula-: rabricadas pelo presidente, e tomadas 
em gcparado aos :referi,los deitares ~\ominato 
Ferreira de Paim e Jo:i:o Jo~é de Oli,·eit·a vãJ 
set• remettidas ;ll) poder competentfl, e todas as 
outt':\S foram queima ltt;; 11:1. fónuada lei. E por 

:.\[en~ze;;:. Rodrígo Sih·a. Ma.ft·a, Sigismun.do' 
Satyro Dias e Ulysses Vianna. 

O Srr. PRE5IDE:-:TE tlcclara n:ío haver sessão. 

O Srr. in S:r::crtETA!1IO dá conta do ~egLiint·~ 

EXPEDIE~TE 
n:! a mats aver a tratar ~'u-se por t<'rnnnaao 
o proces.::o eleitoral, :.'ls :3 hor::ts da. tarde. (' o 
presidente declarou di-:solvida a ttssembléa 
t>leit.orr..l. m.mdan.-Jo eserev"'r est:\ ftet?. qu<'>. vr.i Officio;;;: 
:t<:::::ignar:b. por toda a mesa e petos eleitot·rs que . . . . 
11 quizcr;~m f~7.C1'. a qn:>.l <'ll . .Tos~ Carlos dr~ D,) :\lull~tel'lo do Imperio, da.ta.do de 2:3 de 
Az·~vedo Lim:l. sé :~·ret!l.rio da mesll-, a escrevi :Março ultimo, em r~'-:p~)!;t:i. ao de n. _i\), de .20 
e as~i!!"nO.- O pi•'si:lente, Olym.piiJ Ril:cin; cl,; 

1 

desse rr:e7., commnmcando ter expe.hdo av1so 
Ca . .,!,·o.-~ecr<!tfl1'io .7GS.3 Cm·lo~ de: .:t:,cucdo ·ao pr1'Sidente d' Pernamhuco. para. que, dentro 
Lim(! .- .hc~tinirrn·l GonJ,'s ele Sol!~a.- .:1.u- ' do prazo d:>. lei. mande procl.'det· á nova eleição 
fJ<:,Mto Cesrm'1 de Figuci;·edo C(l,,ti·o.-.io$e da • no 5o di-:tricto daqnella }Wovincia, afi~ de pr~
:~'ilca Rod6gues de O li c eira. , encher-se a vag-a do dúput:=tdo Anton10 Epaml-

, nonda,:; de Mello, fallec~do a 18 do mesmo roez. 
Est~í coníÚi'aH'. o e~crivão do JUIZO de pa;~,, -tnteirada . 

. lgostinJ.o Lopes lJi;1i~. 

ACTA DE i DE ABRIL D'E 188:) 

Prcsi.dencia d? Sr. Jf o1·ei,·(! de Bcm·os 

c\.·s H hora-.: acham-se 1)resentes o;; Srs. : 
1lorei l'~l de B.:n·os, ~\ffon:;o Cel"u Junior, Val
laJ.ares, Sinimbú .Junior, :\bsc:ll'Onh:~,-, .Dias 
Carneiro, P1·iscu P;rr:1izo, .\l~es de ~\raujo, 
Silva, ~bi~1.. Goaçav(ls Ferreira, João'Penido, 
Chagas, Bernar\lo de :\lr•ndonç;• Soi)rinho, Leitão . . , -

, Do S(•nadc), sob ns, 16, 17, '18, 1V, :'24 e 25~ 
: to:los datados d! \ 21 de 1\tarço ultimo. 11arti
j cip:mdo que o -::en,tdo nio rôd~ dar o S0" con.-
\:,~;!~'"''o Os seg-,intas proposições da C>

Au Lorizando o governo parao J'l'OIDO\'Cr ao 
1 posto de 2° tflnent0 os i'" piloto~ Affonso Hen
rique de Albuquer!Jue 0. .Tnão .José Lopes de 
Fr:rro.z e c .. stro.-Inteirada. 

Llem. paro. mand~r incluir no quadro da 
2=• cb:o--:e do exercito o rnajor rijforrnado Luiz 
x~vi•'l' Torr.:s, como n.ggrr:g.:do ü arm:1. de in
fant:tt·ia. at~~ r1uc haja vnga.-Inteir;•da. 

Idem a c01:ceder ú companhia. de navcga~.<'to 
a n.r , u • , · s · -

d~l Leupoldina, C;lmarg.o, Gomes de 
e Olympio de CJmf)os. 

Casti·o I twdos n::t condição 21~ do contn1cto celebrado 
call1 a companhia bl';! r.ikira de paquetes a 

Gomp il·~e em depoi:; un chamad.t O<l St "· . I vapor, nm d:üa de 17 •lo De:t:cmbro de '1850.---

f;'•lrnw com ca.nsa p:ti'Iicipacb os Srs. : L011-
rcn1;o d" . \lbuqtH3I'·1Ue, Antonio Car·los, Arallj o 
Góes .Junior, Costa Rod1·ignes e C:u·neir'J da 
Rocha. 

lrlcm :1 qu·1 torn:L c.xt·~n-:iva .i CIUpr,~za da 
~~n:di7.3<;~o dag-u:1. potavcl d:i cidade de l~oyana, 
11 ; pro \'i ncia de Pernambuco, o,;; wcsruos fn.
vuJ·es e isençu0s COllccdidos ~( companhia do 
Bcboribc.- lnteirad.t. 

Idem parn. conceder i companhia que se or
glitÜz<.Lt" afi1n de con--:truir :l. via-ferr~a de Itü a 
:Sorocaba, na provincia de S. Palllo,,os mesmos 

Fallam, sem causa participada., os Srs.: J..l- . . · · ,.. 
varo 1ote o, • rec o laves, AraUJO Pmno, e::trada de- ferro df~ Santo,; a Jundiahy' menos 
A.tfon•o Penna, Andra<lc Fig-ueira, Adriano Pi- · ·~ a gar.mtia Lie JUros .- Inteirada. 
roentel, Almei la Oliveira. Antonjo de Siqueira, 
Bezerr;~ C;;~ v 1lca.nti, .Antonio Prado. Alcofor<tdo Representação de Amaro Baptista Bandeira 
.1uni 11I', Be;~,erra de ::.re;nezes, Barão do Goahy, e outros, eleitores da paroc:.ia. da Impr:ratriz, 
Barros Cobra~ Carlos Peixoto~ Campos Salle~, do Li'' districto da província do Maranhão, re
Cruz, Ca~triotc, . Coelho à e Almeida~ Diogo de clamando contra o acto lllegal praticado pelo 
Vasconcellos, Delfit:&C' Cintrli., Eufrazio Corroin . 1o juiz de !•aZ C;l pitão lbymundo Fra.nci:';CO 
.Joaquim Pedro, José ft!aria.nno, Joaquim T,.~ Ribeiro ~oare•. em <:onsequl•ncia do .-1u11 dei
va;es, João Dantas Filho, Le?pold•1 Cunh21, xott de renli:r.ar-s:l na. r eferida parochia a 
\"J erneck, .i\Iae-Dowell, l\brt1m Fr·anc:sco. deição em 2° es~-r 11 tinio.- .\.' 1:• commi,-;s:1o de 
Mo11tanuon! PruJent·~ de Morae~, RibeiJ"o de 1 inquorito. 
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E' -presente á mesa., lido e vai a imprimir 
para. S'.!r votado na fórma do regimento o se
guinle 

PARECER 

N. iO'i-1885 

• A 2:~. commissão de intlucrito dá o seguinte 
parecer sobee a eleição do~)' distl·icto eleitot·al 
da piOvincia do Rio de Janeiro. 

Ajunta apuradora, rounidn. no dia 7 de Ja
neiro, n:t cici.ade da Par::J.hyba, séde de dist.l"i
cto. deixando de computar os votos da pi~.rochia. 
de G!lapymit·illl, por entonde1· qn8 havia. sido 
fal~ificad<L a acta Jesta eleiç:lo, encontrou o s~-

Conselb.eiro João Manoel P0rr:ira ela. 
Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. -i\.ll 

Dr. Ca.rlos Antonio de França C:lr-
valho .•............ · . • . . . . . . . . -172 

' . 
Sr. conselheit•o Pereira da Silv<), por ter s:do o 
mais votado. 

Na eloi,;ão d~ Guapymirim, segundo o que 
con:~ta das rospecth·as authen ticas, os votos 
foram assim distribuídos: 

França Ct\rvalho •........ 
Pereira da Sih'<L •.•...•.. 

vota~.:iio, o resnltadv geral d::t eleição seria al
terado, dando a favot· do Sr. França. C:trvalho 
urua maioria de 17 votos. 

Allega-se, porem, que I'Ste foi o pi:"oductv da 
fraude, pois q n·~ o resultado real d~• ehüção 
ncst;L parochis. f.Ji o sog-uinte: 

França Car~alho......... 27 
Pel· .:- il·a. d:t Silv:1.... . . • . . . . 10 

E deste modo haveria nm;1. maioria t•eal de 
11 votos em favor do Sr. Parnir:1. da Sih·a. 
Daqui surgin, segundo se alll'g":l., n nc,:c~sidadc 
da frau !e p:~.ra :tue, inverLid3.S ,ts po.;içõcs. pu
desse t1·ansformar-se o vencido em vencedor. 

To::h a questão, pois, C'1nsiste em sn.ber si 
·~tfectivamcnte d;;:n-se oa 11flo a fl·ttude aUe
g:.lda. 

Posta inteii:"am,: nte de pat·te a. prova ~este-
:::> • 

dos, justificações, etc., de que ali:'ts s0 

servit·~tm eü1larga escala ambos os contendo
res, e apoiando-se exclusivamente na~, provas 
indirectas e directas, assim cl:lssific,tdas pelo 
candidato diplomado. a (',ommissão julg,, ter en
contrado sufficienres elementos de convicção 
J.lai·a ail1t·mar a e :~ôstcncia da ft·aude. 

Provas inrli.1·ecta:: .-Desde 1881, depois que 
in,mgurou-se o novo rcgimen elcitoi·al, a vota
ção dn. parcialidade conset·n~dora na paroch i~• 
de G::apymil'Ílll tem variado, rnais ou menos, 

entre 17 a. 19 votos, ahi comprehendidas as 
eleições gera.•>.l-:, senato:-ia.es, p:-ovinciae;; e mu
nit:!ipaes. Tal foi o resultado do primeiro es
crutínio da ultima dei<;ã.o geral ta 1 de De
zernuro de 188-l), e tal foi ainda o resultado da 
elei ·ào 1rovinciat <1. ~_ ue se wocod~u JOSterior-
ment~ á(tuella. 

Ora, sendo assim bem accentuada a força 
eleitoral do :>at·ti.do a c ue ot·t~nce o catHl:da.to 
diJ:llomado, e não ten o ha,,i ·o occurrencia ou 
acontcciwento t·onhecido. que por sua especial 
imJJurtancia p11desse te1· al:ons·~lha.do tão subi
tamente aos eb·itores da pardali .ade conser
va,lorn. mna nova ttttit<1de em presença dos can
d:datos, inteiraiüente diversa da que tiveram 
no pt·imeiro escrutinio: ao contr.triu, sendo os 
candidato~ o:-; mesmos, representando id•~·as e 
intet·osses ja expostos antes do primeiro escru
tinio, não parece proct:dente tlue, apr~;mr di,;so, 
e se1u ou ro mOL1vo con 1ectc o os tuesmos e et
to:-es, não só retira--~em o seu apoio ao seu 
co-relig·ionai:"ÍO politico, corno ainda p:1.ssassern . . ';" . . 

assim ÍiiOlada nã(• 
estabelece mais do que nma simples presumpção 
torna indubitavel~·unsi,-tencia quando rela-:io
uaJa e C(JCJbinada com ou~ras. 

Irmnediat:,mcnte depois üa eleição, as noti
ci:.t' trazida;; a capital do imperio du,•arn 27 vo
tos ao Dr. Françn. Can·alho e 19 ao Cl)nselheiro 
Pet'(~ira. ela Silva. 

Não importa qlle alguns orgãos du itnpi·ensa 
tivessem dado no Jia 9 de Janeir., noticia di-
vet·sa.. attnl.m: ndo · votos ao pt·tmelt'" e só
mente:~ :.o s~'guulo, puis que (!Stú ~o~.veri~· uadu 
que os interessados por parte do Dr. Frnnça. , . . . 

< 

tic:l!nr empenho pnra que se ue;.:~e t~d not!cin a 
respeitü l!atlll''lb eLição. 

Do ua1 r·c.-pcibvel c:,v:.tlhciro. rr.pl'c;.;ent.'\nte 
o!t' um ~os mais conceituados org-ãos d·' pnuli
cichdc ~lc~lt~ •::1p td, ~oube o relator o!csto pa
ro-:er : 

~( Q,,,, a pl'illleii'a noti.~ia d!l ''leiçã• .. de Gua
pymit·im. trazida p~H' cfcito. ·cs 'Jlk' fi,,lwm .. 
vindo ''' ''J"ef l(/ liicatidade, dava i i ou lU rotos 
ao t'•JU::i•:lhei.ro Per,! ira da Silva c 11intc e ta, tos 
ao Dt·. Fr~ttç.n. Car\"alho; mas que tu::..is t~trde. 
ãs 11 horas, mais ou meu.).;;, da n•:.ite, por parte 
du C<•ndida.to liberal foi um C:!V:llheit·o ao escri
ptorio daq_ uelle jornal especia~mente para fa~er 
aller,u· a noticia, tal como for publicada. » 

a x· J 

no tidas transmittilhts de diversas origens, e 
até por el1.1 ito~·es que haviam assistido a'l p~o
ccsso el.~itl>rl(l, ttlllUlUi"IO n ulle P<ll'; e, notlClaS 
es--as 11Ue eram dirigidas directatnentc ús re
clacy0e~ do::; jornaes. pareee que mllito rnenos 
repugnant'l s ·ri suspeit:\r-se dess:t ,:cctificaçüo 
á t'ltima ho1·a, pro!lJOvid;~ por pes~oas tão par
ticuL!.I'mon ~o i nto1·e~s :.1 das. 

P~.~t· ultimo, e c•:•mo p•n·a ~·.ompletar ~·. prova. 
in:! i I'Ccta. appar1~ce uma nota ou apontamento 
ele v0tos, encont:-ado no recinto ~:m qy e teve 
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logar a eleição, dando :19 votos ao conselheiro 
Pereira da Si! va. e 27 ao Dr. França Car·valho. 
Esta nota é a.ttribuida. por sem-.~lhança de letra, 
a uma influencia política da parcialidade do 
ca.nd ida to contestante. 

' eleição provincial realizada no intervallo do 1° 
ao 2J escrutínio. assignalando invariavc~lmente 
a força eleitor,d do partido conservador na-
que a paroc ua; as notictas transmtttidas im
:mediatamente depois da eleição dando um re
sultado de perfeito accôrdo com esses ~rece
dent~:">; finalmente, essa nota encontrada. no 
m'3smo recintoern que teve log.l.r a e!e!ção. 
confirmando ainda. aquelles precedentes-são 
cir·cumstancias de inco :1testavel vaha par·a 
crear a vehementt~ presumpção de que a a.cta 
não cont~m a expressão da verlade eleitoral. 

. 
pe:lidas pela mesa d:t a;;sembléa ele tora! de 
Guapym1rim sr. nota invat•iavelmente que a ul
timo a i~ta de cada uma dellas é escri h com 
lettra diversa daquella. com que foram escriptas 
as pi·imeiras. 

Nã::~ é razoavel :-rttribuir-se e;sa circumstan-
cia á nec~>ssidade ou convem0nc1a da 1visão do 
trabalho d.'l cópia, porque sab~m todos quantos 
tem assistido aos trabalhos eleitoraes. que não 
é costume ÍàZ<lr-se est& distribuição de tal modo 
que caiba fatalmcntr~ , em cadtt cópi~, os 'r,·iço 
de escrever ~s p)ucas linhas d::~. ultima pa_oina 
a um mesario, ao passo que a outro per·tença 
a tarefa t:!:s:traordinariament~ desigual de dar 
conta, só elle. das quatro pi"iillei?·a:::, em sua 
integra, como no caso vertente. 

_-\ urgencia de serviço ou qualquer circum
stancia occurrentc póde d~r log::u· a que uma 
mesrna auth~:mtica sejs. escripLl com letras di-
versas, e e commu.m ser ca a uma. 1ncum 1 <~. 

s. um mecsario. Mas. o que não é usual e, ao 
contt·ario, toma o caracter de uma circumstan
cia verdadeiramente excepcional, é o facto dr! 

apresentar cada authentica., na sua ultima pa
gina. letra diversa daquella com que foram e~
criptas a.: outras. 

Nota-se ainda que a ultima pagina ~srá em 
papel avul,:;o, isto é, deslig:~.do da folb que 
contem as primeiras. 

Qual é. pois, a si~nificação desse f •c to~ Pa
rece claro que tra tou-se de utiliz:1.r g. ultima 
pagina, aliás in::lisp<>nsavel, porque co,,tin.h't 
as assi9;ur.tums dtJs m csarios. ao mesmo tempo 
que S " subsft 1iam as outras, ern quepe lia ser 
alterado à 'V O ;1 to de o ·resultado cleitoi·t.tl. 

O livro das actas não está inr.ar.to: ao con
trario. contém signaes e vesLig·ios que mostram 
ter sido alterada a sua encadernação. 

As pagina~ sob ns . 3 a 6, fJrm:~ndo um~ só 
folha. aprr:!sentam na pauta uma deskualdade 
visi rel em relação :i das outras, sendo para no
tar-se que semelh~n te : designa.ldade a pp·; r ~ c e 
sómr~ nte n~ss:t parte do livr-o, pois que obs,.r
va-se complP.ta uniformidade em todas as de
mais folha;;. BasLa pnr-se em confront0 a pa
gina 2a. com a 31 • ~ a 6a com a i 8 , par& v~ri
ficar-se a desigualdade. No centro da folha, 

que traz a numeração de 4 a 5, na parte em 
que a mesma folha. se prende á encadernação, 
encontr·am-se vestigio11 de colla e: costura que 
indicam t ·r existi lo uma outn folha sobre esta, 
ou que ella já. pertenceu a encadernação di
ver·sa da e ' · · · -
dicam e~se~ ves;tigios ou que essa folha foi sub
trahid:l de o litro livro. ou que subtrahiu-se 
alguma folha que sobre ella tivesse ex.istido. 

Circumstancia caracterisca :-E' nesta parte 
do livro que se acha ls.nça.::la a act:1 em que:;tão. 

Não e menos isento de duvidas e suspeitas 
o livro em que foi transcripta estt acta. 

No estado actual desse livl'o não s~ póde, de 
um exame, colher re&nltados C'~rtos e positivos. -
visto qne em exames anteriore; a que foi sub
m"ttido. tomou-se necess:1rio arrancar-lhe as 
folhas e desencaderna.l-o totalmente. Mas ex.iste 

mesma em que se acha transcl'ipta a acta da 
eleição de Guctpimirim. 

Tire-ss agora a conclusão que logic&mente 
decorre do conjuncto destas circumstancias, re
l.~cionando-as entre si. 

O }Jartido conset·vador tem tido invariavel
mente de 17 a 19 votos na parochia de Guapi
mirim. em todas as eleições a que se ha proce
dido desde 1881 até a ultima eleição )rOvincial, 
que teve log:1r no intervallo do 1° ao 2:> osct·u
tinio. 

As rimeiras noticias transmittidas á capital 
do lmperio, immediatamente depois a eletção 
de 7 de JaMiro, davam-lhe resultado igual ao 
daq uel:es precedentes. 

Um" nota dos votos. encontmda no recinto 
em que teve logar a eleição, e attribuida por 
s~melbança de l 0ttm a um:l. inílu':!ncia política 
da parcblida:lc do candidato cont"stante, 
aind t confirma aquelles m<!su1os p;·eceden tes 
deitoraes; 

As trcs authenticas expedidas pela mesa d:t 
a~sernbléa elr~itoral desta pa.rochia, o livro das 
actas e o da tra.nscrip~1io den11 nciam por vrsti
gios e signars bem signific>~.tivos a substitui
cão de umas folh'ls por outr·as exact:t.m~nte na 
par: e da. m~>sma acta, em que devi~ constar a 
Jistr!buição dos votos . 

E ' manifesto, portanto, que perpetrou-se 
uma fraude com o patente intuito de ~Iterar o 
re3ulta.do real da eleição d! Guapymir-im em 
desvantagem do candidato diplomado e e:n pro
vei io do candidato contesbnte. 

Deve, pois, ser annull~ da. & eleição desta pa.
rochia. 

Mas. decret~da a nullidade, qual a con
F8'1 uencia que dahi deco·ne quanto !i. applicação 
da lei? 

c A hypothese é especial e não se acha. subor-
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dinada. ao preceito do art. 20, da lei d13 9 de 
de Janeiro de 1881, em qualqaer dos seus 
casos. 

Não se trata aqui de an,nullar ou de inv;i
lidar votaR em virtude d;1.· inobservancia, no 

· r li s ia 
prescriptas pela lei: trata-se, sim, de impedir 
que sejam computados votos, que por meio da 
fraude se pretendeu tirar a um candidato pa~a. 

a -os a ou ro, 1m•er en o-se por es e mew 
ardiloso as posi'-ões em qur:! os contendores 
deveriam achar-se, si a expressão das urnas 
não tivesse sido deturpada por clfeito dei-s~ 
mesma fraude. 

Annulla 1·, pois, a eleição do districto, par·a o 
fim de se mandar proceder a nova elei,,:áo, de-, 
pois de ter sido reconhecida a exístenci::l. da 
fraude e do~ seus intuitos, seria o mesmo que 
decretar a effic:tr'-ia do crime, garantin.lo-lh8 
em nome do direlto todos os resultados pratic.os, 
ainda os mais funestos. 

Não é isto, or certo, o uet• a lei, 
perante a qua nunca sedio em.as1a ament~ 
encrgicos os meios empregados para impedir 
que a fraude institu:L domicilio na Camara dos 

Isto posto, conclue a commissão: 
Lo Que sejam approvadas todas as eleiçõe~ do 

9o dislrido da proviucia do Rio de Janeiro, 
excepto a da parochia. d~ Guapymirim. 

2.o Que s"ja r -"'conhecido dnputado o Sr . con
selheiro João Manoel Pereira da Silva. 

nova eleição na fórma do art . 20 da reforma 
eleitoral.-Carlos Affonso e Schutel, Ycncid ~s 
com voto em separado . 

Opinamos p~lo reconhecimento do Dr. Carlos 
Antonio d;\ França Carvalho, por não cousiderar 
prova la n fr:>.ude arguida à e leição da parochia 
de Guapymirim. 

Ao contrario h~ provas que a excluem, como 
os conh0cimentos ou recibos do corteio de 
l\bg-6 qtte :ütesta.m t 'Hem sido alli entreg ue;; 
as authenticas no dia 8 de .Janeiro ; ao pa~so 
que é a. fr.tude atlritmida á pes~oas qu~ par
tiram d~L córte p:n·a Guapymirim na noite 
desse mesmo dia. . Cumpre notar que Guaj,y
mirim di-sta de Magó ;) horas de viagem. 

a m~sm::t a a e , 
actas voltou ao archivo da. cams.ra. municipal, 
sendo imposRi vel que no espr•ço de tempo que 
mediou da el·~ição até esse momento, se consum
ma,.se a fraude com des:~n.caderna<,~ão, enca
dernação de livros e fabrico de longo do
cumento falao. 

As rubricas qne se vêm nos livros que ~e!_
viram no proc'3sso eleitoral são 1·econheci la s 
verdadei ras, ms~mo pelos que impugnam a pu
reza da eleição. Sendo assim, a allega dafr:~.ud .1. 
só podia ter sido commettida ou com a cum-

plicidade do presi~ente da c1ma:a munic]pal 
d.e Mage que rub;-1cou a-1uelles lr\•ros ou ex
trabindo-se folhas em bran(:o de outros igual
mente por elle rubricados. afim de tlUbstituirem 
a.; primitivas. quer no livro de acta'i quet· no 
de tranacri pção. · 

A primeira hypothese é inadmissível, visto 
que aquelle cidadão,além de ser pessoa de con
ceito, á um dos chefes do partido contra. (1uem 
se preten ~ praticar a rau e. segun a po
Jia-se facilmente pt·ovar com o seu depoi
mento que, eatretanto, não foi prestado. 
Longe disso, nomeado p~~l"ito pa!'a um dos ex:~.
mes judiciat!S de que foram objecto os referi
dos livr·os, recusou-se aqu~lle ciladão a servir 
como tal,o que no no~so modo de pensar denun.:. 
ch convicção contraria a e:dstencia d.:l. fraude. 
Sendo, pois, valida a eleição. deve s-::r reconha~ 
cUo deput~do_ o Sr. França Carvalho, a quem 

Sala. das commissões, 31 de Mat·ço de 1885. 
-C. Affonso .-Schtttel. • 

O Sn. PRESIDENTE dá para amanhã a seguinte 
ordem do dia : 

Votn<;ão do parecer n. 77-1885, que annulla 
o diploma do Dr. Severino Ribeiro e reconhece 
dei:Jutado,pelo 3o distt·icto do Rio Grande do !::)ul, 
o Dr. Barbosa ltaquy. 

Votação d& parecet• n. 103-1885, que manda 
proceder á nova eleição no 2° districto de Ser
gipe, per esttr vago o Iogár deixado pelo Barão 
da Estancia. nomeado senador do Imperio. 

Votação do !la.recer D:· 1~5-!885. reconheceu~ 

Si houvet· tempo : 

Continuação da discussão do parecer n.. 85-
i885, 11 nnullando o diploma do Dr. Ama.ro~Ca
-va lcanti e reconhecendo deputado pelo 2~ dis
tricto do Ceará o Dr. Antonio Pinto. 

Discussão dos seg-uintes pareceres : ~ 

N . 94. Ann1tll::1Ddo o diploma do Barão de 
Ana :ia e m:mdando proceder a nova eleição. 

N. 96. Annullando o diploma do Dr. Sancho 
dl) Barros Pimentel e reconhecendo deputado 
o Dr. José Luiz Coelho c Campos,pelo -4' distri~ 
cto de Sergipe. 

. . 
Dr. Gaspar M. de V. de Drummond e mandando 
proceder a nova eleição. 

N. 104: . Annullando a eleição do 1° districto 
da prov-íncia de Mato Grosso . 

N . 106-1885. Annullando o diploma do Dr. 
J. J. Fernande::~ da Cunha. Filho e reconhe
cendo deputauo, pelo i2() distrtcto da. provincia 
da Bahia, o Dr. Jllvencio Alves de Souza. 
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CONTE<;TAÇÃO E DOCU:.\fEE::-<TO,.; APP.E'-E::-<T.\DO:; PELO 

SR. CA~~LO" A::-<TOXlO D.\. FRA~\-A CAlWALllO, 1\.E

LATl\'OS .\. Et,E!ÇÂO DO g' DI~'fRtCTO D.\. PRO

YI:s'CL\. DO lUO DE JA~EIRO .-\. QUE ,.;E REI'ERE O 

P,\.RECEP.. X. lOi-1885. 

• C: t • UI 

2:1 i!vmmissão \1 et•ifica.dora de po leres apr~senta 
Carlo~ Antl)llio de F1·ança Car~·alho a seg-uit;-te 

.,,-. o l"-

tricto da producia do Riu de J:~n eiro. 

Em tod:<s as parochins. que compo~m est~ 
disrricto. furam obs .~rradas as fll'mal :da.des 10-
gaes, menos em ns do Bemposta, Parahyba e 
Apparecid:1: ondo, M 2:> e~crutiniü, a lei não 
foi cumpr-ida, como não o fot taml.lem na junta 
apuru.dor;t, pt·esidida pelo juiz de direito. 

Não fa.rei questão das p.'l.rochias da P~tr~~hyba 
r~ .Apparecida: tratfl.rÚ da Bomposta. 

' 
nomeação il..manflo Cesar Garcez. 

Alg-un.;: c:leitOl'es, porém, autorizados na ci
tada disposição, rectifi~;ando o erro, reproduzi
ram a nomeação. 

A mesn recalcitt·ou, allegnndo não contei" a 
requisição do;; eleitot·es o nome do candidato. 

:M1s, sendo certo que o :".cto dos eleitore;; 
prentlia-~e á . nomeação pot· mim feita e asa!-
~ l tj ' 

vada. foi ainda futiLssimo prete:!to para escapar 
:i fi.sc:1lização. 

• - v 

conse1h~ir,) Perc:ira da Silva,consen·J.dor~ c e·.1, 
liberal. o fiscal nomeado d'entre o.;;; eleitores 
libera';" n C!ces3ariamente ia. p•Jr minha parro 
acompanhar os trab:.lhos , G não por parte do 
meu competidor. q11 C, tendo a seu f:tvor mes:~ 
unr ... nime, carecia m·~ nos d1_\ fiscalizat• do q uc 
de ser fi~c ,liz:.~.do. 

A m0sa bem :s~bia o '!Ue estava fa:-endo. 
Compo3ta de con.; r~r\'a:iores, n;!o C'-p')r:l.\"~1 o 

import11no. que so apresent:,va para. perturvar 
a unanimidade, dei:dra-se estar até á.; 111/2 
hor~s sem dar começo ~o;; trabalhos e natur::~.l
monte receiava quo, adroittido o fi. ~c:.tl, protes
tasse elle pela obser'\ancia do citado al't. 15 
§ 15 da bi, c se oppuzesse :10 escrutinio. 

. . ~ 

pellido, o meu fisc:tl dirjgiu á mesa justific~.do 
prot~sto pelo facto de se haver reunido ella :i.s 
11 1/2 horas, e nã:l ás 9 como preceitúa a lei. 

Em seguida, ouü·os <!leitores protestaram 
com o ror:smo fun:bmento o taDJbQm porque : 
1''. repndia.ra 3 mesa. o fiscal ; 2 , admittira a 
-vot::. r individuas sem titulo;; ou com títulos 
f:.\l ;:;os ; :3 ', final::nentr:\, por ha.-r·r na apu1·.ação 
substituido o nome do candidato ; Dr. França 
Can·fl.lho pelo do coaselhcire Pereira tla Sii v-a. 

Não devo es.1ut:cer que, qnnn.do se recb.mou 

1". por havct• começado a chamada. de~ois de 
11 1 [2 horas ; 

2 ·, pcl~ admissão de in.lividuos sem titules ou 
com titulos falsos ; 

3°, pela reilern.da repulsa do fiscal; 
4o, pela substibição, na a;mração das cedu

las, do nom~ de nm candidato p3lo outro. 

Ric~.rd) Gomes de Car,ra1ho, pr~sident~ da 
junta, reunid<t na cidade da Parahyba, foi real
rn.ente contristr~.dor. 

Pasma o des~ommuual ar1Jitrio a par ds. fria 
impavidcz, com que SQ houve o d8senvolto mn.
gi.;;.l.rado. 

Partidario extremado e intransigente, p:l
tt·ono, tle longa datll., d~;; :lspiraÇÕHS políticas 
do conselheiro Pereira da Silva p0lo ()o districto, 
u Dr. José 1\icar-do estava no inabala\·el pro
posj to de expedir diploma. ao conselheiro, por 
mais claro e imponeHte q1:e fosse o meu di
reito. 

O doc11mento sob n. 1 A mostr:t que, dcsdr~ 
1881, o Dr. Jo;;é Ricardo se interessa e cabala 

Peço a attenção da honrada commis;;ão para 
a c...:'·ta a fls. 8 do documento citado, dirigida 
a u~ sub::lelegado, e nu qual o afoutojuiz teve o 
cles:!m'oara~o de escrever : 

..:< Tomando eu particular interesse l,)31a can
clidatur<~ do conselh•Úro .João Mano!'.'! Per<~ira 
da Sih·a e sabendo que é o senhor um dos elei
tores de.;;te município. vou por meio de;.;h soli
citar S::U "VOtO em f r\'Ol' do meu r;andidato H 

contHnd.) que s~rei. servido n.ntecipo-lhe os meu~ 
agradecimentos. · 
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<< Em todo o caso 3guado a S!::t ro•post:t afim 
de qu~J cu po<s l sab·•r qu <es os eleitm·e, a •1uem 
ueva. a Mtençilo de dal."-me O S"U voto.>) 

Peço aind:>, á hunruda. c:ommi-.:são que attenda 
para a just.ific::ç·ão consta.nte de -se me,;;mo do
cu,.~entt.l com a ual :::e mosLt·a c ue re1 uerendo-
se-lhe ,.rovar u pel'd' de d plom.ts para .. obten
ção •le ouLL'o.;:, o jui:~. Jiffkulbva. o res\)cc tivo 
pro~:-e:-;'o, chegando até a rn:trc .t·. di.a depoi::; da. 

. ' \) . " ~;:-

quer •ntcs:-; <:log-o que ::l . ...;·u•n:1 illlluencil do 
p<l!'tido cons~ry,;doL' int'\rvi11ha. abotlanclo t) 

preten lente c:~mo co-rd:gional':o, toda..: :•s fa
cilldMle:; ''l'.tm fl·auque••·lo..:, d~ sorte que em 
um dia unico tudo se cunclui& c o clíplurna era 
expeddo. 

mente ãs d ' S elcir,~ões feita~ perante <:s mes:ts 
org 1nizad ,g pela fó:ma d•.:.:tormitLda. nos §§ 7° 
e li do art. H. 

C!om c!leito,n. :w tbentica de Gu·1 py-mil'im cro. 
unica-existent·~ n t junta- e ex.pedi.la pet~ 
me,..(l!G''"l:J.ltnente or·o-an"sada. alli rc resentad:o. 
!Jelo juiz .e paL '!ue a presidir.1.; n•~sse ponto 
nü.o ·~m~~rg1u .luvida e todo.;; us mesarios e o 
presitlc ;1te fur::l.m de ::l.Ccot·Jo . 

Convém notar que o mes.J.rio Dt•. _t Ul :wrme 
.Jo•é de So:na L'~it··. j:tiz .lc pa:r. pr·,~sid~ntc d~ 
mesa àe :S .• Jo::;é do l:-tio PrClto, a ([!tr.m e:::. uL
tiwo log:•.r coube roa.nit'estar o seu \'OLO, pronun
ciou-s:e cont~a 1 opinião da·1uelles, que já ha
\'Ül.m v<~t<:l.dO ex:clltindo da apu:-ação a ref•.)rid:~ 
:l.ll th e n lit~:l, 

O doeurncnto, a que me rcílt·o. não é um 
l)apel g"I":J.CÍo..:o C St1ffi Va[< ,\t'leg~d. e um proccs,;o 
insta UI·. do com citaç.:Io do magi;.;trado c· b 1li:-t t e 

1 « J~ra c~ n•e:vador ' .... amigo parti_cnl~r do. con-
selhctro l ·ere11·a Ja :Stk~~ por cu.Jl1 v1ctona se 
<' h· ~:~. I· vi::~. tomar! ;,:ss no na 'unta 

pat•ct:t , p:1ra qne ne;:,sc a JlllZO lestruu· prry.•ns, 
qu~ so ia:n produzit· contt•t. suas aroitrarie la
de" e \"iolcnci:>s, d·•tcrmin~d :s 1:ela p :ix;:i.o 

hido a ;nimadvct·são do povo d; comarca. 

Pe · t'· - ·· l · · -ço mats o. a ,nnçwJ 11a. 10n:-a i:l ~omm1•sao 

Vai ::t!!,'orn. a honr;,dn. commi,são a c1mir.;r a 
excep•.!iou·~ l coragem do president · - dit·,··~tor 
da maiot·ia d:1 junta. o apt·eciat· o p1·"stimo 
do di .• lom:; nt~to;'fjt(dú ~;o meu competidot·. 

O collselheit•o Pcrl'it·a. d:l. Silv:: , não p•) ten :o 
confut·mar-•c com :~ derrota. atirou n:• cin.:u
l açito •~ b:\ld a da fal•id .de d .s ;1ct:- s d 1 
p:tru~h i ;'. de Guapy-mírim, do município de 
MaJ;•:. 

E para d::t.l'·lhe at· r>s de 11lau;.:ibi!ida.clr> , 
andon a culh.~ r dod trações, visiveLurmtc :-:us
peit s, c :1 requerer exa LU% , que a.liã.:> lhe 
foram advers:_:s. 

Dei:s::tndo :tra d'!tido e es )ecio.l e~tudo o ue 
resp r~ita ~i.s a l'gu i d;~s fal,id des. direi por o r.• e 
precisa.m,~nte o que tem relação com a. de 
cisão do presidente d :L j unta apuradora. 

Iniciou a junt-~ o~ ~eus tra br,lhos, propondo 
o presidente a questão- si se devi:~ npur;tr :1 

authentica de Guapy-mirim. 

Salta aos olhos a 1lle~: !idade de semelhante 
debatH, ~tttento o disposto no ~1rt. t8, in fi,•1e, da 
lei de !) de J ;.tueiro de 188L. que r•~stringe a 
attribui(iào d :1. junt.ll- 3. 5ommar os 'V'otos men
cionados n :\S a uthenticas, attendendo só-

V. II.- 6 

disposto :~ <::!ondewnar a acta de Guapy ,em vist:J. 
·dos rumor s que ouvira; lll:•s. colitqtw.nt~~ 

l
'o:;se :;W.t. r.iJirti(i'O ou() a J.Ut'.t<\ tin:-.a. O d.1•e\.t0 

~ 1 • • 

'· e ava tat· a au l"n~tca e ;1(~ · ) w C:•'•l'l-fle v.:.. 
so.n·'H i.e c :. nl!t•:..P.9_~os, por:iue nlio l~ t·a simples 
machina,vot<l.va (lue se aput·tts:;:·, a e!eic::ão de . . ,. ~ 

c ~ ' 

Jocu 111 • nto .. exhibidO!i nrro o haviam convencido 
•.la falsid:tde a!l~gada. » 

_\. supei·:or·ida te de c·tracler e a <3levação do 
civi~mo do hour;.tlo mesa.1·io teriam ce1·tamente 

rios, coroyna.nto du:uinados pe .o cspirlto 
partido . e prevcn'ir!os ]Wlo;; r:uuores adrede 
os '~lhados sob:·e fabu loS•l. falsificação d 1 ~lei
çã? na mnnciu1~:\ 1<~. par?ch\a,si o Ut·. Gui_l!:ermr~ 

• l' 

prensa. ter e ,.'Via· l o ao proprio juiz de •Ürei to, 
achasa-se a public:J.fórnu de um a.bai:s:o-~ss!, 
gnados de lU elcüor:.:!s de Gu!!py ,declaranJo que 
vot:tratn no 1!i to conselheiro. 

Fcb; achado, taboa de salva.ção p:ua o em
penho do j . i :r. em da1 diplomll. a<) ,SCl\ amigo, 
cureligionat·io o ch:·fe poli.tico 1 

Sujei.tott o pr,·sidontc n. votos. a sn::L inàicr.
v'io ~ a s ~·en:t csta \'a nppat·clhada d·l o me;;a
l"ios cún-or va .lo:-es ~ 8 votaram pela e:s:clusü:o 
·b :lui.huntu:.~l. ' lo Gua py ~ o hom·,do Dr. Gui
lhcl"tnl) e 7 libo1·a:l:; det·am seus votos a f:.l.vor 
d~ cteiç1o n · quell!\ pa.rochia. Convém o!lser\lar 
tpte. dos .iuit.es ue paz a usentes. dous lei"iam. 
acompa nhado os oi to, qne opinaram peb ::tp~-- . ~ 

Entre~xnto n. votação estava empatada c erA 
chegada a. vez de pl.'onunciar-sc o presidente. 

« E' V"'rda de, disse S. Ex. , que a lei eleito· 
ral orJeua á. junta a. simples SOdliD~ dos votos, 
mas o J ecrero n. 8:)08 de 17 d'~ Novr:ml.wo d e 
1881 a :tutorisa a. escolher en tt·e . authenlicas, 
quando ha mais de uma. 

« E' o caso. exclamou com a.lmir.wel s eg u
ridade o Fre ;idente, por,1ue a authent:ca J e 
Gu:lpy mio estú su, visto que ha a. declaração 
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de tre;; mc"a!'lOS e umA cer:idão t:unbem au
thentic::~. (cr;:J: '' publicafórmll.) na qual19 elei
tor·es decbi"am c prc,-;tum se a jUI·ar quo J.e
T .'l!1 seus voto:; ao conselhe!r..> Per·~ir:! d:~ Sih:a. 

<.< E si é facil c uc dons ou tr:'s indi,riduos se 
cvr-.1bmem p:tí'a f~ tar á v<~rdMle,é d:tficil que cz 
ou doze o fa~·am e impossiYel r111e dezenove min
tam >' (!! !) 

E conc:~.,iu :1uc n:i.o se apurass:) n. eleição 
Gu:. l'Y ! 

RGpugn:• Cl'lltcar o desg-raçado e:!'ugio a 
que agatTOU-~o o juit. preside::.te. 

A mi fó da dccisüo 1·esalta das proprias alle
f:"3.ções eom <1no foi motivada. 

O decreto ele 17 de !\ OY•'mbro 1!e 18.31 p '1'

r.'..itt-3 ce.rtamenb que a j\iilt;l. escolha 0ntre 
• • j: • • 

pelida por mest~ lcgc<-l•iientto O!"!J!'•'i::;arJu. e 
ess:t. cont"oru,c o mesmo decreto e n. lei elei
toral. se·;·â m:;u;·aclu. 

Pois bem : havia a c ~so duas a u thenticas ? 
.A dcclar:.J.<;it\J dus tres mesarios e a cenid:lo 

I . • . • . 

tb.enti cas. exp•~di b.s 1 or algn:~a., mesa ainda 
q~te irnp1·ovisada e illegalis.,:illla? 

Co:no, pois, põd,~ o presidente lia;:- valol.' aos 
dous ünpr0<;taveis papeis, invoc::1ndo a dispo-
sição d0 dcc:·eto ·~ . 

:Si era o C<.1. ' 0 ,!.; applicação do dGcreto,pot·que, 
abandonanio a authentica de Gu;:py, não apu
rou o juiz os del.enon~ votos da. declaração a 
f:1 ·•or do consclh0iro Pereira da Silva ? 

Devia te l-os apurado; porq "~ o decr~to man
Jando o;atar por uma d<lS authentic<~s, mand~~ 
;ambem ~ ur:ir os voto-; della con~tant's. 

. Não o:; apurou, po:que n:io eram nuthcn
l:cas. 

Logo uão se deu o caso do Jecrelo p:lra a 
opção. 

Logo a decisão do juiz foi attentado à lei, 
escandalo ú mo:-~1lida.d~ jud:ci::u·ia, om \'crd;\
deiro crime, qu·> o sujeita a bem funtLa<!a r-:
:-ponsabili,bdc pr~l.1 p1·e?otencia. com qne con
:!uzin-se. e a q· e. sem escrup!rlo, arr:t.sto:; os 
r.:esario,:, •t: c cons"guiu attr·ahir a ~i. 

So::w:-tm nrgu::;enti.S co:rtra O reprO\";L :o ;J.rOÍ
t:io do jnir.: ad !uzird aind:.~. ur.1 pa.r;:1 pat~~ ::t•}a; 
~ s ·us prt>p:·ios olhes to:!~ :~ feaUadc cio seu 
procedimcu to. 

Homem da lei ellq sab ( r> 

não foi ins:ituido como um dii·eito do eleitor. i 
rr.et·ce do uso, que possa fazet· dell•': não e urna 
prcrogativa pessoal. sinão uma gn.rantia da 
verdade dn elei<;.ãu pela intr!Íra iudepend.eocia. 
~Li'scgurada á wanife!;'t.ação da opiniiial. 

Ha elcitot·e~. que não fazem segt·edo do seu 
\'Oto e pa.r1 qrem o sig-illo do escrutinio é do 
to:!o inutil: iriam á urna com a s ua ccdula a s
sign;tr:la, ou vobriam às claras sem constrangi
mento ; outros. porém. e certam~nt·1 em maior 
numero. :1ehnm na cedula sec:re ta a protecção 
ne:-e :~~ri:J. ao dr.sfavor c~e sua posição social. 

Fracos c <'!ep~nd<:nLes,a.rrhca!'-s::-ia.m is iras 
e conse:!uentes p;~rseguições de potentados, a 
qu.~m niio aco:up :nhassem ou no.1o pode;sem 
::ervir. 

01:a, achuittid: :J. p_ratica 

E' isto que o legisladul' quiz. 

Não é licito :<ttppôr que por ignor:tnci:l ti
.Yessc o juiz ::chudo prcstimo na decl:uação dos 
19 eleitores. 

- . 
Nem pot· inud\•ertencio, sorprehendido no 

l!lOwento pela. dennr.cia dos ti"C.!S mesar!os e pela 
pu!.>licatorma daquel!a. llechu·aç:1o: elle as 
Lev-e a:uitos d!as em sua.-; mãos, )Ur ue o c•m-
se he1ro enviou- h e a rcc ... mação e dúCUlllCnlos, 
conforal!C o àisse pelo J&n~ul d,, C:Oiilu1C1"CÍO 

de 25 de .L neir·o. 

Tanto nao 01 pOl' IgnoraDCla ou ina 'l•'rten
cia que, na irupos;ibilidade de ju:;:tificai' o seu 
Yoto .de_ ci.ese~pato C'.lm:: f:·::nqq~za. o;tural às 

.") .-~ ", 
d:tndo escreYer na acta e;;;ta ··laconica, mas 
condemuatori:1 pht·ase- l!·:sto c.;;capat01·ia de 
quem tem consciencia do abuso ~~ quet· aco
bertai-o: 

. . . ... «pelo que o Sr. presid·~nte. ju~tifi
cando jurid camente o seu voto. dechwou que, 
proyad>l. a falsidade da authenlicá, d'~sempata\·a 
p::l:l. não apuração . >) 

g-ravo, rtua.l a manifestação do voto elo povo na. 
constituição da represeuta-,-ão naci.J11a1, nunca 
seri•t excessivo o empenho por vatte do presi-

ente - a JUnta. <'m ar t'om a mawt· c areza o 
.• cu voto, em orJern a convencer de sua leal
dade. 

Si, longe disso. abrigou-se na mal insp!ra. !a 
coal·crada-<~justificando juridicament•) o seu 
voto»-lanc; :~da na acta; si, em vez de .:>xp~n
del' os funcl:trw·ntos 1 'gaos. •1ue poJiam b:1sear 
a. .Jusi.ificação juri :ica. o juiz deixa 110 vaga c 
in Jcfini :o as razõe; ele d>cidir·, pólo-se con
,·luit• que. tomaudo p::r pretexto ::as decbr~tçõe~ 
dos mesados c dos H) ol:~ itoroo;:. par:t. :.f•rit· tia 
,·er:<cidude da elrJir,·iio. su1Jstit11iu um furau ie, 
poe cllc maliciosu.nwnte i:uag-inada, por 01:tra 
cífectiva c r0::l, pot• elle mesmo prat:cada. 

Em conclus:io: fhntasiou o j11iz a falsifica
ç:io ela cl t< iç-ão de Gu:tpy, par·a f~lsificar ore-
su w o tota a c et<:u0 o 1s r·Ic.o,-ern a\·or 
do SI'!U candidato, que o ó. COlllO clle prop1·io 
o declarou n:t carta autog-r:.lpha que juntam(.s e 
consta do àocumenlo soL> n. ·1, a qtt •' já nos 
r~ferimos . -

Por hoRra dos car.i ctere,; honestos, que se 
a ehava1n presrJ nres na camara municipal da 
Parahyba, a puniç:lo foi iramccli ata c s~veta . 

Ao fundamentar o juiz O; seu voto,.:._excloindo 
a autbentica do Gua.py- atteatas ·as alludilas 
decla1·açõcs de voto;;; dos 1!) eleitore-:;, a rcpro-
v:: ção foi geral. -
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Em pungent~a apostrophes im:nnpeu a in
dignação: um cidadão, a todos os resp:litos 
digno da maior consL!t:raç::o, face ::t face o in
crepar~ rle in !eMntemente occopar a cadeira 
de - prcsid "'nte da junia-a.pcz.tr de sua uotoria 
sus ei ão-como do;; mais interessados rote-
ctore.;; d:l. can i ida tL;ra do conselheiro Pereira 
da Silva. 

Tendo "ustific.tdo as minhas a.ffirnta.tiv:ts con-
tra o diploma r'xpc.li,Jo ao meu compG!idol', 
tratarei agora. da ped1·a. de escan<lalo, qn'} -elle 
achou ('lU todo o processo eleitoral do clis
triclo. 

Não é todo ainrla, um candidato conservador, 
avuho, quo reuniu em todo o districto apenas 
50 votos,-obteve •)m Thcr13~opolis maior a:>oio 
du que o Sr. conselheiro ! 

Posso ainda accrescentar que em .. Janeiro 
1 ti r t • •h ,. · t' ' r, 

io.;a1·e:~ na eh:íção p:-ovincia 1, o candidato li
l.;erz.l, coronel Sones, foi 0leito por ";O voto!S 
m;.~ is do que o conservudor, Ü~!Jen te-cOJ·onel 

ELEiÇÃO G-ElL\L 

PiL1t, i' c 2 · escru:inio 

Poreira cb Silva .......•....••... 
França C:tt·val h o. . . ...•....•.. . . 

I i' 'c~: .... o em. 'eu ::r:ur o, o o pre .~tlg-;o e quo: 
se::.. ,re dispuzeram. nfto mni<:: o t.olet'::..\'3.:11 ·::! 
Cun~•··~tlentem0nte acloptZI'!tttl a minha candida-

14 tura: o 'lue ;tfii:mo, pos~ojustific:'.r pot· cnrtas, 
r1ue p: ~s·uo. . 

14 Explica-se como S. Ex. não podenJo r.;pre-
smtar a cm·rente da opinião, c1ue levava de rojo 
:-;ua. de ha m ,itJ estr~•gada ropulnridade, atira-

7 r;t-:ee a. e.;ses meios. qu~, em d -sf:.tvor do nosso 
regitnen eleitut·al e g ur>brantamento da mora-

Theresopolis, ·i•) e 2° escrutínio 

Pereira da. Silva ................ . 
Ft·an a C::wvalho ..•.......•...•.. 

Fran·;~ 

S\!ruhy, 1'' c 2 • cscrndnio 

Pereira. da Silva ..•.......•...... 
FrJnça Carv~lho .............•... 

Estrella, 1° e 2:~ os..:ru~inio 

Pereir;1. dn S:Jv[l. ............... .. 
França Carvalho .•................ 

0 
5 

36 

., ., 
19 

:H 
10 

.. , 
D 

2:3 

')-..,, 
20 

Ern cullezios de outt·os municípios sofl't•:>u o 
mesmo des·<stre ; em Ceboltls. por exemplo. 
teve o comelheiro,.no 1° esct·ut.inio 20 votos e 
no 2· 22, n eu lO_ e 3 em sep:trado no 1°, e 26 
no 2. '' 

segui m::~.is t:} do que no I.o 
Na elei\.1io d ·~ um deputado á a"sembléa. pro

vinc:aL poucos dias ::ntes do nosso ~ ,, escru• 
tínio, ~cibresnhem alg·a.rismo~ que bem deviam 
ter convencido :1 S. Ex. 

O S1·. consr.lheiro e seus amigos rccomm')n · 
daram o c:~.ndirl 1 to Dr. Gat·cez e elle teve 3 
votos na Gui:t e 3 em todo o municipio de 
Ma~c! _ . 

E o seu 'cJmpetidÔi; ~ Dr. Porciuncula. sus
tenta do p"los seus amigos e pelo3 meus, venceu 

~ com 150 votos de maioria. 

H a e po i i e~, ao , i o _ am e 
pra~ic::L em Lwga escah . 

N:lo fauta~io. la.n<:}and? üs cans de meu com-

' "' :\. inulil i:;ação de alguma:> paroehias, entro 
as quaes a Guia e Guapymirim, entrou no plano 
do se:; Í •JI'Ç:ldo tdumpbo; e, em exccuçê!o~ i~di
vi.tuo ; de-,ta. curte, apontados como de~ordeuo~ • 
fvr~'-m conro:nission:ldos para a sinistl':l ta.rcf~. 

:\ão seguit·:J.m, graças à<> proridcnci a~ ~iue: 
i'rowptamonte foJ·am tom~das pela poltw1 : 
peço a att · Dl{ão da bonrad:t commis•ão para os 
does. sob os ns. 7, S, 9 c 10 . 

• • 1 • 
l\hllogrado o i,l.l no te neor;)80 an lerwr a _c.~l-

cão e conheci.!o o re,;ultarlo do 2~ esc:-u tJmo, 
foi a p:ll't)Chh de Gur~p:ymit·irtl a cscolh.idt p:.r_;t 
1t applicação de outros meios; porq11anto alh, 
co:uo ::liàs O'fl outras, fôra o mP-n . no:uc VD.n

tajo <amente suffragado. 
Com·c~n ob~e:-var que, concluída a eleição t3 

. ~ 

.. . " • • o ' 
em 

1

du\·!da a ,·ern.cirlr;de do c~sct·utinio. 
Só no di :l ,:;eguin tl~ ú to.rrle, a.pó-; a. chegada 

em torna-viag·~m de ce i·tos pass 1ge1ros, que 
havi:tm s·'guido par.• a cô:·tc n:t m:u,Mi, come
r:ou :t circular a f;\l.ml3 dt~ falsificação das act::~.s 
doGuapy. . . .. ~ " 

Evidente e, portanto. que a 1n fcltz lemu.an~a 
nasceu no cone i lia bulo dos in tere:;s:tdos na 
candidatura do meu C(lmpetidor, rot:nidos nesta 
cô1·te, dr> poi~ ,Ie provada a derrot:L 

i\ferce de D •os, em que peze no ccnsolhciro 
PeL"eirn. da Silnt.,~_::ts! ahiYosi~.s for~ent:tda~ 
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contraos lib..,.ra."s do GtJ:1.py não ving8r.-lm e 
:' hon-r~ daquetles bons ~ida.dão~ e;::;tà incolunie. 

V ai-se ver. -
Affirm::-~ o meu con:il5etidor que a votação C:-Jn

~:::·:nte das act:1.S c authentica:,; é o resultado da : 
:ra•H~O. 

1'. em prova tmlton-~e ~ tnYocar tr'stemun o.;; 
:UOtoriatll>'llte suspeit "'· OU rc•c t•:·.:u a ('Oll
jecturas manifestamente t.:merar!:1s. 

-~ a~sun qut~ p:)t" .JUnto apega-s') : 

1··. :.i leclaJ·aç:io de 10 eleit.ot·es: 
~0, á d•·nuucia de tres mesai·ios ~ 
:)o, i justificação jurada de seis test'mnnhas; 
4 ·, ::to :i-·s:tp!,•~:·r>c;m"nto do "dit 1l ; 
:1". ús cart:l:> de Coutinho r~ ?II:gu~l Rogerio. 
D··:.c, .·,!;e clf'iro;·cs clizem qn=' lhe dc:·am 

~.:;;u.; "'' )tt .s ?: 
... Mas .o Ya.lor leg-al da famos:t d'<.'L.ll'açi!o .i.à 

- • (l ,.1 1. . "\ • . • ., • 

~10 cl::t juntn. n.nuraior·A; e ps.t·:t oue osojn. r:-·t;el
~:ido tãi meio' de: prc:wn, h~\sta Ó que 'então ad
duú. 

•ntreta.n!:o nrro serão o:·n. e pl'•)p ·stto a
:;mn =s o:1SI}rvaçõ:;:> so 'jL'C o !!!erocímento lUOl'al 

r!o docttmento, com qu.e tanta bnlha iaz 

Como cnr.-=cg-uiu o rrl0U {~Ompefdor ~s necla
;·,:~.f:Õ(''i dos eleitores Coutinho, i\Hg11el R"gerio 
r:: Gag.-, Q,_!intttnilh·J. e o riemoost:·a'n ao..: cart:1;;:, 
··!'a,{Úntn.ssol> ns.fi,lZ e t:::l. podi:. te!';1l
t~~mçudo · ss::t do;; in c de n:aior numct·o ainda. 

Accr<'sce que. entre os i9- :•cha-se o ·~leito:· 
~ q u~m se l'cfet·c a carta n. i4, o •! ual estn.\'u 
Cdl!1pr·on~etti !0 para com amigos meu,; u npois:-~ 
:o c e não tenho motiyo p:wa nr!rn presumir que 
~~- . .... .. ... ... , _ .. 

Contu-'0 :•inda. cn~rc (.'S 1!\ outro e!e:t·):•, 
<1ne d'firm3. que~ si ti'."'es-;e conto1·rirlo $.0 1' cs
t;rtltinio teria votado no ca n:Jida.to li ·1·a 1 
Dr. ~I. Campo,:: Filho, as~im como que no 2" 
1) seu voto se:·ia meu. como foi.-Docs. sob 
as. 15 e 15 "\. 

Cont!l.-se mai s o eleitor G ··nvei~-a. qu···m s~ 
,·efere o documento sub n. 1G, do qual se vê que 
<1Ü:> era dos que :1po::1\'J:1ffi :1. candidatura do 
Sr. consclheir '• mas sim a mi r.ln .. 

1'i·es m csaii::s .Jennnciamm ao pt·esidcntc d::'t 
:!unta que o res•tltado da clei~~ão !ora outra. 
'lue não o que consta das actas e ::tuthcn
:ir·as ? 

Soqwen:ieu-me d0véras a d~nuncia; p:w
quanto es;;:e eleitot·-( An.tonio I\1 aciel Gago 
<~uint ·nilha) S·~ havia compr·omr:>ttid:.) anã~ ' ir 
::o Jo escratinio. o que c:ímpriu, c a d :r-me o 
:;eu voto no 2 '. o. ~lu~ tambem cum:.r:u.-

'· 

Accrcsce qnc, entre o:.llro.::; eleitores do 
•)-ua.py, Gago Quintani!ha, de>'dc "1831. susteu
t:tY:1 o meu nome n::t parochi:t _.,....Doc. sob 
.1.. 18. 

E tevo fundamento a minha sr,rnr~za : a. ~s
:úgnatnr::~ (1e Gago Qoint'\nilh~. nà decl:J.raçãu 
,ios 19 eleitores e na dcnunci~'l. de trcs me~al"ios 
- foi extorqu-id .t por-captaç~o. 

Na carta sob n. 1:3 ,_,sse cidadão (!s:plica a 
·nclusão de se u nome entre o:-; rlez ·nove protes
:antes e os tre ... denunciantes. e accrescenta 
~~e :1-.,si~ti.u n todo processo eleÚoral e escreveu 

uma das authonticas. affimanno ser real o re
sultado quo me 3..::segnra o triumpho. 

S ·i.~ lt:ste"'unhas jut·~·m o resultado npre
goado pelo Sr. conselheit·o ·~ 

De:;s ~~ tt}:Stoll1nnh •s. trcs !':RO mt!sarios. e 
Jesse · tres tnes:ll'i= s, Itm e o mesmo Gago Q:t in-
t:Hll .a. :1. '-tu••m ,.,e r· er·em os ocn;.-,.~utos ns. 
1:~. 14 e -li, jd. cit<•dos.- e toJos tres- são 
d:~ le:;ino dos de:;e;tO'Ve c da t•·indc~dc dcnun-

A to;;:t~rounhu. Fonscc:t diz crue ouviu ri -m.('.~r·
( á 1u sa '? l q110 o resulta,io fóra Zi e 1~1 \'Otos: 
niio dedin:.t nm ::.ó non~c 1\c rnc:=:.nrio a gu"lll ti
vesse ouvido : tawbcu. o::;, que Coi let· o e :i1.al, 
- elb. oct.o:;onúio. qua.::-i •:ego, e debaixo de 
chuw tor:·endai. qual n qun cahiu na tnr.le de 
7 ·1e .Janeiro, em I\bg·e ! ... 

A testernnnba ::\Tatt:L .im·:t tct· ou\'ido '~Sal
d;nha n, cliligenci:t da Piedade para l\!ag·é. _ 

darl<io repelle o f:1l.so testemu-nho que :: teste
munha lhn lev,mt:.. 

O >non ho tambr:n a cart~ sob n. 20 cl0 t::u 
cicbdii:o q u-:. resi<lo nest<\ cot>le, m~s se a c h~ v a 
:10 d:a 7 em (~u::1py. por ler ido visit·:r su • fa
milia : - indo ú ::n:t.t.:oiz - ouYi•>~ acabmla a 

eonstr.va igualmente do edital affixado na porta 
da ig·r.· j:t. 

A~ t<:stcrnuuha Cou:inl10 ret1uer·eu a ~L-:.<.:i::tcn.
cil• do l!l:.jor· Al·x:wd.-e Si•:ncir<l, pois queria 
C(!rta:n,.:nte r;;t'et·ir cu1110 lh ·' con•ru:st:'tra elle a 
ti~·d;n'.-H}ão.ile que :;e .-<occor:·eu o Sr .con --elheiro. 
e <.:c \·& rc!n l:Hh na carta sob n. 1!. cit~tda ; foi 
isto b::~.sL:<n\1} 1 :'..r;.~. tin · nad~ m~\is lhe pel·g-un
t,!sse o ad\'O.!:~do d!• S. Ex. 

T • • ' 

. '"'0 

Ei;:; :::hi ~1. c1ue se reduz ~t decantada jltsti
ficação. 

~ l"'·:mas outras test munhas fo:-a.m arroladas: 
enr , .. -.w.nto o St·. cous·•lheiro &•si;;:tiu, nã se 
sabe por·qtw, ruas ll!"esnme-se, 1.1ma vr:,z quP. as 
inqnr.>rida '• absorutamerlte imprestaveis, annun
chn·~:n-111'~ o que se1·inm as demais. 

Foi w·r(!,1Cr!JlO do ??01'ta da ruatt·ix o e:li.t:J.l ·~ 
O do::-. . sob n. 21 destt·oe n. ealumn1:.t : n::t. 

mnnhfi d··· 8. indo o sachris t:lo c outro in tividuo 
abr it• ::~. igr ·.i 1 :i' 7 horss, ach:trn.m o edit<ti no 
chfio. :ttir-ado peb clltlva da nnite antet·ior, e 
l nr:1m se:- a votação constante do mesmo -1:3-3 
v o los. 

E lit. o Sr. co:o;s"l1v~iro qu0 o edital ffli ar
rancado, depoi:-;; qnc chegou ú Piedade na nout-· 
d0 8 para ~J um tt·a.nsporte U1a.t•i ti mo cond,tzín
do gentr•, q ne foi renn~ 1·-se em Mo.gé, pr.ra f<:tl
~i:ficàr li\•rns e :tnthent;cas ! 

cr;:;.nt~ .'>r• buste ! 
· ~o docum~nto sob r 2~ decl:wa o secl'etario 
da camara munie:p:o1l ter r r cebido no !liaS o 
livro tlas actns (L~ G~- àpy. 

O à•JCtuncnto ?O!:- n. :2:~ é o rcciuo do juiz dr· 
direito d :t Par<' ':y !)a, pr·csidentc ela jnnta, affir
mando t :>r-lltr. < do cntr·e~ne no dia 10 o offi.cio 
re;.ristt•arlo no ~om•io de ... .Mi:;é no di'! tl. 

E es:S 'l officio. "O·,fi·ontada. a sua numet·ação 
:~:to. com a <lo reeibo 310. foi a anthc ntica do 
Guapr. eomo se vê da. respc·ctiva capa t>O!) n . ~-1 
carimbada no corr.:io d:r Côrte no dia n. 
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E'. poís,claro, como n. lur. do meiü-di3, qll.(', si 
no dia 8, i~to ét no f:Og'ttíntc ao Ja elci~rro. en· 
tregav.a·se e r~gish·..,va--;e r~1H M.agó a: autlv~n
tica ao pre~-ith~ntc da. junta' ;:pura lor:l, não 
pas;;a. ele pU"rH ZOt!l ba:-in. r•ssa. hístoria. dr~ Lran s-

. " JH1 L..,,. r ' • rrA L . .. •. ' 

noute de B patt\ 9. com destino ::1. !lhg-é. para. 
falsifkir linos, nn1 ü ,s qu:oes já cntt·cg-uc :i 
camttra muaici(•ril e 0:1tro no cartorio do b-

e mo, ( ~" an e ~~ CL a ~~a :;um::ts wr-[ls. 
Von f1brir um par:•nt!t,si,;, par::1. que o Sr-. 

conscl\leu•o saib:t •lc mais um impo:·ta.ntc S'''i"
viço t,infe! -zm••nte got':ld,>) (1ue lhe quiz fa~·~r o 
seu :~m:g:o Dr . .J. !{icítrdo, pt'Psi iene ~h junt:'l.. 
Prcven:b eu ']U'~ Je v~lioso ~ubsidio me partia 
servir a Cll!Jtl da uu1.hcmtic:\ do G,:~p)'. r-eci'ter-i 
vcrb:' lillcnte que foss'\ elln. ·~onscrvnda c t•r.:met
tid:'l. CO :u OS Otit:'OS papeis i CrUfl(l.!';.t chS :3rs. 
dop'l!;:ldo"'~ o !lo':. sou -n. 2:) pt'0\'3. o m"n re-
'! ' :u • 

.\111·-·cie a lwnr,1i.h commissão t'. 
elo p'r·es:àentt'\ cl:t jnnt::t. 

") J'' ... , 

thcn v; c:~s de mesas cleitor·â0s 
junt:l. 

Tocbs inteirus foram nssim 

quantó ao primeiro~ que foi um dos meu-;; vo
tos; 'e quaato ao sB)junr!o, que· no t· cscru
tinio votal'Ü.l. no Dr:. l\1. Camnos Filno e no 2' 
fôr~ meu voto. • 
C:th~-mc :dndn. chama.r a attenção da hont'ad:l 

• ~ •J 

' . 
f1·un::amente o eleitm· mcsal'i.o Gago Quintn.ni· 
lha exi'õe com verdac!e o seu J!l'••c-·d tuento 
mano,;; rGg-(Jb.r, for·necend0 u.o 8!". C•)n:>·~lheit·o 
< er:IM çõ -~:'l contral'ias ao proc:esso elcitOr<tl. 
~ob~esahe u1na circumstaneia, qua de\'O pôr 

em 1·elevo, pot·qnanto mostra que ao~ c:sf,Jrços 
do ~rn po c:' pitaneado pelo mêljor Siu,uc ira e iiÓ 
a <:JS':iCS e.;;furço~ d~Ye o Sr. conserl1 ;ir·o todas 
ns manil'c•t<~c;ôes, qu!: p1·oduziu com.) prova 
11nic:~ J,} suas at:guições á elci~ão de í)ua;·\' . 

• ~ . . . d . i ~ 
~~ssã. Cir-cumst<-:.n~la c que a enunc~r' <'O• tr·cs 

mciSarios, a tnanifest~çiio düs !9 eleit·;t···s e as 
d,•dj,raçõcs de Coutinho 'l Rogeric s::jo> d<1tadas 

O a~ • C :lW'lfO, O que S 'J YCrl ICfl. OS 
doctl "entos em podei' d:1 honrada eom;uissão, 
rb docmn:~nto c i lado sob n. 13 e uo iwpresso 

. I 

Não ú pl' õ'>Ciso da!' tr.<tos ao e~piri to para. 
alcançar o cm~cnho do men competid<Jr em 
1 nmõr :\ ca.m:n·.t e ao aiz o di )lOtu<t (le f u 
lh o'\ fez m ·rcê o pre5:deHte da jantn. él.Out·u-

!IOqtt 'llros frag~leutos c!nbúxo da caneir:l pt'o'- dora àa P::tt•:~hybl. . • 
sidt~nciul! S Ex. suppü; -se nn. co!li.são cr :i(· l de ~up-

InfdizmGnt.c p~1·a S_ Ex. os retalhos forn.m 
1
1 primir a parochi~t doG•upy, ú cust: de f;:dsus 

t·~uni<tos c collados, à p(i<l<•r <lc pacipntc tr;\l1:1- imp11tações M caracter de dig·nos cidn.Jãos, 
lho, o ahi est~io sob n . :!'~ c:om•) tn:~is u:u:l. pro v~• cujo c ti:ne uni co r.onsiste em não tct•em s:,;s
dt• qne a tlOI'escentc cornarc~t do. Parahyba c:l.- tenta:lo o seu nome, ou de s tq>i?l'iullr-se a si 
rece de m·ogí~tl'ado: proprio na. política~ domín:ldo t~1lv,~z de fun.in.-

E Oll::l~1-se falln:· ern fraude : ... Esl:i feek1.Llo do temot_- à e q ne, perdida a cadc~ra. ru t·~mpo-
o p:u·cnth"sis, t·a.ri:t, n;"to mai;; lhe S::lri lieito ;Jspirar a ea-

_,o ·~o 11 1.0 <.: o ?Jt!jf(.:·w 1 l,Quc __ .. opei'Lil r.3 ·~- etr[t na nta JCUl.. 

ram ::0 S;. cons ·lheiro ter ouvido dizer que ::t! E c tal o apuro em que o Sl". con::;elheiro se 
vot.:-;ção fôr·a 27 e 1~)? · 1 achou, que e~queccu-so n.té de sua opiuião re-

Nas l'art :•· so~ ns. i1 e 12 contam elles que ll,tiv.t .i e;;peeie de qee s~ trttta. 

seg-uiçi)es de que foram victimns. 
1 • 

T<~.nto m:lis sorp1· • n lente é esse procedi~ 
nvmto. quanto em i86't figurava S. Ex. o caso 
de actas falsas, sustent:wa que em~ dellas 
d ·vh s0r apurada e que a camat';). não podia 
eximir-fi'J dessa obd güç:1o; caso que, de pr2· 
!'lente, não s ·\ Yerific a., niio S" d .ndo o con· 
cmso de mais d·~ uma authentica da referida 
pá1·ochia, por isso que ·uma. umca foi ntesente 
3. junta, expedida pela mesa. yegalm·:n te orga
nizAia. 

Do mesmo' modo e pelos mesmos meios foram. 
;lrranjndas pelos inc:).nsaveis empreiteiros de 
tlncu111ent0s imprPStaveis : a rlenunch dos tres 
mess.rt·•", entr~ os q11a~s Gago Quintanilba~ 
que, im r~ellUo pnlos motivos, quo expõn na sua 
carta sob n. 1:3, e infiuencbdo pelo 1ntcress<>. 
pol1 ti co acceden :ls e~igenci-1~ do gt·upo d'iri
~iclo pdo m(l.jor Siqur:>ira; assim como a mani
f,~sta•:ão do;:; 1~\ onde des t~<'am-sc os e!eitot·f's 
Gouv~ia e Silva Reis, aos qua.es se referem os 
t1ocumentos sob ns. 15~ 15 A e iô, que provam: 

Quando pensou _acertadament~ o Sr. con
selh9iro ~ 
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Opin3.ndo peb apuraçi0 de actas falsas au 
U8'0:'a intluindo no animo do presid1' Dte d:t j un
t::l. e ::tri".~:;;tando-:• á p;epot·,ncia d • exchit· . .;;ob 
es]J:•cio:>os pr-t'tcx.los a aut~11~ntica. de Gna~'Y? 

R'~pond:::. :.t con~c:ench de S. Ex.. 
Fina.lm:::-nt·~, 1arc1. destruit· 1ree\lnceitos. ue 

podcs~em o:-igi nar-!'=o d :s assc\'''r:l.çõc;; Jo ~r. 
consclhe:ro, quanto i f;lb:-icaç:lo àe actas ,, 
a.u~henti.·~1s na noite de ~ p_a:-~- 9, em l\!agé, 

•·t· "'" 
Jo;·ívd •fo (.'IJ,,I,nr•;·cio. os t"luae;:, pnblicaram no 
di:-l. 9 o rcs l<ado da eleição e o meu t!-íUtupho. 
-L ocs. sob ns . 4;> a 47. 

Üln.a u :ic:1. parodli.a. n. de P<~lm 'Íras~ nb 
v~~m incluid:~. n~'I uell(ls jor·nac:S; mas n :-:e:1 
resu1tado não podia aJl,lr:a· como e1Tectiv:unen
le n:Io alt ·' r-uu a elo::ição. 

Ext··aclando as p:-o\':IS ·hs nt·guiç5e: fonnn-
1· , '" 1 e'.; .. - r' í·:-~•1"-
miritn, fica•·~"m elbs re(lnzid>lS :\.~ ,·.inco 'i~~
rerrog.çõe~! a •tne cal:J~lrncnte r3~pond'J. 

:· ~ F 
si, a. p:-op:·i ,l gaz-~ ta d<> S"U p~u·;-id•), o B,·,; :.U, 
anJou pu1Jlic;1udo rcs::llacbs \·ari(ls e:n m:ti"' de 
um;~ p:1.:·ochia : c qu:1nto à y, ~:·sfi:) dt~ cinco 
votos ::L:::,. ·x. nol.,u:J.pyrmnm. toracrt·o o 
Jui·;1a 1 cl1 C'Oiitin.:·, ·c:o o cll:::se no ,:ia s':;uinte'. 
-Doc. sou n. ·lS. 

Jnnto :-ob n. 49 o artigo.) em resnosta i r:x-
posição i't•pres~:-, do; S. Ex. · 

Paia por t::-rmo á •;ozeria. rcqa 'ri exam.es 
minuci''''lS nos livros de act:ts'c de not::t:-:. 
declaran lo prévia!nGnte pd:t Hnprens~ que i:l. 
fa1.el-o. -

·~ 

c1(•S para elles. su~ccssi v:• mente, tres acl \'G rsa
rios politicos. d~ pos~\ão otficiu:, o vice..;pre~i-
dentc da camara muni i al d 11 ·' • ·ii , 
amig. •s toJos cto C•)n:-oelh·ü;·o Pe:·eil'a. Ja SJ va 
c bo!1S p:'..t:-ono~ de S!IO. candidatur~-1. .. 

Tod s tr·-';;: se recu:;:1r:1.m :sendo que um tl"s· 
tes, João Va!erio :a Silva: vice-presi !ente d:t 
cam,tra n::.unicina1, que rnbl'icá.ra u:n cl:J::; li 
YI'Os (o deu :lctas!, j:i hwia particula:•m0ntl) 
ex.::tmi tLHlo cs;;c li\•ro~ como atte»t t o ,;:ecreta
rio da m~sma. camar~.- Doc. sob n. 50. 

Se:n d~1dd~ r1 ne, :O;Í \1ouv sse not .1do vicias 
quQ p:·ejll .!i •ni::.,em o re.ml to.:lo da f} l ·içã;), con
fo r rJ1i3 p~r!teuiia o SI". cons ~lh eiro, ~' ltc não 
SQ t.eria e<: u,.n.do, '.~e-p:·ez~-..ndo :1ssim a oppor
tumd~d · de ser utll a seu a :ui,;o o chef') poii
t"ico ,. :1. se11 p:lrtido. 

Foi só d•· p·)is •!:t succe ... siYa rec ;,a ,)o·.; trcs 
co_nserr"dore:o, rp:e o juiz nom~on, não d· :o us 

expoo:ição no J (Wn(!l de 2) de hneiro, doc . 
sob n. :JO, mas doas offi.ci '''S publico. o deu::>-
sital·io e o partidor de m·p h:1os. · • 

A lunr-:tda. comm: s<io ~ r1u' tem em Sl31l po
~er o:, e~Jme.s, ap;·edad. a bo1 fé com c1uc o 
Sr. con ,elhctro lev·:mh est::ts n.ccus~çõe.;;. 

Tarnb •m o m~n compqtidoi" reqnereu ex·.tmes 
~m t?dos og. 1 ~\·ros do.s act.a.s do ;!istricto, 
1sto '::, em '16 hvros, com!•rehenden !o as elei-
ç."\es provinc1aes. · . 
. Co !1Yem notar· qu", dando S. Ex., c com bom 
tundameuto. toda a import.ancia ao liv~ro das 

n.ctas, tanto que dis,:;e na cxposi~:io á junta apu-
radora : . 

«. Re::;ta só o exame do livro das actas pi"imor
\liae;, p:lr<l. ,;e j_)atentear de t·Jdo a YOt'd:td:~ que 
d :d.traram os tres ill·3S:trios. » 

car,;ão. 
O exam~ no liVI'o <h tr·:tn.;;cripç:lo des)rien

túra. a S. Es. 
Realis:trhJ 1 •u:• dons tab:-)lliã8s, e o mo o Sr . eon

-;e!hc!ro p·~.,:iti·.-am:mtc o requet•úra, t:~ndo como 
ce.·to qu·~ do:: nom•!ad•!S- um :::eria neces,aria
i:I''nte cf seu à'vota<!O amigo. co11scrvad I!' ooai
:,ona ;o UÚ! ;1s mnio[' ·s ....-1ol,.n :.~ias, qu•· j~i. ~;ma 
vez cnu~a:·arn dc-g:·sto::: e cuslat"am trab:-dh•)S o 
-;cn :1'1tor. o ·~ser=v:i•> il! or )l\ii.os .João Lurz. a 
t•es,llt'l :o (oi n~g-ativo.- Doc. sob n . .:J.lJ, in fine. 

E ~ i ó V·'l' ;arl·· que. em conside•·:u;õi!s g-oraPs. 
o~ perito.;; man1f:~staram hesit-tçõe,, ellos pro-
pr ; :, : :;. :ii c t:J<l.i":! , : ,• • c r ·'. p •s as, •tLI'.
dão :>,o..: qu·~~ito:;;, e que constit:lC'tn n s11bsta.ncia 
elo <)X~m\!, vê-s~ :p1c as :.!i ta:; consi.leraçÕ:' s g ·'-
• \::. • . • • c: • I)· ' . - • 

improc ·dent:·s ;junto<) (]o~umento !:Ob n. 50 A, 
no ri!t:ll ó Jeya :o ús s!ras mos l ui!~has p!' 'POrç:Õe" 
o !~~ordio dos pe:·i tos tal.J ::- lliã ~s. 
N ·~m é i;ara so:-prender qu ': os 1writus, 

antes d ·~ !l.ttr'nt:l oo ~ei" V:."I.(f:tO p3t':l fo:·mul:lrem 
suas r-'spostas, :'le h ou res.-.em transviado naq uc!
las 1·e fi J x.õ o. s, 

Os rumore~, adre le e.;;p&l!tr~dos por ag-entes 
int~ressados na candidatur·a do St·. eonsellteiro, 

inlluira!Jl tarnbem n0 animo dos per-itos e o~ in.~ 
duziram n. hesi ta•;ües, que clles pt·epí'ios vie-
ram a r·cconhec·\r sem fu ndn.mento. - · 

t,:se e r.~p ,~ ttr"l : o resu t 1 o c o cxam~?, re
flllet·ido p ' lo Sr·. conselheit·o no liVI'O dr~ u·an:::
crhç:io demo~·t:~út'a a S. Ex.. 

E' as:;hn que. em sua exposic:ão de H do cor
rent • :i hon:·ada co:11mi"··ão. irrefle ~~ t id:1.m'~ ntc 
a.ffit·n~a (pag. 9) quo lutoÚ com dlfficuldadr'S 
pr.t' il ol:Jt·~ r o exame; que e~Le lhe custou im
manso trabalho; q11e fo i feito e nrocessa io por 
lihe:-aes sens ad l"ersarios, escolhido;; a dedo 
pelo j~t!z, e em vista de quesitos irnp"rtinen
t r;;:; p• 'lo mesmo juiz f ,rmnJad.);:; (!•a,z. 7;. 

Entr~?.t:~nto, S. E~. obteve o examl} :c tempo 
de enviar o;:; res; •c -~tivo ·~ :-, atos ao pi" 's:deu te ela 
jnntf"L :1pur·ado:·n, unico fim a r1ue os ~e,tin:"t r: t ; 
f•)r:t:õl nomeados 'Jerit.os os dous unic·,s tabel
lí:i~ : ; c. fi nalmente, os quesitos foram forrnu
hdQ :.: não el0 ·11iz . mas nelo ~HIVP""ado do 
Sr. consel heir·o. 

s· o r.rue está c·abal mente demonstrac!o pela 
cerli<l i'i<.l do !;xam.-, , entr•~ O!' papei.s que o Sr. 
conselheiro remeLtera ajunta apur:dora, c se vê 
do docttmr,nto sob n. 51. 

Nà() p; r a.m n.h1 as aberraçõos do Sr. conse
llt·: ir o ; é incd n:!, m:ts é a verJade. 

A p1g. SAc sua exposição escreveu S. Ex. : 
«)Jm dos pei"itos, h0mem imparcial e não 

polüico, pub;icou uma corresi?ondencia no Jor
nal, n.1ual :.:v1ui vai inserida. ')) 
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E log-o em seguida, á pago. Ç), como fic;}:J no-] .Assim que, as authenlicas pod!~Jj< ser es-
tildo, u.ssever;l, que os P·~ritos foram escolhido:; criptas ('OL' pessoa.s estt·anhas J. mes'l., e mo :mo 
a dedo. o CL'a.:u lib'3t'acs seus ::.d\'e!·sario '· - cad::t. u11.1a claq:rdl:J.s po:· w:1is d~ Ut.:J:J. p::ssoa, 

De po~se do exame. no livr·o da tt•a.t.scripção, sem 9-ue s'ja i•so reputado vicio; uma vez <tue, 
ac!1ou o Sr. consdhell'O pretexto p lra dc~.:lar:~ar te-rrut.:;ada, sejam concertadas por tabellião ou 
sohre 3 i;11agin:.~.da frau.le, como :si não ft;sse Cilcrivã.o d(l . az, de JCi' dG a.ssi,.nadas elos me-

a o a non:·a a e_ommtssão ver1 Cal' o q11e con3La S!l.r1os. na fúrma. ,~o art. 15 § 2:! j:í citado. 
do alL dido t:::s:::u..uc. Pos :o aflir:uar que ain:la. Ja ultima eleic;ãl) 

E' pt·eci_so rca!mo!lte m:~noscab ~r (lo bom pro::inci~l ·áe:-am autb.~ntica~ ese~iptn.s por 

conj ~cturas. vineia do Rio se acha a ;:u~Í~mtica d ~ elêicã~ 
Ap:·ecianJo a son ntod 1 a~; l"eflexõcs g-o;·ite; do D;:. Pct·ciuncuh, remetti la pela mesma pa

quu precedem, mas niio constituem f) e~a:!le. rochia do. Guapy, na qual visivolmcute escreveu 
attl'i!.Ju•3 o Sr. conselheiro aos P -~rito:: couccit.os mai,; d' uma. pes:oa; mas as3ignada, pelos rnc
~ tpe elle.> ch .. gararn, (~omo fiwu aol:ld'> a. saríos e cone JJ'tacla pdo escrivão d;, paz, con
pai!.: :!:">,e ~.~~ :: n tet~iori.Uc·n;e d eruou.stra lo con-ll_r:a. dla ninguc:n s; lembrou dt\ levan tal' ~! u-
for .... e o u0c~ .• tento ,.olt. n .. )o. I v1d::t.. 

C'omo alle;;a o Sr. con~elheiro ;1 pa.:::,-. C; d.ts.:a 1 ..-io tl m:1i;;, ne:n só esta authentica ci con-
c~:\tOSi.\.ão qt;e Li.rou-se :~ folha dv livt·o, onde I fom10 âs outr:\.S e todas conforme; á act.:, como 

<.l.ou-s!'1 out;·.1. l':Jh:~., e'm ~·Je F"' deu a fS:;if!. 
~.·ação ? 

S:'í-1 os ::eri os do seu e:s::tme cu:) decl ~r<l!U : 
q\;,J a foi/v: d !lo li·o,·o: gtte u. r;nc,::J,,·,·na·Jio 
est.-•v • /)'~•feita e que 11 ,·ub,·ica de p,·,J::r.pio 
Jo -.,_: rio.-: R :is (chefe con~C:I"I'ado1·) ,; v.:;·dr!-
....... ( .. 

E, desr L caílel'lla ~o o li wo, :1 r •-c1ucrJ meu to do 
prOiH't<l c:;;e1·i.vão de paz, fic:.m.lo d1':~li:;ad:1 a 
folh~L :33, pelo qne os peritos Lli::serão n:J:o sab~r 
so fôm encarlernacla em meia folha ou folha in
teira, fico:t ainda evidente que essa folha 33, 
portjll, uto con·esponde :i fol\a 38, ~~ verJAdeira, 
unid:>.s ~s duns, como se a~:ham, peb marc:.l. tla 
fabrica e~:1 lettras d'agua, ~'l qual começa. na 
foll1a. :):3 e I ennina na :~.) ; sendo aind:t cer-to 

• l 

. ... -·· ... , 
mc~sa.-io Gago Quintanillla c o clf~itor ~Ianoel 
Pinto da Rocha, elocla"aut q u~ a vot 1ç:'io dellas 
c.msta.nte é a \'et·[a leirt.-Docs. sob. ns. 13 
e ::::_') ._..._. 

Entre o-;; pap'}ÍS que o ~:::1·. cmse1hciro re· 
~ ; tteu. :í junta apuradora, acha-~e u:ua. iJUblica-

1 I ' 1 i 
sej 1, sust.entan.lo o me.c:::mo Sr. c.:on~eibeirrJ 'lue 
são do punhu do se.~t·etario Polycurpo _.:.ze\•elo, 
e Culllpt·e:ten le os dons can lidato.:; que ploi~ 
tear·am no 2° c_ sct·utinio. 

Est-t arguiçib foi formulada na publlc:tção, 
inserida no J orúal do Com.rn.ercio de 25 ele 
Janeiro, pelo Sr. conselheiro, e c~cbalm·::nte re
fu t:1da por mim no JJriutl de 26, como consta 
d.J dncuroQn lo sob n. -!9. 

' ' .f. v 
damentc~ rubl'icnda. nhn:.lu de voto~. como o ch·Jma o Sr. conse-

Entr;~ os papeis~ que o Sr. conselheiro trouxe lheiro, trnnsportado para a publi :·afót·ma: é 
ú honr:H1a com missão de ara-se com um r.:-=- falso )Ore ue não fJi escri to o r a ueHe s . cre-
qucrimento, despacha,lo p :.- lo juiz de direito de t :rio. nem a lettra foi reconhecida.-d-~ ll,~-For 
Nitlv~roy, pe:iindo exame na authentica. re- ta.belli::to, o qu:J.llimitou-se a portar 1)0r fe que 
mettid :1, pela mesa de Guapy :;o presidente da trcs testrJ munhas (nem m:-ti> nem menos do que 
proYincla, para o qual a pres3nta q nesito.;, de os tres mcsm·io" ele: ;t<.u ciail te~) attc•ta:·am ser 
onde :<n conclue que o Sr. cono:; r)lheiro pretende do punh0 do mesmo secret:trio. 
iU\'alidar a authentica, sob o !Jretexto de ter Algitlll::l.S paJa\"ras sobre a paz-ochia ,h Guia: 
s~do escl"ipta pot· alguem, c1ue não o mes<~rio Aqni o Sr. con5clh i ri), emc1uauto <lffirma 
incnm!.i lo .ie •'SCI"Bvel-a. que não era preciso f,l.~sifica !·, pot·qne ·:a 111 ::sa 

E' uma. cxi!!·encia. d·t mesma natut•eza. qne a e:·a unanime. ac·~usa, no emta:J.to. falsifit:ac;ão 
pretcnçãu • ~ invalidar o. r.~sttltado do p:·l•êt.Jsso o dupla, e qu··~ixa-se de vi.olenci<1. 
eleito:·al pot· meio de J .•claração d! \·o tos: não Con~istiu a viol~mci21.. diz o Sr. conselheiro 
ha....-er-ia elei\.ão •1ue rc:::.isti~~c a >emelha.nto 11:1. oxpulsfio do .~eu fis ·ai, que er:t o Í" sn ppl·~nte 
rccui·so. do dei··g- :do d ·1 policia. que e':t '•ve n : ~ pat•ochia 

J:imai ~se fez questão de authenr.ic:;s e:;criptas cmguanto (1uiz o rati:·ou ·SC quando lho pare
i or mais de urn p11nho ~ t:ert1 a. lei ~x.ige •;ue ceu, sendo ainda certo que! não cono.ton que ti· 
seja 1:t !'c.~nda !JOt' uma só pessoa. ou por pessc'a. v:·sse h :.vi lo natpelh pa.rochia. distut·t.·io, nem 

· , · •• t "a 1 ue c u e fu se. 
E' clat•;t n dispo.;~çã~ ; do :wt. 15 § 22: Qu:rnto á Jahific:l-Úiio: comp~u·ece1·am ~1 r lei-

<.( A m"s, far ii extr~hir tro.;; cópias as :ignadas 1 to1·es. disscJ o Sr. c 11lS'!!heiro. e excede deste 
p::~r dia c cmcot·t<'ldas p1r t:~.b · ·lliã·J uu c~criv:ll algari~mo a votação da. :1uth.entic:\, vi-;to como 
de paz. )) esta reza 1 a S. Ex. e 2L a ruim.- l'ot.:. sob 

E C(lmpreht'ndfl-Se o alc:.tncr destn pr.:ce itn, u. 5:3. 
pndend 1 dat·-se o cr: s ;) de ccm~ut·em :~ m"S:L Ultim:J.mente; n:1. e~po~ição ú hont<ld:'l. com
elcit·;t·cs. q un não po:; ~am por si f<tze t· t ::Jd o o missão, altet· L :m~s aut~riores a.ffirntati va.;;;, di
trab<l.lho ele actas e a•Jtltent-i:cas, depois de terem zendo oue a f raude con::;istiu em d.ar-se 20 voto::; 
duranle a chamada e .~cript:) cs nome:S do:-> elci- a u.im ~e a~. Ex . ttm. e um sep:Jrado, i ::;to é, 
tores, nuc niio se aprnse ntmn, e dura nte a a.pu- nesta. como na primeira bypotbese, figurou-se 
raçãoâ yot<..çà::1 obtida pot· cada um -Los c:mdi- mais um eleitor do q·~~~ os cunc:.~rrentes â 
da b s. elei~~ào. 
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A fl·aud·~ \'!il qualyuo1· do;; casGs ll lma'"i-. . l o nar1a. : fot· 'rn rea mente 21 os votos recolhido..: 
o de~t~s couberam-me :W e não 2i, eomo. (Jel~ 
)?-rurtdo <le accusai' ou ataraattdo P"la d"l'l'Ot:l., 
~scre\'eu S. l~x. E' o que dizem as autllenti•~as; 
e o que c:tast:t d:.!S a··tas; é o 'lue mostrM.u os 

' ~ >s. ;:: •• 5. e 5:). 
E' v··I"d::icle qao o Sr. con~el!1eiro cxhibiu, pe

rante :t hnn:·ada commiss:1: l, uma certidão, ondn 
~ -? • :; ~,.. •. 

~olheiro ~~·"· ·~ <~íit sap:u·ado; tuas, infdiz;nente 
para S. Ex.. ,, procisam,~nte l1•lssà cet·tid:'lo 
que ha. ''VLd.'!Ute L·aud:!; pot·q auto as cet·tidões 
l!Ormim G\h:bida" rezam um e em ~<!par:do. e 
c est · o resultado. do ·mr:s·mo modu e.~tTi()to 
na ::era re,.:pecti Y::t, conform'2' ao nu111ero de 'ce
dulas re.·clllida,- e :10 .Ios el,~itores. qu·~ dei~:t
r:-tm de compa1·ecer, C'rn conf:onto com o nu
met•o dos eleitor·c8 insct·iptos. 

Entt···tanto caso o me:t ,,, 
em pro c la. mUi' ,-er.ladci 1·a a sua certidão. o 
es.a::ue du J i n·o das :!C tas per i t•~rmo a d U
Yida. 

Cabc-u!e _deciarar que, sõ em re~peito :i lei, 
ll/3(;o ~ <'llln!taa.,-ão da. Bempo..:t::~. ; visto COI1lO o 
resultado nã.:. me é desf.Lvor;wel; pois, ainda 
111 e:'5mo a ;arada a vot:u;.::·o ri u·• o meu contendor 
alh obtov<•, mantem-sn o meu tt·iurnpho. 

Rio, 11 de \l.,rc,~o d l 1t:85.-Ccvfos .-tntonio 

N. 1.-18%.-.Tu~tific :ção.-Dr. Cu· los An
tonio da. Fran~a Cat'l'ttl!w.-Mesa eleitot•:J.l de 
Bülll(JO$ta. '" 

_\.utua~~ão.-Anno elo Xasci:uento de Nosso 
Senhor J·~:ms Ctll':sto de 18::i5, ao . .; 2::> dias dc. 
mct. de i<'e,·:!J'Ciro do dito anno, nesta cidade da 
l~:~~·,~hyb:L _do S:.l, em u.ieu cartorio, autu,·a pc
tl~~ao lll!Ct;d H procm·açã.o que :hlÜmte se se
guem. do quo faço este tei·mo, Eu. Damião 
• o::;e . \'l'S .:rllirD:l.:':lO.:', (•~CI'll'ãO, O e,;;CI'e\'1 O 

as~igno .-Dé(l,d,7o J usr} d1~ Su·w;;'~ t;uinwl·iics. 

mo mpi'E: :'n• c o .. r. cons1~ n•~ll'o ter ti o • · · . · · 
cinco ·, O'.e~s. e ni'io ''S"e u nico. e elll ~e 1arado: C:. r lo~ Ant·l!Üo (Li F r. n.,:a C:u·\·alho,f..ze 1J.eiro. 
essa ~~o,·clla. •:ue cn:Hcçou po1• lO voto::;, co:nn I c a•ivog;;c!o reside~1te _na corte, que ::1: bem de 
o õlfu :·twtll o B ;.,.i ;;il, no d's. ~~ (.loe. sob. seu dll'dllo r1ue:· .)!lStlfk:u penutc> \. S o se-

C?nser•: :cl().res ':!<: J\hg:·· ; e p:u•:t es'>f} fim alli- foi esse fis.:al l'·~jeiLado no di:. seguinte pela 
~1aram eh·nores, que juras::;em ou assigua"sern mesn.; o seildo em :,egnila apre-sentado por 
ctepoiw· •nws, ue redigiratn até !nCslllo na au- sete el••itor•~s o mesmo .~ro:m~lio a mesa Lam-
sencw e quc.u os <.'!VIa ass1g:1ar. em nao ace1 ou. 

""- test•!11auu ha 1\Iattos Car.Joso. do:: rito 0 im- Assim, po :s. o jtlSf ficant~ requer sirva-se 
po_ssioilit;ldo d·;- ir :1 .Juizo (Jocs. sob ns. 38 V: S. adutittil-o a j:1sLific<ll' o allega·lo, para 
t:: :JD). fi; .ra. na justificação como tendo com- que. j11sti tic:, ,J~~ li uan :o b.:.stc, no di:• e hora quo 
narecido. for designado, COIIl l~Ítnção do Dr. prom tor pn
• A t<>stemunha. Jos·~ .\ntonio da Silva Ribeiro. bE.·o d:L colilaa·c:-:, sej<L julg-:rd;t :.1. pres ·nlejus
que.la.!nbeln fi ~ura em juizo. denunci:~. o seu tifica,Jio pot· sent~uç::t. e ~ntreg-•1e o o1·iginal ao 
per.]UI'W. a~rmando (doc. sob n. 6:)) t}Ue justificante iu<le!J''"dente dr~ tra~la.do; nestes 
o :'>eu dep,,lmelltrJ fôra tomado por e..:c1·i- ter.uos o SU[Ip icante. pe l')::. V. :S. se sirva de
Yão, a quem não conh<3ce, porque se achava ..:igoar, para. i nql1il·i,;à.o d::ts te!'temunhas qno 
doent·~, Eduar .o Fulgoncio de Abt·eu; entre- otl'erecr~ . o dia ~5 do C<H'rentc, visto que o sup
t:tnto,_ qu' foi CS~O ~~acramcnte O :scrivão que ]!liC:tntu tem do fa~Gr ll'O d ' S~e documento d:m
funcclOilOll na JUstificação "ffi q1;e appn.reco tt·o :lo prazo i:uprorugavcl de cinco dias. sendo 
como te'<te:uunha o ref~rido Silva R.il.Jciro. e::;ta D. A .. -E. R. l\1.-Parahyba do Stll, :!3 

S;1o, p<wtanto, fak>s as t•·stemunhas l\I::t.ttos de Ferereiro ele 1883.-0 advn~gado, RufliiO 
Cardoso e Silva l<ib ·i1·o, e como r'stes os de- B. de 111eJtd(úlr.a. 
mais. ( u~. or ob~cr uio ou tewor nà .. ra 
e~quh•ar-s·~ ú~ o!J..:cssões do trefego juiz, .1ue. 
nao morando no ter.uo (does. soh ns. 61 o 
6~). per·correu a fl'cguezia em btiSC~t d.e indi-
\"idtlos. qne se prestusi'em a jurat·. · · 

Concl,tin lo. aguardo, confiado na illustração 
e JnSti\:a ... ;... ~.~:. .... da comrn~$sào. que seja. an
nulhola a ele1çao .da. paro ·lua. da Bem posta e 
apu~. tda. a au_thentH~ll: ~a de Guapy ~ porquanto 
sao msa.nav ~Is os vtctos provados, que detur
pam o pr·oc·•ss ) eleitoral na primei:-a c foi de 
todo o pont;o :.rbitraria. e dcspotica a exclusão 
da. authenttcn. de Guapy. 

Alf,~r.:~s J ã.o Fer1·eira RoJrig·uos. 
Conego Luiz Anto11io da Cunh;L Ferrei!·;:~. 
Alfere • Ama.nrlio da Cunha Gat•cez. 
Tonenle-cot·onol .\ugusto Cesar de Miranda 

.Jord.lo. 
La.urentino Caetano do Valle. 
:rencmLe Antonio José de Assump~~ão Me-

de1roo;. · · 
.Aff.,nso C,'i.t>bno do V:•lle: 
Caet:mo .Jo!;Ó Pcrcii·a Jun or. 

D •. i..-Sic.-Era infra.-V:'/l(!UOim. 
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f:~. testernua.ba.-Antonio Jose de Assuu~p~ão 
Medeiros, brazileiro~ branco, 36 annos, casaJo, 
lavrador, morador na Bem posta, de~ te termo, aos 
costumes nada : testemunha jurada aos Santos 
Evangelhos na fórma da lei, kromettell dizer a 
verdade do, que soubesse e lbe fosse pergun-
a o. • seil o mqu t·i a so re a pe içao a ..... , 

que lho foram lidas os seus itens. Ao 1 ·, de
clarou que a eleição do dia 7 de Janeit·o na . . ' 
:li hot·~,s da manhã, o l[Ue sâbe por t ·t· assis
tido a mesma eleição como eleitor. Ao 2°, de
clarou que sabe ter sido Amandio Cn.rdoso Gar
cez apresentado pelo justificante para seu fis
cal, seudo rejeitado pela. me:>a ; assim como. 
tamb m ·t ue é ce1·to t•Jr elle e outros eleitol'es: 
em n ~mero de sete, apresent 1do .Aruandio p:trtL 
:fi~cahsar os tl'abalhos eleitvraes, rejeitando 
arnda esta apresentação, que por escripto elle 
c tl' 1 ·t ·e '' ~ u - 1: á mesa 

NaJe:"l. m:1is disse, nem lhe foi perguntado e 
sendo-lh·~ lido o seu depoimento, v achou con-
:f r P ai ai · · · n-a 
do ju .:tifica;:J.te. Ell, Damião José Soares Chli
m::u·~i.os, <•scrivão, o escrevi. - Villaúoim. -
-1íitonio .J osd de .Asstunpçito JI erici1·os .-Ru-
~no 'ur .ac o e "' el et.ros. 

2a. te~tem11nha.- Amancio Cardoso Gomes. 
braúl-·H'O, branco, 3'1 annos~ casado, lavrador. 

morador na freguezia da Bomposta,deste te;·mo: 
aos co::tumes nada; testemuaha jurada aos 
Santos E1•angelhos na tórwa da lei, e promet
teu dizer a verdade d, que soubes10e o lhe fosse 
perguntado. E sendo inqucrido sobt·e a petição 
a fl. 2, cujos itens lhe foram lidos. Ao 1 o, 

• ;; " • r • " . .- ii liz Ja na 
Bemposta no dia 7 de Janeiro começado às 
111/"2. h.or:ts da manhã, e que sabe por ter as
sistido a e~sa eleição, e como eleitor ter rc~ 
quet·t o a mesa que nao a proce esse, vts o a 
lei não consentir 4ue começasse dc1)ois das 
9 da mant.ui., requerimento este que foi 
feito por escripto, e a mesa o ind ferio, re
cusando-<e a !"estitail-o a elll) testemunha., 
declar:mdo que ia junto a acta. Ao 2", disse 
que no dia 7 de Janeiro, :is 6 ho1·as d:"l. manhã, 
mandou apresentar na fazenda do 1° juiz de 
paz Laurentino Caetano do Valle o titulo de 
sua n 1meação de fiac::t.l, feito pelo j ustific:mte. 
e cheganJo Laut·entino as 11horas da m;.~.nhã 
na séJ.c na frcguezia, pet·guntou-lhe si o •cei
tava ou não coino fiscal, ao que e:;te res ondeu 
'-itle por si o aceitava, mas que b sujeitar ~• 
decisão da mesa eleitoral, c esta tomando co
nhecimento da nomeação, não aceitou elle tes
temunha. como fiscal. P.m ~"teto seguido. alguns 
e eltores, em CUJO numero es av:l. e e es ·e
munba, apresentaram de novo a testemunha 
para fiscalizar os trn.balhos da assemblé:J. elei
toral, apl'es•.mtarão esta que foi feita por 
escripto, e a mesa. ainda recusou-se aceitar 
essa nova apresentação. Contra t:ü decisão 
protestou elle testemunha e ou.tros eleitores 
pre,entes a mesa, protesto este que foi apre
sentado por escripto . Nada mais disse nem lhe 
foi perg untado, e sendo-lhe lido o seu depoi
mento o aéhou conforme e abaixo assigna com 
<>juiz e o advogado do justifican~e. Eu, D:l-

v. u. -7 

mião José Soares Guimarães, escrivão, o escrevi. 
- ViUubof.,ii- -Amandio Cardoso Garct~:; .
Rt~ fino Fu:rtado de Medeiros. 

RequGrimf}nto do justificante 

E pelo udv~gado ao j ustificantefoi c}it? que _,, 

depoimentos das mais te;;;t'-·munhn.s qu~ foram 
citadas, e aliás não con1pareceraw, e req ue,·ia 
sellados e reo:~.r:J.dos os autos subi;.;sem {~ con-
clu,;;:lo p:~.t·a ser julagada a j ustt lCa<,:ão e en
tregue na fórma requerida ao suppli:~nnte. 
O juiz deferiu. Eu, Damião Jo::;ó Alve~ Gui
marães, e.;crivão o subscrevi. -Ir illab .irn. 

Julgo pot· sen:enç:1., a presente justificação, 
par-a que produza os seus ~~ffeitos. Custas pelo 
justificante, a qu··m serão, in :epend ·~ntnmcnle 
de tr:1slado, entregues os autos. Parahyba do 
Sul, 25 de Fevereit•o de -!8t>5.- Cesm· Yilla 
b/Ji'in.. 

. - ~ .- utzo muni;.:ipa 
Sul. 1883. JustifiC<IÇão. Dr. José Gonçalves 
Viriato de Medeiros, jLtstifi.cantc. Dr. juiz .de 

. • . ' p• • ,. 1 • • -

ficado. 
Autuação. Anna do nascimento de Nos;;o 

Senhor J .~sus Ch1·isto, de 188:3 aos 19 di~1.s do 
mt~z de Abri do lto anno, nesta Cl a c c a 
Parahyba do . Sul em meu cartorio autu

-a petição c documcllto que se segue. 
Eu, José Antonio da Gama., escrh·ão escrevo 

e assigno, Jose .AJttoniu ela Galila. 

IUm. St·. Dr. juiz municipaL-Diz José Gon
çalve~ Viriato de Me teil'os que, pat·a documento 
afim d•3 instnür a din uncia que pretencl-• dat· 
contríl. o juiz de direito desta comarca, precisa 

a. te V. '. · usti.ficar o se,.,.uinte : 
i." Que o dito juiz de direito José Ricardo 

Gome:; d3 Cat'valho, mterveio na ultima eleição 
de deputados i?et·a·•s! 1~a. q_ual o s~ppliednte foi 
am .,m ca. 1 ~ , o ' 

seus jurisdiccionados~ a fwor do conselheiro 
Juão i\hnoel Pct·cira. da Sih<a, ca.ndidab con
se1·vador, como tudo se vê da carta junt:~. ~~s
cripta e assignl!da por elle, e que o suppli
•:ante junta por publica fórm:t . 

2." Que n:"l. vcspera de uma das ultima"' elei
ções, rec1uereu o cidadão Ft·ancisco Onofre de 
Carvalb.o.pot· peti(,'ào escript\ por D10go Gomes 
Coelho de Albuquerque, escreyeute do suppli
cante, que justificada a perd•t dH sou titulo de 
eléitot· o Dt• juiz de dtreito José Ricardo lhe 
mandasse passs.t· outro titulo. 

3. o Que este j 11iz defe1·iu a pctição,ot·dGnando 
do que a. justificação parll. concessão do novo 
titulo r:~querido, tive;se logar no dia s~:g-uintc . 
mas em hora tão avanç::da, que j:i estaria con-
c u i< a a i .ã , 0 • • • 

cado o voto daq uelle eleltor . 
4. u Que o referido Francisco Onofre replicou 

contra este despacho, fazendo ver ao Dr. juiz 
de dtretto, ainda por letra do Diogo Gomes 
Coelho.de Albuquerque, que por esta. fórma fi
ca.rn. pt·cjudicado o seu direito de voto, na elei-
ção que 1a fazer-se. . . 

5. o Que o juiz de direito acintosa e i_JJeg-al
mente, em vez dl" accedei" ajusta. reclamação da 
parte, marcou a referida justificação para um 
dia posterior :i eleição. 
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6. o t~ue, lido este despacho no cart01·io do 1 Manoel Pereira \la Silva., e sabenÇo que é o se- · 
e:;crirão m:1joi· D.tmião Jc.sc de Souza Guima-1 nhor um dos cleito;·es deste lUunic ipio, vou por 
rãe;;, Arneric) dn Azevelo ·~ Silva fez ver que o meio desta solicitar seu voto em f LVOL' do meu 
juiz de direito José Ricado procedi:1. por e~te candidato e contando qae serei ser' id?,antecipo
modo insolito e criminoso por. rue. estando a lhe meus agradecimentos. Em todc o <:aso aguar
petição e replica escriptas pelo escrevente do do Stl<l. respost:1, afim de q U8 eu po: sa !;aber quaes 
sup !can e, suppun 1a que o requereu e era i- os e i r õ a quem eu evo :~ a en~.ao e 
ber~l.l e não conservador. • ·'~ d.ar-me seu voto. Sou seu respe itador e obri-

7 .u Que, depois dest~\ observação de .Americo gado.- JosJ Rical·do Gomes de Carvall~o .-..... ~ ') 

. . 
hora, sirva-se de mandar intimar as testemu

.. nhas abai~o arroladas, p:ira Jeporem sobre o 
allegalo, c o juiz de direito Dr. José Ricat·do, 
para. assistir~ tudo sob as penas da lei, c, jus
tificado 1 uanto baste, .i ulgue-se por sentença. c 
se r.ntregue n.o supplicante a justificação, para 
della fazer o uso que aprouvet·-lhe. Assim pede 
a V. S. deferimento, sendo es~e distribuído e 
autuado eom a. ~ublica-f?rn:á da c!ret;llar ?lei.-

E. R. M. · 
Parahyba. do Sul, 18 de Abril de 1883.-0 

advogado, Jo:·d Gonçalve3 Viriato de J.lie-
.ezros. 

Rol das testemunhas : 

1 Diogo Gomes Coelho de Albuquerque. 
2 Americo de Azevedo Silva. 
3 Major Damião Jo.sé de Souza Guimarães. 
4 Dr. João Gonçalves Gomes e Souza. 

D. e A., . des:gnoo di~t 28 do corrente, ás 
i1 horas da manhã, com as requel'idas notifica
çõ~s. 

Pa.rahyb:1 do Sul, 10 de Abril de 1883. 
PiHto C'üâlu1. 

Sr.-Tendo a ju•tifi.caçiio r:-!tro cabido em 
distri'mição no major Damião, que ó t0stemu
nha, como Yê-;.:e do ról retro, requer a V. S. 

p.. • • • ~ 

outro. Assim-Pe:ic a V. S. tleferimento.
E.R. M. 

Parabyba do Sul, 19 de Abril de 1885.-0 
advogado, Jose Go,~çctlves Vil·iato de Mc
de1:1·os. 

Sim. 
Parahyba. do Sul, 19 ,le Abril d! iSS:S.

Pinto C oeZho. 

Publica-fórma. - Parahy1Ja do Sul, 9 de s~
tembrode 18S1. Tomando eu, pa.t·ticular in
teresse pela candidatura do conselheiro João 

José Ricardo Gomes de Car,·alho. Parahyb:t Jo 
Sul, 17 de Abril de 1883. Em testemunho de 
verdade, estava. o signal publico. Da.mião José 
de Souza Guimarães. Estn.va um~ u:sl.<:ó.ll.IJ..IH!..w. Ut: 
200 rói, inut:ilis:tdn. tla manejra seguintr~ : Pa
r;1.hyba, 17 de Abril de 1883. O segundo ta.bel
lião, Damião Guimarães. Naãa mais se conti
nha em a dita. carta, que aqui fiz reduzir a pu
blica-fôm:l, li, conferi ' e achei e:::1 tudo estar 
conforme ao o ri no i nal a 1 ·• ) lo e 
puder da pat·te que, de como ª' r'ceoi, abaixo 
assigno. Cidade d:t Pat·:l.hyba do Sul, 18 de Abril 
de 1883. E eu, Damião de Souz:t Guimarães, 2° 

iao :e no as, o sn scrcn e n.s-,1gno em pu
l.J!ico e razo. Em test~munbo de verdade. -Da
mião .Jose de Sou.:;a Guimani:es. 

intimo a V. S. par.~ no dia 28 cio corr L" nte, as 
11 horn.s da manh;'i comparecer na sala l!e au
diencias deste juizo, afim de assi,;:tir a inq ui
rição de testemunhas na justific:tção requerida 
pelo Dr. Josó Gonçalves Viriato de Medeiros 
contra V. S. 

Deus guarde a V. S .-ParJ.hyba do Sul, 21 
de Abril ele -1883.-lllm. Sr. Dr. José Ricardo 
Gomes de Carvalho.-0 escrivão do :3' officio, . . . 

Certifico que apresentei nesta cidade ao Dr. 
José Ricardo Gomes de Carvalho, a carta cih
toria retro. o ual a leu c ficou bem sciente de 
seu conteúdo, e cuj(l. carta é a requerimento do 
Dr. José Gonçalves Viriato. de Med ·iros. Ore
ferido ó yerdade que dou fé. Parahyba do Sul 
em 2·1 de Abril de 1S83.-0 official de justtça, 
3Ianoel The-motheo Gonçalves. 

Par~~hyba do Sul, n de Setembro de 1881.
Tomando eu particubr interesse pela candi
datura do cons .)lhâro João :Manoel Pet·eira. da 
Sih·a c sabendo quo é o Sr. um dos eleitores 
deste município, '\"O~t por meio cl•st~ ~ solicitar 
S'!U voto em fa\'M do meu candid:~to c con
t:Lndo clue serei s;~rvi:lo, ant•cipo-lhe mrus 
:Jgt•::decimentos. 

Em todo caso ag..t·:rdo sua respostn. afim de 
que eu poss:J. ~aber qua.~·s os eleitores a quem 
eu de ,•o ::. :~ ttenç:i.o de ~nr-me seu ~oto. · . . . 
Rical·tlo Gomes de Cun:w.lho. 

Reconheço o lettra e assignatura r··tro do Dr. 
José Ricardo Gomes de Carvalho. Par!>hyba do 
Sul, 17 de Abril de 188:3.- Em te;,temonho de 
verdade . .,:.._O 2° tabellião, Damião JosJ A.lvcs 
Guimm·aes. 

1o. testemunha.-Dr. João Gonçalves Go-mes 
de Souza com 52 annos àe idade, advogado, 
natural de Minas Gerae~, morador nesta. ci
dade; aos costumes nada: testemunha juraia 
na fórma da lei que prometteu dizer a verdade 
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{].o· c1ue souuesse e lhe fosse perguntado. E 
sendo inquerida sobre a petição inicial. c1ue 
lhe foi lida. Respondendo a() item io dissé que 
sabe que o justificante foi candidato à Assem
bléa Geral na. ultima eleiç.1o que se proc=deu 
aqui, por ~er .uma carta escrirta pelo proprio 

' ,.,. ( 

pedia >Oto par;). o conselbei:-o JoãJ Mmoel P.~
reira d~'. SLlva, apresentando-o como ,.:eu ca.ndi

a · não êab n~lo a ( uem era diri .-..id::~. a c1rta 
porque e.;tava cot·lada no log-m· do nome a 
qu~m era dirigida.t Ao s~gundo e aos dea1ais 
sabe sómente por ouvir dizer a Dlog.) Gomes 
Conlho de Albuq uer.1u: e Arnerico de Azevedo 
Silva que Francisco Onofre de Ca.:-valho, per
dendo seu;;; titulo:: de eleitot·, p~dira a e·•te ul
timo p::q·a obter um novo titulo. e com eífeito 
Am~rico pediu a Diogo Gomes Coelho de Al
buquerq \:e par& fazer o 1·equerirnento e o sub
mette:- a. des .~a c h o ao Dr. 'uiz de dirr~ito. 
mareando (~ste para a justifica.ção ho!·as d~pois 
da eleição. e f,t;.,endo Americo uma r."lplica di
zen lo que o. ~lcntor a.;;si~n não poderia v o-

f ora á cas:J. do Dr. juiz de direito e !'Úzendo-lhe 
que ollc eleitot· de quem clle havia r ecnsado 
di )loma )Ur.l essa e1cicão era ao Dr. Bczcr;,·a 
que é conser\'::dor e Lido como c e e e por esk: 
m~io como jà disse obteve o diplom::t. E neste 
acto o justificantc rec1uerert que se ,inntasse o 
origin:'l.l d~ circubr do .1uiz do direito que 
apresenta, nii:o o tendo feito eon1 :'L P" tição ini~ 
nicial por temer algum (!Xlravio dos pol"ta
dot·es. O juiz deferiu. E ·por na:la mais 
responder n :;em lhe s"r perg:unt1do. deu-se 
por findo (·sse dopoim(~ n to c1n~ depoi.;; tle lho 
eet•lido e aJ1ur eonfo1·me :1.-:sig-na com o i uiz 
a,') qu r; tudo dím f ü. Eu . .To'>é An tonio da. Gám:~., 
rsc:·ivão o esc:.-evi.-P in.!o Cod!t::. -.Joiir) 
C:onça!vas Go1ae.o; . -Josd G.mçatves Yir ia f.,; 
de JI edd ros. 

2:~. te;;temnnha. Amcrico d 1) Azev0do c Sih·a, 
com 43 anno~. · casado, empr:~gado publico, 

. 

Antonio da Encruzilhada, e outra ao es-: 
~r:ivão de paz . José da Silva Santos, da 
da freguezia de Sant'Anna. de Cebolas, todas 
deste termo, recom:nen:l.ando a candidatura do 
conselheiro .Toão ManoelPereira c:la Silva igno-

' rando elle t,,stemunba ~e escreveu outras cartas 
. - . 

' pa1·.1 a eleição ulLima de deputados geraes na 
qual e1·a tambem candi.bto o justiflcante. 

A r s1 ito d sm · a1·tio- disc:: s1 
que no di; L 4 de Agosto do anno passado elle 
testemunha. a p: iido de Fra.ncis~o Onofre de 
C:trvalho fe:'. a combinação com Diogo Gomes 
Cocll10 de Albuquerqu0, que escreveu este ao 
ju<;tificante uma petição em no:ne d!tquelle re
querendo a j'lstificação da perda do seu titulo 

-de eHtor pare;. se ex:pedit• outro. afim do que 
pudes;;~ votar na eleição de ver.1:1dor.::'s deste 
municipio que devia t~r logai" no dia G do 
mesmo me~., em s~ge.ndo osct·utin:o om ue o 
JUstlflca.nte er.t ca.n 1 at') : apresentani.O esta 
r:etição no clia. 4 de Agosto do anno pa"S:> <!, , o 
Dt· . j1li.z elo dir~ito, a. quem foi ~pr·esentalh~ não . . .. -

. •:... 

titulo para um Jia posterior :to da eleição, dcch
r:J.ndo em sen despa.cho que se o re -!uervllt~ 
queria novo titulo o tives,.;c r~qnerido m~is cêdo 
Es re procedimento cansando a elle L'stemunha 
i.llil:l. certa inclinação fel-o pons::t.r q lP o jllstifi
canto assim proc,•di:J., potquo c.'t:J.ndo a })etição 
de Onoft·e C'ic;·ipt:l. put· lctr3. do cscrevent0 do 
justificn.nte, o j us rificado julga"::t por isso qne, 
o eleitot· Onofre era vot:mte do .i usi ificant·~, que 
era um !los candi1latos à V0l"NlUÇU. como já diss) 
elle Lestemnnhr. ; ent:Á:I foi dle L<}Stl;munha tei' 
com o nujor D •miflo 0 pediu:-lhe (j ue fizesse 
vct• ao Dt· . jui:.: tin. direito que o el::itor Onof.re 
não er:1. votante do jus:ific:mte, ~ sim do Dr. 
Bez·)rra, que ó conservador c Ll :n dos chefes do 
partido. n1.!sta localidade; e com cifeit :; fe z-se . ~ . 

' 
t'"~1·mo, n.migo do ju ::; tifi.cg,n te~ quanto ao justiú- pessoa. que não Diogo Gomes Coelho tiA :\.lbu-
cado nad~t : testemunha jurada na forma da lei quer•1ue, c 0 majo1• Damião levou-a a.o Dr. JUIZ 

que promcttcu dizer a verdade qu ; soubess"l e de direito com quem entendeu-se á respeito, e 
lhe f<Js>'.i perg nn tado. E di ~: que inque.rida. e:! tão est·l mandou chamlll' o e.scri'r.lo que este 
sobre ::t petição inicial crne lhe foi lida. d~poimento escreve, tomou-s ~ a inquil'lção das 

Ao primeiro diss~ q tH3 elle testem unha sabe têstemuuhas o expr.diu-se novo titulo a Onofre , 
que o j ust' ficado dirig-iu 3 cartas umas Fran- tendo no me~mo dia. 5 de Agosto de medo quo 
cisco d0 Assis Tole:lo Ribas, escrivão que foi no dia 6 o elaitor Onofre podia e xercer o seu 
do juiz de 1)!\Z (l :!l. Bcmposta. que então exe;-cia direito de votar na eleição da vereadot·es, neste 
o cargo, outra a Sabino Daniel de Moraes Reis municipio. E por nad:t mais responder nem 
que entãoora escrivão .da freguczia de Santo !lhe ser perg-untado deu-se lJOr findo es;;e de-
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noimento que depois de lhe ser lido e acha'l" j partidor e distribuidor ao:juizo, natural do Rio 
êonforme, assigna. com o juiz do que tudo dou de Janeiro, mot·ador neste termo, aos costumes 
fé .-Eu,Jo:;é Antonio da Gama, e.::crivão, que o disse nada ; declarou ser compadre e amigo 
cscrevi.-Pinto Coelho.-A.me?·ico de 1beredô do ,iustificanle ; testemunha. jurada na fórma 
Silva.-Josd Gonça/v;·s Yiriato de Jledeil·os. da. lei, que prometteu dizer a verdad.\ que sou-

~ :r <: ,. . ·besse c lhe fosse perguntado. E sendo in L uirido 

osse lntima a;; as testemun as que am a nao . . Sill•a, que 6 con~ervador, e ~lém di•to. qu~ .ellc 
dep 11zeram e ju;;lific:J.do para. assistir a in- testemunha viu a carta ·o recommendando a 
quíriç~lo. tendo sob as penas d t lei. O juiz · de- . 

8 -:~.r 1 h · c1ual s··' ·ach~. J·un· ta a. estes autos ·, c outt·o sim. signou o dia de lv aio, às i oras, fert.lg as ' 
intimações. Eu, José Anton i 0 da Gam:J.,Pscrivão sabe que o justificant~~ foi tan:ibem candidato :.i 

p J G deputação geral, tanto assim, que elle tesLe-
~~Tve~ ~-~~~:~~·de Jl~~:~i;·;.~.ellw ·- osd .rún- munha se interessou mui1o pelo justificante, 

para ver si triumphava.sua C:lndidaturn. Ao2G 
lllm. Sr. ,DI". juiz municipaL-Diz José c :l.OSma1s itens da petiçiio, disse_qoe sabe, que 

Gonç:1lvcs Viria.to de Med1~iros que, na jusrifi- n:t an_t~;vcsper:t de umà d:1s ultin1a". eleições, 
cn. ~ão u c o s:: )li c 'nte esta roduúndo ')ara 
mostrar a int,~r\'0nção do Dt•. juiz de dil'eito 
em mat:'ria eleitor:1l, ID:\rcou V. S. o llia ô do 
corrente p:t:a :\ in31liri\~ào das du1s testemu-

advog-ado para o substituir. porqu·~ nenhum 
daquelleq com quem mais se da o supplicantc 
ha dr: querer inim-izar-sc com o supplicado, 
qne é um homem muito poderoso, por isso 
req ucr a V. S. que sirva-se ,je desig-nar noyo 
diu c ho1·a.. feitas as intimacõos necessarias, 
sob as 1:' ·nas d t lei.-Assim E. R. M.-Para
hyba do Sul, 2 de M:n·ço de 1883.-Jose Gon· 
r;alvcs ·vi, ·ic~to rle .3I edei;·os. 

intimo a. V. S. p:1ra no dia 8 do proximo futuro 
ás 11 horas dn. m:-tnhii compat·ccer na s<~la de 
aud· encias deste 'uizo afim de assistir a inc ui-
ri~ão de testemunhas na justificação requerida 
pelo Dr. José Gon~alvcs Viriato de Medeiros 
cont1·n. V. S. 
. Deus guarde a V. S.- Parahyba. do Sul, 

:30 de Abril de i88:3. - lllm. Sr. Dr. .José 
Ricardo Gomes de Carvalho.- O cscl'ivão do 
:3° officio . .Tosu AMonio ela Gam" .-Parahylx~o 
ao Snl, 2 de !vb.io de 1883.- O oscrh·üo, 
f} c~ ',-J a . 

lllm . Sr.-De ot·dem do Dr. juiz mnn:ci
pal intimo a V. S. para no dia ii do corrente 
:nez :is i l hr•ras dn. m:mh~ compat·ccet· nn. sab 
das audie ncin.s de~te juizo, afim do :t5sistit· a 
inqtlirição de testernunh:ts na j11stificação rc
queri:la. pelo Dr: .Josó Gonc;.alves Viriato de 
Mede:ros contra. V. S. 

~ . 
2 de Maio de 1.883. - 111m. José 
Ricardo Gomes de Carvalho.-0 escrivão do 
3o officio, .f os c .Antonio do.. G(~mLL. 

Certifico que apresentei ao Dr. José Ricardo 
Gomes de Carvalho, a carb citatoria r~>tro a 
'iual a leu e ficou sciente do seu contcudo. O 
:referido ó verd:u:lc que dou fé. Parahyba do 
Sul, H de Maio de 188:3.-0 official de justiça, 
llfanoel Thi1note o Gonçal'Ves. 

3:~. testemunha.-Diogo Gomes Coelho de All5u
querfJ.ue, 58 annos, casado, empregadopublico, 

. '· ' 
ficantc e a sua lettl'a. muito 
suppozessc que aq uelle tinha 
Disse mais que esta p>tição foi entt·eguc ao 
Dr. juiz de dieeito, qoc enl;ão se acha.l'a occu-, 
pado com um proc0sso de notas falsas, ·e 
despachou a petição marcando a inquirição 
para ju:'>tificar-i;e a perda do ti tu lo de eleitor. 
para. o dia dn. eleição om hora tal que esta ji 
estaria c.:oncluida: mas, Amel'Íco de Azevedo e 

tambem se interessa v a [JOl' Onofre replicou, 
fn.zendo ver eu jus~_iftcado, que assim ftca-.·a. \'l'e
'udicado o voto da aelle eleitor na elei :lo , uc 
se ia fazer, teas não o'lst,cnte o Dr. ,juiz de 
tireito despachott a replica. marcando :ün

quirição para um dia depois da eleição. Depo;s 
disto, inutilizaram-se esta petição e roplica com 
os seus desp::tchos o Í )z-sc uma outt'<t petição 
n. qual foi entt·cguc ao major Damião Josú de 
Souza Guimarães, conserv'l.dor e influ•'nt~J em 
cleic;.ões, e este a foi despachal.' e no mes:no dia 
da ve:;pr. ra d:l. ele:ção o D;. juiz de direito des
pachou cst!l. petição, tomou a inquit•iç:'to das 
t··stemunbas, expediu diplom.. : n11ofre, de 
modo que este pôde votar no dia seg-d.:: ~e . 
Disse mais que sab:! q U(l o .i ustifica.nt•~ foi c;;..I:. ... 
dUato :). vereançn. c com eti'eito sahiu ebito Ye
re:tdor . E por nada m:tis responder nera lhe 
sct· pergunt:tdo deu-s~ por findo esse dopoi
men u . de~ :ois de lhe ser li.d e a. · ~h·1r c •n-
forme ~1.ssign:J. com o juiz, em que tudo d011 fé. 
Eu .. José Antonio da. Gama, escrivão, o esct·evi. 
-Pin to C oellto. -Di()go f} mnes r.le A.lb l,t quer
fJtW.- Josâ Gonçal,es "'Viriato de JI,edei1·o.<:. 

4a. testen11!nha. - 1\!:'jOt' D~tmião José de 
Souza Guima.J·ães, com 4:3 ann•Js, cas:1ào, ta
bellião em segundo officio d·~ste termo, n :·,tural 
do Rio de Janeiro e mora.Jor neste termo, aos 
costumes hnda: testemunha jurada n:1 fórina 
da lei que· prometteu dizer a. verdade que sott
besse e lhe fosse perfiuntado. E sondo in·~ue
rido sob_ro a petição de fi. 2 que lho foi lirla. 
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'Ao 1(), disse que viu a carta qU.e se acha junb 1 Respond·~u '·l ue, com effeito, h:wia uma re
:.;.os autos e que foi por elle rcconhecid:~ e em plica de Onofre e o Dr. j11iz de direito a des
então veiu a saber que o conselheiro conserva- ps,chou marcando _ um dia seguinte ao da elei
dor João Manoel Pm·eir<"l. da Silva, foi rf:\com- ção, para justificação e e:s:pedição do novo 

'··mendado pelo justificado, mas é certo que titulo.· -
ellr. nada.: )Cdiu a elle testemunha ne~te sen- "· 
tido. perguntn.do, deu-se por findo seu depoimento, 

Ao s~gundo e mais itens. da petição: Disse que, depois d ~ lhe ser lido e ach •r conforme, 
~ qu(~ em d\:J..s do' mr-z de Agosto do anno pas- ::ts_sig-nc.. _com o juiz~ do que de tudo dou fé. Eu, 

.l, , ' · P• ra as or-•s . os e n ,n1o ::L amu. e.~cr1vao, o escrevi.-
da manhã. chegando ao s"lu carto1·io ahi encon- Pinto Coelh~).- Damiüo .Josâ de Sou:::a Gui
trou F1·ancisco Onofre de C<l.l"\'alho. Diogo Go- ma;·ües . ....:.. Jo:>d Gonçctl~es Yiriato . de J[ e
mes Coelho de .Albuqur!rque e Americo ~1e Aze- deiros. 
vedo e s:i.va,~ .que. pediram a elle tcstemu:n~a Jul:;o por sentença o dedusido 11~ petição de 
para obte!" do .Jrlstlfic~d~ d~spacho em p<!tlçao 11. 2. sah·o 0 conteudo no final do art. 7o (ut 
a. 0;10fre. :1 ue prc.~;nrha psbfic~r ,~ pc~da ~e seu íL 21 v.) em vist:1. da p1·oy-a da :la, e para 
t~tu .. o, VbtO q<te Ja e~ uma pet1çao o .Justificado . que produza todt1s os cffeltos, entregue,sc 
tmha marcado o dm. segum te. m~s em horas est:-t ao justificante. pagas pelo mesmo as 
~o a van<;!ld<lS qu_e:? titulo sõ pode !'la ser .e;'\:pe- custls. · 

cor.ia. 
Que elle testemunha não só não invocou 

perante o justificado que Onofre era conserva
dot", como t~mbem não mostrou nem allegou 
que tinha carta do Dr. Brserra, pois qne e;;te 
nem e;;c1·ev:::·u a elle testemunha e nem tal cousa 
lhn P'}diu, o que fez foi somente a pedido de 
Fra?cisco Onofre, de Diogo e de A;merico.., que 

JUstificatlo que tinha interesse no voto de Ono
fre. Que elle testemunha sempre militou nas 
:fileiras cons ~,·lvadoras . Pe1·guntudo si elle teste
munha não costuma por si e seus :;migos influir 
para os triumphos das candidaturas conserva
doras. 

Respondeu que, qu:mclo se tril.ta de eleição 
politic:1., elle tcstemunh11. quando tem candiclEtto 
empenha-se por elle e faz o qu~ póde ; e que 
ainda não tnssou eleição politica que não ti
vesse c~!:J.id ;lto. 

Perguntndo si Laurindo Quirino da Roch~t 6 
conser,•ador e si por elle interessou-•e elle 
testemunh~, por occa~ião d:1, eleição pn.m ve
re~dores e em que o mesmo foi candidato '~ 

Respondeu que sim e que foi a C!l.ndidatura 
pe a qua ma1s se mteresson: e ez 1~to, por
que. =t f!nd ) os liberaes da f!"cg"ue~.ia da En
cruzilh:1d9. derrotado os conserv::tdores na r•lei
ção de juiz de paz, elle quiz compen~a.r :;~.os 
conserv-&'dores, seus co-r eligionarios, concor
r:mdo para a derrot:~ do chefe liber:1.l, que foi 
candid:.to à vereança. no 1o e 2° escrutínios. 

P 0.rguntado si :.1.ntes da petição quo elle sub
metteu a desp:~.cho do juiz de di rei to não h avia 
um despacho deste, em replic:l de ~nofre, m:tr
cando a justific=:.ção par!l. a e~ped1ção do novo 
titulo para em din. posterior ao da eleição .? · 

Parahyba do Su, 2 de :Maio de 1883.
J osd 111 a1·ia Ya.:; Pinto Coelho. 

Data.-E Ioo-o: m"e foram 
aubs com a sentença 'lupra. 
da Gama, escrivão o escrevi . 

N. 2.-0 Dr. José Ricardo Gomes 

. 
direito, J o:; e Ricardo Gorn.cs de Carvalho. 

N. 2. A.-José Antonio _da Gama, capitão 
honorario do exercito, cavalleiro da Imperial 
OrJem de Chris to, condecorado com as meda
ihas do merito militar e de bra\·ura na cam
pn.nha geral. do Pa.; aguay, .~erventuari? v~t~ll~
cio do:;; offic.:1os de .")o tubelhao do pubhco .1 U(h
ci2.1 e nolas e escrivão privativo elas execuções 
crimina"s e jury, nesta cidade da Parahy
ba do Sul c seu t ermo, etc. 

Certifico que, r ovcndo om meu cartori~ o li
Yro s1~gundo do notas, delle de folhas G.J a fo
lhas 68. consta do. eleição geral em 2° . escru
tinio do teor seguinle : Acta da eleição g~r:ll 
para deputado á Assembléa geral Legislat~va 
. 2o es r 1tinio. Aos 7 dias do mez de Janeiro 
de i885, :is 9 horas da manhã, no Paço !\Iuni
cipal , presentes o Barão de Ribeiro de Sú. pre
i~dcnte da l_l\esa eleitoral, e os cidadãos Manoel 
Rodrigues da Costa, Vicente Rodrigues da 
Costa, José Fern&nd.es Garrido c José Augusto 
da Cruz Victoria e o Dr. Henrique José de Mat
tos; fisGai nomeado pelo candidato Dr .. Carlos 
Antonio: da França Carvalho. O pres1dcnte, 
dPpois de ter declara;Jo que se ia proceder ao 
2() escrutinio da eleição:de um deputado á A~
sembléa ·Geral · Legislativa designou o mesar10 
José Augusto da Cruz Victoria para servir de 
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secretario, e Manoel Rodrigues da Cost:a para noel Ayrosa, José de ·Pontes Saldanha, Baião 
fazer a: chamada. Feito o- que. o mesario .Ma- de São Car1os, R<3rculano .Tosé de Ca•>tro~ José 
noel Rodrifiües da Costa come\~)u lent<1.mente a Ricardo Gomes de Cárvn.lho, Lucio Ccrrê::t de 
chamada d·:>s . eleitores ·em alta o intellígente CJ.stro, con~go lgnacio Fel i~ dd" : .Ah,arenga 
voz, pe!a fót·roa por que se acbão inscriptos no Salle,, _Alli:: i-lo Corrêa e c,~ s~ro, Antoni~.Jo:ô 
rcs ectivo ali~tamento e á . t·o or -o c ue ada " r 
um comparecia, deposit n·a uma cedula na urna Ama:-al, Antonio José Soares de Souzn. Eduar
-pela_ unida abe:.-tura que a. mesmn continha. I do Henrique de Avellar Andrade, Francisco 
a~si;.:"na o livro destinado p:ml. constar a :::ua A h·ares de Oliveira, Sa!vndor da Silveíra 
, ·~ : • ::- · ·· · ~ · n r ci 

1 
ueno, osc 1ony~to wet!'O o ·a e, oao 

reserrado p:lr;\ .n mes:1, e t•mninado o recebi- f Baptist:~. Solr~s Louzs.da, 1\hnoel Venancio d:t. 
wento das cNluh~. a me~a iez !avrat• e nss!-~ Co::ta, VictOI·ino Jo;ci de Carvalho Lima, Ma
gnar o livro. onde e~t::l.y,,m inscrirtos os nomes noel Cardoso de Mello, (a rogo de Antoni•) Joa
nom~s ·de 12;) eleitJre.s e proca~eu-se a cont:l.:... q uim Neves), Fl';\:~cisco Bernardino Rodr1gues 
gem das ce lul:is receb:da.s que foram tir.;dn.~ B:ubosa, João Diogo de A~buquerque, Amonio 
da urna. umo. de cada vez. v.;rificandO-S() que .Tos(~ da Costa. Cardoso, Dt•: Ba.lduino Joaquim 
o seu n a mero de 1::!3 c:oincíde com o do> olei- de l\'lenezes, Emyg·dio Per.: ira Nunes Sobrí
tot·cs tfle \"ota1·am; fvram :thi depusita.dp.s de I nho~ Pe.:lro José F'erreil·a, :Manoel I ;nacio 
no,-o e p3.<;!"0u-s ·~ a :~.pu.-nção dos vot0s rece- v ;eit·a :Mach:~.do, Feliciano d:1 Silnt Figueiredo, 
bidos. in lo o m . - • . . · => - , • • ugusto de OlivrÚI .•. Penna, 

pelo presilent·~, qtw entr.J elles tinha destr:- 1 Cunha Lo;1es. José .Anton:o de Souza l\'Icllo, 
liuido as letras do al pb.ai;eto c repeti;; m de cada. Frn.n.cisco Quirino da Rocha \Verne0k, F•.:lis
vez que o e::;crivão em algarismos :t toHidn.dr~ , mino Corrê:1 de )Jendonça, .Tosé Gonçuhe.::. Ri-

Pacheco,Dr.Firmino Rodriguc:; Silva, Gr.'go:·ío João Gonçalves Dias Goulão, José Ml.'l.t'ia. 
!\Ia.noel Alves, Jeronymo Macario Figueira de l\1::tt·ia. Vaz Pinto Cot;lho,Fidelles José <le Sou~at 
i\I ,->Uo, .João So·: res de Souza, Leílnd • , 
Mello R:üisbona, Martinho Cosar da Silv0ira Ayre~ d:l Rocha. José Lucio Gonçalves Cortes, 
Garcez, Martinbo Aln1.1·es da Sih•a C:tmpos :Antonio 0at·ro::o Pereirt'l. Junior, Carlos An
Filh~,. Manoel Rodrigues da Costn.~ Ver-:ssimo gusto Jc Abreu e Sitva, A11tonio Carlos Pereira 
Joaquim P~:checo~ Rodrigo P~reirn Soares Je Nunes. Paulino Alves de Souza .. Jc.-aqui.rr. An~ 
Alberg-arb, Antonio Luiz .Alvos, .João José tonio de Macedo Tupynn.mb:i, Josó" lgnado 
Mán«o, Luiz Josê de Sal lanha. Firmo .José Vbir~ MachnJo. i\Ia.rcelnno Antonio do Amt~.
Moreir~ da Cost::, Dr. Antonio Gomes Guara- ral: Adolpho Feli~berto Lopes, Dr. Jorge Ro
ny, Dr. Luiz Gomes Ribeiro de Av0llar~ Sn.~ dri~nes Moreira da Cunba.. João do Nas:!imento 
bino Jose\ Nc\·t:-s. Dr-. C:m<lido Jo :é de Cat'Yalhú \Valter. Antonio Ah,es Filho. Deix.arHm de 
U :,•a. :\bnocl .José Corr&:• Taxat·es. Bn.rlo dG cornparécer a chamada, Chtr~munJo Marianno 
H.ibeil·o d ' :S~i • . José Augusto da Cni:r. Victorh. da Si h-a, José d·t Clln ha Carneiro, Rodri go An
M:Jnoel Ant• min de AimGidn, Pedro Antonio d<J tonio Pereira. da Cunha, Aristides da Silveira 
Aralljo e Si!\-:\, Serafim Josú Cn.rlos d ·~ Olh·eir:~. Lobo, An:onio Jo .:é Rodriguos de OlÍ\'eira 
Jo:qui ::1 Hn.r~N; Pa.ch· · ~o de Lin~:t • .losé Fer- ·! Filho: Aureliano Moreira Castilho, B~nr>.di<jto 
n~núes G:~rr1do. B(lnedtcto dr~~ ::;:tntos Gon- Cord1•1ro dos Campos V~lladarrs, Demosthr;n~s 
ç~tves~ (a. rogo rl" :\ntonio BHnar<los Di. s)~ da. ·Sih·eir:l Lobo, Francisco Joaquim de Olt-

- • r· • • ' • - ~· • • • s Codho d·• Albu-
riq1:te dl3 S:mt'Anna, Lniz Augusto de Souza r1uerr1ue, João Antonio Maia Bra.zil, Polycarpo 
Co o tinho. Vi·~('nte H.otirigues da Costa. .João Rodrigues Viotti, Vicente Attrelio tl:.t Costa 
I\'1::-.ría de Carvalho; Alfrerlo Carlos Teixeira Ca!>ral,.loão Gonçalves Gomes de Souza, OdOt·ico 
Leite. l\'lart~nho de Freitri.s Vieira de Mello. Alv:1res de Oliveira. Pedro FoUain, Antonio 
Jo~é Ankmio da Gama, Dr. Symphronio Fortu..: Alve;:; de Souza, Albino Rod1·igues de Ba.rros, 
na.to I:el!a-Cella, Dr. Primo Teixeira de Car- .losâ R tmos da Rocha e Silva, Braz Pereir:l. 
ralho, João Gonçalves Junior, HenriqLle : Au- Nunes, Dr. Antonio Moreira Câstilho.Fr:l.l\CÍsco 

: gusto Kopck, Dr. H.,m·ique José de Mattos, Manso Rodrip:_ur>s Chabrcgas. Luiz Carlos !\Ia
Francisco Furmdo de Mendonça. Aureliano rianno da Silva, Antonio Corrêa. Abr:~hão, 
Pesso:~, Octa.Yí ~ no Moreir.:~. C:1stilho. Porfirio Antonio Albino d& Barros, Antonio lreneu 
Just.1niano da Rocha, Sebastião José dos San- Gonçalves de Mour.!l, Barão de Entre-Rios. José 
tos, Jo:J.quimPeNira de Lima, Antonio Ma- Pedro G~imarães1Leandro Rodrigues de Barros~ 
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Jósé Alves da Cruh, Domingos Jose de -Sant'
Anna, Guilherme Pereira da Silva Belmontc, 
José Ay1·e;:; do Couto, João de Deus Martins! 
C:mdi,lo Joa.quim da Concei~-ão, José Rodrigues 
de Barros. Luiz Fellipp; Dutra, Lucio Ayr0s 

tonio da Gama, convidaio pv.ra tJ·ansct·ever em 
seu livro de notns a pii'S,~ntn acLa, e foi ella 
encerrada. Em tempo foi aprr·sentado um pro-
I'Sto a.;;s!gna o pe o . sc·1 o can 1 ato t•. 

Fl'ança c~rvalho, assign:.1do pelo mesmo e ['elos 
eleitores Theophilo Henrique de S:mt"Ann~l. 
Dr. Candido José de Carvalho Lima, conego 
Ignacio Felix de Alvarenga Salles, .Aur·elian:o 
Pes.::oa, Duiz Augusto de Souz:1 Coutinho~ José 
Cyrillo da Rocha Passos, FranciscJ Furtado de 
Mendonça. Alfredo Carlos Teixeira Leite, Hen 
rique A. Kopk, Adolpho Felisberto Lopes, pa
dre João Gonçalve"{ Dias Goulão, Joaquim An-

io ., ce. o upinam a, c ro a oc a 
Neves Qttintella; apresentaram contra-protestos 
os eleitores Antonio José Barbosa M Andrade, 

.. !'"'~!· • .., 

-Vicente ·Rodrigues da C'o:~ta.-Dr. Hcn1·i
que Josd de M otlos. Em tempo foi apresen
tado um segundo protesto pelo fiscal do Dr. 
França Carvalho, contra o fa;to rl~ h:;ver vo
tado oleit01·es depois de haver sido enc;·rt·ada a - -

-
pelo fiscal do Dt• França Carvalho. E' o qui) 
constava em :1 rcf~rida acta lançada no livro 
de; notas. c ue bem e n<'lment~ ref>'istroi no 
p::esvntr~ tvro e ao qua me reporto c dou fé. 
Eu, JosS Antonio d!.l. G;~m:l, tabellião d~ notas a 
<'SCI'<:vi em 7 de Janeiro de 1885.-0 pres\dente, 
Bar(.7.o de Ribeiro de Sà.-Jose Aug~uto da 
Crú:; VictoJ'ia.-Jvi anoeZ RcclJ•igtuJs da Costa. 
-Vicente Ro(l-J'Í!J"'es da C osta.-Jose Fernan
des 6a1·rido.-O referi-lo é verdade do que do11 
fé. Cidade da Pnrahyba do Sul, 10 da Janeiro 
de 1885.-0 escrivão, Jose Antonio d~! Gama. 

N. :3. -Os abaixo a<::signados primeiros jui-
zcs e paz as regnezias e an o n lomo o 
Encruzilhada e da de Sant'Anna de Cebola<~ do 
m?-nicipi? d:. Parahyi)a. do. Sul séd.e do 9° d~-

, 
Joaquim Dias da Rocha, Antonio José Soares declaram que por molestia deix:;ram de como 
de Souzl Junior, 1\brcolino Antonio do Am11-- presidentes das mesa .; elcitoracs das ref·~ridas 
ral, Manoel Cardoso de Mello, Pedro Ant0nio freguezias de comparecer á apuração da elei
dc .AI"aujo e Silva, José Ricardo Gomes de Car- ção de um deputado :i assembléa geral realisada. 
volho, Eduardo H. de .Avellar Andrade, Jero- no clia 27 de Janeiro d'este anno, mas declaram 
nymo Macario Figueira de l\Ir•llo. Antonio Car- que se tivessem podiJo conlp'trccer como ruem
los Poreir::~. Nunes, Allgusto Moreira do Couto, bros dn.ju11ta. apnradora vot:\riam pu·a que fosse 
Octaviano Morr-dra Castilho, l\'Ian·oel Correia apurélda a authentica da eleição da ft·e.~ uezia. de 
Abrahfío, Jo::quim .A.yre;; da Rocha, Alberto Gllapirnerim em obediencin a.o preceituado no 
Correia e Castro, Manoel José Correia Tu. vares, artigo iii do rcgula:1:ento de n de Agosto de 
Jacintho da Cunha Lopes, Fi lelis .Jo ~é de Sollza t881 quo limita as attribuiçõ~ s da junta a 
Firmino Rodrigues Silva. Lazaro Joaquim Ay- sommar os votos mencionados nas di!l'ereut~s 
res (la Rocha.. Dr. Jorge Rod1·kne;; Moreira da autcnth ic::ts das eleições feitas perante . mesas 
Cunha.. ~\.n~onio Francisco de -Souza. Jo~é Lu- organizad:ls <b conformidade com as clesposi
cio Gonçalves Cortes. Manoel Antonio ile A 1- ções d11. sessãs pl'Íllleira do capitulo segr1ndo do 
mei~a: José Dion,!s~o Rib;~it·o ~ ) Vall') . _Porfitio cita~~ regulam~nto. P~r.•hyba d? Sul 8 de Fe-

' ·. , .. . . .. 
nes, Lucio José de Saldanha, Emygdio Perei1·a Sel)e~·ino Formiga. 
Nunes Sobrinho e José Antonio de Souza Mello. Reconheço vei"dadeims as assignaturas supra 
O protesto vai publicado peia mesa afim da .lacintho-José da. Costa e Severino · Formiga.. 
acompa nhar a có:)ia d :ls actas,> foram queima- Era ut retro. Em testemunho da vcrdad~J.
d~s promiscunmente as cedulas apuradas. E Jose .t1 nto nio da Gama. 
eu, José Augusto da Cruz Victoria, secreta- N. 4.-Certifico, em virtude do despacho 
rio da mesa lavrei esta ach . Paço da proferido na presente petição, que a cópia au
Canii:Lra Municipal d :t cidade :,da Parahyba tbentica pedida, extrahid:l da a.uthentica en
do Sul, 7 de Janeiro de _ 1885. O presi- viada 3. presidencia da provinl·ia., com o offieie 
dente.- Ba1·ão de Ribeiro de Sà.-0 secretal'io, da junta apuradoz·a de 13 de Fevereiro de ·i884, 
JoúJ .4.ugusto da C'nt:; V ict ,.ria.-M anoel R o- c do t~or seguinte : Cupi::t.-Acta da apuração 
d1·igues da Costa.-Josc Fernandes Garl·ido. _I a que se p_roce<ieu nas eleições das vinte fre-
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guezias de que se compüe o 9° districto eleito- hyba, 16; na de NQssa Senhora do Pil<l.r, -15; 
ra.l. no dia 24 de Janeiro do corrente a uno, para na de Petropoli.s. 4() ; fazi:!ndo o total de 384. 
dous membros da. assernl.>lé:~ legislativA pro- Na freguezia de Petropolis. Antonio José Soa
vincial. Aos 13 dias do mez de F'cye;eiro de res obteve 1 voto, em Palmeiras 1, e na fre-
1884. ás U hor~~s cb. manhã, no paço da camara guczia da v ilh de Iguassú o Dr. Martinho 
municipal d~ ~idado. da.. Par:th.yb~ do Sul, prc- Cesar Garcez obteve 1 voto. em Pa.lmeir3-s 1 ce-

:.-:ervit· de secretario da. mesma ,junta, o juiz 
de paz Manoel H.odrigue;; da Co.-:ta, e decla
rou o .mesmo Dr. jniz de direito haverem sido 
rece!Jida-; :.ts authcnticas das a.ct.as das eleições 
nas 20 f1·eguczia~ de quo se compõe o 9 -' dis
tricto eleitoral. Passanuo-~e a ~puração das 
authenLica..;;, distribuidos os nomes dos cidadãos 
votados pelos quatro membros da junta~ veri
ficou-;:;é que o coronel Francisco .José Soar ... s 

· . ,.,. · ·. ~ d ·· • P ul da 
Parahylxt do Sul. 59 voto:; : na freguez'ia ;;de 
Santo -\ntonio da Encruzilhada, 33; na fre:.:-ue
zia de SanfAnna de Cebolas. ~3 ; na :d"e Nossa 

en ora a oncmçao a empos a. ; na e 
Sapneaia, 32; na de S. João do Rio Preto, 13 ; 

:: na de Noss~ Senhm·a da Conceição ds. A1>pare-
cida. 1 , na de Ltn<lf'SÚ~ 51 ; na de Santo An
tonio de Jacotinga~ 57 ; na de Sant'Anna da;; 
Palm·'iras. 6 ; em S. João de !\Ierity, 7 ; nm 
Nos<:;a S nnhor:t da Concei~ão de Marapicú, 12 ; 
na f regnezia de ?~Iagé, 33; na de Gnapymirim, 
23; na dP. ::ianto Antonio de Theresopolis, 4 ; 
na d ·' S. Nicolau d(} Suruhy, 15 ; na. da villa da 
Estrella. :) : n:.. de No-sa Senhora da Guia. de 
Pacopahyb:Í, 3 : ua de Nossa Senhora do Pila.t•, 
15; na de Petropolis, 2:~ ; sendo o total de 4:?8; 
e o tenenie-coronel Francisco de Paula Bulhõ ·s 
Sayão obteve nu municipio da P<1rahyba. do 
Sul~ freguezia. (!,~ S. Pedro c S. Paulo, 16 vo
tos · na. freo-uezia da Encruzilha !a., iG ; na do 
Cebolas. 10; na da B8mposta, _::,: no mumc1p10 
da Sapucaia, parochia de Santo Antonio, 21 ; 
na de Nossa. Senhora da Conceição da. .A:ppare
cida, 6 ; na de S. José do Rio Preto, 1.2 ; no 
mun icipio de Iguas;;ú. parochia da villa, 21 ; 
em Santo 1\ntonio de .Jacotinga, 12 ; na de 
Sant'Anna de Palmeiras, 4; na de S. ·Joii:o de 
Meri1y, 7 ; em Nos~a. ::lenhora da Conceição de 
1hrap1cti ~ 40; no üc Magé," Ír~'guezia da ci
dadn~ 45~; na de Guapymirim, 20 ; na de The
resopolis. 10 ; na dP. Su ruhy, 6 ; . na E strella. 
:38 ; na de Nossa Senhora da GUia de Pacopa-

to;· e secretado da me:'la .Antonio José cb Ro
cha Machado contra o facto <le ter a mes::1. elei
toral contado :10 coronel Francisco José Soa~·es 
um voto que foi d;•do :.l Francisco José Soares. 
Os dem<tis membros da mesa contr~tpl"otestaram. 
acompanhou a act!"l. da. mesma eleição tanto o 
protesto lSCripto pelo r. •fcddo eleito:· como o 
c._ont!'aprotesto e a cednh de que se trat.a; re
solvendo esta junta <JUC f•-.sso tanto o prot•·sto 
como o contra rotesto em OI"i ""Ína.es e a refe-
rida. cedula remr~ttidos com esta actn. á as~em
blea leg:slativa. provincial. Coacluid2. por e-;ta. 
fórma a a~nr:1ção geral do-.; _votos a. junta apu-

dep11 t~t !os prC'\'inciaes e aos dous citados mais 
votnnos tr>nente- ~ oionel Franci;;;co de Paul::~. de 
Bl1lhões Sayão e coronel .Franci .. co José Soa
res e po;- ~s~a. fórma deu-se por findo-.; os tra
balhos e foi esta act:1 cnCI!rrada e a.::signada. 
pelo Dr. juiz de direito, presidente da junb. 
apm·adora e os demais membro~ retro DOlaCa

dos commigo Manoel Rodrigues dtJ. Costa que n. 
escrovo c assigno.- Jose Rica1-rlo Gomes de 

· · ·r it . - lJi H r, • ·-

gucs da Costa, seel"etario.- Narci:.o JosJ 
Socwes.- Seve1·ino Fo1·11ú[Ja .- .José Fernan
des Gw·rido. E' o que constava da referida 
ac :'l. 3-CJlll em c e men e r~m:;cnpt~. ara
hyba do Sul, 13 de Fevet·eiro de 1884.- Jose 
Ricanlo Gom.es de Cal"valho. juiz de direito. 
- J.lf an.oet Rod1·igues da Costa.- Severino 
Formi[Ja.- Josd Fen~amlcs Gm·1·ido .- .Nm·
ciso Jo.~é Soares. Concenado por mim José 
Antonio da Gama, tabellião de not2s.- .JosJ 
jtntonio d'a Gama. E par·a constn.r passou-se a 
presente certidão, escripta por ruim Joaquim 
Hell'lodoro Gomes dos Santo;;;, 2° official da se
cr,•taria do governo da. provincia do Rio de Ja
ll"Íro, na. ·la. i;l)cçiio dn. mesma secret~tria, nos 
28 dia~: tlo mez de Fevereiro de ·1885. Quarta 
s r.-cç~io da secr(}taria 1lo g-overno da pr·ovincÜL 
do Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 1885.
Alipio d' .A-vila Bitencow·t. 

• • ::::> .. • 

vidado pelo meu digno amigo para ser candi
dato à a~s~mbléa pt·ovincial em 1881. pelo mu
nici pio de l;ruassú, onde tenho a. fortuna de 
contar importantes o dedicados amigos, de
claro que a minha. victoria, ou antes a victo
ria do nos::;o p~rtido, foi devida llnicamente :tos 
seus esforços e i ncon testa vel prestigio em um 
districto de que é o legitimo chefe . 

!\·!anda a \'e1·dadc que igualm~'nte declare que 
a. minha candidatUI'a não recebeu o menor au
xilio dos illustt'es :chefes do nosso partido. 

...:.. .. 
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Faça dest'trespostn; o uso que lhe a.pi•rouver, 
e sou cotU verdad:ir<l. estima. e muitn. conside

. ração-Seu amigo muito gr;lto e affectuoso.
Fran,cisco Jo:;J Soare;;. - 7 de Março de 
1885. 

uim: a.mL:-o e Sr .. D,.. FranÇa Cal·valho . ..;,_ 
ResponJo ã sua carta de 20 Jo cor!"enl e, decla
ranrlo uc é exacto não terem os ill11stre: 
chefes beraes concorri o p'll'a a victoria da 
minha can(lidn.tur:L :i ieputação pt·ovinciaL a 
qual d ,~veruos unic: ~ e c :clusiv:'!.ml!nt:} aos es
forços do~ meus e dos "CUs amigo<.:, 'ine con
stituem !J~j~ o parLí.Jo liberal elo !)o d:stricto. 

Quan lo V. S. convid u-mP. pa1':t ser candi
dato. um mez, maí<.: ou menos, ante;;; d 1 ehição. 
recu..;ei-me accr1:ler ao s•m P'>dido, ced•.mdo só 
depois de :·eiterad 1s in::tancia:: sua-:. 

E' ainda exacto quo, quando lembrei a V. S . 
.a convcmtenc1a e a tar para. epots a sua a 
minha candid:-Ltura, V. S. re .pondo :-mo que 
de modo algum deveria a<:sim ser, pnrqun.nto. .. .. .. . 

liom avi~u que elle se etfcctnassc, afim 'de que 
os el~itores , alentados, caminhassem de uma 

ara o a tra vi c t' 1ria. 
A·s suas ordens, dou á V. S. o dü·eito de fazer 

desta o nsn qu: ~ entender. 
Sou de V. S. , :lttento vene radar e obrigado. 

-Dr . .Jo.;;J Tlwma::; clct. Po tcit~nctt{a . 

N. 7.- Exm. Sr. Dr. Pelro A. de Moura 
Cari'õ.- Rogo a V. Ex. o favor de re;O;ponder
me janto deste s.o nlio são exactos o-s.ségi.üntes 
factos: 

1. 0 Ter eu no dia 5 d~ Janoiro corrcnt3, pro--,, ,. . . ';"' . .. . . ~ 

citando-H1e providenciai> promptns, n.firn do im
pedir quo emba1·cass"lm p n·:t a. ft·r~guczia de 
Gu::~. ym :rim rMn.géJ alguns capoeiras. . .. 

er· . 'x. cncn.rrega o o tenente tetra 
de d~r as àevid:ts provtdencbs pD.t·a que n:1o 
se efrectnasse o refel'ido orubat·que . 

3. o Ter V. Rx .• a pedido do Dr. Jose Ca·'b.tno 
dos Santos mandado tomar po1· termo as d0clara
ç~es de UlU individuo, por nome-Moraos-qur~ 
d1s•e h a ver ;0;ilo convid -- do por ·Proença e 
~attla-capoeiras conhecidos para irem inuti
hzar :1. eleição da Guia, a mandado do conse
lheiro Pereir.1 da Silv:1.. 

4.0 Ter igua lmente V. Ex:. dado a.s ncc"~sari:1s 
providencias, afim de .. mbat·.<tça.r o embaL'q ue 
dos me::;mos, no dia 6 do corrente Janeiro. 

Outrosim, peço a. V. Ex. que rue p~-rmittt: 
fazet• da. sua resposta o uso que me aprouver. 

Rio. 2G ile J :meiro de ·1885.- Sou de V. Ex. ,.., 

- P. S.- PóJe V. Ex. fazer de minha res
posta o uso que lhe convier.__;_ Era ut supr<!. . 
- .JI .. Cw·ijó. - - , 

N. 8.-lllm. Sr. tenente Antonio Joaquim 
Viüira.-Rogo a V S. o favor de respond.-~r-~c 

5 do corrente rnez do Janeiro, em vil.·tule de 
r•:com mendaç1io do Exm. Sr. Dr. Moura Ca
ri'ó, :3' delcg-aJo de policia da côrtQ, encarre-
ga o o capttã!J A re o 1 etro e acompa
nhar-me com Jous agr.ntes, afim de i~t~pedir o 
erubarq uc de alguns capoeiras para :Magé, no 
l.Jond da carreil'a da Piedade. 

' de direcçã.o, 1·eti1·ando-se para a praça do m~r-
ca.(lo. 4.0 Si V. S. conheceu algum dos indivi
duo,, que acompanhavam ao dito capttão Mon
teiro. 5.u Si não nos COllservn.mos no ponto dos 
b 1nds, donde só s 1himos C.cpois de haver elle 
partido. 

P :·rmitta-me V. S. fazer da sua respo~ta. o 
uso que me approuver. 

Sou de V. S. Ven.erador e C•·ü~do.-C. J _. d~ 
Fl'C!i1ÇC~ Caruallw. 

Illro. Sr . Dr. C. A. da França Car\'a1ho. 
D claro sob juramento que no di:l. G do mez 

de Janeiro corrent~ . em \·irtud0 de ordem do 
3'' dele ..,.ado de )Olida ue me foi t1·a nsmittida. 

IllÍn. e Exm. Sr. Dr. C:.trlos Antonio de . 

pelo SI.'. tenente V1eira, a.compan e1 ·• . e
van.lo commigo dous agentes policiacs~ afim de 
impedir que erub·, rcassem no bond maritimo 
da. carreir:t dtl. Piedade alg uns individuas que 
consta va seguit·em para a freguezia de Gua.py
mirilll. senlo um dellcs o capitão l\Ionteiro . 

França C;,trvalho. 
Em resposta a carta q ue V. Ex. ::;e dign ou 

dirigir-me em dat:1. de 2ó de Ja n r iro prox.imo 
passado respondo ser eJ.:acto tudo quanto s e 
acha referido nos quesitos que formuh . · 

Côrte, 28 d9 .TDneiro de 18~5.- Sou de 
V. Ex. collega. aff~ctuoso c cris.do o!Jrigadis
simo. - Pedro -'l tt_qusto de 'A{ ourà Carijó. 

v. n. -8 ·· 

Quando. approxim:: va-sc a hora da. sahida do 
bond vinham dirigindo-se p:ll'a. o mesmo. o dito 
capitão Monteiro acomç>anhado. de quatro indi
viduas entre os quaes conhec1 dous de nome_ 
José Carvalho de Souz:t e o preto JerQnymo,~ 
vulgo Morango, mas a muito pequena distancia 
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<io bond retiraram-se dirigindo-se para o lado 
ch pt·aça do mercado. 

Ficamos ató sahir o dito bond sem terem dle-; 
embarcado. 

Póle V. S. iazet· o uso desta-resposta como 
convier. 

. ) 

Jos~ de Fl'eitas Rihien~e e A. Barreiros da 
Roe.ha.-Tcndo VV. SS. $C achado em -iuiuha. 
c:1.sa no dia 5 J.o corrente Janeiro, ::a occ;1.-ião 
em que fui procurado pelo Sr. capitão Mon
teiro e mais duas pessoas, e t~ndo t ~ stemu-
4hado o que s) passou cntr0 m:m c estes St·s .. 
rogo-lho:;; o favor de, sob jurame:1.to, me respon
det·em, junto desta, ~i não é ex:~cto o que passo 
a. expot· _: .';' 

ir a Gu~pymit'Ím, a fim d8 a.m:.ilia.r-ro.e na mi
nha candidatara, por set· eu um cidadão popular, 
e pa1·~ esse fim não pre.!isaxa de di~heiro. m •s 
s1m e umll. recommen a.çao par,\ o pr~Sl< etl o 
da mes:1., at::c:'e~centa.ndo que h:~.via. de a.rt·anjar
me cliv.:rsos votos conservadores, indicando-os 

illm. Sr. Dr. Carlos Antonio da França 
Can~alho. -Respo ndendo,docla.ramos !'~r e~a.cto 
tudo quanto diz na su:t presidente carta, áccrca. 
do Sr. cJ..pilão e mais duas outras pes,o:J.s que 
entraram em sua casa com o m<~smo Sr. :Mon
teiro quando ahi nos acha.vawos; devendo porém 
tz-el· que nao con eciamos ~::::. · 

e 'l ue soubem~:,s ser ellc perq_ue ouvimos V. S. 
lractal-o por e;;se nome; atllrma.rnos sobrejul"a-. . ~ 

respo;:;tn. o u~o que q ui:r.~r. ·· 
De V. S. a tten tos e criados obrig:.1dos.

J!anoel .lr.se de F,·ei:os Bahiense . -Pharm~-.. 
c>utico, Ulys~cs Cn-'~.-.:1ntonio Baup,;... 
d<t Roclut. 

Atte.:;tamos que as firmas supra, são ver-d~
deira.s. Rio de Ja.ueiro, 27 do Fuvereiro de 
1885.-Jirln o.:l Joaquim d J Almeida Sitva.
M aJ'-ocl Joaquim de O iiveira. 

N. 11.-lllm_ e Exm. Sr. D1·. Ca.rbs Anto
nio da. Fr:.nç::l. Carv~lho. . . . -) . 

para o quo apenas me pediam uma 'simp es exto:-qUlrem e mtm uma ec araçao asa. 
apresentilção para o presidente da mesa, pois, chegn.ndo ao ponto de me d·,clararC'm que eu 
uma Y«B que iam, desejavam ass:stir no collo- haYia de dar ou por bem ou por mal; achando
gio a eleição. me eu só em casa. com o capitão Juct Felippe, 

Diss~-lhes então que o pla:1o csta\·a conhe- e eram ellcs os Srs . m:1jor Alexandre José de 
cido ou revelado, e que. elles ia.rn a Guapymirim Siqueira. o tenente João Candidn Cbaves, Joa.
par:l, em <.:u:npl'imento de ordens do Sr. Pe- quiro d(: Souza Reis o Justiniano José da Fon
reira da S!h-:1. in~1tiliz ·H' a elei;·ão, e que a re- seca H.ibeit·o, não ti\re pois remedio senão cedet· 
com:ar.md !Çfio e:~l. ap ·'nas 11m salro conducto pa.t·n. me ver livra delle ~, e :fiz :t d~claração por 
pat·a. não sel.'em su,peüado~ em tcr!'a e3t!'anlla. dles impo•ta. pol'me achar ja lJem aborrecido,. 
onde não ct·am conhecidos. Protestaram :;er depoi~ de ter :·ocusado íazel-a, não obstante as 
inexacta a minha descmfiança: por tt!rem sido -muita-; proruess:1s de protecçãopara qualquer 
sempre e serem liberaes. cousa que eu quize' '( ou prec:sass~ com que o 

Dirig-i :1do-mc então ao capitão Monteiro, de- Sr. major Al·.:.:ta.nd:·e José de Siqueira me af
darei-lhe: -Sr. capitão, não doshonre a sua fr~ntou em nom.e do Sr. con..;;elheiro Jo:Io .Ma
farda e fique certo de que, ~i persistirem no noel Pereira Ja Sih·a . 

r ~ito <lf., i a ua 1 ,n·rim em ez de Eu não ueria contar est:ls cousa~. mas em 
irem para. H. irão os tres p:tra a casa de Ca- vi:>ta do procedimento repro\·ado que tivc!'am, 
tumby, que ainda. tem cominoJos para recebe!- publicando, pa-r::t. comprometter o meu c:•racter, 
os, e garanto-lhe~ que votl jà dar as providen- urna c:·Lrta dirigida a -mim por V. E~. e que 
cias ~entender-me com o chef~ de policia. ni'io sei ~i er.t verda.deit·a ou falsa.; porque não 

Assim Hpertados, confessa1·am ~er el:acto o entreguei nenh11ma, entendi do m<:u dever 
que eu havia supposto, mas que ccrilpromettiam· expor ::t. V. Ex. o que se pa.;.:sou. 
se a. não ir mais a Guapy, pelo que não os in- J:i na audiencia, do di:l. 14 do corrente, do ' 
commodasse. juiz muni-~ipal, requ0ri a presença do Sr. major 

Outrosim, pc~,o a VV. SS. quG me,permitta.m Alexandre J;:;sé de s:queil'a, par«. dizer-lhe em 
fazer das suas respo;;tas o uso que me convier. face tndo quanto acima vai declarado, ao que. 

Sou d~ VV. SS., criado, affectuoso c obrigado. inf3lizmente, não pudG fazer, visto ter o mesmo 
-D1· . C. A. cl(l, Fi'(!;?ça Cai'W.!lho. juiz indeferido o meu pedido. 
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Desejo-lhe sa.ude e felicidade, e á. Exm~. fa- - Autoriso V. Ex. a f..1zer d0stn. carta o uso 
milia.; disponha V. Ex. de_quem lhe e com que entender. Sou de V. Ex. venerador cria
estima e con,;ilera\~ão e l"e;:,p~lto, e sou do e obrigado.-•Juapymil'im, 28 de Fevereiro 

D3 V. Ex. amigo, criado c muito obrigado. ' dr) 1.885. - .. ..intoniu ~11 ociet GagJ Qu.inta-
-.·h~tonio de . ..,..1.:;c•·cdo Coutiaho. I ni!l!a. 

Reconheço verdadeir;:. a assignn.tut·a. supra.. R•:conhe .o verdadeira a. firm:J. retro de An-
a r. - L· • , - • tonio Ivlaciel Gago Quint;nilha.. Hio de Ja
E~~'te;;temunho da verdado·- Elisim·io José neiro, 4 de )1arço de 188;). Em testemunho da. 

de Ab1·eu.. vcr-:ladc .-Pedrv Evange.~ista de CGst1·o. 

• -.- o N-.14.-Illm. e E~m .. Sr.Dr . Carlo~c; Antonio 
Ajuda ,le Guapy mit•im, ~os 16 de Janeiro da França Carvalho.-Guapymirim, G de Fe-
anno de 18S5. vereiro de i885.-Em resposta a sua carta es-

lllm. ~ E:ttll. S1·. Dr. Ca~lo3 A~Lor..1o da tranhan.Jo a declaração assi.gnada com out:.-os 
França C:1t:valho.-J;i. escr;JVl, ha ~ao poueo mcsarios por o Sr. Antonio . .Maciel,Gago <;!1ü~-

. tempo. a V. E~. e~p~1cando a mzao por ~ue / tanilha enviad·-1. ao Sr. pr::srdonte ü<t provm?1a 
dei ::tos Illrus. Srs. maJor Ale:(:lnclrc: Stque1rn., 1 de t·er 0 conselheiro Pe1·cira na Silva obt1do 
Joaquim de S_:>uza Reis e J?~? C·mdtdo·~h~v~s f HJ votos e V. Ex:. 27 nest(l. _fregne~ia, t~nho .a 
uma. dr~clar~çao em c1 ue alrus n:da ~~:u~ dtzr~ · di:c 1·-lhc 1" que por obs')qmos a n_n~:1, o Sr. Qm
de que ouvrra de. algu8m ter· trdo \ · Ex. 21 tanüha. não votou no i •j escrut'nlO como me 

· · · .. ; 1n.Y1a. prevon140 por rno:1vos que 1e er(~m 
sendo i:>-ua!mente certo que log-o J.epois ouvi pessoa:;s e cu não. quiz indag11r; 2: ~ue com cer
dizer d~ pessoas fidedig-nas que V. Ex· ti v esse teza no zo es.crutlno o Sr-. Ma..c1et Yotou em 
· o 4:1 c c n. elheüo Perei!·a da Silnt 3 votos .. 

somente. p~dt~ ~ qne não tnnho du-vi~la 0n1 affi1·ma.r e n.t6 
Ota, V. Ex. comprchendcd 0:3 apertos em tral)alhoú nelo senhor, embora com reserva o 

clue me :1chei com t:mtos c:tvn.lhr}u·os ~m casa, aue V. Ex: ôde ver elo ab:~ixo assi •Yn ·~do ·aos 
aque a. 1ora • . qu :1. u _c - ~ eleltoro~ que lhe enyiamo~; sei 'lne o Sr. Qai-: 
emquant? não lhes Clesse essa ~!•} cl:l.raçao. L t:tnilhn. por obseqUlos feüos a sen fina:lo p:n 
porqne JUlg~wa ~tuc e:n nada _ohendesse a sua qun.ndo falliu ::\agradecido a conserv:.~dores deste 
delid:Ldeza e a nnnha reputaça.') e o meu cara- lnrrar c da corte e por isso não tem <lesemba
cter sacerdotal, log-o lh'a "fiz e lh'a entr·:)guei. r;1Ç0 paTa trabalhar pelo J!~trtido 1i.beral, quando 
. Nada mais sei, e nada mais tenho a dizer a elle diz francamente que e repubhcan? c tahez 

V. Ex. a tal respeito. recordando-se da. protecção qué seu pa1 recebeu 
Estimo que goze perfe: t3 s~ude. e com todo o tivesse condescendido com os cons~n·aüores a~

r.:=speito e con~id0ração me assigno-D~. V. Ex. sign~ndo n. declaração que rcmcttcu ao presr
-:se:-r~pre amigo verdadeiro e seL'VO obr1gado- ,tenle a. ajunta apuradora. 

_,. . #- ·. -· ou e . •x.amtgoeo .. rl::;-aco.-..: .. (m,oe 
Reconhe~~o verJa-leiras a lettrn. e assig-naturn. Juse V:vos. 

supra.. 1Iagó, i7 de Feverci;.o de 188:>.-Em Reconheço vcr.:ladeü·a. a nflirma sup;a.-Rio, 
~ · · .. · 27 e evere1ro e t> · • ~rn tes emun 10 c:~. 

itndrarle Almc:'cla. v.::1• •. ln.de.-~b2tO,iiO Herculano de. Costa Bt·ito. 
N. 1:3.-lllm. o Exr:n. Sr. Dr. Fr:mça Cm:- N. 15.-lllm. Sr. Souza Reis.- Fazenda .... da 

valho.-Dcvo um:1. cbclaração a V· E~. Asst· Cachonir:t, om. Surul1y, 5 d~ Dezembr;) de l~ti~. 
oonei por rriera defercncia para com ~.lguns ca- Fi'[uei sorpren lido com. o rosult:·l.'lo da elc1çao 
~alleit·os que no dia. H do proxin~o pa~sndo me?. da. freguezja di'! Guapymerim, .P:1rl deputados 
de Janeiro me p:·ocnraram em m1nha. casa. uma ú assemblé:J. aeral. não tendo nsto o Dr. 1hr
docla~:tç1io de rtuc V. E~. tinha. titl::- :!.7 \'Otos tinho de Campos Filho com um ~ó YOto: tn?~o 
e o con"elh· ... iro P .•r•' irn. da Silva 19 \'Ot?s, mais quando o-amigo vindo a est:~ sn:t cas~ \'lSl
quando d'' ftcto V . Ex. teve -fi e o cons:e!~'' lrO t :11.·-me no d!a 30-ainda uma v~z garant1u-m~ 
Pet· •Í!·a da Silva :3; confe?so que l!rocedt trrc- dar-lhe 0 sc·n voto-desejo, pois, que explique
gula.rrncnte, mas fn.ltou-m: a c

1
nrttg".m ~tl':l. m~ 0 incidente. "\mais vigoros~• ::;?-ude e~ res

rcsi..:t ir a in-tancias tr')pettd:t• c? maJor 1 r - peit:wcl familia almejn.-lhes o :nmg-o olmgaJ.o 
xandt·c de Siqueira., Lop~s Sobr1a.ho o outr~s, ct·i~do.- Bencdict~ Sou.:;a. B arbos1.t. 
que ató m~ lembraram lmport:mto favor fello Illm. Sr. Benedicto Som~a. Ra·bosa.- Co,mo 
a mr> u finado pai. c1 • h I 

Como mf:lsario c ue fui costumo entregai' <1. . gua!·dn. e mm a mu ~:er 
crevct·-se ta11to o 1vro as n.ctas, como o a o os os m u,., .1. '.1 , ' . . 

· d me no llolço, não o título de d et tor, mas stm o tr~nscripção do r scrlvào e p:\Z_, que como e•:'• de votante de 1876, que se p :trecem; e d. ande 
todos os m'Jis mc~arios. viram escrever o <'1?3I- ll - r 
gntram. Escrevi tamb!'m uma d:1S authenttc~s o~ por esse .o?g:t_no)á n~\ ca~e a r:aolOI pos-
,..,ue declara. com verdade o resultado da clCI- SlY<Ü rernedt~n, lt~ usta d~t 'llslalfl.ctato ee·'mte~~~ 
•
1

- moro. Incomr.ooc ou-me muL o esse ac 
çao. , d · v E~ 0 necessid~tde de apresentar-me pes.::oalmente ao 

Igu:alm:;nte asse\ ero que e r a . . consslheiro n'brtinho Cam:)os -p:1ra. justificai-o, 
meu voto· . ·'"" r que dia par·\ t'"'S"' fim. Affirmo sob juramento tud_o quanto. 3:c1m~ e espero o :~~1o 0 ma . .' ' t L L 

1 
f;~ilía e 

fi.ca. dito e es tou prompto a JUrar em JUlZO sr Me~s comprtmentcs a su?''""rcsper. ave .,.,. _ 
. r.· r preciso aind·1. que me l)ossa cn.usar I aqul :fico como se u ~tilll::.O mutto obrroado. assun o , ' ' s ~ Reis · 

is~q de!: gostos. - ott .. a _, • · 
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Attests.mos 
é do proprio 
Souza Reis. 

que a rnhric9. sttpr.'l. Souza Re1s j R~conheço as firmas retro. 
punho elo Sr. Jo1quim Jose de Rio, 11 de Fevcr,~iro Lle 1885 .-Em teste..; 

Rio de J~neiro. 27 do Ferereiro de 1885.
.:.lf o;zoel 'Joaquim de .:llmcida c Silva.-JI a-

T • ·~ .,. ; ·? •,,. t 

..-ordêldciras as firmas supra d:\ 

l . _,, ·- • . ., 

munho de verdade.- .:in!o,1io IIeí·cuhmo da 
Co:>ta Brito. 

N. i5 A.- Illm. c Ex.m. Sr. Ih·. Fr::mça 
Cs.tv;üho. Suruhy, 3 de Jane·ro de iSS5.-Tcm 
esta t)O!." fim commumc:.w-lhe que :u·ranjei para 
V. Ex.. o YOto do meu <uuigo Joaquim José dr~ 
Souza Reis. que. como !:abe, não lhe deu no 
priR1eiro esc·rutinio. 

va-lhe ag-raàe~enJo~ mesmo porqnn ach:1-se 
dle desc:ontente ~·om o com: :lheiro Pereira da 
Silvn . 

Toda. ~·c'scr\·a so.]H'0 o voto qu'"' elle lhe dá. por
que por emquanto me recomraendtt ellc natu
ralmente por não querer compromett"r so com 

munho da verda.de, Anto;âu lietcu&ano dct 
C os ta Brito ·· 

N. 18.-Publicn. lór·m'1.-0s ~b:tixo nssizna
Sem moti,·o para ma1s sou com estim:t de dos, eleitores da fl'egu0zia àc N'o>1sa Set;hora 

V. S. amigo, att•;mto criado obt·igado, B . .:ll?:cs , à':\.juda cl-- Gun pymirim do município do f.Iagé, 
Ba;·bosa. declat·amos sol .. mn~'ll1f'nt0 que é UO!"SO ca.udi-

Att"sto sGr verdadeira a firnu retro. R10 de d<,to à A~sembléa. Ger~l na prox.ima eleição. 
Jau0iro. 2i de Fevereiro de 1885.- jJf (111-oel qur' vai pr·occ.ier-sc c. :)1 dn Outubr·o do cor
Joaq_niln de A.l,;wida e Si!'lia.- ~llanoe! loa- rent", o lllm. Sr. Dz-. Carlos Antonio da. 
quim. de Olivei1·a. França Carvalho. Assignamos o present0., que 

o m::~smo senhot· fo.t·!i o uso qllc lhr~ convier. 
Reconheço Ycrd~deira as firmas supra. .1 õJ , ·• • _ 

e ... cl:h. ·m testemmn 10 (a carpo l\Iag::dhã0s Alvares de Aze-.;edo. 2, li. 
Hci·c~~lano da Costa • 1 r. • 

N. i6. -E;:;tanclo no dia 1.0 do commte a noite 
em casa do nosso amigo o St·. Dr. Fran~a Car
valho. onde app:wecer·am os Srs. Joaquim .Jose 
de Gouvêa 0l!veira. e Antonio de Azc\·edo Con
tinha, eleitores de Gun.pymirim, ouvimos do 
primeiro (i ue votara no Dr. Ft·ançn. Car\•r..lho 
no 2" escl'utinio, o que podia a!>scver~n· não 
fa.zer muitos outros consel'vadore:::~ por estarem 
d10scont·1nte;; com o eonselheiro Pereira da 
Sih·1, ern vist·t d:1. de~consiJeração com que os 
t1·atara de[lois do primeiro, negando-s~ a des
empl'lnha.t· compt·omissos para com cllos ; C:)D

cluindo por declarar, qu ~ por sua p .r te dous 
votos de con--erYadot·es elle :1ssegurava~ sendo 
um de nm compadre e outro de um eleitor qu~ 
lhe devia 750$000. 

• :> 

pugnadns pelo Sr. Antonio de Azevedo Cou
tinho como virtualmente confirmadas. visto 
como declaram que em preseny'l. das manifes
tações que observava, csp~rava que o Sr. Dr. 
França Carv<tlho obtiyesse mais de 40 votos. 

Rio de Janeiro, 1.2 de Janeiro de 1885. 
F'ranci;;co de Paula da Costa Barros ~~yão. 
José C:JPtano dos Santo:;; . 
Antonio Rodriguea da Silveit'a. 
José ;a Silvll. greves. 
Augusto Raphael Po·ssollo. 

)Ligue J.{ogr•rln Pavõ0s. ::;, Porpllyrio Jos~ 
Saldanhll-. 4, Antonio de Azevedo Cc.utinho. 
;:,, :\.tear o o,:c :::ia a.n a. , e ro ~ ~g: 1 ãcs 
;\.lvat·es de Azcv0do. 7. Albino .To sê da Rc!la. 
8, Manorl Pinto Roch:1.. · 9, João d~ Siqucirn. 
Rei:-:. 10, :ln.to.,io Jlaciel Gago Qgintanilha. 
H. Leopoldino Gomes da Sil\·e ra. 12, Manoel 
Jost~ de Li.m:t.13,Claudino Esr:ossiada Veiga..H, 
Luiz Antonit'l cb. Rozn.. 15~ João Escossin !Juque
Estt•a.da. de Vasconcellos. H). Luiz Bor::es Fur
t;>.do.17,Antonio T.•ix.rit•a dtJS Santos. R.~~eonhe
ço vet·dadeit·a. a as ign~ttm·a supra de Antonio 
l\laci··l G:tgo Quin~tnilha . Ma~ó , 4 de Fcver·eir·o 
de 1885. -Em te~temu nho da ver,lade, esta. va o 
signa.l publico. Gr:1tis.- Eli.~ir.wio Jo.,·d de 
Abtett.-Esta"a o seno de 200 rs. por uma 
estmnpilh::~. de,•idamentc inutilhtlda. Reconhe!{o 
yerd dei.ro o sign \l supra. Rio de Janeiro, 10 
de Mat· .o de 18-)5. E.m testemunho d 1 verdade 
estava. o signal pnblico.-Pcdro Eva;1gelista 
de Cast>·o.-Pag-ou 400 rs.-Nada. mais ::: se 
continha nem declarava em o abaixo assiQ"nado 
que para a.rpli foi t.ranscripto, ao quàl me 
reporto, e de seu teot· eu ta!Jellião interino 
bem e fielmente fi;: e:.:tralür· a. prrsent~ publica
fórma. que me foi pedida, conferi. e, ;1chando 
em tudo conforme com o proprio original, sub
screvo e :~ssi.!.)no em publico e raso nesta côrtc 
e cidarl.e de S. Seba5:tião do Rio de .Janeiro, aos 
10 dias do mez de Março do 1885, E eu, Pedro 
Evangelista. de Castt·o, tabellião interino, sub-
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scrO\'Í e assigno em publico e ra.so.-Em teste- 1 da petição do sapplicantc : Dis;;e, que no dia 
munho da verdade- Perl,-o Eorm[!elísta de 8 de Janeiro pro:dmo pa!'sado, seriam 7 hora.:; 
Castra_ -Rio, 10 de Ma1·ço de 1883.-C' ast1·o. da manhit, in~lo abr!r á port:l. <la. capella. c1ue 

N. 19.-Illro. ·~ Exm. Sr. Dr. Carlos An- Sf!rv~ de matr1z, aht cnc?ntro~ dettadü ao chão 
tonio da França Carva1ho. · · o cd:tal que na vespera tmha sldo affixa<lo nessa 

· · nortn. pelos membro~ da mesa d<L eleiç.ão geral 

de aneiro o corrente fo1 o se~unlte r. : q11e e 
França Ca1·va.lho 2i votos e Pereira. d Silva motivo de encontrar-se o edital despt•eg-alo 
19 votos, 6 falso 0 que pt·opalam, •• pois, s~I.J·~ndo ,julg-a P.lte testemunha ter sido proveniente da 
eu por te I" vi~ to e as;;1stí lo ate n re~ult;~do :íinal p;t·~ndc tr~mpe;;tade que houve no dia da e· eição. 
da cleit;ão que 0 meu amigo obtr~ve 4:J votos e Que no dia da. elei<.:ão, a.chando-se presente na 
Per··ira d::l. Silva :3 votos, estou pl·ompto ::.. oe.casiao e no ::vto da apura~ão, ouviu a mesa 
jurar isso em juizo sendo p1·eciso e autorizo~lhe nnnunciar o s·~~ninte: << Dt·. Caxlos Antonio da 
a fazer dessa 0 uso que lhe convier. Ft'li.U(_,~a. Carvalli-o, 43 voto::;; conselheiro João 

Sem m::ris as~umpto son d ·~ v. E:~:. amigo, Mn.noet Pereira da Silva, :3 votos.» E nada 
cri:vlo e obrig;ldc;,.-Po1·fii·io .Jose Salrlaílha. n.1a!s dis.s~ n~m lhe ~oi pe1·guntado, depois de 

- . . 
:..•'con 1eço ver :-, e1ra a e r:1 c asstgna ura 

su pr::t. 
!'lbgé. 17 de Fevereiro de 1885. 
~ . 

re.s cle.A ndraclc e . .:l..lmeicla. 

N. 20 .-Illm. Sr. Dr. C. A. da França C::J.r-

e a.ssigna com o jui'f. e procurodor do suppli
canlc, do que Ludo dou fé. Eu Ricardo Soares 
de And1·ade Almei la, escrivão, o escrevi.-
Paula.-Jose .J. ~~nc:: c (dSi wt..-JVStJ ,,aqt~im, 

dct Costa,. 
2a te~ternunha. -Joíl? Evan?elist::t de Avel-

~ .. ' 
Em t·esposta. á sua carta, Lenho a dizer ~~ provincin. da. Bahia, offici::tl de ferreit•o, moro.dor 

V. S. que tendo ido :~ Gua.pymerim~ visitar nn. freg-uczia. de Guapymirim, c aos costumes 
minha farnilia, a.hi pass~i o dia. 7 de .Janeiro disso nad::1.: lestemunhs. jur~daaas Santos ; 
corrente, q tendo ido ao colleg-io el·itoral. per- Evangelhos em um livro delles, em que poz a 
guntei <.tO Sr. Alexa.ndt·c Magalhães A. de sua mão direita, 0. prollletteu dizer ::t. verdade 
Azevedo qual tinha. sido o t·csultado da cleiçã,,, do que soubesse e lhe fosse perguntado. lnL1ui
declartmdo-me que V. S. tinha. ti.lo 4:3 votos e I rido sobt·fl os ítens da petição do supplicante 
o conselheir:) Pereira d:1. Sihra 3; decla;·ação que l11e foi lida: Disso que no dia 8 de J)olnúro 
essa que foi <:onfirmada pelo mesar1o o Sr. Ma-l pt·oxiroo passado, indo pela manhã em .compa-

~ . .-:- . . .. · .';""' , \ ~· •. .' 
o .1: ~ ... ' 

out;·os mesarios F1·anci~co da. Fonsnca e An- do Banan:ll, pot• ser ell0 te•temunha residente 
tonio Maciel G:1go Quintanilh:\ qnr) a onviram. quasi que junto a ca!:ella, encont1·aram c:::thido 
Era essa a. vota ão de 4:3 votos ara V. S. e 3 a orta da referid:l. ca ella um edital molhado e 
para o cons~lheiro Pereir:-:. da Silva que ~'StaYa qnusi destr·uido pelas c h uvns, e que o a.pa
escripta no edit:1l affix::tdo na port.a da. igreia. nh~1.ndo, por curiosUaJe o leram c verifica"a!ll 
que eu li c estava a.ssigna.do por todos os me- ser o edital ::tfix:l.do pela mesn. do~ trabalhos 
saríos. ol·itoraes para a . eloi~:ão de cleput:~dos gcr·aes 

Esta ó a verdade qne affit·mo sob jur~mento pob. l'reguezin. d:: Gnapymi1·irn, em cujo r·dital 
c pó.le V. S. fu.7Cl' de ... ta. o uso qun rnten ier. vinha ins .. rido o resultado dessa elcic;ão sendo 

Sou de V. S. Attento Vcncra;:or e Criado.- elle o seguinte: Dr . Cat·los Antonio da França 
.Jose (la Silva Bre-ves. Carvalho, 4:3 votos o conselheü·o João Ivlanoel 

Att-:stamo:, sor vcrdadt:jra a firma supra. 1 Pereira da _Silva, 3 yotos. E n.ada ma.is disse o 
Rin. 10 de Fevereiro de 1885.-Canclido · nem .lhe fo1 pergnnlaclo, depots de h.clo o seu 

·victo1·ino Ribei1·o.-.:1rtkw· 11{ otta. d'~p01mento e achando co~f~l'Ir:e _o ass1gna com 
.., . . . . . . o juiz~ procum~or do petlcionarlO; do que tudo 
h.ecot~heço verdadeuas a s fi r mas sut>ra dos dou f e. Eu, Rlcat·do Soares de Andrade Al-

attestantes. In(Úda o.scri.vão que o escrevi.- Paula . -.Jocro 
Rio c: e Janeiro, H de Fevertiro de 1885.- Eva;1gelista clr; A.vellm·. - Jose Joaquim da 

Em testernunho da verdade, Perlro E'VangtJlista C:Jsta. 
ele Castro. 1 são. E lo n-o no mesmo dia mez- anno 

N. 21.-Magé. 1885. Juizo municipal. Es- e logat· retro decl::l.rados faço estes autos con-
crivão Almeida_ clusos ao jnb: muni ~·ipal supplente major José 

Dr. Ca rlos Antonio da França Carvalho, jus~ FranciAco de P:1ula. ele c'JtH~ íà~~o e~te termo. 
tifican t:e. Justific:1ção. . Eu, Hicardo Soares de Andrade .Almeila. escri-

i:~ testemunha. José Nunes da Silva, de 52 vão o escrevi. Conclusos, em 10 de Fevereiro 
annos de idade, viuvo, natural e morador no de 188~. 
Guapymii"im. hwrador e sachristãoda m11triz de Julg·o pm• sentença ~ P!esent~ justifi~~ç~o, 
Guapymiriru aos costumes disse na la: teste- para que possa produztr os cffe1tos em d1re1to 
munha jurada nos Santos Evangdhos em um permitti:los. Entregue-se :i parte sem que fique 
livro Jelles com que poz a sua mão direita e pro- traslado. pa!ras as custas pelo supplica.nte. 
metteu dizer a vet·dade do que soubes~e e lhe Magé. 10 de Fevereiro de 1885. - Jose F1·an
fosse perguntado inquirido sobre os itens da cisco dc1Jaula. 
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N. 22.-lllm. Exm. Sr. presidente da camara 
munieipal àe :'.bgé. 

O abaixo assign:,do, Carlos Antonio da 
França Carvalho, a bem doi': sens direitos po
liticos, requer a V. Ex. que se sirva deter
minar que ô secretario da camara municipal 
cer 1 yue em que 1a e ora 01- 1e ~"Ui:rcg:!e 
o livro nas actas d:1 eleição a q 1w se procedeu 
para dr'p_ntado ge:a1, n~ dia 7 do p.r<:xi~n? rnfJz . ;:, 

E. R. ili. -Rio. 17 de F·~vere!ro de 1S8i.
Ca1·!os :lntonio dtl_FNmça C·o·cn.lho. 

Certifique.-Magé, 17 de Fevereiro de 1885. 
-Reis. 

José Joaquim da Costa, secretario da camar.t 
municipal de 1\lagé. 

Certifico, em virtude da petição c dr:spachn 
supra. que o liYro d:~ que faz m0nçflo o peticio~ 
nario, foi-me entreg,te no àia oito d · Janeiro 
"\)l" • , • 
dendo precisar a hora. O refrJt•ido é vet·.hde 
\lou fé. 

'N.?o s a ~nxo ass1gna os' ec aram que assls
tiram o Dr. Carlos Antonio d.1 Françl\ Carvalho 
~edir :\O Dr. juiz de direito José Ricardo ,G?mes 

nhado dos votos na occasião de ::.purar-se 
peb. leÜra t! punho do Sr. tenente-corónel 
Polycarpo, :.;ecrctario da mesa, em que so dá. 
27 a França Ca!·valho c 1.9 a Pereira d 't ·Silva, 
rec 'nhecila a lettr.L- por tres mesarios e tabel
lião, e o 4o, cr.afim, o officio que tt·es mcsarios 
remr~t eram ao piesl en e <a p!·ovmcm, asse
vr.:ranlo OS LlCtOS e dizenJo que fM:·Lm elles 
que copbram as authenticas e que e;.;t:1o con-

. ~ ~ .. -
tos a Frr.nea C::1.rvalho ~ 19 a Per~iradaSilva. 

.\ falsific~ção vai se pr.mmdo. Onde se es
conderam essas :>u,hcnticas3 

Esperemos o; ,juramentos e depoim0ntos 
ag-ora. 
~ Officin &'J l)residentê d:l pt·ov1 ncia .. -Illm. e 

Exm. Sr. - Os abaixo assignados metUbros 
·h me>n eleitor;~] tb ~reguczia Je Guapymi
rim ilo mulÜ?ipio do ~I~gé _cumprem um de-

< • 

Acresce ::ti nela. q u0 as legitim~1s !"l.U thonticas 
foram escript'lS, duas pelos proprios punhos 
do:: mesarios Antonio Maciel Carro r: int:milha 

)< ' ' • e Fran~' isco :Manoel Alve:; cln. Fonsec;:J., ::tbaixo 
n.puradora tb deiçii:o do\) ' distrido 0 enveloppo assignados e a out1· apelo eleitor Manoel · Pinto 
que continha a a.ct~ de Guapymirim, que,fosse da Hocha; e si !1. (lHe foi remettida V. E:s:. não 
conserv:do :':em se dlla.cerar o me:;rno enveLOJ"IP '~ 
fim de ~er ramettiJ:1. ~ acta ao pod:~r l e,.,.isla- estivet·.escripta por algu_:n~ .dc~saf'!lct:ras e com 

a. - 0 o r.~fendo re"nltado_, nao c verd:•d,··n·~. Deus 
tlVO. 1 \" E (~ . • ·11 ~ T • 

?ar<-rhybado Sul,27 deJaneiro d0 18q5.- guar~~-a ' . •x.- _,uapymmro, c.e . . anet~o 
l:-1~fino Flll·tn.Jo tle Almeida. Fr·:1.ncisco Pinto úc it:iS;J.-ll~m. 0 • Exm. Sr·: Dr .. Joso C~sa~to 
l\Ioreira. B::trão do Tinrru:i. Delfino Pinto de Farw. ~\.lnm,, ihgno. pr 'Std"nl~ da p:ovmct~. 
Du::1.1·tc. · Fra.nci-=co .José ;:,Soares. Francisco;(.-) -Jfa;wel .!osu R 'd1' 1 fft~cs.- I· ,·an~L-'C0 JI_a
Paula (h Cost:-t Bat•ros Say:'io, La Hsláu Vieit·a n.~c! AI'!'_~-~ :'~ Fonseca. - _tHtonzo Jlactel 
de Alweida. Jt1nior. Antonio Pinto Duarte., Grtgo Qut ,rta'1•lha. . . 
L: 1iz .José d ·~ Oli\·eit;,t e Souza. _·Jc:;:a.ndt·e l\h~ H.econh~ço vcrdade1~a.s a.s :u;_stg-na .. turas su
..... - IJ1.- '" .l}v~ "e lc ,I. evPd 1 r.'r·1nc1· ~co le -:-.rn-1 pra. l\bg", 11 de J,: n ••tro de 188-J.- Em test~-o·l. ~_l,{ ...... . ·l. <:l.St .l.Z .. t ,.L . . l .:.\t.:; 1 d .11 R ' l S lA 
nczes Vascon·~ello;; de Dl'UmÓnd. P:J1ica:·po l\fa- -umn l <l. . 0 '"'':·ua< e·- "'cart 0 ow·c.~ ( e .... .~.~1.-

H- - 4..1 • d A • 1 'i\1 r M ·u G . d rade :llm.ewa. 
ga Ja~~ .J 'Ves _e.-àZC\Ret oh, .. b .. ,lllrll oJ T~elrr~.' N. 45. - .Toi'ítrf ~ elo Comm.eJ·cio d(~ Q d,:; h-
An~omo . oaqu: m a oe a. ac 11re . ose ~mz . - ., . . . . 

vares (a i \'a am po;;, · an · ·i v::is, 
José Caetano dos Santos. 

Reconh"lÇO '''~rdad·'i l'•1S as fit·mas supra. Rio 
il de F•}vereiro do 18~:=>. Em testemnnh,) da 
v c:-dade bots.ra o signal publico. - .A1donio 
He1·cu.f.a;w da Cost a Bl'it o. 

N. "14-J or ,1al do Conu;;ercio de 1:3 (le Ja
neíro.-9' districto eleitoral do Rio de .Janei
ro.-F'alsifica.ção da act~1. dn Gua.py .-.Já. vimos 
quatro documentos, um do Rvm. vigario, um 
outro de um cidadão importante o Sr. Azere:lo 
Coutinho ; um terceiro-que é o proprio apa-

~}'J di:.:tl'icto. 2° escrutinio : 
Pctropolis- Pereir~t da Si!va 40, França. Car

valho 45. 
S. José do Rio Preto- P ereira da Silva 28, 

França Carvalho 17. 
Apparecida- P~reira da Silva 2:3 . 
Estr0lh- Pet·cira. da Silva 27, França. Car

valho 20: 
Guia- Fran~~:\ Carvalho 27, Pereira d:1. Sil

va 1. 
Suruhy - França Carvalho 2:3, Pereira da 

Silva 3. 
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Magé ..2. França Carvalho 47, Pereira da Sil:- .; Igunssú: 
va. 34. · I Fr:1nça Carvall)o ... -..•...••........•.•. 

Beroposta.- Pe.-eira da Silv!l. :37, França ! p .. •roira. da Silva ... ~ ................ . 
Carvalho 7. j .Marapicú : .• ; 

Cebolas- França Carvalho 26, Pereira da Pe1·cira da Silv.1 ...................... . 
Silva 22-. Franea Carvalho ..................... . 

Guapiroirim- França Carvalho 41, Pereira Jacotinga: 
da Silvfl. 15. França Carvalho ..................... . 

Ther 'sopolio; -Pereira da Silva 0, França Pereira da Silra ......•. : ............ . 
Carvalho 3. j Melity. 

O resi!ltado conhecido, f:11Lr1ndo Palmeiras., I Fran~:t Carv~.lho ......... : ........... . 
qu~ não alten o resultado : Peretr;t da S1h·a ......... . ... . ....... . 

Dr. Fr:inça Carvalho (eleito) 507, cons 1heiro Pilar: 
Pereira da Silva 484 e 1. em :::cpa.rado. Ft·ança Carvalho ......... · ........... . 

O Dr. Ft·ança Carvalho teve 5(), e não 59 vo- Pereira :la Silva....... . . . . . . . . . . • ... . 
tos, em lgua.!>sÚ, e o conselht:iro Pereira da Estrelb.: 
Siva um · em separado na parochb. de .Jacu- P.•reira da Silva ...................... . 
ting::~.. Houv-e prote.~to contra a cHçi'i.o d') Br::ro- Fr:~.nç1. Carvalho .•.... . . _ .......... _ .. . 
posta com os fund:'l.mento:;.; de havet· e.;;ta com·l - Petropolis : . . ... 
nhã; não ter admíttido o fl;;cul no:1:e:1do pr~Io 
candidato França Carvalho ; hav0r r ·cebido 
yotos :e eleitores c uc não exhibiram ~eu" ti-
tulos e tet· siJo substítuido n:Lleitura. das ce
dulas o nome de um pelo do outro candidato . 

N. 46.-0 Pai~ de 9 de Janr.iro de 1885.-
(~ :. 1 ,( "" 

vincL1. do Rio de Janeiro o Sr. Dt·. C:. r los An
tonio •h Fr.•nçn. Carvülho. 

Eis o rcsult:tdo da eleição : 

P. da. SiJ,·a. F. Carv. 
Parahyb:1 do Sul 76 47 
Encruzilhad:1. . 45 24 
Cebolas . 22 26 
B~mpo~ta 37 7 

A ppar0cid:~ .• 26 
Rio Pre to G)- 1.7 . _, 
Potro oli:::: . . 49 45 
Piedado de lnhomirim. ')-__ , 20 
Pilar. 14 14 
Gui:\. i 20 
1\Iagé. 34 47 
Gn~q·ym1rlrn. . 5 41 
Thrr~zopol is 9 5 
Suruhy . 3 23 
lg-ua.s11Ü • . ' -13 50 
M:•ra.picü 41 14 
P:1lmeit·a~ 1:3 5 
Jacutinga . -12 59 
::\Ierity . 9 10 

Fl'anc.~a Carvalho ..................... . 
Guia: 

Fran a. Caryalho ..............•....... 
Pereira da. Sil vv. .... ~ ••... . •...••• . .••. 

Suruhy: 
Fran~a Carv;•lho ...•• . ............... 

. . .................... . 
~bgé: 

França C:1rvalho ......•....•....•..... _ 
Pet'eira da Silva ... , ...•............•.. 

Theresopolis : . 
Pel"eira da Silva .... ••.. • ......•.•.... 
França Carvalho ....•..... : , ......... . 

Bem posta: 
Pereira da Silva ..................... . 
França Carvalho ..•.•.•..•••.. • ....... 

J • 

Fr~nça Carvalho .•. ..... . ........... . . 
Pereira d\\. Silva ...................... . 

A arecida.: 
Pere•ra da Silva ...................... . 
França Carvalho ......•....•..•....... 

S. José do Rio Preto: 
Pereira da Silva ......•..........•.... 
Fran1·a Carvalho ......•...........•.... 

Paimciras: 
Pore ira da Silva . •... .• .••.•..•..•.... 
França C:<rvalhu . ..•..•....•.....•..•. 

Guapymirirn: •· 
Fr:mça Cal'vu.lho ......•..... . .....•... 
Perút·a tia Silva ..................... . 

Resultado final 

59 
13 

41 
i4 

59 
12 

10 
9 

u 
14 

""' ...,, 
20 

-15 

20 
i 

13. 

57 
7 

26 
')') .., ... 

2 
o 

27 
17 

13 
5 

4i 
5 

Total . 499 515 
Houve protesto dos eleitores liberaes no col-

legio da Bemposta. 1 

França C~rvalho...... . . . . . . . . . . .. . . . . . 515 
Pereira. da Silv:i... . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . 499 

(No collcgio da Bernposta houve protesto, por 
rem come a:lo os trabalhos elcitoraes ás 

. .- aze tc~ e ottctas e e ::me1ro 11. c 1/2 horas da. manhã, e r;or não aceitar a. 
mesa o fiscal do candidato liberal.) de 1885.-Eloi·;ões G:~mes.-Provincia do Rio 

de Janeiro.-9° districto : ·N. 48.-Jonwl do Comm.ercio de 1:3 de Ja
ne:ro.-PI·ovinc1a do Rio.-Eleição do 9o dis-

76 trido -Sot·pr'cndeu-me a leitura do a.rti.go pu-
47 blica1o neste jornal, pelo Sr. conselheiro Pe~ 

rei!· da Silva, a r espeito da eleição do 9° dis-
45 tricto d \ província do Rio. 

Parahyba do Sul: 
Pereira da Silva ..... .. ..... ... .. . ... . 
França Cal"valho •..•. . .••....• .. .. . •.• 

Encl'Uzilha.da: 
Pereira. ca. Silva .•....•..•....•.......• 
França Carvalho ....... ': ........... . . . 

Sapucaia: . 
Pereira. da Silva ............ . ........ . 
França G:l.tV3lho .•••••••..•••••••.•..•.• 

24 Lamen1o que S. Ex. torne-2-e écllo das ca-
lumnias forjadas pela redacção do BJ'(I:::il. 

36 Hepete S. Ex. que foi alterada a acta. de 
32 t Gu~py. 
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).Ias por quem 0 de que modo 't 1 Confio no meu direito contra o quà] são ine
E ~·umpre notar que enlre os mesarios do · :fficazes, toclc.s 03 sophismas proluúdos pela 

Guapy, não ha sómcnt!} um, como por engano_ . paix.:1.o pat·tidaria .• 
eu diss ', mas :::im tres :tt~igo_s_ e co-religiona- i Rio, 12 de Janeiro de 1885.-C .. A. Franç·a 
rios de S. Ex. · Carvalho, 

Diz S. Ex. t[Ue vai proceder i uma rigo1·os•1. ! ~. 49. J:m1e!l do Com;nercio de 26 de Ja.-
syndicancia. Fn.z muito bem. Sou tambem inte- ; neiro.de 1885.- Pruvincitt rlo Rio.-~)0 dis
ressaclo nes;;a 11linuciusa. indag ç:Io quo acre- ~ tricto.- A :lreng-:.~. do Sr couselheit·o PeruÍl'a 
dito firmemr:nte virà. patentear a hoL'.r 1àez dos dn. Silva, no jornal de hoje, teri.."'. sido escanda
m~us amigos e a el.unoros:t inju,tiça: do, , losa n.tfrouta à ct·edulid •du puGhca, s1 nao fosse 

. .. 'I :"!", ( • 

nhecim,nto. · • · l_hort·oru~o exp·lllde nc:s duas e~tiru.J~ls columna.s 
Elllbot·a vencedor e, mesmo depoifõ de iomflr do .Tuí·nal, com direcçã.o :i junta apuradora da 

assentn 1111. ca.trara. não ces-:arei de pe,Jir em 1 Pa.ra.hyb:t_ rc·c ··heu-o S Ex dr• inf:•rwootes llll<:~a..~.-l---
nom'1 da lei c da moralidade publil~:~ a annulla- I avisados e sem r.·sc:·upulos, não se lhe cbndo 
çito das eleiçõe" de Bcmpost!\ c de todas aquel- de pesquizar a vcrcb.lc e de apreciar a pu-
las p:lrochias. onde t•:!nham sido conculcado:; os reza ela origem de que partiram. 

• • => • 0 ~ • 0 • rio . ' so )re mo· o :1c1 c cmonstt·ar em 1onra o 
E. muÍt'l commCJda não ha dnvida, mas pou- Sr. eon:::~lheiro Pereira da Silva, que S. Es:. foi 

co leal a doutrina seguida pot• S. Ex..:-Depoi.s illa.queado em su:1. boa fé, tenJo por vícios e 
de venccclo.·. Jí!!l ·a q7te í'eâam.w·! defeitos Pl'OYaclos nn.s el·içües da Gub c 

Di:.-: ainda o Sr. con,elh!~iro: Gu:tpy inventos maliciosos, propositalmente 
«Os autores da altet·a~:ão dos votos de Gua- propabdos por individuo; que tem inter.:sse 

py não :;e lembrarAm quando pensaram no em estar <JO seu serviço. 
plano que só ha alistados 50 eleitores e d~ram- V;,tmos ;Ís accusações: 
me 15 votos e 47 ao meu contendor, maior nu- 1." ~a Guia dera :u-mc 1 Yoto c ao meu con-
mcro que o dos alistados. (Vide o Jo;·;laL de 9). tendor 2t ou ma.is -1 do qu~ os eleitores c1ue 

· · · · · · wpa ._ · ram- 1z o t·. eonse 1e1ro ei"eJrs. 
da Siln. 

Simplesmente ü1so: o Sr. conselheiro Pe-
- . ' 2 .. 

- cot·t·espunc!eute ao numero de eleitores que 
compareceram á el ir:ão, conforme ::t certidão 
que t0nho em meu podet· e publicarei, St o Sr. 

41 votos a. mim e 5 ao Sr. conselheiro Pe- con··elh ·iro insistir nesse ponto. 
reir:\ da. Silva. (1) Convém d!cla.J·a.r que no 1° escrutinio. nessa 

.E :rp1·o~eiLo ~ ·~ nS\ÍI'l p~1ra f:1zc: um:-t peque-I paroc.cia! cot·npat·eceJ·am 2:~ elcitorl:s e o·S.r. 
nma. rectlfi<:>a.ça.o, que nao podera ::,et· exiTanha.- : Cl)n..:<'lhetro obte\·e ~ \'Olos e eu 21- c• no 2° 
da pot• S. Ex:. que ji corrigiu. por diYer;;as compareceral!l21- obtendo o Sr. c.:onse!heiro ·1 
Yt'7.~'s. 0" numeros dos resull:dos annuuciados c r u 20. 
pelo Bra:;il. Essa. differençn. d~" um roto para. m"nos a cada 

Depois da communicn.ção. que precipila.du- um de uós estâ intuiliv:~mcnle 4! Xplieaàa. pda 
mente man.lou-m ·~ um amigo que não fazia ansencia de dous deito1·cs no s•gundo 0scru
part•~ da m••sa, chngou-mc Uilla outra do presi- tinio. 
dent~ desta. dizendo· me que em vez de 5, o Em vistrt. disto, /~ de todo ponto infantil nsse 
Sr. cOnl>elheiro Pereira d:t Silva tivera sómen- conto da expulsão do :fis,·al do Sr. conl'elheiro, 
te tres votos. sou a ameaça de violencia, para explic:l~ o 

Conclue S. Ex. pron · , 1' numero de votos ( :t \'Oto!) no s~gundo 
eleição :le Guapy. escrutínio. · 

Enganou·se, censelheiro. A verdade, porém, é que o :fiscal violen iado 
P ust ts' a. limpo preciso.m ser as eleições da foi o Sr. As~umpç<1o, to stt1Jplente do delegado 

Bemposta e Apparecida~ onde as fraudes e as ele poLicia, o qual assistiu a quasi todo o pro
f.alsi·lades assumiram as mai~ escandalosas pro- 1 cesso eleitoral e retiro11-se da parocbia qu:mdo 
porçõ(•s! · !lhe ~~ppt·ou~e ~- antes d ~ bvrad:\ a ~cta, sem 

Basta. porém, de polem1ca. Protesto não 

1 

qun tivnsse soffrido a mais fraca manifestação 
voltar· mais :i imprensa sobre este importante de desgosto e desres .cíto. Espanejada a poeira, 
assumpto. com que os paladinos do Sr. conselbeil·~~. na 

I parochia da Guia tentaram offuscar a lucide~ de 
(1) E' verdade ; foi só por erro de revisão seu e,;pirito, apenas empana lo pela ingenmda

que sahiu 15 onde o oJ·iginal dizia 5-N .daR. l de que o l eva a acr~ditar até em nugas, quando 
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o seu interesse entra. em jogo. cnf:·~uter.:.1o;; cs Est0 arg-u:n0nto requinta de malicia. O to 
horrores da caixdistica. ~i·_eg·~·~zi~• &(! Gu::Lpy. s 'c~··'t:lrio <>scL·twcu ap·~nas a votaçlh obtida. 

Segun.d:1 :l.ccus:tç:"to: mult1plas ft>I":1iu:::s '.'C!'- pdo Se·. con;:;0ih<:iro, a. t1u ll, conforme o ~:pa.
sõe.'> sob~o a vctaç:Io nessa parocl.üa.- l: o S1·. nha:lo por ,-.scripto~ fui cl.ü 3 votos. 
conselhell'o quer.:.1 o affit•ma.. ·· · A httra. de:::s-3 ~p::~.nhado não foi reconhecida 

Por communic~~ção de seus ami.c:os I} vub!.i-j·1wlo tauclli:Io do Ma.o<· ou.e não a conhecia. 
.. './ o ... o , ... ' 

• .- .. ' . ,.. • " tJ l . : • ·- .J ',.. • ~ .. • 

teve 19 votos, dc-pois 15, dt~poi.s 5, e te i· mina Alg·w·m (!SCi'OVCU ess:; p lp~l que o Sr. canse
admirado dG qu.c pela acta c a::thcmtic:..t. ti- lh.eirc ~stü. gG~lrchtntlo com rão g"t·ande zelo, e o 
vesse 3. lr:von. ao ÜJ.;y,l}ii;:u com dtws testemunlws as 

Em boa c : chga-nos o ~ir. con;;1~ hc!í.'o, é n. qu~tes atccstat'.\ru s~r ,, lettr•~ cl.o 1.o se<.:retal'io 
primeira vez ou foi nessa u:.lic:~ paroc!út qu,J. <!a mr~sa. 
varias noticbs circularam :1 r0spcito da votaÇão As ,~im, o r1nc o ta.bdlião reconheceu foram as 
dada. aos C<J.Udidatos? fit•m::~.s ch.ts tcstt~munhas c ni:lo a lettru. do 1o .. se-

Esqul'cí' S Ex OU" o 0"".;:;-0 •lo SPU ·vrt>1o cr::tat'io. 
naturalm'~'nte. en~penh;do ~-;_ ... vi~to~·i~ d~ s-~·~~ Es:-;::, allog·açJ.o não ó nova; os sustentadores 
can.clidatos, kvn mais dü U!n:..t 'i{~z e 1w:smo em. d:1:; pr<:~"nçõ:-~s üo St·. cons€.lheiro tornaram-na 
rola\.àO a S. Es. cb rrduzir a YO taç:ío, rcetifi- p:: l.Jlic'\ em. Ma.g-6 c !)Ot· isso estou habilitado a 
can_,~o al?arismos an tcri?í'men~0. pu i.lii<::l'doi5. 1 arr~··;~~.::r '}.ue o ap::n!hado ~os votos uo S~·. Pc: 

1:. as~1m quD o Bnt:;tl de~ do cor1·ent'), <hu l'f':u•a ~~:t Süv::1, e:;c-r1pto pelo 1° s<~cr·etano, fo1 
ao r. conse ru·o na .:rula · YOt:>s • . e no u.H\. m:.m...;:~auo cnt1·e toal)s os outl'OS apontamentos 
10 den-lhe na mesmn. freg·twzb. G votos. 1; cddas. que;;. lc~i manda quoiruat·. 

Jti. vê S. Ex. que 1~enhum val:ll' pódt:J tct· rc· :~v :trgume:1to: Quo dous clciLores (não com-
• • . . . • l 

c; :.- :. (. - .. ' -:_, " ., ...... ·_, 1.. .. ' ' " ' ,. • 

dn seu.s com.:nunicantc;;; tanto m;).i::; qu:tnto c[;,cht:·ai'fn:u-lh~ por C!rta,;; que a votação foi de 
S. E:s:. não quer n•:m 10, ncn1 \.i volos, com~ d·-.: "!.i :'..:J D1·. Fr•::::.ç.a c i\.l a S. Ex. 

· i i lh affirmara:u h v •· al~.::meado. E' V'~ r·.Í :icin: ess~s dous cl"-itorcs solicitados 
!\hs, cont:!ntant.!.o-sn hoje •:om -5-. o qu') por ll'.lmr:rosi1 commisslo üe summidacles do 

destoa elas npuraçõt?s do B1·a::d de 9 e i LI tl;> p :1·::iürJ cons:n";ador de Magé, decb.rara.m qu~ 
corrente, poder-se-i suppo: qae s;.m gew:rosi- n:Io hrw:tõ'li~ c:;si:;r. ído á apuração o ó possivel 
uade procetlc do r:mlJ::.a.:-aço, em c1uo s~) :1cha;·am qn:- houYPES }lll clito ter ouvido quo o Sr. conse
seus procuradores de eucontt·a•· dei iur·s crn 1hoi~o oltô\·o;·a 19 votos o o Dr. França 27. 
maior nu!llcro, que se pr.:'stass(:lll a jurar terem M:t~, tenho c:•rtas n:ts quacs me referem elles 
Yota.do em S. Ex. o qu1~ fie:~. dito o acere:>centam que ou-viram 

Accr0scc qui', com rrf;,rcncia ao Guapy, u:na tam1;f\ m l;e ;soas fid•~Lli.gnas affirmarom que a 
das vürsões ela vonç:'lo fui d.cvich- á. co:npD- vot:tçiiu fCJr:t dn "13 c 3 o n:"'io aquclla. 
si ão. ·1J arn-utne)nt~): ouc na. noite de 8 ara 9 des-

O Sr. consel1wiro Yiu n. prompti~~ão do .hn~al a:-,rarece;t o edital d:1 porta d::1 matr1z e a 1 
do Comme,·c.:io declarando 'lu c a votaçiro tio cànclue S. Ex., que resaYa eUe 27 e 19 votos. 
S. Ex., conforme _as not~~s recQbidils. Cl':l <~C x- VOi'da(ic torÍ:\111 os Ltbl·icadores das so-
:J voro;; f' JWO c o ;J. ~.~ mo por 11a·:ta .:1.1.w · .. •• 

sido piiblicndo no di::a. ant'C:'clcntc. incpcia, deix:l.ndo o edital á porta da matriz, 
Accumulou o Sr. con.~clhl'i:·o ai'gumcllio3 desde :1. tarde à.e 7 aLe ú madrugada de 8 pa.ra 

pnt•n. pt·ovar :1~ fiLlltns:aclas fraude~ na ekit;:1u · D C:l!ttnJo o r:crto auc. ::;i esse edital contivesse 
c.lu Gnapy. a.' votc.çiro imagi:::âd2. pelo Sr. conselheiro, 

io argum·:nto: n:d::t 1üo ftdl e tão COU\'Cniente como fazel-o 
Tr·n~ mesarios (,ffici.rr,·a;n logo ao jll"r~sir!,,nt.c des ::J})a:·ecer na pl'itncir·a. noite, afim do que 

da 2Jlvci;tcitr. ao d:l. Cannra dns Dopntados o não ~:sti.vess • expus:o o Lli:t se;uinte inteiro às 
ao da junta :~.ptu':1dora, :dlit·mando "27 ·,·o los :tO vis!·;" de l:u:.lo m'undo. 
Dr. França e HJ ao cousr-lhciro. Exoo.-;t:ls c comprouar.;:as as r~·audc.~, como 

Não é exn.cto. n. historh é otltr•a. pa:-:.;c'c ~ t con venicntc ao Sr. conselheiro, pass:1 
A. cleiçiio foi no dia 7 c só quntro ou cinco S. Ex. a indicar null:dudes da. eleição em 

tlias depois fizcr:uu os tr:}s mesn.rios ~• alludich Guctpy. 
communicaçào. 1.:. O juiz Azevedo c;ne presidiu o 2° escru-

Oro. b~m: 1n·aticada a criminosn. fraw1 c. quo t ini o era' incompetente-por ser 3° juiz de paz e 
indignação t~Ji es:>:L que sopi.~ou-se nru tbüda. e~t.'lr o 2' desempe:!ido. 
indecisão dur;.eutc !ii:o dilo.to.clo tnm o·~ Cit:~ o s,·. con~clheiro o art. f4 da lei, e diz 

B Gtn se vê q \.l !'- a fmnosa com~mm:c:1.ç,o YCto que g-n .• r.:.a. com cuu.a o o ( ocu:men ~ ' r -
tar,li.a para contraste de procedimrmto t:Io in- bc.tivo do lagar qcc occupa o presidente d::~. 
digno, qual o ;1ue i attribuí·.lo aos. li.~~c~aes do m·;~:fl. na ordem dos jui:~cs de paz eleitos. 
Guapy, mas v mo a tem.po para scrnr a.e mstru- Pois g;a<:rde o Sr. conselheiro o documen.!o; 
mento! cmbot·a. ft·agLl ou qu.ebt·adiço contr;t m:\s s·•.ib ~( (Fte o Sr. Azevedo, sendo com e:lfelto 
ad\rorsarios a que.m os tt·es rccla.rnant!:S não :)o ju.iz de paz na. ordem da eleição, e 2). n.,_ 
pudomm vencer pelo merecimento c pt·estigio cdern. leg-,J, c effectivo, ]?Orque ? ~o eleli?, 
pessoal. te:: do sido ncmt::ado i" supplente do Júlz m_um-

2o argumento :l:to 1° secr·~tario Polyc:J.q>o A. cip::l, 1:Jel·dou a jurisdicçiio de paz, e ser\'"lU de 
de Azevedo fez o apanhado official da votaçtto e secretario como elcitot·. 
esse a1)anhado esti em. poder d~ S. E:s:. con.l •~ za. nulliJ.ade-0 p;·esidentc e o f .J sec1·etar i o 
lettra c -firma reconhecidas }?elo t~l.Jdlião. _ da. mesa elcitotal são irmaos de pai e müi. 

v. n. -9 
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Esquece o Sr. conselheiro quo :1 lei el•)itol":tl 
não est:tbelec.cu incompa.tib:.liuade ou suspeiÇão 
entre mesarius. por s~·1·em cunsangnineos on 
affi.ns, e que 1101' isso ainda ningllem se lemb:·ou 
de arguir semelhante motivo de nullidadc, não 
obsta.nte ter-se dado o facto n:io poucas vezes. 

ra, na ausenc1a. ao · 1spos1çi1o pt·o 101 1 V:l. e 
atlenta. á doutrina consto.nte dos :•visas ns. 131 
de 184~, de Outubro J_e 1881. não po~•J 

o 
Guapy. . 

Espana(bS as su pposta-; f:-:~u.1es c Jíssip~lda;; 
as desejadas nullidad•:s, rest·HlOS não th·ixat· 
~em reparo uma insinuação, g-ciwsam-ent·~ in
tercalada na exte!:sa exposi~~ãu de S. E:~:. à 
junta. apurarlora da Parahyba. 

Não, Sr. conselheiro, não houve tempo e111 
que con;;:iderusse eu pcrdid:t :•, minha ebiç:To por 
votação inferior q lle me houvC!:isc sido da.la por 

. ~ " 1 l • ' .. 

':::> " 
sendo que por isso recorresse, no dizer de S.Es., 
á nullidade do processo cloítor .. l uas parochias 
de Bem os ta e da A ) )~trecida. 

Para ucstruir es:-;e at·dil. basta rccorda.t· que 
na Bemposta, ao iniciar-se a chamada. o meu 
fiscal o Sr. Amando Garcez pi'i•tr•stuu por ser0rn . - . ' 

.., ). ( ' J • ! ' . 
Leopoldo Tav:tres. mesario, nobrerw!nte rati
rou-se po1· entender uã11 concort·er para um acto 
radicalmente nltllo, cumo ello proprio dechta 
no Jo'i·;ial de 9. 

Terminarei por fo1·mal prot:'stíl conrra a. in
justa e falsa n.preciação que faz o St· . conse
lheiro Pereira da Síl v a da capacidade dos pe
ritos que funccionaram nos exames por mim 
requeridos. 

fregueúa da. cidade de Mngé ~ e o segnnno, o 
Sr. Ft·uctuoso Leite, moço d·~ todos estimado. 
é contador e p:<rtidor interino por no:Ytü::lí;ã·J do 
honrado juiz municipal e ft:i pot' excrC!\rem :1.s 
rcforidn.s funcçõe::; pnblicas qu~: ,-, rtign~) iui;: 
sttp;·tlente o~ no!-rt0on, depois àe te~· t•e-~dJidn 
r~cusaçües successi va.s d<::! ·tros ext~·em:dos ccm
serY:ldores a quem nomeou co1n a maior impa.r
cialUade pat·:l fa:~.el'Cm. o~ rcf~ri•los roxam8s. 

Ainda ne~te pomo foi o Sl". conselheiro en
gan~do por seus pouco escrupuloso:.; infor
mantes. 

C . ..:1. da. F;·a;1ça. C(lr·valhu. 
R! o, 25 da Janeiro àe 1885. 

Estava prompta c;, ta o.breviada resposta,qu ~ n
do recebi cerLidão do exame req_uerido pdo S!·. 
conselheiro Pereira da Sil v~~ no·· livro do tabcl
lião de Guapy, onde foi transcripta a ;H.:tl da 
eleição. 

A pra;r. -me dar publicidade as resposta.s dos 
peritos aos quesitos formulados pcir S. Ex. 

EiS" as respostas : 

........... : .............................. . 

................. ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

E port~mt0 respondem: Ao 1u quesito, que 
o rcfet-Llo livro tew 50 folhas. numeradas e ru
bricadas, abertü e cncer1·ado p :~lo presidente 
da. camat'<l t:~nente cor011el Procopio José dos 
Reis: que ~~si :i cumpetentemento sellado e tem 
o n. 14. Ao 2', quo o pt·irncil·o tt•a.balho no 
rvro exn.m1n:L o, 01 o rrgrstro a act:1. üO ·" 

escrnt:inio para deputados prorincbcs, (tUC teve 
logar no rlia 2,1 de Jan(!iro de 188"!; llllC antes 

• I - , ~ ,_ 

~. • ti 

neil'o C;Jt'l'ence, cstü. esci'ipto nus:=;e livro ore
:;istr,, da. acLa d:1 clei~ão pl'Odneial de 27 
de Dezelll.br·o do anno p:lSSU.l!O , se;,:-uindn-se 
depois o registro de uma ca:·ta de libor
dn.de .• \o :=J·, 'iue si:n; cst~í. r·~gistt·:td<l. :i.; fls. 2Z 
a :23. Ao 4 ·. qne o r• ·.:;i:~tt·o da ultima :Lcta. 
prin..i piou na foi hn. 31 YCrso e tenninou a 
Jl. :n. .:l.o 5° ,1uesit.). que este registriJ eslá. 
assignado pela mes~t. s·.~:td() as assig-natm·n.s as 

• "' I ~ 

1h;1cs Alv:Hes d,, :1:-::'vedo . ..:.... Se<.!retario, P~ly
carpo Ma.l-:·nlh:les Alva:·no.;; Jc Azevedo.- Mc
ss.ril's: ~b:toel J• ·sc Roclt·i,.uc~.- Francisco 
:'Y'f:l.nor-~1 Alves da. F'onset?.:~.- Antonio l\Iaciel 
Gagn Q:úruanilha. Ao ô ·, '[;;.e 110 curpo do re
g:i:;tro t:.r. acta não k~ cme:lCla, rasp•~dur.t, entt·e-

0.: •.•• ' q . ' 
(luu.nto à ünt:J! lhe pare<·.e ser fra.nceza. Ao 
/ ''.que a eucadem:.:.ç:lo (i, : li.vt·o :sujc·ito a. CX:l.tne 
r'St V;~ p•·rfcit:t. C a. etlqllút:J. dO H:esmO livro, Ó 
dn.linu1·i:: de P·•t•t:Jh & Cotup., d;:~. rua. da Qui
tanda u .. s4 B. no R1:' de .Janeiro. Ao t::·. final
rnco.t.-~, que (tá rcfet·iJa :..~.cta rr:mcripta, -c:m;;ta 
ter obti :o o coa:,:c ihei1·o Per~:r~1 cb. Silvu. :::> 
votos e o Dr. F~·an(;.n. C:•1·v~lho ~n Yotos, cujos 
numeres estão e-;~t·ipto;, po•· extenso e :'õeill 

N. 51.-0 S1·. conselheiro Pereira. <la Sibra 
perante o pn blico . -0 Sr. censelheiro t-'e1·eit·a 

a ~r \•:t trou~:0 lO.JC a puJ teo parte ou um 
,··xii·ac to das considerações gr}r:1 c:.; com tp.te os 
pe:-it• S iniciaram O r:X:?.rne do !iHO eLe nota-;; do 
L:bellião de Guapymerim, onde foi tt·anscripta 
o. actn. da ()leição. 

Iuc:ulcan i.o que :1~ con:.:td" t'l\ÇÕes, rcf•::rem-r.e 
:t ob.:octc alh~io ~t IU;J tet·io dos q uisitos, cujas 
respost:'.S publiquei no jo•·nal ilC ~5, t•.-m a. co .. 
ragem de affit·rnat· que «;!arn. 1ng-le:r. ve:·, estam ... 
vei as respostas dos pC!ritos, (1uanto a outros 
:!.SStuUj_)tOS. '» 

Pensei nté cet'to tempo que S. Ex. s~ dcb:a
va. embúr :or seus afoitos infut'.::tl:uües, e pot· 
isso !lS in verdades 11 uc firma v;~ com o ao.; u hon
r:do nome eu as lanc~ : ~ va :i conta de sua ÚlCil 
credulidade. • . 

• v ' ~ 

cação, sou lcw~do ~• crer q uc o Sr. consdheit·o 
não ô as~álLn.do em ~un. bôa fé, tnas tenta sor
i:r-cnilür a lJôa fó alh.t_~ia. 

Com cn<üto, o S1·. cousolheit·o compromctte
ra-sc a publicar integrahncnte o ex cmw reali
zado a rcq t:erilü('nto . .;;eu e mcdi:ultea quesitos 
pO!' Si!l~ (~d -.JO[;o.do (o ;· nm/ a dos, c dá-nos Lt•un
c~dos (em exf:r:1::to, eomo diz o ~· r. conselheit·o), 
as~rn ::õo.::; d·} ordem de sons pGl'iws, insin•1ando 
com insig·ne rn:dicia. que as respoot 1.s destes, 
por mjm pubEcada;;, versam sob::e outros as
sumptos . 
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O embuste. 11ãc colhe: cs que~itns a.prescn· 
tados aos perit:JS t.ém por· ohjecto ri~oroso exa
me do livre. sem c~s•.fUt~cel' a enc:.1d0rnaç1o. c o 
da acta. transcripta sem csquec~'!' a. qualidade 
d~ tinta. 

Eil-os, seguidos das respectivas rcsoosta':l. 
........................................... 
........................... ................ 
. . . . . . . -................................... .. . . 

>: <· 

tam nume:·adas e rubrie 1 d:1s c po:· quem, se 
est:i com o termo dr1 n.bcrtura e encerramento 
e competentem·mtc sc-llaGo. Qn:::.i o n:nnf!ro 
desse li y:·o no cartorio .• 

2. o Qual o p:·imeiro t:·ab1lho escripto ness'ê' 
lino. Qu~l aqnolle •'scripto logo antes ào re
gistro da act:1. do 2 · ese:·utinio p:<.ra eleição de 
deputado :i A:::sembléa Gerai. Qual o trabalho 
que sr· seguiu a esi'C regstro. · 

.. ~) • . ! 

act; d~t clr.1ção do 1 ' cscru t in 'o par<{"' depu ta do 
geral n;t frcgnczia de Gua ::ymPrim .• 

4." Em r·u~ folha )rin.ciniou o tr::b::tlb.o do 
registro da ultima act:<, em :JU~ fnll13 terminou. 

5. 0 Se o t·agis!-ro dessa ultii!la ~lCtél est:L flS

signado pela wesa, e de ll.'t'HU são as a;.;si;;na.-
L o o 

6." Se nn eorpo ào l'egistro c1es ~a :1ctu 1u1. 
emenda, r::sp·.clura, entrelinha ou cou·..;a que 
a torue defeituo~u. Se está ~oda oscr·r:L:·~ com 
uma só qur;lil adi·l ele tillta, e qu tl ::.eja c::s<L 
tinta. 

7. •} Se a enc:~dernaçito d:) liv;·o sn,j~i:o no 
examo ••s(à. pc:-feita. gu::l a livr·A;·i 1 em qui} foi 
comprado, se constar ch. ut111u.;ta 11:1 cap ; . 

?·o Qu:mtos Yotos ob··we o con.,!!J!lei:·? .P~-

'. ' "' 
quantus o D:·. F!·n.nça C~ti'Valho. Se o;; nullh!-

ros estam ezcr·iptos po1· cxton<.:o ou por ~dg· a·is-
,' ' . e . :-

I\bgé, :u de .hn:~iro d~ '1tiS5. 

R~.{lpos:.a; 

(Depois ck L1zcr,··rn a esci·ip tpi':t \ fh ·lo qne. 
encontral':1 rn n•) li v:-o, ro~pou..lHl':t:n): 

.A., 1 · qnP.sit:1, qn·· o rel'cl'i·io li ·-':'(J l:O!ll ;:,:J fo
lh 1s nrnuel·:td:ts t! rub:·\c:L hs. al.H!;' t() e cn ·r' t' · 
r a rio peln preside 11 t·~ d :~ c:.Lru~t :-a. l.r~ n c n t · · -·~ ,_ 
J'0 !1Cl Pt·:,(~O ; rio ,),;sÜ do;; l.\.c~i :., qne C5t:'L I'Or:1!l•!

tentem·~ ntc so! Lvlo !~ t.cm o :1, l.;. 
:\t) ~ , ' fl.IC •) prirneil·o Lr:tb:dho <:~amin:do 

foi o t·· ~;;is L ·n t!a act:1. r o ~ • r~sr.:·tt 1 in i:s p:1:':'. <h-
. • l 1' •) I pnt :d"s prnv1 n·.•r:ws, q : e lf:l\'f:! og-ü:' no <.t::t - ~ 

tl<~ Janei :-o d • 1~t'4 : qt:e :'.n\;.)<; d.o registro da 
actn. da clc1ç.:1o g·"ral rle 7 rle .hr:r)iro CO!TCntc 

• ~ " • .,.. . ,,. • 1- • • 

eleição · pro•:incial do 21 de l>ez0:1:bro d11 
anno passado, se~nindo-s ~ depois o r t!gistro 
d13 um:~. C<tl't3. ,:0liher.l~r1e . 

Ao :-5' . que sim. E· t::t rcgistmda a tis. 22 
')-a - ::> . 
Ao 4o, Ql1f1 o registro 1Ia ultima act:>. prin

cipiou n:1. fÔ:ha :31, verso, e ter ruinca m~ folha 
35. 

Ao 5••. que e;;sc r r.'!'istro e:;tá :as ; i gn:-..uo pG1a 
mesa, sendo ::~s nssignatu!'a.s as seg'nintes: o 
presidente .ldc~:.mdre ~1agalhães. 1\l v~u:es de 
Azevedo; mesano::,:, ~Ianoel Jose Rodngues, 

Francisco Manoel Alves da Fonseca, Antonio 
Macie! Gago Quintanilha. 

.'\o 6°, que no corpo do regi-;tro da acta não 
h~: e'fti,Cíida, l"aspo.du;·a. entreUnha, ou cousa 
que a l07'í1e defdlttoso., e fj~le quanto d tinta, 
tltr: 'Jré;·ece ser ;·a;lce:;tx. --

Ao 7°, que a enc:>dernação do livro sujeito 
a l'l~ame estava P·:!rfeita c que a. etiqueta. do 
mesmo livro ê da livra ri :• de Portella & Çomp • 

. •'\.:; ' . ' 
Jlo 8·), fiuallLLente. que (la ref.;rida transcrip-

ç:'ío consta ter obtido o \.~onselheiro P8reira da 
Silva tl'os votos e o Dr. França Carvalho 43 
votos c'ajos n u-mcrjs esta o escr.iptos po1; e::c
tc í<SO e 8em cmenrlrt. 

Cc:nhecido :; os quesit:)S e as respostas, a ffir
IM.1·!i a. inda o Sr. conselheiro que tratão estas 
de as:.;u:nuto:~ diiferent0s ? 

Tra~sc!·ever;~i o extracto que S. Ex, deu á 
""" "' Ç' 

• •• •• • •••• • ••••••• J,. .................... , •••••••• 

«Erteontrara.m as folhas 30 e 3:3 numeradas 
com d.,-~,u:,s {e tt ,·as d 1!si lUtes SfJUd a rim ira 
ignal ú da nuuJeração anterio:· !3 pusterior, e a 
s·::;-:méla que n:lo é igual à primeira, com tinta 
d.icersa, _ nc~~nuo-sc UI) papel e logo abaixo da 

~.'! a qu a · ? a::; a ura ~ q 
as f,lh:~s :32 e 33 achavam-se ligad:J.s por ,Ql'U• 

de estmnho ao 1.h encadernação; que as folhas 
3(J c :33 ficar1.1ru desligarias, ignorando se fo
rarn encade:·nadas como folhas inteiras ou se
p:lt·adas ; q11n o pe!'iodo onde s~ acha es~ripto 
o numer,) de votos notatn serdiffer8nte do pri
rneiro : que oncnntr·:,ram as folhas 30, verso, 
:31 e :-;5 CG:u manchas ele tinta..>} 

Or[~ bem. confrontarei as affirm:l.tivas do e::s::· 

pria l!,onte di;o. 
Qnn.ndo muitü. o que se tornat·á s~liente é 

que, ali;m, dos pontos em r1ue o exordio coin
c1 :1e cnm o r:xame. perder·am-se o;; peritos em 
~onje:·tllr:H; itrtpe:·btv·nt.es e de todo in~ptas: 

E S•) não observe.s ': 
No exo!'Jio crmtrvn o~~ peritos qu~ as folhas 

:30 ~ :J:3 csu:,, in.~mei'<•r.la~ com, lcw·as de.si
rlw:es . . \la5 a n umet·ação do livro , ·~ por l t·ttra 
illlpt·oss~ ; :-:;!ndo, por·tanto, por conta tlo livrei
ro fL dcsi:.:·u ~ ld:~de tle iY.flO ,hs a.lg-arismos. 

C •nta.m m:l.i<.: 'fll') no p:tpel, e lo!JO abm:xo ela 
n1t mc.·açr7:;. ha si.,r;nal qw~ jHJ.l'Ccc 1'a.~pndw·a . 

Mas, a. i ' a 'p;1.dur:.t é f.\ r.: to material que não ca
rece de l:•n!:e p:w:.~ ser o~;servada.= bast:l levantar 
o pa:1c~ 3-t~~n-·?·" da 1\Jí; pn.t·n s~r descober<a,ainda 

~. 1 O" • . '" 

Dr•ni:1is,às c:;rnaras municipaes não capricham 
cscollten:lo o melhor e ma:is enCorpado papel, 
de mo~o qn~. soflrendo rasuras, se possa escre· 
v e:- ~:onre eLas. 

Entrei :mt(), conYern notar que o signal ima
::rin:>d.) pelos peritos é logo abaixo da. numera

. ção. como clles proprio;; o de ela ram . 
Ora., si r espondendo ao 6° quesito. affirma

ram qne no co!'pn r.lo ?·egist.·o da ac ta não ha 
em~nda. entrelinha, 1·aspadw·a ou cousa que 
a torno dcf!Jituosa , é rigorosamente coiJ.cludente 
{1ue o tal ÚfJrtallogo abaixo (la numeraçlío, e 
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que p:1.rcce i'aspad1J.i'(i. é no cb.ro <:!o p:>.JH)l. e 
seguramente scri:1 umn tolice p:-::ü~a:· ahí d~ ·
fc'ito ou vicio. como se afhtl!':t :1.0 St·. ccnsdh i
ro e aos peritos do ;;8u e~::m:~. 

Contam ainda, qnc as folh.:1s :iz e :·;:3 :-teh:::t
vam-se ligadas con g-•·acb cst;ra•1hu ::1.0 d::.. en-
ca ernaçao. 

Realmontc. ~c;ui sobr0sshe corn bnl:~. ;nfJ
licidadc~ qu:.~.nta- assig·na~n.:-s; . ~w s{,fJnal q:_r,,; 

ri~ ~ .. • • , ?• , 't ""Ó"' · ·• 1 • -

fri \'olid~'urs malicios·n contidas nn.qn.elle, O'> 

c-:;:n'mp!os si:i.: os mesmos c não di:rerentes. 
co;uo S. E~,- iljssc perante o publico, pois 
que t:·::tt~-2e seíupre <h Livt'<'S e de seu con
ti~:X. to c} nã'l tl0 c:bji1etos improvi:-;tqs ou ines
por:\0\os, como plwspho1·os Otl parcellanas. So-
tJ!'<J eva a qua.nro .tc:t útto o exam9 elto no 
livro or~!:in:ll das ada.:;, de onde se fez a 
transcripção p:m:. o livro de n1?las_, e. desse 

::> - . " l 1 ,; 
peritos. r·_lota e p·- rf.~ita roproducç:'LJ dn. acta, as-

E. cons[l. sn.bid:1 qne, co!ls~cicmac1:1S as füllBs sw: co;r.o ou c o liv!'O r.'spectivo se <tcha 
d l o ll J • .f' • • i I • • > e um tvro e co oc~.t.J.OS t;ns a outros l':l. :cr- em p~r.l•~tto esta:·)~ ruvrl\·fl.·to c:'lll tc:!as as 
nos, p:1ss:un a Ollt!'a.,; otricinas, qat.\ os : ~c l't:'..m s•1ns falha~ pdo S;· . .1oão Vn.liel.'io d~\ Silva, 
e oucafle<m::tm. vicc-p!·.;~irlcat~ ch c:t:n::!.t"n., um do:; tres no-

Demn.is disto, como e qual o proc0~so chit~;!co t:w:·is ~:nnse;·y:t:Jore::; do l\I:.>.gc, que, nomeado:; 
empregado pelos peritos p<1ra -con1-L:·e0 re:u q~H~ 1 ,c·ucces~iratlHmte peJo honrado e imparcial 
não est:<vam sega?3.S as felh:1s pdo mcs!uo · juiz, ~B re:·usa;·:>.m a. nuxiliar a. ju~tiç~, eer-
grude applicado na cncaJc::l~'-';<'i'o ~- !::tm<;l: ~o. por não porler·~n~ ~er fworeis n, seu 

P. .-..o· '" ' 0 
.,.. ")'J ' . , I - t• lt o"r f':'), 

folh::ts :30 e 3:) fic:u·:nn desfi(Jadt•s, Í!;~!ú,·: •n dn reir::1. da. Sllva. 
si (omm encad.:;·nadas comu f"ollu:u.i i;V·i-'as (1 \. r. C 

1 v. j • D'E L' RA XÇA. .u:. .-ALHO ott separo(,,(:::;. 
o1s :':e não po( tnn'l. ,,!7.C:O <!"e t!VC'\~C~1l sidi) 

P!'0J)0Sl.t"1tll0n~('\ co:/"ll- f"'ll .. ·1a'·>s 'l""a ... ,.1" o:'l ~;r,,...~t .... • ...~ - .. "" .,., )•". • • , 1 ,.. '-i, ·~ ru-~.c.-. .•... .:. 
essa circGmstanci~ ? 

",, . .... . ... 
Cont~m. nnaln:ent". C!U::l encoa tr·~j':l.lll nas 

folhas 30 verso. ::~ 1 c :35 ~nanch:.ts d0 ti nta. 
Convém repetir que em l't:spost::t :w ~;o qae;:,:it•) 

diss?ram:-:1U 'J íõ.Ü:r) /v. ;1o Cé;i·p:J do í' ·.r(slJ"O 
da acta ... . cou.··:r. que r1 to;·, ; :; clc/c :tt~~lsc. 

Tenho dito -2m ralaç~o ~i. ~ i::n:crti U0P.ci<'.'' c 
ineptas conjectu'!.'as clt:s pcri t0s nl'ls consi•lc;:;•-· 
ções com que pr.:-cederam o 0:;:::.:nc: ~g-o:·:: de·.'o 
pôr em r eh•vo ?- 7ca!daâc do SI'. eou -; ·lh. iro, 

occ:t_pa~o. . . .. 
N:~o foram os pcntos, e S. E~. qu-:m "'~'J:"!!1 ~t. 

o ;-;,:j·t~(t(lo Gí'?,(l,., s() (/ lfh l!.') r'l "iríl I () n,1.(.'j) r-,·:J 

de votos,_; di1fe , ·cn!rJ rlo p,·i-meL·o. Se:u :-ccr:in 
de contestação e antes provocando f;)rn!::>.lme::Lte 
S. Ex. a tran ... crev·':! r a re.::no:-st:~ dos nr;-i r o.:: 
neste ponto. as~e\·cro q~e esu foi p:·opnsii:n1-
!Uente 11111tibdn. snpprimin(h o :-::r. ~.·on·-: · ·lh iro 
a decbr~tç:io dos mcs1::o"= pcril.c:s-r1ae .:: ,·J;_:;·ioti, ,l 
(oi CS C;'i)JtO pd., m,:.:;m,r; /J ~L.:fu IJ- (J(;"~ 11 J: L'ii

?nfr tinta. 
Mas todns est'l . .,: f:l::t~~si::ts do S!·. conõ~lhcit•o 

e de seus peritos nanft·a!.;:ar:.uu n:~s ~c3'uintes 
assr}ve;·n çüe,;.;: 

La. Resp :ndcndn :1 ~1 1 o ouc"'ito. ql<n ::~s 50 
folha.; do l i n-o •·st~1o r·u bt·ie:t~l~s pelo r;t'•1sid e::1 te 
da eamara, tr:nf3nte-c(•:'Onel Pr~Jcopio .!osó dos 
Rei,:; ao 7''~ qn~ ::t encade~·nn.ç.ilo do ii.·n·o ,: ;Jjci
to n. exame cstr-J.\"3. P·~!.'fcita, c na:.; co;,sidi1;ões ..... ... ,, : . 

i"' ~ , ! • 

' tt·;JJldo-sn c::>n1 isso muito contt·~u·iado o mesmo 
S:· .. Jo:to 'v":dcrio. 

ilo;;o q_~e. :ütc~tc o rp1c se passou sob jura
menti) 0 !'er;nit tintlo-luc f~~zc t· ,!:1,-sna resposta. 
o :ho r: a c !~!C tunvicr . De Y. S. a ttento 
•;onc:·ad<~-L' c ct•ia lo. - C. :L dr:. l<\·n;1ça Ccu
·v ~· iho . - lil;!t. Sl'. Dr·. C. ~\... da F't·ança Car
v::üho. - 8c~pondendo a c:trti:1ha de V. Ex:., 
:l.i.t-•sto, sob ju:·amento d') meu cat•go~ que o 
lino dns ::elas (ia. elciç:To p:1ra doput:1do geral, 
que o~re(·tuo11~~e à 7 d :) prnximo pass!-:,do mc:r. 
rk: .bnei.J·o. foi ox:1minado a minha \"i.:ta pelos 
:St·s. .}o;io Valnrio ,J,~ Sih"a. antes de ter sido 
requerido o llX::tmc soht·e o · dito liv-ro. scn•lo 
i_s·nalinoni; l 83::>-min:ldO. llr;pois de sct·rertuct·ido 
o cxan1<::, c na coi iel!tori:t desta, eidadc )Clo 
St· . .Jo.lo Capi,; tr~no GO!l lCS de Aril.ujo, nn. occa
siuo em que segnia. para :1. audiencia c al.:i 
ch·3!:;'nci, afi 1~1 de s:turl~ r t::lC<l pae o coltector 
Lui;: .!o : q :; ~m da Co ~ ta. 

folh:~s onde notn.r;;llU di;for0nc:~ em nm dos 
algarismos da nnmct·::tç:'io pt~; ·i ei;c.,:cm (!.f) mes-
1no liv~· o e í·cconheci.rmt v erdrrdci/n ( ~ ,·;.:!) ;-iN : 
do }ri, mcncio:u:~do p;·esident.c . 

Em conclns<To, nin_g-u0m di J•:í. ((<10 pu :J:- ~~'!:tis t:1r.le. m:1.rhlando-mc recado o Sr. Va-
cando eu :ts rc~postas :ws quesitos, ri :.r, se- h•t·io d ~1. ~ilv:1., pfu·a lev:w-lhe o 1·eferido livro, 
g:m:.mente é o que tem valor r-c:-J no cx::1.:ne. · comn ~e ach:""s· ~ no exet·cie io da.:; fu ncções de 
quizess~ d:) ::a::o p ens:\dO occnl;;w <~ ::: ~on~.;i , · c:·n- ''iec-p;·n:; :d.~n~:1 cb. r:n.rn:J.ra. <'urnpt·i suas o1·d~ns 
çõr.s gera:}s, pOl'que Lr3l:J sscrn (:e us:·n,,;,p,:o.,- l ··yando-l11 c illlll!(~di a t<ltnc:1Lc o mesmo livro. Na 
divc•·sos. I O'' C"::t'li :'io c:u onc ch :-'~uci onct)Iltt·ando-o acom-

Não, Sr. , conselhcii'o, c;uet· 110 exr:;rdio, p<tnh:-v1o do 's1·. I"~ié:".do .José Gomes Pereira, 
quer na:~ I'r:>spostas aos qu~sJ : cs : ü parte :•s nhslivr~ de · lhe fn.llar ü respeito do livro, espc-
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rando que sG retira.sso su:1. visita, e colloc::tndo 
esse livt·o sobro o balcão d8 sua pn.d<'.rÍ<l, cllc~ 
sem pron 'lllcin.r nome refer·ente ao li\'!'O, 

fez-me signal p1r:1 lhe apres·.'ntac·, o c1uc 
cumpri, e om seguida abriu a sua g::wct~~ s 
guardou-o tranc:mdo-o :i chave . 

u permancct, e logo quo o St•. Ricardo 
retiron-sc, pedi-lho r1no cxaminas"e o liv:·o~ 
porque eu tinha d? !cv:J.l-o para o ~ r.eh i v:;, 1'0';-

• • 1 "' .-.... :•a n 
depois lile mandariu. le·,,ar, nn.b.\·r::ts d:J mcso1o 
S~. Valorio. Rop!icnndo eu: respond m-mo qao 
v1es;,e buscar m:n-; tarde. 

Sn.hin?o e l'Oconsiderando qnc devi:t peclit·
lhe o hvro, visto estar elle sob r11inha .g·nada. 
voltei ao Sr. Va.lcrio, qn.; m·o restituiu, mos
trando~se com isso co11tr·a:·iado ~i po11to de 
dizer-me que hia deixar t~ pt·esidcnci:t. intn1·ina 
da cama~·a ao se:: pi·esidento pl'opri··ta;·in, o 

d:1lci. I1Iagó 1(; de .Tanairo de 1885. Costa 
Franc~3.. Illm. Sr. Dt•. juiz municipal. A 
V .S. como snbstitu!o legal compete deferir o 
requerimento rotl·o o o supplicanteped<} que o 
St·. o>=c1·ivão de p~z seja par~t esta.notificado 
E. H.~~I. ProcaradorAngelo Mànoel Sald:J.nha . 

. _o a suspr·r o, o quo .Juro. l. age, · \1 e Ja
neit·o de 1~83. Eneus CiaMio. lllm. S1·. Dr. 
jnií: .rnu:1ici;ld lo suppl•.}nte. A V. S. c~mo 

' ' . . .. . ~ ' .. . 
·::> • . ' • • • • • 

:as .; uspeiç0e~; jm·adas do Exm •. Sl'. Dr·. juiz de 
di;·eito e do ., ~)tt suprlento legal. O supplic:tnto 
E.!:~. ?li. Dist1·;.bui~1.a. :1.utoada. proceda-se ao 
oxa:uo re.'"f uerido no din. 2~ do corrente :~s 1:!. 
hm·as do êiia. c n:r sab d:1s andienci::.:; ; no1neio 
i1:ll'a rot•itos o.;; CSCl'l •,'Ü{!S .rosé .Antonio da Sih·a 
Bm·t·eil·o;; •3 Elisiario .ío~é ele Abreu e no caso 
de SC!' :J. esto dcstriimid:J., a nicardo Soares de 
:\ncl:·adc ~i..l;neicb qu0 serão intim~tdos, o no 

•-\ ...... -.. ; . :•('·";"\ •. ...... . .. 

c:.1 r ta o Dr. pÍ·omotot· publico para :lSSIStlr 
ao C:-i:n nte 0 otrieic-sc ao juiz do paz ele Gt:a.

. pymot·im pa!'a ordcn:-.r ao rc;;•)ectivo e.scri-
ore • ·:::::. :a::lZI'!l' o nso q:1c .:te convier 

deste meu a.ttcstado ou respost:l. 

?\Ia.gé, 27 do Fe\·creiro de '1883. - O scc:·c-
ar o,. osu ./OW]Ut;n r.a Mt'a. 

Reconheço vcrd:1dcir~1. a lcttra. o ;1ssignatura 
snpra. 

1\Iagó, 28 de Fevereiro de 18S3. - Em tl'stc
munho da verdadc_.-Elisi(do .Jos:J de .:1.ti;·ctt. 

N. 51. O capitão Eliziario josé dt) Abreu, ser
ventuario vitalicio dos officios d•) 2' tabellião do 
publico, judicial e nc}tas o c,;;ct•l.vão do iu~-y, 
nesta cidade àe Magé, etc. " 

C9rti.fico, em cumpl'imento ao d0.spacho n~ 
pctiçi!o supra, que revendo o tt·asbdJ dos ::n~tos 
de e~ame de q UC3 trata a m0sma ')etiçi!o, dello 
cons a. a . · e - v. a petlÇITo do teor c 
fórma seg-uinte: Ulm. c Exm. St·. Dr. juiz de 
direi to. Diz o conselh0.iro .João i':!nnoel Perei ra 
da Silva, qno para provar o r(::;:nltado da eleic;:1o 
da. parochia do Gu:~py mirilil, dP;;tc municip10, 
feita em 2•1 escl'utinio, no dia 7 elo corl'C:no, 
para deputado a Assembléa.. Ger:tl pelo nono 
districto, procisn. um exame no livro de notns 
do escrivão de paz da iiitu. p:1:·och i:t (fl·eg-nl··zi:H1c 
Guapy mirirn). ror1uer a V. Ex. ~e di.g-no ot· l~
nar esse exame, nomeando dou·~ !:ct·itos tabo1· 
lilies ou r: sct·ivii:cs o ruat·cand..:> di~, lag-ar c hora 
era que sej:t elb praticado, respond.3n:~o o;; pc
ritos aos quesitos tlUC lhe fol'cm chrlos !1o <l.c.~o. 
sei ente o Dr. m·omoto:· pu!,lico nat·a assistir c 
intüu~do o es~rivão de paz d: .. • ft·e;;uezia de 
Gua mirim ara a rcsnnt:J.r o livro oue deve 
ser o do n. 14 das notas d.:ssc seu c.: rtorio. ou 
aq ucllc aonde foram lançadas ~.s ::1.ctas d:1s eici
çõcs gcr::~es o da prcvincial. Ped•! a V. Ex. d:~
ferimcllto e si lho fnltar competenci:J, pn.rn. 
ordon::~r o exame, Que in,liqun on determine 
que se faça perante â autoridâde rtnc seja i:•so 
obrigada c!m-vista. da rc-sponsauilid.1dc c1u '~ so 
estaiJeleco no proscnle •·aso. E. H .• ?\Í. 1\Iag-ó 1 

15 ele .bueiro de 1885. ProcuJ·arlor An~C'lo 
ManoelSa.lda.nha. Sou suspeito JIOl.'s er pa.ren t::> 
afim em segundo g1·au do supplicante;o que juro 
requeira ao juiz a quem competir, na forma. 

vao nar;;:. a.Dros~ntar no re!'crtdo dia. 10m. c 
logar' o lin~) elo n utas (~m rine foi tr·n:nscl'ipta 
a ~c. t-.1 da . dei\i'to quo, em 7. do corrente se 

l .-, ' · ~ 

put::tdo à Asse111blca. G:~ra.i. Suruhy, 20 de Ja
n·~h·o d·~ !~85. Pa;ila. Otüt'l;sim. consta. a fo
lhas seb~ vcr;;o nsrp~c folhas no;' e os quesitos 
do tcol." ::eguinte. Que:•Üc,; p·:ra. o exame do 
li n-o dn no t&s :lo csc;·i.v:'Io Je paz da freguczitt 
do Gc.:1pymirím. L•) Quant:ts !olhas contem 
es...:o livro, ~i estão numer:1.da-. e rubt·ieadas 
c por q::em. Si o-·t~o com o termo ele aber
tura. e cncerr:ltncnto o ccmoetentemente sd-
, '"t, . • 1 J. ~ -

. " 
2.u Qual o prim"iro trabn.lbo e~cripto ne;;se 
livro, qnal aque!ie escripto logo an~es do re
:::-i;;:tt·o da ada do s ·'!.!'undo cserutiuio oara i!. 
clc!~Ko de dc in.llado :i A."-AnmL,le~ Geral. Qual 
o tr:.ba.lht) que :::o seguiu a e:;;:so rt~gi.-~tro. 
3. o Si ne.c:se livro f vi t 'mi.>em registt·acb. [lo 

:.td:t d:J. cleiç~o do primci1·o escl'utinio p~ra 
dcput:JdO gct·al na p:rrochia do Gua.!,ymil'im. 
·'!.o Em nu c f ·lha princiniou o trabalho do re
g·istro :l·t ultima a c ta l'en; q ne fo!h:t t •rminou. 
:).o Si o r0g-isii'v dos-·a ultima neta está as
sig-nar1o peÚi. mesa c de quem são ns assigna
tu~·a..:. li." Si n:> CCl!'pO do rcg;istro <h·ssn. actu. ha 
e:ucn:in.. r;-:.:':padut•rt.. entrclinhn. ou con~:L qn·-~ 
a l<.Ji'UC ·ic '\~i~nC!s:t. ~i ;·s tí. lO(L\ CSCl·ipt:t com 
nm:~. sr) qn:thl:vlo de t.int:l. o CJI:al seja essn. 
tinL:.7.0 ~<:nnlmcntC,!:;i :1. Cnr::HlCl'!laÇ.liOÜO lin,, 
Sl.ijl)ilo ;:. csame os!.:~ pol'faita. c CJll :1 n.livl':u·üt 
cat r1ne f,)i co;npr:tflo, ::;i const<tt' t.la. eti•Iuet1. na 
ca•)a.. J\Jn.n-0 22 de .Jancir., <i•) i8S5.-Procura-
do;· Angelo .M:.-.noel ~alàaaba. S.a Quantos 
Yct:Js obicve o conselh·: iro Pereira. da Sjlvn, 
na votü1;:"ío do se.Q'tm lo escr•tttinio e quan
l0~ o Dt·. Fl':1ncn. C:u·valho. Si os num'!ros 
est:to cscl'i:ptos · por extenso ou por alga
ri':mos, e ·i :;esse pon to hn. emendas. D:\ta 
supr:o1. __.: IJrocm'<ldor An,!!'c!o Manoel S:Llda~ 
u lw.--Et•fl. o 'l'le s~ continha em a p0tição e 
quesitos 1)11 •~ por certidão foi requerido e do 
tr~tslado 1lo.~ ::tntos or:~inaes e;;t:~. fiz cxtt·ahit· e 
ao pL·np,·io 1110 ''cporlo nesta <:idn.d~ U.c :Magé 
a 7 de l\hr<;:o do 1885. E en 'Elishcrio .José de 
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Abren, e':cri\'ào f!Ue subscrevi e as.~izno.-
Elisiaí·io Jose d~ A.b:·cu. ~ 

N. 52. - lllm. e Exm. St•. Dr. C:l:-L~s c1a 
Franç:. Carvalho.-Gu:•uymhim. :2 de Março <h 

- 1885.- Exm. Sr.- CuUJp:·e-mc decla!-:'r-lhc 

Rodrigue~, cscer·>"i lll!la cbs ~<dhenLi~:ts ela obi
ção <)Ue se pro"~eden par;:. d•·patad,, f!'!~i"<1l no di:1 
7 de .lanairo. ·:·ue !ol·;.-..m c~mdithtos 'Y. Ex. c o 
consclh eiro João M:mo.:l P·.~reira da. Silva. 
sendo \" ()rdadr~i!·o o re'>nltndo üne ncll · consi.:! 
o que me ob1·igo n. j:u·:~:· ~c ~•r0eiso fô1·. 

Podendo V. Ex. fa~er desta 'o uso q ut'l lh 0 

convie1·. 
De V. Ex. ::~.Lento venerador c c::-i:l.dc.- .Ma

noel Pi;ito Rocha. 
Reconbl.)cim.,nto.- ReconllGço \' •rda~lc1r-a :t 

:lsslg-natur;t retro.- Guapymiri.m. 2. de ?1hrec 
'-, )5 . "" . ·~rl{\ - , .. ;.,_ 

quim, GoiiU'S ela :c:,·:·l1J(t, 

N. 53.- Bento Josó 

Certi.fico qu•~. revench-. o li·;;·o '.tuC ser·yiu l::i !':'\. 

~ eleiç:"io de' dcpt1talo :i As~emlJ(,a c;era·l n~ di:1. 
7 de Janeiro do corr, ~ule anno. em s :g-nndo es-
crutmw. ne e a i s. v o vor::o e us . li. :::e ac.1a 
a a c ta do t·•o:· scC"uin tt;: 

Acta da ai':'.C~llll6u eleitoral da pwocbi l <le 
:Nossa S·~nhora cb. Gui<t de P:t•·ob~tlüba. do nn<
nicipio d,'l. Estt·:•l!a. ~.i::J. pr ;\·incia. Jo lüo de .h
neiro. para. n. ül · !Í~.:io de um d ·putado i ,\s,;cm
bléa Geral pele) \l distt·i· ,to. '!lU 2° esci·ntinio . 
-Aos selo dias do me1. de .lane i ro do :t:lllO do 
nascimento do ::\os::u ::;.'nhor .lcsus Cl:1·i:;to. 
de 1885, ús g l:om-; d:t ma;th:I. no consi.:;lo,_·io 

n. 1g:rej~ mad'lZ e .\OSS:L :-iGilliO!';i. (t ;, _·rtll!~ Ct .! 

Po.cob::dliba. do muuicipia da Estrelb. d;1 p!·o
vincia à. o Rio de J~1.uciro. reuni(b, a mes~ c lei-

cx.ccpção do 1° juiz ele pa;:, que ot'ficiou :\char-se 
doente. tom:-!.nclo o nsscnto d::. rn·csidenci::. o 
2·J juiz de paz, cidad?ío F1·:t11cisêo de :\J c no;.: e:'. 
Vasconcellos de llnm~mond e o; me;;ario:; ci
dadãos Joaq im .Jn:::é de Yal'.!::':ls, .íoi'io ~l.11t: :ni · • 
Br~z B ~ptist<l. ~~ullh,•1'mc ,ios · Vareil ·.· "o ;-3° 
immedia~O Cm \"OtO;;. ci(bd;1o ~.J:-:.no l ,J,Jsc! B, ,._ 
bosa, em e.uGs titniç::to ::ta 2° imi!IO ii:t tp :lO ~.!Y 
juiz 3e paz. c o Ü:";c: ll L"id:utiv .'..nVtuiv .iu "C 

Pcreir:t ele A~Sillll•lc;:io. pot· parlc do C':~nc!ich.l:' 
conselheiro .lnr~o :-.bnoel Pc;·e:ra 1h. ::ii \"a, .l~
signados pelo pr•:·,-iden t,~ es mes:u·in.:: · Gui
lherme .Jose Varella, para f:•z•·1· :1 cham:tch 
e 1\Iai~ocl .To ~; · B:tt·bo .:t, par·a scn·i•· de se
ct·e t:trio ; proccd ~ u-se ;i. charnad 1 dos eici · 
tores préYi:'l.mCnLe CIJllYOC:ldns pot r•dit·:L ccrn 

raz .a 'i. a o r· ma n , . ·"~: ;) 
de 1:3 de Agosto cL~ 18~L :s~'p:und• .• a ••r.lcm \.h.i$ 
quarteirões ;· a em que scns ll:J!tH!S -=·· a chaY:ttrl 
inscriptos na cópia .la. lista p·~. rc ial "uthe:1-
ticadn. c rernct.tida p:'lo Dr. j:liz de d1rl'lito d:.t. 
comarc 1. del)ositando carb. um l'!il:l. ced :h 
::.presentario ·pré•:i:tm"nlo o rGsp·~c ti \o t1L:.lo p 

assignando sen nonv' d " pois à·~ vobi' no l !v;·o 
detet·minado pelo ar· t . ) .I:; do cit:-:.rln d •r:r·et.o. 
E cond11id.) o I'ecelJiment(J .-h~ c ··da::1s. n.l;e:-!.a 
a u:-n:1. foram contad:ls csl:.is e emm:-:.ssarhs. vi
rificando-se serem em nu rnero de 21. cer
re.spondente a:>s d'~ eleitores qu:J responder:~m 

':~ eh1mada, feito o que designou o presidente 
ac ~l!OS::ti'Ío ,);)fio Antonio 13t':l.7. Bapti.-:ta. para. as 

Er. e di:c:rrii.Juinjo pelo" oult·.;s mesal'Ío .~ as 
l'~ttt·a·; do a.lp:ta:.l'~:o p;1r:L (·ad:.t. um ir escre-
vendo stn relação, os nom<>s dos vot~~1os e o 
num .. '!' d" 'd . .; )O r nl·'"ariswo successÍ\'O d~ 
nutnCi';J.Ç:"io r.atu:-~l q nG ·se ia. p1·ocech r a pu
l':lr~::o. Em scg-nid::L tir:td;:~s da urn:1. as cedulas 
(' ~l;b u_~n_o. poi· ~·-•~'- \'GZ. e vcrificcu-:;;e a~h_a.r-se 
urna Vl"'.Iac .. a o o :-.ta~ as o:-:. ,ra.s c :~ c . . or: 1caa 
com o pt· eo!t:u:\do no a:t.ll7 do .iccreto cita.rlo, 
c1·aw :JH~!·t~s ·' seado }idos 1·m voz alt.a os nomes 
dos \'ota ios. e;·:ttll ta:nl.Jem ·~m voz ti.lla pro
nnncir!o~ us numCI'Os ie v;)tos rc-:pectives por 
;.}g-arismos Si.ICC!!S"i·:o;; da num:;r:·•<;.ào ll<ltttral. 
1>rniin::d:t a leit::rn. uas cecJulas ,.;om que OC·:!Or
l'é'3 ·C !n:.::den t·~ :1lgu:u. \·e rifle, ;u-se t~rcm 

I obt!,[,, p:' rn. depu tadu ,: A!:serubióa Geral, o 
Dl'. Carlo" .\ntnnio r1c Frant;a C:wvall~o 20 

o p. :blicaclo ü!n yoz ::lta ns me,;rno;; nom,~ :; e 
rlume:!.'os. r:1~1ndol: o p;·esicbnte :J.fl1xnr irnme
diata:nentCI a nF~smn. list<t em fónn:t :G edital, · 
t:;do segunc o o pr·cccttuac o no art. -ti) o rc
fe:·i ,(o d··creto ele 1:1 d·~ ,\:;;o.sto d:~ tSSi. E 
quu.iaJ~t.Jas as ceduh~ hv1·ou-~'' a presente acta 
.,nc :l."si:.:·uum os mc•ub:·os da mesa e eleitores 

I . . ... • 

p~·e·sontes , n:1 t.l':~:l fiea cteclar:-1.da. teicm cl· ·n:ado 
de cotup:u·e ·er os ··l ·itri:!.' •:!S s··gnintes: Dclfi:u 
Bar· · ·n:.::~• dos S:m t rS •• José Hercul:l!lO So:lre,;; do 
Oliv<:ii'a. pad1·e .1o:} r, .\Jv,~s d:t P'onsec:t, Jus
liniano de Sollz:·, L:slyJa.. J.nwni,, E~r :· cjo d:1. 
Cost'\ <'· Si!·;a, Jo~é "\h··~" Cr.jr ;·eia ele Oli,·eira, 

1.\leito:-d :~ 1 hora d.:'l t:u·do, c o pres1d~ntc 
ded;t!'OU dissolvi h ::1. a :;scmbk ••leitor·.1l, a {1u:1l 
cu Manoel .José B::.r:;osct. secrot:wio da mesa 
G~w:·cd o :~;;siQ'f!(), - rran~isco de J\Ienezea 
\:iJsconcd lo ..: cl0 .Ui'n:nmnncl, p1· .,;;; ~ent•~, l\lanoel 
,J ,,,_e Lb r::•:s: .... s'··C':·r~l3.'t' o. .lo,1cpJim · .1~•~e ·~O 
\';l.:·g- , s. lllf~s;J .·!o . ,j ão . \.ntoniu l-lraz i3aptist·t, 
nh!S:;r·io. 11 ilhcr:no .lo"é \":l!·el!a. :\I;;.nol'l I\h.
::I:!ll :~no de V :r!t:t ~ . ... l .. ivm~s. Eu. Bento .Tosé 
·;u·.inzo, scr•:·0t:~~i·io d': c '11:1:'.1.1' 1. " sal;;;;,· ~•·Yo e 

:ls:Jc:'ll,). Secrct::.:·i::~. ch C'nt:l:·r. '\luni<:ipal da 
Esr.:·ell·• em ':'-1 do Frn ·· ·reiro d) 18>'5. - O 
s o; .·:·ct•)!'io, ]:,: ,,lo Jo:;r: c f( ,'· i .. ;:o. 

X. 5:!. -Ele.>h:Ir> C!l: t}toiino ".::we1 l:1, fiSCrivão 
I intc;rino do jtl Zl·. rie pa:;; d:t f:·cga·~:r.1a de NiiSS}1 
I - l h .-1 •1 •:. . ~ . . ".) nn •, h ~h · 

, ;, I:- .• ,. :l ., . w • 

l 
r, .,sc.C:. a, .. ,c. . 

Ccrti!1~o que, revendo os li\~ l'()S d.; notas do 
meu carlorio. dellc:<. no li·n·o ,.;o, li . .V. consta 
:t a ctft da ;="sscmbl;•a eleitt):':1.l drJ t •or o fornu 
seg-i1intc : «.:\!!ia da ; Jssornblé~· c>!e!t.Or!!l da 
i l :;·cchi<t de :.\oss>~ Senhc:·"- rh G11i:l d ~: Paco
bhyba, ,:o m:I!1Ícipio :la E::;trelh, ,la p!·ovincia 
dG í\io ele .Janeir•!, 1n;·a : ehiç::o de: um dr.: pu
t :• io :i ;\sse wl.J ló: ~ ílei·::tl ne1o :1° disLrido. Olll 2' 
e·":l'ut :uio. /~o> 7 ttias.do mez de .Janeil·o elo 

I 
:1un•' ;\o n?.scimento de No::so Senhor Jest<~ 
Christo <1•::! 18~5, ;is ~)horas <h. m·1nhã, uo con-
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sistorio da igrllja matriz de :Nossa. Sonhoro. da 1 veira., Jor-;é 1h~·tins de Oliveira~ José Bar
Guia de P<tcObcl.hyb:"l, do municipio da Estt•:d ,, I bosa dos Santos .Junior, Scvel'ino José da. 
dct provir:cia. ,do Rio ~o .h.ll':iro, r0tUÜtl:.:. a Silva e .J_oaquim José Luiz d'Assurnpção. ~ por 
mesa clettot·aL, a quG runecwnou. no f o e.;;cl'U- nad:~. maLs h:.t.ver a tratar deu-so pot• terroma.do 
tinio, com ex.cepção do 1 o juiJ; de p:~z, que o f- o p~ocl1sso el·üto1·al ú. "1 hora da tarue (~ o pre
ficiou ''ch::l·-sc doe!lto, tomando :~s,,ento d:1 'll'C- siclente decl:t~·ot: dissolvid~t a assembléa. eleito-
sidencb o 2" jLtit. de paz tcn•'ntr~ F;·,~nci sco de :·a L, ~. q ua.l cu I\b::·J~l Jo:;e Ba.1·bos::t, se~rotario 
:Menezes Vasconcellos de Dr·uwmou.t, c os m.~- da mesa escrevi e assigno. Nad<~ mais conti
sarios cid~tdiios .lo:;.qui.m Jo:;ci d·· V;~r:;;:s, .João nhtl. om a d.ila :.tela qno b:m1 c fir~lmente re-

• • • . • • • • ... • 1- • • 

' 1 ::. '!..J 
L'elb. e o tJ>r..:oiro ir:Uu<:din.to em ·,rotos cida.d:tt) r~ell::t,. ·cscri.v:b do juiz.o do paz a registrei. 
M:moel Jo;;é s~~ruosa., em subscituÍ<)ITO a~· :-se- B 1';111ClSCO de l\Ien~zes VasconceHos de Dt·um
gundo iwmcdi: to a;J "l') juiz d·~ paz, ~·~ o fi:::cal mond, presidente.- J',Ianooi Jo~ó Barbosa, se
Anlonio .Tosé ?cl·eira. de c\.ESU111p!;;io, po:- pm:t~ Cl'' tariu.- Joaquim .Jcsé de~ v~rg-as. mes~l.l'iO .
do canui lato con;;eiheiro João J.ianod P~~··.•il.'a .Jofio / .. ntonio lk~:r. Baptist;:,, idem.- Guilher
tl~ Silva, d0si~r.ados p•·lo presi.d;,nt2 os !lle- m:~ .\os•) ~/arelti!., idorn.- I\bnoel 3\Iaximia.no 
s;:'.'ÍO$ Guilbe1·me .Jos•i V:we!la pat•a fazot· a ct:n.- de V;<r:t,as, ele1br. E n::~.da mais se continha 
m:\da. e ~In.noel.Tosc Barbosa \ ,:11'. : s 'tvit· t[c Si~- e~r: a '(lib. a.cb d:~ ~~ss• )mbléas eleitoral, rG
crd~t·io, pruc.,dea-sc ;• chan:{~~;!,t -:bs ,r .. ltc:r0s, g·~.:;trada ne.,;to livro do notas da qual bem 

I ~ ' . • - ~ , n. . ' • ;" 

apurac,~:io. Em segtü(h Urad~s da U!'n<l ;:.s cetlll
las c:tda uma p :lt' su:' vez e vcr·iftcou-so ach:~r-so 
uma viciada o lorl:ts ~~!> . mais. àe conformidade 
com o p1·ccciLu:vlo no :trt. 1l7 do dcct•cto c:ta
do; 0rnm ~tbe•·tas, ·~ sendo lidus em voz alt:t, o:s 
nomes dos votados, e t::l.!,:bcn.l om vn:r. a lt:~ an
nuuciad0 o numer•.l :i'} votes :·c~ liCI'livos por n!
-~:~rismos sncc· S"Í\'O~ d:t nt!:ne:·a~;:"io natut•:tl. 
Terminad:t !1. }:}itut·~ das cdulas sem quo cc
corresse incid•J nto alg-t.::llJ., V"t·ificou-sc terem 
obüdo pllra depntttdo :i. : : ~seml>léa g'iJJ"al o Dt·. 
Carlos Antonio da Ft·anç:l c~uT:llho ::o '.'Otos, e 
o conselheiro .João ?lbnod P·!!'Cit·n. J·t Silva 1 
voto, c em separado, do 'luo feito pO!' mim sr. 
ct·ct:'l.t'io, um:1. Esta geral S•)g'LmJo a or !em de 
nulll rode seu;; Yolos do m:txi.mo ao m[niwo. c 

,,.. . , 

m8ro;.; ; m:mdoa o ot·esi~{ente :ltl:ixat· i!Utucdicl
tamente a mesma 'Estn. em forma de 0dital. 
Ludo segundo o pr~.~ccitu:1do no :u·t. t -!8 do re
ferido decreto de 1:} de Agos~~ , de 1Si-:l. 1~ 
qucimachs as r.:cduhs, hvrou-so a 1)rcsente ~1.c ta 
que assig11,mn cs membraH da mcsn. e el: itot·es 
presentes, n;t qud fie;;~. docb.L·ada tel'cm ·.~eix:tdo 
do compal·ccer os eleitores f.lP.guint< s: DclG.m 
Barbosa. dos Santos, Jo~ó Het·ctüano So:.tres de 
Oli.veir:c, n:\dre João ~\.hrcs da Fonseca .. lusti~ 
nl.ano de · Souza Lisboa, Antonio Est,tcio d :.1. 
Costa e Silya, José Alves Corpêa de Oli· 

me foi e:ügid ' , {~ r1ual e propl'Ío origin 1l me 
reporto ~ dou fó, ne~t t fl·egnezia da Guia de 
P;•coí.:ah •ba do munici 1io da E,;trella em meu 
cr~.rtorio a·)·; 1icz ck .hl~e:ro de h ::50. Eu, ·lcs
b!i.o Capi tolino V tLrelb escrivão do juizo de 
p z gtH3 o;;c"1Wi e assigno. Guia. 10 ~le Janeiro - .,.., - , . ' , 

/ ... 
N. 05.-Dento .Jo-;Ó C::.rdozu, secretario àa ca

marn munic!p,:l da vilb da Estrella, etc. 
Ccr.iiico . 1 ut~, rcvcn.io o li \'J'O que s~:rviu para. 

a clciç~o dP d· ~putado ú A"scmblóa Gnrallegis
lati va na freg·ue:da de Nossa Senhora da Guia, 
consta n •)llC & ::cta do segundo cscrutinio :1. ils. 
S :~ v. c íls. G a u.c C~t do teor seguinte; 
Act:; da assemblón. eleiroral da !'arochia de 
Nossa S:·nho1·u da Gui:.J. d · Pacobahiba do Mu-. )' 

• L • ' . • ! 
IH'i:·o para. a cleiçã·• d~ um deputado :i Assem-
!Jló:~ Geral P"lo no:vJ dis tri c to, em sogm1do os
•·· •iui A ,g 7 di:J~ do me;r. de .bnoiro do anno 
do n:uH~imcnto Jo :Nosso S•!nhor Jezu~ Christo 
de 1 St<5. :is 9 ho:-:r-: da :na.uh:T. no consistorio 
dn. igreja matriz J :~ Nossa Senhora da Guia de 

· Pacobahi!)a do munici!•ÍO d~ Estrellu, da. pro
Yinei:J. UO l{Ío !g Jaa,.i:·o. reunida a lllCSl Clei
t 'ral, a que runccjonou no prilllei:·o escrutínio 
com a c:!!:c:cpção clt1 p'rimniro juir. de paz que 
oliici u acl1at·-se dooutc, tmnanc!o a~sento da 
presi. !crwi<.:. o s•~gnndo jui:r. de paz cidadão 
Fl':wcisco cr, • .Jfenezcs Vasconcellos de Dx:um
mond. e o-,: rues:trios cid:tdãos Joaqttiru .Tosó de 
V::rgas, Joiiu :\ntunio Braz Baptist:t, Guilher
me Jo~:. Varella. o o . orccit·o immcdiato em 
votos ciJadà•) !l!an<Jf•l .Josó Barbosa em substi
tu ic;:io ao segundo imm·:di::.to ao r1u:trto .iuir. de 
pa:r., c o fiscal cii:.d~io Antonio .Josü Pereira 
• " .~ ' • ·t r ·' : d · to U:(O-

lhci:-:) .Joii·o' .:\I::moci Percir~~ <la Silva, dcsi
gn~dos p0Jo presidente Oi; mes~a·io:': Guilherme 
Jost·l V:::.l·•::Il:-1. p:u:\ üzet· a cham8.da c l\fa
nc;cl .Tusci Barbosa para s 0rvit· de secrebrio: 
pro·~c·Jeu-sc :\. cham:1da dos eh:itores previil.
n:v~nte con\"ot:ados por· edit:!l com o prazo da 
lú na fot'tüa. elo decreto n. 821:3. do ::.:J de 
A ,.,.o;; to cl:~ 1l)8i.. sec:undo à ordem dos cluartei-

o ~ h . . 
rõros e a em que se11S nome!? se ae avam _lnSCl'l-
pto~ U<\ có pia a~1 lista parci:Ll authcntlcada e 
remuttid::t pcls De. juiz de direito d~ com:1rca, 
depositando cada. um sua cedula :~.prescntado 
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previament0 o respeetiro tit::i.1 e ::.ssig1:ando 
seu ao me depois ele votu.1·, no Ev1·o d;' tcrruina<l•) 
pel•-' ~!·t. 14;-3, do cit:do decl'<!t•·. E concluido 
o recebimento das c::'dubs, abc1·ta:1 nna. ioram. 
contadas est:ts e elmDass::tLbs -verific:mdc-s ) 
s~:rem em numero lb 2! corres ondontes aos <lo 

App:Hecid:i 
2G Pe•·eü·-~ C!a SilYa. 

S. .1usó cio Rio Preto 
2i Pct·eira d:!. Silvn.. 
17 'F!·an~:! c.~rvalbo. 

P e ~1'0 'Olis 
e eitores que responderam :i ch~1G:1ad.:1., feito o "1:0 
que designou o prc.,iJeulo o mes::.rio Jo:'!o 4.5 
A~tonio Bra.z B.tpist:~ par:1 .as ler, e dist•·i-

Pcreir:t da Sil \':!. 
França C.::.1·valho. 

Estrclla 
::; 

alphaboto pa1·a. cada um ir c~i><'C:Y8tHlo su:1 rGl:l
ção o~ nomes do:; Yotados c o namoro d.c \'Ctos 
por alg-:u·ismo su~ce3sivo (;.. n urG:cra-;.ão n:üu
ral, declarou l.}tl'' se h pt·occd)i' :i :tptn·:1.:~.L'io. 
Em seg-uida tira.d::.s da m·na as c 'dulas c,!, !~ 
uma por su:t vez. e ve!'it1cou-se r..chal'-se u:n~~ 
viciuda e to las as outras de ccnfo1niJade corno 
o preceituado no art. 1.:17! do deercto ciL~\ào 
eram abertas e sendo lit.l:;ts em yoz alt:1. annun-

.. '""';:'1'-"'-

rismo succes;;ivo da llLl!llCi'~H~::to natu~:1l. Ter
minada a leirura Cbi" cnduhs ~em'' tlO:: OCC<H'I'ü~S '..! 
incident '~ a •)·umv:"·:r. ·-~:' ·". ·,. ,,··:·. ~ 
deputado :1. a:,:sembl(•a .~Cl'•Ü. o D1·. Ca.l'lo:=; An
tonio da França C:~r;·alho. 2J votos; o con~c
lheiro João I\lanoel Percit·a d;~. Sil \':.1, 

em separa o : o qu·~ e; a po1· 11~1::1 ;:cc:rctar1o 
unu Usta ger~l so_:;:.!ndo :1. odem de ntune:·o 
de seus votos dom::t:-:imo até o ~aninimo c publi
cado em voz alta o.~ :.ucf':mos n:nn ~s o numeras, 
maniou o pre:Sidcnte a.11har ima!ediatamcn.to o. 
mesma lista em fót•m:1 d·; edital. tudo segundo 
ao preceituado no n.1·t. ·14 "· d·J ref'J!'ido cl 'ereto 
de 1:3 de Ag-osto de 18 . .;:1. E q·:eimn.:.l::Ls :1s ccrlu
las bvrou-se a l'il'''scntc ~teta que assigna111 os 
membros d:t m'es~-~. e elcitoros· 1Yre;;errics, no. . .• 

q u. c ~ ·:.c · ,~ r·:m c ·l~:a:.w ( ,. compare
cerem os eleitores sogui.ntes : Delphirn lht·i)OS[~ 
dos Santos. José Ee:.-cubno So:~.res da Olivcir~.._.. 

T ~ • ; • :; . . 

:_' \,;) .. . 
2ü França Cat·v:Üho. 

Pilhr 
1.4 p ,,re!r.'l. ch Silv:1.. 
14 Fr~wc;a c~ll'V:tbo. 

GLt1a. 
10 Fr.:nc:l C:tr\·alho. 
lO Pcr·ei~~l. d,t Sikt. 

N. 5 i. -Quanto :ta co li e gio ela. Guia, a!lirma
mo~ , ac o S1· . l'creir•~ da Silva obteve G votos 
c o s~·. . r:lUÇ~ Cat·V~L l!O 

0.-; nos;;cs colleg::ts da impr0nsa neutra pu
blic.:.ram. po1·óm. o seguiu te resultado: Pe-

• 1 .. , 

de ante-hontem 

N. :J8.-lllm. Sr. Ft·aneiscc de Drummond. 
-Eru r.;spo::;ta :'t <:al't::~. d1: V. S. tenho a decla
rar-lh·:: (1 ile aJ ém d•) l~lllretet· relãções de ami
zad·~ co1n o Sr. Lui:r. dl) Mattos Cardoso é este 
ca.;,;ado coro tmu ~olJ:-inh~ miaha, portanto visi
teL-o por dive!·sa:-; vezes c :üll.t·mo que o refe
rid,J Car ~oso. no dia 1~ de Ja.neiro do corrente 
::m :~o. se :1.t:l.a\'a cnfct·mo e d·: cama ; al"sim 

• a ·. b'" • . 

d" Sit ~;c' Pc!;a.dn -Freg-ucúa du. 
Fi.!\·erciro de 1385. 

~ v I 

GLlia, 1i de 

Artest:·tmos que a fil'ma supra é verdadeira. 
Rio de .J&neiru, 27 •k Fere1·eiro de ~885.-. .:lf a
;~ud J uaqznm rr~ttmcida Silva. - .!.1I anoel 
Joarwií~t de Oli,;cira. 

Souza Lisbo::t. Antonio Estacio da. Costa e Silva. 
José A.lves Corrr~;~ d0 O!ivnir~, Jose :i\lartius dé 
OliYoira. Jo:,:ó B:u·bo .-:;~'l. do .~ Santos .Junior. So
vcrino Jose d~" Silva e .Jo:1\·inim Jo:.:é Luiz d"" 
Assumpção. E por nacb mo.is haver a trat:!.r 
deu-se 1?0r terminado o processo eleito:·:~l à 
1 hora. da. tarde, c o presidc:;,te dedurou c\;sol-·a 11· 1 · 1 1 'T ' Reconheço Ycrrhd~'ir:'.s as firmas snpra de 
'\"1 a a as:::em J ea e eltor~. , n. qtw • eu "'-ill·:l3 .:. [..,. - d r.' · 1 188- E 
Jo;;ó B:1rbo!'.r •. ser:retario da mes:1. e;:ç1·cyi e :lttcsL,\çúo. \.lo!:~, e ..'everetro te ::J. ·m 
::J.ssürno.-F,·ancisco rle il[ e;w~cs '/t!SI.'o, ,ccflos 1 1'St(~m:.!llho de .verdade. - .:lntonio Be1·c'ulano 

'-' l ·a 1f l T . 'R da Custlt n.uo. lJ,·u·liJ.íi?.Oí'Z( • lll'\351 ente.- .1 1(;).0(} .u)sr~ Dai·-

VUSa. secre tar=io.- .! oarp~Lt ,} r;s,J rlc 'F al'(Jas, N. 50.-Illm. Sr. Bernardo Maraues de C. Bas
mcsario.-JI)iro ..tnronio B:·a:; BetJ1õisia, idem. tos.-Tenho a tlecb.rar-lhc que nÔ dia. 19 de Ja
- Gitilhc;·me .Jose 'Yrm~7la. eleitor.- Jio.nocl neiro prtJxirno pn.ss:u1o ela,; 9 p::u·a as 10 horas da. 
Jiaxim,iann de Va;·!Jir:: , idem. manhã.pu.ssou por u'lim o Dr. I sairrs Jlcwt ins de 

Está confol'!llC e ao J•roprio livi'O me re:!l.ro. illm.::idll. no caJUinho dcl\!au:i aEstrella.. pro-
.. • • ~ • • f • 

..., "' • , ,. ; tn ·t <.:<' ~ .1. s-
~rn 5 tle Fcvorciro de 18~5.- O sccret:.u·io, ~-~mp~ão, .ll!Cnt::vlo cro. um cavallo russo o qual, 
Bento Jose C'a;·doso. - qu:J.ndo enfre ::LJu :t casa do mesmo Assumpção, 

'" :-r, B ··a-:z ~e (\ 1e •.,n0·11.0 .:r,, ASS=; _ l!l'iton 11or elle, c1ne acõ:Oiulcgo ao chamado! e 
••. • )LJ.- ' ··~· · (I :)( .;,.,. "'"' ... u. ~ - 1 . 1 c!' t f. l 

Eleições geí·Gcs.- Rio de Janeiro.- v' dis- passu1 J•O!' oi es ; m::us ogo:.!. Ia!t e u1 a can
tricto: 1 ~~aclo pelo mesn:.o doutot• quo me 1~erguntou se 

Cebola.s 
3ô Fn1.nça. Carvalho. 
32 Pureira d:t Silva. 

Bem· os ta 
37 Pereira da Silva. · 
7 Franp Ca:-;·,üb.o. 

eu s~tbitt onde mol':.l.VU o Sr, Lu1z de Ma~tos 
Cardcw, c.o que e:1 rns poncli que sabia, e então 
me pediu o J.ito .:;outor que eu. fosse dizei.' ao 
l\htros CardosJ. a iiC fosse :i Estrella, sem falta. 
nesse dia, respondi-lhe eu, que M~ttos Cardoso 
não podia ir porque se a.chava mu1to doente de 
febres ao que o dsutoL· 1·espondeu que não era 
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nada e era uma febrinha que nada valia, e que 
eu lhe d~sse o recado para elle i~· 11em falta, 
que preeisava delle. Eu não fui tet· com Car
dozo, mas t1·ansmitti o reca~lo a Antonio Igna
cio de Dmmmon l. Estou cçm•icto que Mattos 
Cardo~o nã.o foi ã Estr::,lla, po::-que o seu estado 
de saude o não oermittia. V )Ód fazer 
u~:o que q uizcr desta minha õ.eclaraçiio, a o ual 
é a pura veràade, e estou prompt.o a f.'lzel~a 
debaho d.~ Juramento em qualquer pal·te que 

or· m1s er. 
De V. S., etc. ~llan·;cl Ltti::.: de .. ·L~st!1nJJÇ,ro. 

Freguezia da Guin., <J de Fever·airo de 1885. 

Reconheço ser ved<1cleira a assignatul'a. su
pra e dou t'é.- ~regt:et.ia da Guia, 9 de Feve
reiro cle ·188'5. Em testemunho d&. ve::d:::.de. 
E!c:sbao CazJitoli~~o Vaí'(Jlla. 

N. 60.-Termo de jur~mento.-Aos :!.0 dias 
do mez de Fevereil'O do anno do nascimento de 

' < 

Jose Gonçalves, ahi presente o subdelegoclo de 
policia o tenente Guilherm~ José Varella, ~om
mi"'o escrivão interino de seu car"'o abaixo no-
meado, comuareceu .losé Antonio da. Silva Ri
uciro. pelo In··sruo subdelegado lhe foi deferido 
o jura.mcnto dos Santos Evangelhos, na fót·ma 
(h lei, sol) cargo do qtull pt·ometteu di.zer a ver
dade. E sendo perguntado sobr~ o facto constan
te da petição (lo Dr. Carlos Antonio da F.rança 
Carvalho, respondeu, qne relativamente à peti
ção Jo supplicante declara que foi it villa da 
Estrella no dia 19 dõ mez proximo passado, a 
convite de seu rimo Antonio Jo3Ó Pcreir~t de 
Assumpção. afim de jnrar sobre o roto que deu 
ao conselheiro João l\fanoel Pereira da Silva. 

Pergunt:ado quem era o esct·ivão que estava 
·- -.r 

< 1 
ieu jm·amento, e se estava t::un.bem presente o 
j niz, respondeu que não conhecia o escrivão, por 
lhe set· estranho, em razão de estar doente o 
effectivo Eduardo Fulgencio Alves, quanto ao 
juiz,estavn. presente. E pot· mvla mais r"esponJer 
nem lhe ser perg-untado de11-se por findo o pt·o
sente jm·amento, depois de lhé ser lido e achar 
conforme. as;:it.ma com o juiz o duas testemu
nas Fülici:1.no José Gonçalves e o tenente Ma
noel Estevão de Almeida.. do que tudo dou fó. 
Eu, Antonio 1\I::l.rcellino de Carvalho, e,;crivão 
interino o escrevi.-Josê AntoniD da Silva Ri
beiro Varella~ Felici:l.no Jo;;é Gonçalves, Ma
nool Ah•es de Alrneida. 

Conclusão.-E logo no mesmo dia, mez, anno 
e logar~ faço estes autos conclusos n.o subde-
cga o (e po 1cw. es a reguez1a o cnen 0 Ul
lhcrn•~ .Jcsó V<1.rella; elo que para consbu· faç~o 
este termo. Eu. .Antonio .Marccllino de Carva
lho, esc:·ivão interino o escrevi. 

Entregue-s') a. parte, sem q ne fir1ue tras1ado, 
pag~s as cu,.;tas. Ft· r~~ue;r,i::t •la Gub. 10 de Fe
vereiro de H\85.-Gttilherme .Jose Varella. 

N. iii.- Attesto que o Dr.,~Isaias Martins a 
Almeida, jui~ municipal destJ termo não se 
acha no mesmo nem tão pouco tein mo1·adia 
habitual nelle, e que sõ - nos sabb:1dos por 

V. II. -10 

aqui vem_pat•a d:1r audjcncia em casa do es
cri Yão retirando-se no mesmo dia de tarde para 
a. côrte onde me consta. que reside ; e por ser 
verdade passo o presente sobre o juramento do 
meu cargo. Estrella, 9 de Fevereiro de 1885.
Ch?·istocao Bento da Silva. 

N. 62.-Attesto que o Dr. Isaias Martins de 
Almeida, jui~ municipal do termo não tem re
sidencia habitual nelle e só por aqui a?parece 
aos nb bados para dar audiencia em casa do 
escrivão, e por set· yerdade passo o presente, o 
qui} affirmo sob o juramento do meu cargo.
Estrella. 9 de FevereiL·o de 1885 .-Lui~ Jose 
...-irno1·a.· 

Reconhe9o ser ve~·dadeira. a assignatura :e-
u • r 0 , • er 1ro 

de 1885.-Em t(.lstemunho da verdade, Elesbão 
Capitttlino Va,.ella. 

DOCUIIIENTOS APRE ENTADOS A JUNT,\. APURADOIL~ 

Doc. n. i.-Magé~ 1885.-Juizo municipal. 
Escrivão interino. Almeida.-Dr. Carlos An
tonio da. França Carvalho, supplicante. 

Autos de ex:ama.-Anno do nascimento de 
nosso senhor Jesus Oh ris to de 1885, aos 
i9 dias do mez de Janeiro, nesta cidade 
de Magé. em meu escriptoJ."io, por parte · do 
Dr. Cal'los Anto?i__? da França Carvalho, me f_:>i 

que adiante se seguem ; de que faço esta au
toação.-Eu, Ricardo Soares de Andrade Al· 
meidél. escrivão interino o escrevi.-Magé,i9 de 
.Janeiro de 1885.-.tilmeida. 

Illm. e Exm. Sr. Dr. juiz municipal do ter
mo de Magé.- O Dr. Carlos Antonio da 
França Carvalho, a bem de seu direito e para 
fim, que lhe sej:1. conveniente, pretende que se 
proceda a exame no livro das actas da eleição 
g-eral da parochia ãe Nossa Senhora da Ajuda 
de Guapymit·i_m. respondendo os peritos ao;:; 
quesitos segmntes: 

io O livro contém lermos de abertura e en
cerritmento assignados e su:J.s folhgs se acham 
numerad~1s e rublicadas, conforme a lei 1 

2.0 Na. acta d3. elei~ão · do dia. 7 do corrente 
para deputado geral hn. emenda,. ~ntrelinha, 
rn.sura, borrão 011 qualquer outro VlClO ou cousa 
que cu vida faça~ . . . 

4° Est:i a:;signada por todos os mesarioa! 
5° Qual ;t votação obtida por c~1da um dos 

candidatos e como se acha lançada, por alga
rismo ou por caracteres a.lphab3ticos ~ 

6<> O livro é novo e contém sõmente a g.cta 
da eleição de 7 do corrente, ou já serviu para 
~6utras eleições e quaes ~ 

Assim, requer o supplica.nte que V. Ex •• se 
digne de nomear os peritos e mandar que, dls
trib uido e marcado dia e hora, se intime o 
mesmo Dr. promotor publico. Pede a V. S. 
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deferimento. E R. 1\1. 2\!:'Lg-1~. 19 de Jan2Íi'O 
d-' 1885.- J osJ.('; ae!ruw tlos SrtJitns. 

D. ~o i'J cartor;o pm· depeudeu-~ia em 19 de· 
Janoiro de 1::)85.-Sil·oâi'a. •· 

Já me tendo dadü !'.nteriot·m,)n.te pm.· su~peito . . ) . . ... · ~. 

"' 
va sobre ro.:üeri:\ identica. jm·o iguairne:üe su"-
pei~.ão. Magé, 19 de Janeiro de 188;). -E. 
Gal·o•io. 

A V. S. como i o sub3tituto do Dr. juiz mu
nicipal rlo termo comp~ te deferit· ~ petição 
retro. Assim o stipplica.nte pcd:~ :-. V.S. d<}fet·i- · 
m~nto. E R. 11. .Magé, 19 de J:1nciro àe 
1885.-JosJ Cacta110 elas Scwtes. 

1)ar~' a.s!'listir ao ·e~;;.me re:tuet·iJ.o. O csct·ivão :"1. 

CtU<' m fôr dist,·ibuido offi.ci·:~ ao Sr. presidente 
da camara munidpal:pn.r::-. ordenar M Sr. f:'C

cretario pm.-,t exibü· o r.~spectivo livt·o ds.;:; act2.s 
da eleição de Guapymirim na mcsm:\ s:;la. d;ts 
audíencia.s no dia d1~ e hora design c~dos. Su
ruhy, 19 de Janeiro de i 785. -Paula . 

Certifico em curilprim~nt·) do d :.:spacho rctrn e 
supr~ que dil·igi ea!:_b. de ~?timação ao promotor 

• • 4 (')";", 1 • '· . .• 

Auto de e:s:ame.- Aos 21 tlias do mC7. Je J :t
neiro do anno do nasc:.mento àe Nosso Senhor 
Jesus Cbt·Ü;to do 1~85, nesta cidade de .!\Iag-c, 
em a sala. da Camar::. l\lunicip:1.L loga1· ~i;: : ~ 
serv-e para as :l.ltdiencin.s rlo j1tizo municipal 
substituto, o m3:}or José Fra.Hcis:~o de P~tub, 
por se ter jnlgado sus1)0ito o D:·. Ené~s ArrJ
-s:ella;;; GalYrto, comruig:), escriv:'"io do sc: tl ca1·g-o, 
a.bai::..o a.-,signado, os p0t·itos n otificados, José 
Co1·:êa ~e .A.lbuqu<3rquc Lace~·~~~ c Fru~tuo~o 

lihnr~ da. Ajuda dn Guapymerin, e que rcspon~ 
dess~rn ao~ nn~sitos seguintes: i·' quesito, o 
livro cont.Sm tci·mos rie a.IJer·tu!'~' e enc~rramen
to ~ssig-n::tdos, o SII:ls follw.s se :1ch::t.:n lli.!!!let·a
das e rubl'icadas conformo a lei'? 211• na acta da 
elei .ilo do di:l. 7 do corrGn.te )!lt:a de utado 
g~ral, ha e:nenda, r!ntt·elinh:l, r:1.sura., b~n'l'ão 
ou qaalquer outro vicio Oll causa que duvida. 
hça '? 3~. po;.·que:n foi e;;e:·ipt~ ::.acta ·~ 4·•, est<l. . ~ ~ -

..... a 4v~..<, ... .::: ... .L ;:i .. " l t - v-

tação o!)tid.:l. por C:ôl. ia 'J.m do:.- C<tlldjJ.ttto;; c como 
S3 acha lanç:ada ]lO!' nlga.J·ismos ou por cara~ 
c teres alnh~beticos '? O'. o Lvr·o é novo e contém 
somente ... :i acL~\ tb. cl:•ição de 7 do corrt'.!nro 
on jà ser\'iu p: t'u outt·as dciçües c quaes ? 
Em cons·:r;ucncia p::i>Stu·<tm os l)Ct•itos a fa.zet· 
os .-:x:unes ·e in •,'8:,tigações or.:le~~: : da' e: as que 
j alg-araln nec~Js:>at•i;< s ; con.cluiàas a :o; tl u:tcs 
dedararam o S"g'ttinte: O livro quo nos foi 

1 .. .. -. • l • 

l 

' 'ê da resposttt d::vla ao terceirü : 
ao ;so o can.didato Dr. Carlos Antonio da 
Fi'anç:::. Cat•v·alho! obtC\'C como S!3 vê da. acta 
43 vüto;; e o c::m•.tidat•> conselh·~iro João Ma
noel Pe;·eirll da Silva, trcs voto:-;. Esta votuçi:i.o
csti 8scr-ipta. em ca.eact::!i'é:S alpbtbeticos e tam-
beru em algarismos, os (~uacs se ~cham cn trc 
pat·enthesis immerliata~entc :"t:1uelle,; caractc
J'CS : ao Ô'l o li\'l'.) não ser\·iu sómt:nt<:: para 
s. cleiçir) de 7 do corrente. ,·is to C'lfllO começa á 
il. 1 um::t pob i nstalbçiio da me,;tl,Cilja acta é 
datada. de 3J de N"ov~.!mbro 'lc ·~SS-k e contém 
em s ~g-uida o. ::teta du i 0 esc~·utinio para deputa
do.;: g.;racs, que está clat~1.da ch lo de Dezembro 
do mesmo anno : c são est~s as declu:ra(:õcs 
que em su:,t con:-:cicncia ..... ') debJix? do j~raménto 

' , ' 
munhas Zeferino Gomes da Sih~cira e Antonio deu-se por conclui.:lo o <:xamé ordenado, e de 
Emilio da Rocha Vasconcellos, este mora.à01· ~~m tuc!o s e hvrasse o presente auto, que vai por 
Suruhy e aq uelle mot·s.dor nesta ciJ:.~.dc, o j uiz I mim escripLo e rn!wicado pelo juiz c assig-naclo 
deferiu 3.':•8 peritos O juramento dos S~.ntos pelo mc.~lllO. pcritcs e tos lc:n::nhas, COlllllllg'O CS

Evang-elho;:,em uruli,·ro ddlc;.;. em !}Ue puz ,.::ram I cl'ivf:ío H.icardo Soares de Andrad·~ •. 1\.lmeida, que 
sua::; mãos dirôta.•·, a bem de fielrnent e d·J::;empe- o fiz e esct·cyi: do qi.!c tudo r.lou fó.-.JosJ F;·(in
nharem o. sua mi~s:1o, declarando com vcrdatle cisco (lc P .. ctt! a.- J os!] C arreia (le J .. llmqt~er
o que doscobrirem e encontrarem e o quo em ) rpcc LaGenb .-F,·t~c!.wJ:.;o de Sau.;a L eite.
suas con:.:áencias entcndç,rrml; c enca!."r0g'Otc- Zc(<.!r~ ; , o Gor.1.cs da SUtici·;·a.-A.nion~o Emi.
lhes Que procedessem a c:xame no l iyro rbs lia da Rodw VasconceUos.-.lo sd Caetano dos 
achs da eleição de urn deputado :i A~sem1)léa Santos, procuraàor.-Ricm·do Som·cs de Ail

Geral Legislativa pela freguezia de Nossa Se- dracle .Mméiia. 
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proced~nte o ,r:r~sentc c:{a~3. pura qu_e po3S<J. Dr. j1; i;: m;ini~ip:d cabe dcferircn. petição. . 
Ccndusos (:•m 21 de Janeiro de 18tl5.- J ulgo\ Illm. Sr.- A V. S. ~~omo Í 0 . substituto do 

prodozu· os e~ ~mtos eom d:rettos j_ler•mttt1do;;; Pede a \t. ~. desp::tr.:ho.-E. R. i\1.- 1\Ia.ge, 
Onti'CfrU•)-SC á p:n·t.c, S,~Dl que fique í;r:!slado, 1:1 de JaneirO de it:l85.- JosJ C((etano dos 
p:!f.j:•s ;:s cu;;;L:; pelo sapr:lie::.!.llte. ).:lag:·, 21 do Santos. 
Janeiro de 18~5.- ./osr.i F'i·a,:cisco de Pauln:. ..:\ddinrl0 em t·~rtq~~ pede o snp~l~cant~ a in· 

:. ~ T ,· • · ,. 1 ' • 
• • I 

Ca-rlos Antouio da F1·:inça Cà!Talho :i.'Criu~:- a 
V. S. cpw, julg::tdo o ex~n:c q:tl! rc·que!'eu no 
li>·ro da ~c:b d:t dei .ilo. ~1. quG f:e r·:)cedG!; no 
di::~. 7 do corr:mt~~ . :1a p:u·nehí:·L dí> Uu:•p:~tuirim, 
e saLisfeitar; ~~ eu::;:.as s::J lhQ 0ntreg·ue o m·i
ginal indcpeP.d.entemento do tr·nslado, visto que 
o r.~amc nito in ~et·cssa. a tcrceiw. Pede a V. S. 
despacho. E. R. l\1.. 

:r-.hg-c, 21 de .Ja~wiro du t-:: :~:5. -Jo.,:â Cact:mô 
elo:: SrmJns . 

Como requ~r. lib2:é, 2i de JanciL·o de 18~J5. 
-Pat$/a. 

Doc. n. 2 .-:\bc··ó.- VS:5 . -.Tn::r.r:: mun:ci.-
pai..-Escrivão inL(;:·;n') :~ lr!n;id::.-D~·. :...::<rlos 

. Antonio •i·:~ Fr:\l!f~a. t:ai·-_·u1ho, :-snp j:lientc. 

AüL:)s de · X::J.:-n !.'.- ci.t~no ( n ;; •'r ~ ~li ~~ 
Nosc;o Scnho;· .Jesas Chris:0, !l•: i<~S5. :1os 19 
dias ,lo ntez ilc3 •. Í;>Il13Íl'O, ncs t:t <'i(ladc d~ ~Lg-/~, 
Oill meu cs '.~ iillto!·io. •1;rr ua rt:: do f) t·. Ga:."los . ... " . 
" • .' ltl a:-.. .t'i':i!lÇ~vu :-v::uo. m .; 01 en .. rcguca 
prHrçffo com dc.-: p:tc~ : o e ;•:·c•:· :1 ~:u; tio rrne a :l :antc 
se sc.:·nem; c:~ :;:te t'::•;o est::. ir<tiuHl Ç:io-En, 
Rtc ~:..· ~·u~o ~S' u(u-.' ·s d' ... _t nrl, ·rc.· /c c _· i {;;-?.eic.~a. cscr~-
vão : ntorino o c; ::;cre\'i. . 

Illm. e Ex·n.L St·. Dr. j:: iz mun.ici pal rlo ter
mo de 1\In.g-é.-Cl Dr. C:wlos Antcnlo cb. F:ral!Ç:t 
C;::.;·v:• lh:l, :1 bom :!e ~eu din~ito e ]::J.r::. o uso ri: w 
lhe fór l1ec;:s!"al·ic, p·c t.en !c qu·~ se rwc:cc:"in. a. 
e:'-a.me no hvl.'O de trans:~ri )Ciro das ~1ct~1.s ·ia 
e ei(',:'r.o ge,.al d::t U" '''1"'+, d0 No~"' S(·nhor'· d·• 
Aju~h d<: (3un.py~r~i·l:i ;~· • .• resp;nd;~~:o o~ pe~to·~ 
aos quesüo,~ se ~u.mte:s: . . ' 

-· ... "' .,;, ê;t. ..;... ... : ' .:...1.. 1 ... ;~ , ' c ~ • 
r atlo o rab1·ic::d0 :.~on for ::: e f. .. lei ~ · 

~-0 Si:\ a~·t:1. rb. c!eição do t!i:t 7 t10 corn~ntc 
cst:.í. t:':.'.l1SCl'il:ta- sem c rn on:h •. e nLrclin!l:t . 
l':lS1.11':1 , bnrrli'Õ ou nn:ÜiUOi' vicio ou •. :ous:.L c1uo 
dllYidll. f:•ça '? • • 

:-:.0 Pot· r;tF•m fui csct·ipt:J. a tl':J. ll3cl'ipção 1 
4.° CnnfL·o nt:\n<~o :"!.\'; as .:1!rn ::.tnr<!S dos mC."::l.

rios, que fi rm:.u-am a. tr:lns c•·ip<::1o ••. :om ~~s 
cnnsL ~tntc:;; cb acta. s1 umas e ont r·as ~fio ::;emc
lltantc:s ; e, caso eu:lheç;:m os pe1·itos :is fh-t:oas 
dos mesmo.; m•'s~wi os, si siTo c1olles p:·oprios as 
1· 1 ~f ·t·ida:; assigna tu!·;:s c1 :~ :wt:t r) da tl•:J.ll scrip
<;.iio. 

- . s· . . - . . - ,. , I o . · • 1 ~ u·ans::nr)t;::!·> c ren-ro~.~uC C'!lO üCJ. ( .1. 
. ~ ~ ~ . 

acta : 

... tl.ssim, rc~1uer o supp1i"cai.ÜC r1nl) V. E~. >'C 

dtgn e de nor!1•~<l~ ucritDS o m::~.nd :1.r qnc,, ili~·
tr ibuido e m:l.r ,~:~do· o di:1. e h0T.':':. , se intime o 
mcl"i tissimo D1·: lWOmotor pnblico. - Peàe n. 
V. Ex. d<·foritnr:n to . - E .n .. l\1. - Ivbgé. 1 ~) de 
F:~vc1·eiro de '1 8":;5. - ) o ·:,: Coc~ : t;."-' da .~ Sm!!Os. 

., ' • • , 1 . • 
" "" me L•mc!o n:2' o ant~;not·men t "l pm· Hn.c: pel to 

em L'eq uer·inl<Hilü do · ~ OJ~St·l! t ~:i rí) Pei·eit·:-t da 
Sih·a ~ sobn: rnatcr ia idc;ni.ien! jttl'O i gu~t1monle 
stl:~peição.-!'liHgl·', 1\J de Jaív' i1·o de 1t:C:5 . 
E . GG~ Ivti:l. 

p;1.r-:t ne:-ritcs a João Cauistrano de Arauj~ e 
\Vonc\:;lúo .José de Si~"lueira Junior. que serão 
in:im:vlos c no acto p!·c:-;tal·:1o juramento.
in.time-se pol" c ·u·ta ao Dr. pt·arnoLor publico 
da Gtnnarea. p~ril. assistir ao ex:trne rGqnerido. 
Otncie-sc ao jniz·de paz ela freguezia do Gua
P.rmit·im p~r::1 o!"donar ao respectivo escrivão, 
p~r·:t :1.presentar, no rl ia, h•)ta e legar acima 
d·~signa<lo, o livro rl•; nubs c~m que foi tran
' int·1 r~ a t-:1. da eleir.ão oue na m s:na fr,~-
g u;;:.:h se pro:~cciet~ no dia 7 do co;·rcntc para 
depnta.do à :1s;:t;rnblé:L ge!'a.l. 

~ .-u], • 10 de .Janeim d:~ ·'8S5.- Po.tr.!c. . 
Cort.i!lco em Clllllprimc nto ;lo despacho retro 

e enpra, que di:-ig-i C='.. t ta. de intimação ao pro
rttOl•H' pnbli·~o, Dt•. P:.mlo Emigclio dos Santos 
~~O) O : em cor • s 11 ri :.; om. ~ ao 
C[rl.)!S.t:.'ano Go:1~ :'s d1 ·A..aujo e \Venceslão 
.Josr) de Siquctt·a, po:· todo o <..:onteúclo do mes
mo dc>.qxtclío do que ficar::tm scientes; s-~ndo os 
p··r!tos in.tiruadas em propl'ias pessoa!;. O re
fQt·ido ó \'Cmladc 0 <lot t f~.- iY!agú. 20 ele Ja
neiro de 1.88:1 . - O escl'iYão intEn·ino, Riccmlo 
S o(l·res d 1: .Ancl:·aâ.u e .:lliH.cidr.,. 

Ric~rdo Soil.rcs cb Andrad,\ e Almeida., ser
vcn tur.t·io ilüet·in.o dos oilk.io da 1° ta bellião do . . 

C3.rlos Antonio da Frr1.nça Carvalho nolles a 
:'olh:ts 4 eucontJ·~;t ::-. p~·ocm·~çfio do teor e ':fir
m:• 'lnc seg-ue-s:\ : Eu a.b::l.ixo as;;ig-na·lo, Car
k s ~\ntonio d~ F~~mv:-.. C:trvalho, <tchogado nos 
:nulitorios de,. ta córtc etc. Por e;;ta por mim 
fcit"a. o nssignac1::t constitno meu bast:\nte procu
l'<H~Ol' com tod·:s os poderes em <lireito n ccessa
l'ioE:. o Exn.1.. l);· • • Jos·~ Cn.ct~mo dos Santos, pr:1.~ 
rcr1ner: r e~amc tan to d<1. ac.:ta da eleição a que 
so p roce ion r al'[l. deputado g-eral 110 dia 7 do 
COlT •'nLe mcz cie .ian oiro, na. fi·cg-ucz!a do Gua
pn:.lir1l:1, munic1pio do l\h ge, n !JlHtl se <1Cfu't 
n;) 1·espneti v o livro do nota!!, de modo que fi:JUO 
evidentcmento demonstrn.:!o o estado vet·dadeit·o 
em que so ~chn 1u as l'•) l'et'Íd:ls acl"n. e tr:tnscri
pçi!o. Rio, 15 do Janeiro 1$<::!5.-CaJ·l os ..-Ltto-

. r ... ,.. .. -, 1 

Acha''a-sc scllad:1. e inutilisnda devidamente, 
11 :1. í'ór·m::~. ch lei, mn::~. estampilha do va,lor de 
200 r éis . Er::1.? quo so continha om :t dita pro
cn :-:o1dio, que por c.ertidão me fo i pedida, e dos 
IH'OpÍ·ios õl.utos originaos :10 ptincipio declara
dos e::;ta fiz ext!'a hir e aos gnar:s me r oporlo 
ucs~a cidade do 1\lâg-é. ao::: :W dias do mcz de 
.Jan(.jl"o do ·1S8S. E ou. Ric:u·do So::tl'es de An
ill·ndo e Alruoida . escrivão i ut~wino, o subsct•evi 
c assig-Qo.-Ricm·do Soa.l·cs rliJ .:l ;~dn:~de c .:ll
mcida. 
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Illm. Sr. juiz municipal 1° substituto.-Diz pensar-me. Deus gu3.r(le ::t V. S.-lllm. Sr. 
João Capistrano Gomes de At·aujo. quo tendo major Jos~:, Fro.nciseo iL1 Paula, · mui dig-no juiz 
s~do por V. S. Domeado perito p:!ra examinar o_ municipal substit'.1t0. Mag!:~, ~1 de Janeiro de 
hvro de actas da cleiç~io da freg-uezia. de Gu:1py- 1885.-Josd .4.nto;do (!a Silva Bai'J'eiros. 
mirim

1
, não póde, por motivos ponderosos. :>.cei- J 11 nte-se n ven;1am condusos. Iviagé, 21 .de 

tar ta nomeação~ c ue ~tli:is muitr· o lisong-ea c ~ ":- _ :.~ ,rr 

mes de ..-1rat~jo. :1· bino José elo AJ;1:tr::!,-que s '~r;i ]ntim:ldo. 

Nos autos e venham conclusos.-l\L:tzé, 21 
de J ane.i.ro de 1885. ... 

Conclusão.-E os faço conclus:o~. ao iniz 
municipal substituto, o .Majot· Jo,;ó F ra.néisco 
de Paula, do que faço este termo.-Eu Ricardo 
Soares. de Anurade e Almeida, escri ,·ão que o 
escrev1. 

Defiro a. petião de fls. e para substituir ao 
per1 o oao ap1strano o ~ rau.Jo, nome10 a 
João Valerio da Silv:1. que seri por cal't·t inti.
mado.-.Magé: 21 de Janeit·o de i885.-Pauh. 

mes o 1a, m:'z e an:ao sup!'a. 
declarados, pelo juiz municipal, substituto me 
fo~am entregues, estes auto!!, com0 desp~cho 

Soar~s ·de And~a.dc ~ Almcid;~.,t:scr·ivão ·que ~ es
cren. 

Certifico que ãirigi auto de intlmação ao ci
dadão João Valerio da Silva., por todo o conteudo 
do despacho infra.-0 referido é verdade e 
dou fó.-Magé, 21 de Jan,:liro de 1885.- O es
crivão, Ricardo Soares de Andrade e Almeida. 

Juntada.-Aos 21 dias do mez de JaMiro ele 
1885, nesta cidad~ de l\lagé nesLa cas~ da C=l.-

.. . . . ;"" 

com despacho que ::>.diante se seg-ue; de que 
faço este termo.-Eu, Ricardo Soares de .An
drade e Almeida, escrivão ctue o escrevi. 

Magé. 21 de J:\nciro de 1.835 .-Paula. 
Cm·tifi t:o qu'~ em cumprimrmto do despacho 

retro. intimei em su& propt·ia passoa ao capitão 
Albino José Jo Amaral, por todo o conteudo do 
d~spacho em f1·ente. O infinda à Ycl"dade e dou 
fé.-?..bgó. 

Tendo-se declara:b incompati \·el ~ verbalmen
te. o ~apitão ~~l~íno J?s.é do Am~tral por s8r 3o 

José de Siqneit-;~ J unior. nomei.o p :1ra o susb
stituir a Fruct11oso de Souza Leite. visto

no tambem nilo póde servir, por ter servido de 
fisca o peticwna.rro: na e e1çao ae ' ae • a
neiro corrente . O cscriv:1o do 2·) c:utorio. Eli
siario .Josó de Abreu. O CS\!rivão intime U.Oi:l 

peritos nomeados.- Magé, 21 de Janeiro de 
1885.-Pa~~la . 

C&.-tiflco qu~, em cumprimento do despacho 
emfrentc, intimei n.o capitKo José Corrca de 
Albuc;<ler:p.:c l.;tcerd·-1, l)Or tolo o contr} udo do 
mesn:o despacho, bem como intilnei a. Fructuoso 
1 1~ • .. 

m. Sr.- Achando-me impo.,síbilitado de tamya. 
sahir á rua~ por imcommodo de saude, não posso Auto ele exame. -Aos 21 dias do mez de Ja-
a.C'udir a intimação que V. S. fas-me em nomG n '·iro, do anno do nascimento de ?\osso Senhor 
do lllm. Sr·. juiz municipal, para servir de pe- Jesus Clwi:.:.to, de 1:::85, nest::t cidade do Magé, 
rito no exame do livro de el0iç:io da freg uezia em 2 sala da camara. mn il icipal, lagar que ser
deGua.pymiri, para comparecer a gora, as H ho- vc p::l.l'a :J S auàiencias do juiz munici pal~ pre· 
ras. ns. s:da dê.ls audiencias; p0sso a V. S . apre- ~entes 0 jui?. mtmietpRl substituto. o major José 
sentar Qssa roi.nha ·escusa ao mesmo lllm. Sr. F:·ancisco ele P:Lnla. para SCi' _i ulgado suspeito o 
juiz-. Deus guarde a V. S. 111m. Sr. capitão Dr. Ernes to de Arroxcllas G,tlvã·J, conuuigo es
Ricàrdo S. Andrade de Almeida. muito dign·• cl"id b do seu carg 1L abaixo assign:tdo p:::ritos 
e~crivão do .juiz municipal.- Jo(i ·l Valei•io da r.lOtifiic:!.dos .Jos1j C·.1rrô:t Je Albuquerque Lacerda 
Sil1:-a . Nos autos venham conclu:':O'> . .Magé, e F'ntctuoso Josi~ Leite, mor::tdor<:s nesta. cidade 
21 de ~aneiro de 188:5.- ? aula. . , as testomanh:ts ;~cfi rino G,Jmcs da Siln~ira c 

~ce~to 3; escusa _do pertto por mLm u?m.eauo, I }\.ntonio E milio da l{ocha Va.o;;cor..cellos, este 
Joao Valerw da Srlva, e para o subst1tu1r no. !morador em ~urnln- 0 aquclle morador nesta 
meio ao capitão José Antonio da Siln Bar- cidade, 0 juiz d.:fe1·io aos ÍJerito;; o juramento 

• f.\ • • • • - ~ f'r' 1 9 . ) 

de 188) .-Pmtla. m~o~ àir.âtas , d;: b~m o fielmente tlos-.~mpenhar a. 
Certifico que~ no cumprimen to do de;;pac1w saa mis.;vo. d :~clnrando com verdade o que desco

re fferent~ , dirigi carta de intimr.ção ao eapi l.ão , bl'i :-.. ~rn ·~ enr:-ontr::-..rcm. e o qu 1 em consci·~ncia. 
José Antonio da Silva. HnrTCJros. f: z r·ndo-l ho ! cnt0nrlcrcm; <· n c:ai'rr:J .t;"Ott· lhes qnc p t·oc:~dcsscm 
sci:~nte _do eouti.üdo do ru~~~110 ~·~sp~1.cho. O n;. 1

1
. ::: c :·: :l.il.IC ~~ :~~ tH 1 \'1"0 ' . d::ls ad~s da '? leiç.ito de urn 

ff.~rHlo e v~> r !<~.~le ~~ tloa fe. !\tag•·. :21 de: J :- (JCpul:tJ <l a :lSS(nnblea. :;erat legtsbttv::s., p•!la 
neiro de 1883. O escl'ivão.-R:cat·d.J So.:re ; d;) I f tegucd:1. <te No~s!'l. ~· ~: : IJ o t·~ da :i.ju(l:'!. de Gua
Anrlrad : ~\lm•:ida . · I p e:ni r iru , bcw r. ~st m o l i \r t·o de~ !!_9ta:; 1l0 escrivão 

lllm. Sr.-Sinto- mo b!istnn te incomm·Jtlaclo I de p;;!7. tb dita fí~~ueúa. onde 'foi t:·anscripta. :t 
com im~ommodo hemorrhoidario, po1· it>~ (, p1·i- aet:L <h meswa cloiç:i.o, •JUO so :>. ch[.tl"::tul pr·t~scn
vado de cornpa1·ecet· pa ra o OlWÓJe ch que fui I tcs e '·!~~'' t'G::;ponrler<un aos qur:silos s·~g-uinLes : 
nomeado perito. Assim p9ÇO a Y. S. queira dis- 1" quesito, se o liY_1·o es ti ,.IJerto~ e ncer:ado,nu-
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merado e rubrieado conforme a lei~ 2°, si 21 Silveira; ao 4°. que confrontando as assigna.; 
acta. da eleição do dia 7 do corrente está trans- turas dos membros da mesa da. nssembléa. eleito
cripta s'.Jm. emmen:la, en.trelinba., rasura, b01·rão ral n;L eleição a que ~e p~·ocedeu em 7 dJ cor,; 
ou qualqer viáQ ou cOl.lS~I que dllvida f1çs.? 3). rente na frcguezi::~. de Guapymirim entre o 
por quem,foi insc:ipta a tra.'lscripção ~ 4'. con- livro de act<"s e o da. transcripção, reconhece
frontando as assin·naturas dos we!õarios, < u~ ram ser os mesmos e escri. tos 1elos mrJsmo~ 
firmaram a trausct•ipção com as constan tcs da 
acta em umas e outt'ê1!l silo semelhante.;; e 
caso conhoçarn os p ·ritos as fii"mas dos mcs-. - ' . 

t '1 ·~· 

referidas assignaturas dt~ n.ct~ c da tr j ns
cripçã.o ~ 5·1, si a tt·anscripçiio é roprodu~ção 
fiel da acta? Em ccnsequencia p:.ssaram os pe
ritos a fazer os exames c investigaçôiJ"> orde
nadas e as que julgaram neces;;at-ias,conduicl::~.s 
as quaes declararam o seguinte: Que _mint:
ciosamente e~aminar:J.m o liVJ'O d) notas n. 14. 
do cartorio dr~ paz da f.Legu:.:úa de Gullpymit·im 
o qu~l tem 50 tolh~:s. e foi aberto. ~mn~l:~vl?, 

i884 pelo presidente da carmra municipal Pl·o
COl;Ío Jose do; Reis. PrindpianJo a cscl'Í-

ra ã :D lha 2 e com a ac~a. Jo :·:~..,.u:tdo 
escrut nio da eleiçi:lo para deputados á assem
bléa provincial, priX:edicl.a no dia 24th Jn.nei1·o 
de 1884, esc::-ipcurada 9-té àfoH.1a :-35, v; -.--~cn·!o 
a u tmtL no a reg1,.-;~ro e u • c· •. .-, .
herdade, estando tambem regist;·r.da na fl. 31 
v. i íL 35 a act<'- da eleiçJo pat·a um deput:ulo 
á a.ssembléa geral. qu·3 :'=e proc~deu em 7 do 
corrent'!, cuja ac:ta foi tJ·anscril_)ta pc·lo csct·iv:Ic 
intel'iao do juiz de ps.z da fr:·guezia de G11a;ly
mirim Jo:1quiu1 Gomes da Sílveir;i., ~ no :fim da 
mesma assignada. pelos membr·os da mnsD. da 
as;;em~Jléa eleitoral Aioxandte Mag-alhãe;; Al
vares de Azevedo, como p•·esid ute. Poiic'l.t·po - . . 
_ · 

0
: na·.. J ....... .., • ~ 

e mesa.rios JHanoel Gonçalves R0drigues. Fran
cisco .i\hnoel Alves da Fonseca e Antonio Ma-

r. 

em que :;e acham trans::t·iptas ~ !'eferi hl. ·neta, 
not'Lmos manchas de tint:>., que denoto.m tor o 
li vt·o apanhado h umidade, e il'so coniiru1amos 
por nos informar o respectivo cs:~r-i vil o, que se 
acha presente nr:ste acto, pol' ter recebido 01'
de:n do juiz dr~ paz de Guapym~rim para 13xhibir 
hoj-: , na sab das ~~udiencius do .i ui;~, municipal 
desta cidade, o refel'ido 1 ivro. ter sido a~ mes
mas manr::bu.s t'r..usaclas palas chuvas t():·ren::ia~,s 
do di:1. 7 Jc J:meiro. depois de tcnninada ~ elei
ção, quando se retir.a.va. par::~. a su::~. C:}.Sa, r~uo 
fica dua.i-l legna~ dis!.antc d:t fr~guezi:1. Estas 
munch~s. prn·cm, não hnpos:;ibilitam :1. Jrútur~L, 
n ·m pr ·judicam a cot·recçiio cb esc!' ipl:~., n~m 
ellas Ílllpedem · de s·1 poder, cbservat•, que :1~0 
ha. emenda.s. ra.sut":\s, ou outt·o qual ;uer v1c1o .· .. ., 
Ao fo q~esito~ sim, que se acb. nbet·to, nnrnc
rado e rub!'iearlo conform·: a lei : ao ·~', srm, 

·a. a.ct;t d:-t ubição pt·ocedida. no di:1. 7 do cnt'l'Cute 
n~ ft·cg·ue:~.1a. do (iw:py:nirim o t :·::m~cript:'l. no 
livro de no t:l. .; do es(::·ivüo do juizo do pa:r. <h 
mesma ft·.·gueúa, rhsde ils. :Jl vcrs() :"Lti) :3 ~; 
não t :-!m c!!r;end:l . entrelinha., ra·m·a. l.J:Ji'r:i ) 011 

mc;n.rio~, que f:mccionaram na referida eleição; 
ao 5·•, sim. ser a. tr;1D.Scripl}ão fiel da acLa. E 
s~o estas a~ declar~(,(ÕOs que em suas conscien · 

t 

zcr. E por nada. Jnais hav.~r dt:?u-se pot• con
cluído o exame ordenaào. e de tudo ~e lavrou o 
presente nuto, qttc V$l.i por mim escl'ipto e ru
bricado pelo juiz e assignado pelos mesmos pe
ritos e testetnunhas commigo,escdvão interino, 
Ricardo So:'.l'Cs de Andracle Allneida, que fiz e 
escrevi.do que tudo dou fé .-Jose Francisco de 
P:.:ttüt..-.1 osrJ Go1·,·ê_(~ rlc Albv.queJ·que La 
ceJ·rla.-Fn~ctuoso de Sou.;a Leite.-Zefe-

• • • 1' 

~ 

Rocha Yasconcellos .-Ricm·do Som·es de _4,n
di'(!de .4.l?ncida .-Josd Caetano elos Scmtos, ~ 
)t0C"-l'3.dOr. 

Concln"ão. -E os üço <~onclusos ao juiz mu~ 
nicipal suppiGn.tc, ma:ior José Francisco de 
Paula de LV~ fa(·O este tet·mo. Eu Ricardo Soa-
'I':}S de Andrade Almeida., escr1vão, o escrevi. 

Julgo proc·~dent.e o pres~nt·: auto drJ exame, 
para qne possa. prodnzir os effeitos em dirr:ito 
pennittidos ; entregue-se á part~~ sem que fique 
traslado. pag-as as custas pelo supplicante. 
Maf;é, 21. de J~meiro de i\:!85 .-Jose Francisco 
de Pcmla. 

J:mtada..-Aos 21 dias do m-:z de Janeiro de 
1S85, n8.;;ta cidade de Magé,no meu escriptorio, 
·unto a estes a.utos a eti ão com des acho uc 
adianteS'~ segue. de que fat;o este termo. E eu, 
Ricardo Soa.res de Anàra.de Alrneida, escrivão, 
o escr.:lvi. 

Illm. r. jUl:r. de diretto 2o supplentc .-Diz 
o Di". Cal"los Antonio d•• Franç~~ Carvalho que 
a b~m de seu di1·eito pr0cisn. que V. S. lhe 
ma.11de dar por c•'rti::ão o auto de r)xame, que
sitos e rc~po;:tas a estes. no exallle que p:::r este 
juizo se iH·oceieu uo li YN de n: .tas dn \lscri vão 
de Guapy. Nestes tm·m.os, pe:te a V. S. dd'eri
ill''nto.-E. R. M. 

Prt;;s3. I\hgó, . 24 de Janeiro de 1885.
Pattía. 

O capitão Elisi::t'I'io .José de Abreu, aerven
tuario vitalicio dos officios de ~o t:tbeHi<1o do 
publico j::dic!al e notas e !!scrivão dojnry nesta 
cidade de M:~.gá c seu termo, <'te. C:3rtifico, om 
cumpt·imnnto ao despacho supra, que, r r.vendo 
os autos dn e:s:ame em qne é supplicante o con-

• .- • • Q' 1 

con o;t,tm d·:'l :fl. '10 a JL 13 o-; qnceitos e autos de 
examG qu(~ p.(,1" certidão fol'a.m requeridos, peças 
est:1s qu e são do teor e forma que seguem-se: 

I . . , . l -out:·o c1ua q ue1· v1c:o en cou . .-a qu.e !l'.lYl• :\ 1::ç:1. 
nottl.ndo-s:~ apeona.:;; mancl::.ts d ·! tt:1t.a <ptc d:_'lW~ 
taUl Ler o wc~nto livro :1panha io lwllli.dad<~ : :!O 
3 ', qw~ a tt·a nsa ipçfí.o !'t}t·a c sct·ipta pclü ·~Scl·i~ 
vão intet·iuo do juiz de par., .Jo \q ttim Gomes da 

Q::c,át-.Js para o c~:t!lle do livro de notas do 
•·sc:-(do de pa;~ .Ja fl'eguczia d~ Gl1a.py-mirim : 
:!. 0 : OuantM folhas cont.óm ess :~ l :vro. si estão 
nr:.a:~~·~tda..; e r ub:·ic:\das e por qn~lll '! Si está 
com o te;·ruo de ab•,rt:ur::t. e encerramento a 
cornp :~ tr~J!LC!ili?l1t~ sel!.ado? Qual o numc~ro desse 
lh•ro no ca.t·torio? 2 J: Qual o primeit·o tr;\balbo 
e:::cL·ipt:l ne;;se livL·o. qHal aquelle escripto logo 
.-1.nt,~s do r~gistro da. acta d•> segundo escrutinio 
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para a cL·iç:i? de dcpa. i:'.do ~. a,:;semb. lcir. ::::e.!·;~l :t- '! p:·incin!ou o trab:üho tio re~·istro rh ultima :teta, 
Qual o trabalno que sn seg~u:'l. a. o;::;:o ;·n;.:'.'~~ ,,·o? em •tu·,~ folb.a Lenninou '?i> ~i o r:~.~·ist:·o def:S:l. 
3": Si ne;o::se li,n·o Li tami.Jem rer~~st:':!cb :t 1 :d:.im:~ acb.l. ~;~st :i. :ts~:ignn.:ia pcb meza. e de quem 
acta da elei•:ão do p:·irnoiro ·:~cJ·u , i::io para ;::fio :ts :1ssi;n:li:UI'a·~ ~ 0. 0 Si no Cüi'po do reg-is
dr~putado geral na pat·oclli::;. d,~ G·:.:apy-mi.t·im~ "1'>: t:·o desz:-, ;\.Ct.a b'. cmcnd:1.s, r8..~padnra.;.::, 0ntr~li
Em que folha prineipion o ti'ao:dlw d.o rcfristro nh~1.s, ou cous::. qur.~ a tom." defeituoso.~ Si c~tá 

a u twu~ a~t3. c em que o 1:1. ternll!!OU" :) . 0 'I tO,.ê:t csrrq1~a cnm nm<<. qn~1wa ,e te t1nta e quaL 
Si o registro dessa uitinl~ ~.ela està :1.s~ig11adr.1 ~ ~-~:;·l <,.sta tinta.? 7 .o ~ii1'·tlr!1Cnt~:. si a.. encu.dcr
pcla mcs:L n de (por11 s:~o :1s ::;.s,; i g;.i:~t~1r:t:-; d 1 n;;::ão dtl livro suj :i to ao ''-:;a:ne c ' tà per f:;-; ta, ~ 
G. o Si na eopia cu :·e;.!'Í .:; t:·o dess•~ net:~ 1m , c! u~tl :.t lirr:-.ria c:n C[lle ;._~i ..:om! :1 ado, s~ eo!:'lst:::. 

~ I . l' 1 I ' • ') '' ,-, . ! , emenw1. r~sp:~:... t~:·n.~ .. ent:.-~ tn:t;:. ou co.uso. que :1.1 ·~·'. c~qno~·~ ~.:" .c~•v'l.: ~·" '-.!~ .~n:os votos o~-
ror•nt."l. defe ttnos·~ ? :St c•sb teCla .,. •:cr-1ptr-. cvtn 1 t . e\·~ o cm~s•.:lHCI:'O P''i'(!li'<! d:::. ~;lvn, nn. vota•:ao 
um:'.. só qu:üic1:H!o do tinta e qn:1l ~:··.i:1. css,~ j tLO ~ ··~ando e,·ct·utinio ~E qu~ntos o Dr. Fr:'~fi\<t 
t! uta '? ~ <" Firw.ln"!.e~tc, .si. <1 e~1cade:·n:•são (!o l C:n·v·· lho '1 Si os ;ull\l.''l'OS estão r-sc•iptos por ~x
ltvro su,Jelto a (~xam•) '>ta. pct•f-.J:Lo .~ qu:!l a. li-~ t•}ns:J, ou por <~lg-:<~'is~;:os e :;e nr~sse ponto r.n1. 
vraria em que foi comp rach. ~i "ons h r (]:>. c ti- Otn en.d:;s ·~ E h:~ v· ~n~.!o os peritos proce;Iiüo ao 
q ueta na c:tpa..- ::\I~g :·~; 2:~ d~ ;>a.n~i r o do '1St'~. I ~:>:::1111? o1·:len:v~o, (~ecl:l:-nt.'1 o se$'uint?- : Qtl\! 
O procur;Hior •. ~ ;'fJi:.'fJ .:..•!ano ·t· .:.,, t:/.r.~t?.'t u . ! exa:l!t!1:1i:11.iO rntr:.::cw;,:tli1'J!!I.C o h\'r·o \!0 notas 

.lddonrlo. 8. o (1u:mtcs votos n bte":'r~ o ccnsc- i n. '1·1 do cscriv:!o de .in i :r. de paz d:;. fr·~;guezi:J. de 
ihorrc Ptw ·ira. da SilY:'. r:a \'\·t·w~.l) no _,, ! (i-a::p: mirim qn'G:P!!I:t:.:lo v·i ' Jlll'lsmo eSCI'lY:1o, 
gundo ~~:"cru~inio c qtunto~ o Di·. i•':·Dnç·t C:l r- i r~w· ost:i p:·l3 <ctd:c. ,~e riflc:lr:ml Lor o I'iJfclt'irb 
v<1lho? Si os ::~·3s:11os r!:~4ão csc:·!pto;; por GX- I li\·:·o 5U foll1:ls, t1ue e~~ão tcdas nurcw;·ad:ts r) 
te.nso on por a1p:~~.~·~:;:!:o~. ~si n ,.!;() ponto hn.! r;ti:rimdn:; 1wlo pt':'sideute da L';l.!H:J.l'n. t1~nentn 

., ' i ) l ' "' .,..;... .l L .. ~ - ~ t. ' 

vão de orphi'ios nés t:1 cid~t(l •~, c Ri:~;u·do So:·:res corrente moz, encontrar:u:u o r•.Jg-Ü:tro da act:1. 
de Anclt·ade Alm~ida, prirneit·o taiJ·• lW'lo ia~c- d: ~ (':c1ç:'lo :>. r1ue ~e proc•:d0u em 27 de De-

. • " , t,. .In~!; .r. ·:t- · "'~ 1 .. r n · Q .• ;··:. 1:1 c:: " 1 : 
quim d:1 CclSt,, c_ Luiz "~r.tonio PeJ'(;Ó':;, do pl\;vinci:·t sognindo-s~ 1o.~o i mesma folha a 
"'\.maral, tcst.;ru~m !\as c peritos nome~•do:::. m~ :- tran -c:·ipc;.:lo fh :)C ttt da 1.·l··i c;.:io em sr'gn ndo cs
!'ildorl):; ne s ta. cicbdc. Pelo juiz foi ck f• ·r·[cio cra::inio (pl•' s:~ procorleu 0m 7 do COITI~lltl) p:1.ra 
aos peri~os ojuran.wnl:o lÍ8:"; S:tiJtos Ev:1ngdi~os 

1 

um (i , ~put.do :t ass ·n: .! 1ic~ ~leral, o qnal r~gistt·o 
em. um hvro dell~s cr:.1 (11:. 'puzr;r:nn ~"::ts lll;lOS t ··Ye o s·~u com.cç•' a iolbas .:.•1 verso, tcr:aw:~uclt) 
dircit:!s, c lhe-: cn<:n.t·t•e.ZOL< d· ~ bem e fiel ;:1·:n~c ~ ~~ fvha;; :::5, ~0~'illll<ltJ-sr• a os-:•· trabalho o l'ú
deda.rarcm com vcrJn.d ~: o que onc:mtt':LS"em ,..:·isll'(l de urnn .. ·cnr~a de libc:·dude . E p:•,:
em :::ua.s cons~i (:•nci.as . e encat·rcg·ou-lhcs qnc s:mtl::; a cx:!.m1n.:n· o C:Ol'po do t•cg-istro il:1 
pr occtlt3,SC!!t a<J e:~:::!w, l'tlfi: ·0ridl) pelo sn npli a c; t. ~ encontrar M> fo!b~s :~:3 num"t':v!:ts 
~~:•nte no liYro cl0 notas n. 14 do e ser i \'liO do j u it. ('0111 duas lott';:s fL•sig-uaes, s r·ndo a primcit':1. 
d•\ 11::1.:'. 'la f1·0gnr~zia de Guapyrnir:m, a1;res ' !1- ig-ual.,a :l:'. mm;crru;iio anle1·icr •.: po~tcrior. o 
t:ldo pelo dito escri;•ão .Jo::q:Iim (ic.;n~s dn Si 1-~ a s ·• g-nntia 'ia<' n:i.o ó ig-n:d. à prit1li'ÍI':\ n 

veir<t, e que respondc:'!so:n no:; qu(:)!3Í t'):> :l[)l'CSi·n- ~~~!:n tii!L:~ (l!vc:· .. ~a. nctando-s" no p:ttwl ~~ lr1go 
ta:!os ern SCl):!!'a:~il3 pela l'r':cn:':H1:J:· •lo st!; r:!i- : ' b:~i.~o 1b ut:r:1cr;u:?i(), :-ig-n:•l qne p::rccc rln 
cnJll•~ , • .~ s~io os scg·uintc-;. Qnes!tos p:::.l':~ u 1 x ·- r:;.:nndm:.l. Lonrb entt·cLato a !'Cfo~·id:.:. folh:l :1 

me do liv~·o do n·:: Las d•J •)SCt'Í \' :'i:) a" p:~:·: tb Ii•'- !'l'il l,t'i C.<L do pr•'si:Jento 1::1.. C:l.!DHl';l. tc:wntO-COr; :~ 
1 , ~·" ) ' ;!. oJ I " · ~· ... :') • . . -. . - :"'\ ~ • . . 

:::,. .. : . ~ ,, • ·' ·l I 
e•te Iin·.), sP- esl:ão numeradas (' ::-u.l_aric:ú!:\s fl o:(H' v•·t·<l:tucn::\; qno as l1S •• í~ n .-,., ac 1a.vmn-f.'e 
por qu0m 1 Si cst:l com o te:-nw ,;,. ab 'L'tur:t 13 liga:Lt" pot• grud :• e:st:-anho :to d~1, en.:adet·na\ão; 
0ncerraruento c competen.!.cm;;,ntc s.~nndr) ·~ (l'u~ pa:-:t melhor verific:~!·-sc, foi pe!o mesmo 
Oual o nu:nero :i c• se liYr' no c:;.r~o:·io ? :? .' ' (!scri•::\.o de paz reqLws·ido vCd):J.lmc:t te ao juit., 
(~ual O primCÍl'O .trab~.lh0 r·sc-iptl) nQSS<~ li \'L'·!, p ::l'U ' [Uú desCn c>:tdCt'l1::t'iS3 O J:'!."lCSI110 livro, O qt:o 
qtlal aquelle 13 s c~ ripto log-0 :tnt.-·.;; do rcg-i· .. lrü ,]:c. se fr)1: n ve:·ifi•'OU- se qG0 o p:1:wl dn.s rcfr:ridas 
acta. rio segnrdo · ·~(·. t·utí !10 n:u·~\ :1 ·· l .. i•:i',~J (!r; <L- iis . :~:'2 c :3:: ,·. i :..;•.mt ao de lo .!o n livro: •;u'.l 
put:Ldos .'i. as::;·~tr.dJ!, ··õ:l. :~·:·t·~l ·~ Q•.t.d í). u·alic. ll1o est:to 0~; cr pl.in·:vh...: •;om ~( lll C~~nH~ lei.ra (~tinta 
quo se :v·g·uill a cssr:s r::;.:"i.;;t:·u:::: ·~:; •. ,~o tli's ·::• r• :[l;e a.;; l'üftJrii!ü::J íis. ::::;.: (! :~:3 íi,! ~tJ·anl de .. dig-a
livt·o foi ta~t1be~:l r • ·:.;· ist~'il.d ;C :: n•:.t.~ ·h "h:i:;.:lo dü das <: f:•)l' co tl.~úg-ni.nte !::;non>..l'n ~o fora.m cnc;1.
pl'irneiru escl't:tiu.io p;lt'a •l•'patado f:' <: :·:Jl na p:~- ..Jer.n.tdus com fl•ltla inteit•a o·~ se[):li'O.llas ; que 
rochia 'le Guspy-miriru? 4.o Em 'lne folha a 1c1ra o tinta '!:t trnnsc;·ipc;ão da acta é~. 
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me~ma a'"-' ,. 1 • 1 . ., ~~- a U.Ltlll'rt ont..0! mr·ncw:J.~~ o numer·o 
de yoto.s obtidos peios carcdida.tG,:, s ;:n.dJ que o 

~ penodo ond1) se ach:1 o numc1·o fi,; \'G!:o..:~ nr;t:m 
se;.· dttl"e:·cnte do primci1·o, :-;cn :o. c at:·etu.nto, 
do mesmo punho c coa.:. ar!le:.;m·-~ t:nta. Qüo cu
cor. ~r~:r:1z:1 as iis. 30 Y. e :31 :t ::35, com manchas 

~ n ld't a com qu~ ot es:.:np.,a a mesma 
tL·anscripção da uct.:., e.,p:::.rg-id:l. no p~.nel 1101' 

humidaàe, não p1·h·ando lliJ entanLo de ~;)]?Odor 
•. - ·- ' _. ~4. • 

referidas m:mchas m:1i::; f:·equc~·ules nas fls. :32 
a 3'L E .P~t·tan_to re.spondorn: Ao lo quesito, 
qne o re!et·ldo ln-ro tem 50 iiJlhas numet·t>_d,,s e 
rtibrica.das, abe:;:-to e (•nc:orrado pelo presi
dente d~ eam~r-;1 t:monte~corow~i P1·ncoui:J .Jo~é 
do:'; Huis; que está comp2tentement3 ~3llado. 
o tem o n. 14. No 2°, que o nrimei:;:-o tr,•balhÓ 
no li•.n:o _examir.tado, foi Õ registro da. r.ct:1 do 2 · 
cscr"utlmo pa:-a deputatloe proviuci:1r::,, rl''e 
teve t "';.: (l' ., "). ., T" • • .:~ ~ "J. . , , 

antes do regi;;tt·o da a c ta da eL'ii,dO Q·cnl de: 7 
de ~aneir·o cor!·ente. rst~L c·scrip~o nc'Ss:; l!n·o o 
reg-•s~ro da ac<a da. elei<_:.:io pi':winci:ll de 27 de 

ezer!l ro c.o a.r..no pas.stt o, SG:.!'i.!llH o-so úCpoxs 
o t'Qg"lZtru dr.! uma (!arta. de libet·,bde. Ao tel·
ceiro 'JUC sim e-,r.õ r"'"';st:-... ,.:; .. , .., f:::: ()') e ')::; ~ •..J .. co. '-':::o·., • L~. .... ,.. t.Ao ..,....,.. --.;.....J - ·u. 

. .. . ~· .~ • , ' ..... ,... ... ~· -
ciriou na. folha :H v. e terminou a :fls. 3~;. A!) 
quinto, que esse regi~tro c•tú assi~n<Jdo pola 
n1es::-, sencb ::.;: assig-no.tm·as a~ ~eg-~intcs :-0 
pl·Csidcnte,Alnx::nr.l.rc' l\lag-:üb::i2s Alvr.s :le ~·"z?.
vcclo.- .Sccre tarw, P0lycurpo M~<.g:ühires Al
vares ele Azevedo. !\'lezario:;;.- .i\I:lnocl .1osó 
Ro.lt·iguos, Francisco llr:mc:?d Alves d3. Fon
seca, Antonio l\.i:u~iel Gago Quint::1.nilha. Ao 
sex~o. que no corpo do rcgist1·o d:1 :teta. n[o h a 

1, 

extrahir o ao • origba~s me repot·to, nesta ci
dauD de .\b!j·é, nos 24 de Janeiro da 1885.- E 

r••· . . . . d I I • cu, :.<.....tzulno .JO!;C e .::,..Jr eu. escn·:ão qtH! sub-
sc!"r;vi e assig-n.o.-2.\h~c. 24 de Janeiro d31885. 
-E ll.:;ia;·io J osd ele J.breu. 

l'l.ZQUERDJEXTO A?R.ESE:'\TADO A JUXT.\. APURA.
D:IL\. DA 1'.-\R.UlYAA-"DO UL 

!llms. c Exms. S.r:;. pz-e::;iJcnte (~ mais mem
bt·os rt:J.jLtnt:l <1\)Ul'i.dOI'J. do 9' districto. - Ü 
~'..i.Jaix:o a:::~ignado, qui) ü o deputado eleito por· 
este districto, na eleição à que se procedeu em 
:2° esct·tüinio, no c.lüt 7 de Janeir·o corrente. leu 
no Jon~al do Commo;·c:o de 25 cbste mez. uma 
petição, quG o consebcir~) João Manoel Péreira 
d a. Silva, candidato tambcm naq uclla eleição, 
publieon por :.mtccip:1.çfio naquelle ·ornd, de-
c.aranuo que serlrt a mesma C:l.l Ol'lg'lna apre
sentada u. esta iant:J.. 

Aquellc cand1datu, não lJodclÜO supporta.r a .. -
- ioi ' , •• , ..... 

do c:-~.us:.:., em allogu.r qnc os ::nnigos do suppli
<:;an te p::: t·n. a. "''aíL}at- l/te t:·i um pho, que não 
l~n da alcan ~::~.ih fn.lsii.i a rum as }. i .,. G 
~h:g:uúas du G:.:i:::. tl Guapymit·im. 

Alleg-uçüo .lestn. gr~l'iiclade só podia s•}r feita 
ex:hibin:lo o accu;;ad.or prova, que excluisse a 
!JO~sibiEclaàe da calumn[a, s.Jbretudo quando o 
:;ccusudor, pelu. su:• idade e posição social, tinha 
~bver d.c honra. de nlo ecmi.para!."-s~ a quem n~ 
im pt· nsé\ cha.Ll1a-se - tê.~ L;~ de ferro. 

Infelizmente, porém, para o accus:lclor, a 
accusadi.j não pas<:ou de grJsseira calumnia e 
de rccttrso infeliz de cu~ bn ·.:1m ll>ão todos oa . 

t 1 f 't 1' nt:.uft·::t.~·os:. c1·ne s ·~ ~\~:al·"a:::-l :i. I)l'l.r:ü"i'·a t0.1'0~ orne t.e e1 uo·:n., e q:.te qu:1.nto à tint~. ne pa- ~ - ~ • "~ ~ "" 
l·cce ~ar· f \ · , c.._1tlf: e n cun tt·u~. ~ mr.ccza. .L~o sctuno, que ~t encu.net·-
nn.ção do livt·o suieita ~t e:xame está ';er- Felizmeute nara a causa. cb i.uslica, aue re-
eu a e que a etiCJur!ta do mGsmo ll\'l'O. é pt·c·senta. o supplic::mte e par:t :.~ ·verdade d:.t elei

c!a li n·;,l'ia th Portella. -3 Comp:1nhi3. ,[a H.ua do erfe:tu:~d:~ na(fuelle di:::.. r) a.ccusador limitou
da. Qlllttnda. n. t>4 B 110 Rio de .Janeiro. Ao sr: as allogaç.ões .-:êni$,consta.ntes :Ie sua pctiç.ão 
oit~vo fin.tlmente, q :i C d:1 referida. :!c tu. 1.ran- . d.esacomvan:lacla de prov~~ . que o pundunor 1?0-

scr:pt::., consiar te:· o~Jtido o conselheiro Pe- liti~o fo:;:-ç:lvam oacc::saclot· a. ex.hibir.desde que 
reir~l. d~ Silv-:1, tros votos, e o D!·. França :nnm se tinha 1·ecn:.:.:lo diante tb. dimlmacão do 
C;1uv.1lhq, ·i:] votos. cujos numeros PStão cscri-1 car~'l.ctet·es digno,:; ele todo o respeito. • 
pto~ por exten::;o e sem Glll(!ndas. E ijOi' n::l'la. O supplic::u:.to, Exms. Srs . , •;em c~oirnfunl 
l:Jars terem a exnmin<H' e declarar, deu o jni.z I o accusadol" e u accusação, ~preserlt:mdo em 
por "findo o exame, de que se 1:1\TOU o pro-~ rclao;.~fio as st:p postas fais:ticaçõcs, os tres exa
s·}:1te :1uto, qu~ vai pcl0 juiz assig·no.·ulo e r;.:- Il.1C::> feitos nos lin·os, O!'igiod dn. eleição 'de 
bn~atlo, coau.:.t1g-o escriv<k• ~tbai:l:o d·.::cl:.u•:!tl, c Ctw.py c d~~ lr.lnsct·~p~:fío da uct:t d:J. l'O::spectiva. 
ass1g:nad~. te . .-te:uunhn.s .!os~ .J ~Jaq uÜrl d:~ Co.:;ta ele~\-ão ; ex.!'lmes cst·::s rc.ruei·iclos pelo suppli
c Lu:z Antonio Pereira díl Am:tr"tl c os p~·:·ilo;.; c:.utte e w~lo se:; accus:tdor. (Does ns. 1, 2 e 3.) 
j:.í. decla.!·ados, do qu·1 dou fó. Eu Eliú:,:·io .José O svpi1lie:mtc o1ICI-cce aind:t :i consideração 
de .A?rou,esct·iyão r:uo o .:J C.: eí'0 V~ e ::..::~!!;,"no, dcV.V. ~~.'S:.:s. os documentos souns. 4,5e -
-Josr:~ F;.oal ~:.., .,. :>.t r -,í._.- r · •• , :1 '>. ~ c n" m s~ram :1 falsidade de outras alle"'a ,ües 
Azeveéio.-Ricar.lo So:H·r;s do Anti l'.ldt! AlmeEd:t. cÓnti·..i~l .,; n:1 peligão dr; seu conte:1dor, sendo 
-Teslemunh::.s Jcsé Joaquim da Cosb~.- Luiz oue o de 11. 4. urova a clesistenci.a d :l a.ssisteu.
An tn ilÍO p Gl'ú lt';t do :\.rnaral.- .i\. n g-e:lo ~Iano cl ~ia. feita p ;~lo' conselheiro J (;ão Manoel Pereira. 
Saldanh::-•. - Elisiat·io .Tose de .Abt·cu. A:-; es-J da Silva, aos c::arncs requeridos pelo suppli
atmpilh~; s aba.ix:s colla.:l~· s no valor de i82:,o 1 cautG na r.eta da eleição de Guapy o na respc
sc~lam a.s folhas i1 á 15, qtte f'ü a~h::tf1l por j ctiv<.1 tr·:msct·ipç.'to 110 liYro de r.ot::_s. 
s~lla: nos )1re:entes a.ut:s.:- ?,I~·~·-', _:.::3. d~ l ~s documtmtos de ns. 7 ~i~. s~o as cont~s
.!anau·o de 188::>.- O escnvao El>::!ano JOs~ 1 t ·1<:ucs 0ppos~~'.s pdo supphcanto as allegaçoes 
ele .:~l:reu. l calumuio:;as feit:l.s ao sur)plic:Lnte c n. seu.s ami-

E nada mais se continha em os quegitos • gos. pelo s:m contendor~ assim. como o cx.ame do 
c aut~s quo por co~ti~ã~ f~i requerida e dos t n_ulti.Jades, c1uc s0 der~m em outras eleições do 
propnos o.utos ~o pt'lllC'.plO accbr.tdos C8ta fiz d1stncto. - • 
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Estão , assim desfeit~s toà::~s as allega\-Ões~ 
com que s~ pretendeu ilbquoar a boa fó dos 
membros da. junta. 

O supplicante est:i cer-to de que V.V. E.Exs. 
comprehendem bem, qual a extensão dos po
deres. que têm! como apuradores dos votos d:t 
·e e1çao rca tza a no ·< 1:1 ' este mez, pou no;; 
termos e:s::pressos do decreto de ·13 de Agosto de 
j881 a junta na, apuração - << s:! limitará a . ... ,..-

authenticas. attendendo somr;nte as oleições 
feitas per:mte mesas orgamizadas n~t conformi
dale da lei.)) 

Esta disposi<:.ão <ls. noss~ legisb.ç:1o eleitor::~.l 
ainda é confirmad3. nelo decreto dcl 19 de No
vembro de '1881 qu'e, e~:pliea.ndo a lei, pr::!cci
túa que a junt::. apuradors se limite a soaunar 

. votos s~m direito de exclu-.:ão de e.-colhn. desde 
que não haja duplica!a na ~~.eta, ain.la mesmo 

·' • . •• ;- .. • ,1 .. . 
larmente org:1.niza::b • 
. Certo, repete ainda o su pplicante. de que a 

·unta ha de limitar-se a c um 'rir ~ bri .,. .:- ·· 
que lhe r. imposta. por le:, nilo ex:hol'l.:iw.ndo dn 
suas attribuições, violando disposições expres
sas d:1. l,:i, o supplic::tnt•:! . ::.o contrario do ouc 

• • -1. 

pe e o seu con en o , e:n 0 e (,a Jnn a, e:a llOllH' 

d~t lei. d!'l que ó a mesma mesa cx:ecuLot·a~ que 
preceda a con~a~·em dos votos , con;;tantcs do 
todas as authcnticas que a ella for<\lll remet
tidas. 

E nestes t:-rmcs pedo deferimento, transcre
vendo-se na acta da apuração e."ta -peti<;<1o, e 
approvimdo-Ge a .mesma, com os doeumentos 
que a acompanhü::J , :i cóp ia d~. acta da apara
ção, que tem de st:r r :•mettid:1. ~t c~1mara dos 

Cco·ta do tabelli-Tc Cas!í·o n:lativero;mte 
Antonio Jf acial Gago Quintan ilhct 

lllm. Sr. tabellião Ca.stro .-Rogo a V. S. o 
favor de declarar-me j unto des ta si se lerubr[!. 
de t ·:r reconhecido n. fir·ma de .Antonio .i\íaciel 
Gngo Quinta.nilha em cart:t p;trticul::tt• :1 mim 
dirigida e se essa cal'La foi apresentada pd o 
p1·ior ou por tet·ceira pes:;oa. 

Outrosim, paço :i V. S. que me pcrmi tttl. 
fazer da sua resposta o uso que me a prouver. 

S. C., :21 de Mat·ço de 188:}.-De V. S. 
attento venerador e criado.-Cul"los ..-1. dct 
"B1·ança Cm·wtlho. 

Tudo re::-ponào, sob a fé do me:u cargo, po
dendo V. Ex. fazet· tlesta o uso que entender. 
-Sou de V. Ex., respeitador criado e obrigado. 
-Pedro Evangel:sla d!J Castro. Em ~3 de 
I"Ltt·ço de 1885. 

Nós abaixo assig-nado~ declaramos sob ·ura-
mento, tB~ <esembarcado nesta estação no dia 
~ do cor1·ente ~ s·~g-uilo para os lado~ de Bem
p~st::. o Dr. José Ricardo Gomes de Carvalho e 

. . 
Estação de Entre Rios~ 21 de Jat1eiro de 1885. 

- José Augusto da Cruz Victorio.~- Vi1·gilío 
de F1·1~it:1s 1\Ialta.- Antonio Gom~s d'Assmmp
cão.- João J\lai"Í<t de ·Carvalho.- Luiz Au
gusto de Somm Coutinho.- Josó Henrique de 
Sa.nt'~:~nna.- Candid.o Pereira. Lima. 

Roconho~emo.'> as firmas acima verdadeiras e. 
::l.;;sig-nud:t::; pelo3 punhos dos pr·opt·ios . 

Rio de .Janeiro. :23 de Março de 1885.-Theo-. ' . 

• rança arvu o, que a.Ias ·eve · votos. 
Nós ab:lixo a~signados declaramos que na 

eloic;.i.io par·a dep::tado g eral pelo 9" di;;tricto do 
Rio de .Janeiro. á que se pt'Ot~edeu em 2' es
crutínio no dia i de Janeiro passa.,lo, votàmos 
no Dr. Car-los Antonio de França Carvalho. 

S . José do Rio Preto, :26 de Fevet·eiro de 
·188~-
1 Jo<!o Sr~.-erino da Silva. 
2 Manoel Rotlrigues elos Santps. 

mz L' .,r rcu·a ou o. 
Au~usto Flores ?1-Iun.iz Ramos. 

5 Fi~Í1cisc·o Thowaz Gonçalves. 
o 

Q l\I:moel Mendes de Souza. 
7 Luiz Alves da Silva.. 
8 Manoel tle Araujo Ra mos. 
9 Alioio José da. Rocha . 

10 .Tos;) Mal'tins E::; teYe~. 
11 Florentino Muniz Ramos. 
12 Gniihe1·me Gonç~lvr>s de Ar::tujo Via!~na. 
1 :~ Vic•) JÜC Paulino I~ c\rcs. 
14 João Fer r (!im Couto. 
10 P·~d t·o de Araujo Gonçah·es Vianna . 
1t i Sih·cstre l\íartins Ramos . 
1.7 José Gon çalves Po1·tugal Sobrinho. 
18 Lucas .Joaquim Coel!to. 
1~~ Agosti nho Alves Rcmy. 
20 A gostinho P inheiro de Souza B.czcntle. 
21 Ft·ancisco Gomes dos Reis. 

• , 1 õ,.. a. J ix assi:,.. n os e jur:J.mos 
Em resposta à car ta supra. tenho a dizer a V.Ex:. si preciso for que ::s assignatltr:ls retro de 
que nos primeiros di:.1s <lo m r z de Mar,,~ o corren· n. 1 ~'1. 21 :':':io vet•dadciras. 
te, appareceu em me:.1 eartorio o Sr . Antoaio Sapuc~tia, 5 de l\Iarço de 1885.-JI . .7. Jl[ ei
Maciel Gago Quinta.nilha, pedindo-mo que reco- ~·elles Gzu~i'~"'"·-Tcí·luliano de ~1I ecleiJ·os San
nb.ece sse a sua fi rma em uma. ca.1·ta dirigida. a tia:;o . 
V. Ex . Como não conhecia. a fi rma. (lo H.r:conheço vGrt"la:leiras as asr;ignatura.~; supr:1. 
mesmo Sr. Gr..g-o, Jiz lançar a mesmn. no liHo de Munod .José Meitellos Guen·a c Tertuliano 
respBctivo, fazendo-a abonar pOI" [leSsoa d r~ mim oe ~1edeil·os Santiago ; :io que dou fó. -Em tes
conhecida.-Feito o que, reeonbeci a ilrma do 1 tem u nho ch \'erdado.-.lttlio Ca-,·nei1·o Pestana 
Sr. Antonio Ma.ciel Gago Qilint::m iiha. m. dita i rlc .-i,?uico·. 
car ta que me foi por clle appresenta.da o a elle Sapucaia, 5 de Março de 1885.-Pestanct ele 
entreg ue. A .. qu 1a1·. 
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Nós abai:to . assignados declaramos que na 
eleição para deputado geral pelo 9° districto do 
Rio de Janeiro, a que se procedeu em . 2° es
crutinio·no dia 7 de Janeiro passado, votáwos 
no Dr. Carlos Antonio de França Carvalho. 

Rio de Janeiro, 6 de Mar .o de 1885. 
r. João Antonio, e ede1ros 

Manoel Pinheiro de Souza Rezende. 
Attesta.mos serem verdadeiras as firmas su-.. . ;..., 

Christouao de S ov.:m Dics e .lli o to· a, C w:lo~S 
Rangel (le Sou:;u F1·ança. 

Reconheço as firmas dos attcstantes.- Rio, 7 
de Março de i885.-Ein testemunho da ver
dade.-Gal·los Fo1·tcs de Bustamante Sá. 

Jnizo de paz do i 0 districto da freguezia de 
S. Pedro de Alcantara do municipio de Potro
polis, em 17 de Março de 1885,- O abaixo as
signado Placido Viard, 1° 'uiz de az do 1° dis-
tricto da freguezia de S. Pedro de Ah:antara do 
município de Petropolis, não tendo podido com
parec~r, por motivo participado, á apuração 

Reque1·imento do co,,sellwiro Pe1·ei1·a da 
Sil'Oa sobre o adiamento do exwne dos lirn-os 

Doc. n.-lllm. Sr. juiz D.lunici.pal substituto 
e por suspeições ·do Dr. juiz de direito.-Diz o 
Dr. Carlos Antonio da: França C:ll'valho, depu
tado eleito pelo 0° districto desta província, que 
precisa por certidão a petição q 11e fez o conse
lheiro João Manoel Pereira da Silva e despacho 
nella e:tararlo, requerendo o :lddiamento dos 
livros das eleições pat·a dep11tado geral e pro
vincial ueste município, digo addiamcnto dos 
exames DO$ livros elas eleições para deputado 
geral e provincial deste mttnicipio ultimamen
te feitas. P: a V. S. mandar nu. forma reque-
rida. E. R. M. . 

age, e evereuo e o.- au c~. 

O capitão Elisi~n·io José de Abreu, sorvcntu
ario vitalicio dos officios de 21) tabellião do pu
blico, judicial e notas, e escrivão do jury nes
ta cidade de Magé e seu termo, etc. 

. Certifico em cumprimento ao despacho supra 
. q ne revendo os autos de que trata a petição aci

ma, dellee á folha 20 acha-se a petição --do teor 
seguinte: · 

111m. Sr. juiz municipal fo supplente, ser
vindo de juiz de direito em suspeição. Diz o 
conselheiro João Manoel Pereira da Silva, que 

v. II.-·· H 

sendo requerido exame nos i6 livros que ser
viram nas ultimas eleições provinciaes, digo ul
timas eleições para deputados à Assembléa Ge:.. 
ral e provincial, e entendendo isso, digo en
tendendo V. S. no a c toque em Jogar de um só 
e::mme nesses livros se devem raticar diversos 
cada um ao menos por freguezias, lavt·ando-se 
de cada exame um :mto, o que torna o traba
lho imp?ssivel de s~ fazet· hoje,_ e concluir-se, 

• D . 
ame requerido se pratique ~ô no livro de actas 
da pa~ochia de Guapy-mirim que serviu no 2o 
escrutínio do dia 7 do co'l.'rente mez, desistindo 
o suppli~ante do exame dos demais livms hoje. 
Nestes termos, pede a V. S. defel'imento e que 
lhe permitta -~presentar novos quesitos. E. 
R. M. Procurador, .tü~(JeZo 1lf anoel Saldanha. 
Diga o Dt·. promotor publico da comarca. Magé, 
24 de Janeiro de i885.-Pattlct. 

. ~ 

ao exame o Dr. promotor publico que re;;ide a 
2leg_oas de di~t~ncia, o s~pplicant~ tendo ur."' 

ELEIÇÃO DO DR. BERNARDO DE ~IENDONÇA 

A.panhamento de '!Jatos M ac-DawJll na sessao 
de 31. de ][ an~o . de 1.882 

E· desta maneira tan1bem que s~ pretende, 
provar a votáção que teve um dos candidatos, 
o Sr. Theophilo dos Santos, por meio de uma 
nota em que se ~'lcha escripto o seu nome pelo 
presidente da mesa, e em seguida estão laa
~~ados alguns numeros em ordem successiva 
creio que até 8:3. --· 

amo a a ençao a carona par:~. o proce
dimento do tabellião que não só reconhece o 
caracter alphabet:ico do nome mas tambem a 
numeração. :::: 

Para. mim ó facto extraordi.nario e virgem. . 
Não sei que possa ha-ver tnlhe especial, que se 
possa reconhecer o caracter de lettras em alga
rismos. 

Pelo menos seria isso tão difficil que nunca 
poderá. servir de base para. assentar um juizo 
calmo e retlectido no pronunciamento de uma 
q~estão t::1o grave como a. de ~ue se trata.. 
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Voto em iepm·ado sobre c~ elciçao do f:J distri
. cto da p;·ovincia das .4.lag(ias (rpn~sen.ta.da 

eli~ sessà? de 28 de Jlan:o de 1882 

Quanto ao 1. o-.:-\. maioria da commis~ão con-
l · ::- · sth ma 

quatro membros da mesa, e a de 85 eleitores, 
ta.rnbem post facttwt, de que vot:wam no Dr . 
T heop llilo • 

• sse at'gumen o nao res1ste a n1cnor ana yse. 
A lei ~m parte alguma r..utoriza d~dara~ões 
posteriores para destrui.rem os cifeitos ante
rior,~s ·.de tlm.a elei<::Io: pelo contrario, faz do 
segredo do e~crutinio, um do::; elementos :mb
s tanciaes da dei~ão, tanto que são nullas as 
cedulas assignada.s ou assignala!as. Po;: conse
quencia nilo existe esta esp~cie de r,wog-açuo 
de mandato, por ü.Ieio de dccla:-açi3e> jut•adas e 

·-julg:vi;1,;; po: s~at~n~,~a pm· um juiz munidp?-1, 
qn;, ,H 1: 1 

lan:ç.adas sob1·e o pt•ocesso eleitoral. 
Quanto ao 2.''- Diz a maioria da commissão: 

• 1 r· , . · 

Bemardo dn Mendonça -133 votos c o Dr. Theo
philo 5, post·'rÍÕrmente o :;;ecretario d:t m·'sa 
eleitoral attesta ue o Dr. Thcophib ti \·era S:S 
votos c o r . l en.lonça :) • em.)ora es~a ec ~l
ração fosse depois infirmada por outra t:m sen
tido contrario . )) 

Dc"tc c:msi!lera,u!o nada se póda concluir 
em favor do can.lidato vrcferido pela :naioria 
da comm-issfio. Si. a. commissão ref·~r€--~c ar) 
livro, e si n:Io o ntuca d.~ vido~o. a conclusão a 
tirar é ontr:~.; o que o que ·diz o livr.) é n YCrth
de, e não o que diz nm ind:viduo que se pr. ~st:1 
a. es~rc\·er o p;·o c o c o ;!l i"<!, COJl~·ormc n. p;·essilo 

as ClSCitms .. nncla-; . • amc.a o.qm ,tremo'> ~o 
uma pct·o-unta, p!lra concluir: Põ.le :~ d;:clara
çã? po ~thuma ·.lO um inlh·iduo, d•) pt·ova;la du-

• • - 1 
(_ ... • .... ' (_ o 

guem e des~t"utr- os ea~~itos leg-itimos de uma 
eleiçJ.o 1 . 

Si no ~cu pens:u· existem divorgcncins, co:11 
quo nã0 conc:mb a miuol·ia. entre o E n·D de 
actls o o de nobs.7Hid jg;·i,'? Ha de so~1i·er :~s 
consequ~ncias d:-t impcric:~ do e~crivão .:e paz, 
que servin de t:sbeliitio, fJHG n ·ío e age;lt · rlo 
t i·ul;r!!h') i·~ ! ,·inseco rla a lei~i(o . o c~mditl:üo 
que triumphon '{ Foi por acaso CSSi) escr·ivão 
pro ·1n·ado pdo •' :\ndídato !)I". Mendonça. 0:1 
ttwe est · ~ rle r.ceiL:l!-o fot·c.n.d:unen te no i:n ne
diment.o js1sLificado dos tabelliãe!;, confo;-m~ o., 
documento• ex!tibí~!r;,; p .'t• :l!nbos o.;; conte udores 
e f;. do í 111 prcss:-> ? 

A tr:tn 'Cl"ip:.;iin,corn s"!r uma formalida:!0 sub
stan?ial. nã J póde val_er mai.;; d? q: :c a a.cta 

nos deve valer ta.nto : dest~uir o que reza. a 
acta, ó o que não pcile s-:r aceita\•el, sem che
gar-se ;~o absurdo de ljUe, um ct•t·o externo 
annulla o valor interno de um instrumento pu
blico. 

ACam:l.ra dos Srs. Daput::dos nnnc1. se de
cidiu por tal critcl'io, qtl P. annullrtria a força 
ju ri dica dos documentos. p:1.ra s:.~bstituiL- os 
pelo V'J.l or !Ji·acioso de declar'ações p'!ssoo.lmcn
te hitas a 11m int~ressado . 

Qu, nto ao 5. o_ Rdere-so o 5° co 11sid.~;-a n
do da.ma!oria •la com:nis;.ào ao facto de não 

estar o livro do escrivão de paz, que serviu 
par:l. transcripção das a.ctas, c.'Jm os sacramen
tos que são de praxe em casos t:1es.' 

;Já ficou di.to: Ninguem pód·::'l ser responsavel 
pelo de,;leho de nm serventuario, que os dous . ':\ . 

Rio, 28 lle J\lat·ço de 1l.:!8Z.- • L r.' a C o.-; te>, 
Pinto Sil-va.- .·L S. Ca;·,!ei-;·.; da Cunh:t. 

li"i"egul(~ ;·idaclcs enconr.,·a,.las Hos livros de 
notas e act as, c cn~t ;·as 

Não é só L•to: qnatt·o ruesario~ nffirmam que 
85 YOt03 furam dados ao D1·. Th·30Dhilo . 

Lê o oradot· o depoimento de um dos Jllesa.rios, 
Antonio de OliYeira \Vanderlay. 

Chama a utteoção Lia c:1.m:~r~ para um do 
cumento que isoladamente nada valel'ia,mas que 
muito ~~de merec~r em vista dos aconteci-
mcn c .J • 

A apuraçrro faz-se ln.nçando o nome do candi
dato ~m urna. folha do p~pel e por ordem os 
~ . 
Na-uparaçiro do!> Yotos do Ipanomrl cst:'t e~cri

pto em cima o ~norne do Dr. Theophilo, c de
noi;; os algarismos até 85. 
• O \'fLlor.da pl'ora testemunhal não é o unico 
que reveb. a esc1nrlalosa fl·autle. Os pontos 
mais luminosos t!ella existem nos p:·oi?rios li
vros de nota::J e n.ctas. 

Do exame desses li,-ros r :-;Ltlb a com·icção 
ftUe so pretendeu escumot·'O.i.' ;to candidato li
bemi nathL :11enos de SO voto:s. 

() liYro d:-1. :.: adas é or igiualis:.;:mo; c;:ncça 
a J:~. act:l. logo na ia. linha d~t J:• t"olln1. 

O p:tp~ l é l'auta·lo. As du:1.s primeiras folha.s 
são p!·cenchidas reh acta de forma~:io <h mesa, 
·:~ssig-nando-SI) qa:1tro m·'s:wios n"s d•t:iS pri
me iras _folhas c \YRnderly 11U. ter.·oil·a. •.. /'\ ' • 

... , ~ . " . ·~ . 
ultima asst~n stur:: c com~ço d 1. tn. acta. (;:..,:tas 
12 ii.nhn.s em br·a:1c0 provam·1~1e fl)!"lltll s_nblra
h:dns ~t ::;:.. e 4_:• folhas onde esta.va es::npta a 
apuração . 
· O secretario, nfro sabendo como 0scL··wer a.s 

palavras :-:acramento.cs d.t acla, para 'luo :1. ul
tima palavra da 43 fo lha ligas,:e-se co•n a sub
s-,quc;nte da 53 , d•:ixo11 ess~ intí' rvallo. · 

O ultimo pe1·iodo da íJ.Un.r:a. p'tgin:~.. p!\.ra 
combin·ar corn a scg11int ', foi pt·•:cnchido repe
tindo-s~ ás pal:l.vl'a~ com. rlig 1s . As a.ssignatu
ras d '3 \Vanderly são muito diff(}rçntes tias 
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outras lançadas no livro de notas. Esta assi
gnatura fui a. unica falsificada. 

O livro Je nota:; forn~c'~ elem~ntos podero
si:>siwos para f ;rmação do juizo da cauw.ra. 

_Os dous trbelliães _do termo deram parte de 
es da ele i .ão scrLe ue fvi cha-

m.ado o esc-rivàQ do jui~o de pai para fazer á 
transcripção di acb. O livro de notas desse 
escrivão é um caderno de oito folhas de papel 
aberto o rubrica1o quatro âias antes da eleiça 
pelo proprio juiz cie paz, presidente da mesa 
eleitol'aL E" conhecida a importancia de um 
livro M notas ; pois_no de que se trata não es
tava lançada uma só csrriptura. A es'S<i. trans
cripçã~, : ortanto, falta todo o valor que a lei 
quiz que tive3se e que lh'o garantiu. 

Sant'Anna do lpanema é séd<! do municipio 
e tem um 1. collectoria . O regulamento do sello 
dr~termina que os livros.de nota~ devem ser 

. , 
P1·ocede-se á votação nominal sabre a pri

meira conclusão : 

eleição d. collegio dG Ipanema. >) 
Votam a fa\'Or da :J.a. conclusão os Srs.: 

Adriano Pimentel, S:lltl;:;tiano, Sinval, Vianna 
Vaz, B::~.sson~ Franklin Doria, 1\'Ieton, J. Pom
peu, Rodrigues .Junior, R~th:bol;la, Amaro ~e· 
zer'r:l, Manoel Carlos, Jose Mat·tanno, Joaquim 
Tavat·es, Ser.1phi<.!o, Antonio de Siqueira, 
Spindola, Rib ~:iro de Menezes, Lourenço de 
Albuquerque, Pr:ldo Piment~l, Ruy I:hrbosa. 
P risco Psraiso, Francisco Sodré, IUefonso ~e 
Ara ujo, C::>.rneiro da RGcha, Zama, Juvenc10 
Alv··s, Aristides Spiaola. Bezerra de Mene?;cs, 
C:u·l-·s Ail~mso. Candido de Oliveira, Affonso 
P vnna, l gnacio M:1r tins, Lima Du:1rte, Vaz de 
Melb, .l . Penido, Silvi,,no Brandão. Montan-
don, ?lfatta I\lachado. Vieira de Andrade, Fe-, 

Francisco Filho. Sollí~a QIJeiroz Filho, Gene
roso l\l arques Bulhões .Tar lim. Gonçalves de 
Cal'Yalh,., A~"'ustn Fleu :-y, Camargo, Ribas, 

• o -4) 

dia, Geminia.no, Coelho Campos, Araujo Pinho, 
Barão da Villa du. Barra, Duque-Estrada Tei
Ãeira, Fernandes ele Oliveira, Paulino de Souza., 
F, Belizario. Almeida Pereira, AlfrP.do Chaves, 
Pereira da Silva, Lacerda 'Werneck, A-ndrade 
i~ · · ir · 

Barã~ du. Leopoldina, Pereira Cabr•al, OJympio 
Valladão, Soares, João Caetano, Almeida No
gueira, Costa Pinto, Ulchóa Cintra e Escra-
0 no ,e aunay. · o, • ·· 

São a.ppt·ovadas as 2a e 3a. conclusõe • 
Procede-s() 'à votação nominal sobre a. 4a 

conclusão. _ 
Votaram ~ favor di 4a. concluaão os Srs.: 

Adriano Pimentel, Salustia.nó, Sinval, Vianna 
Vaz, Basson, · Franklin Daria, J\leton, .J. 
Pompeu, Ro:lrigues :--Junior, Ratisbona, 
Amaro Bezerra, Manoel Carlos, J_osé Marianno~ 
Joaquim ~avares, _Se~a.phico, Antonio de Si-

púto da veracidade da eleição é a declaração dos 
eleitores, o triumpho seria sempre do mai.s 
forte, \)orq ue não ha nada mais simples a um 
camlídato que dispõe de recursos, posição offi.
cial, influencia de amigos ou qualquer outra 
que posst determinar a pressio sobre ., classe 
dos eleitores, do qu~ concentrar todos os seus 
esfurços e :n uma parochi:J. q ue decida do pleito 
eleitoral do districto, e depois de conhecido 
o re~ultado das outras, o que e facil de ante
c.ipar por meio de proprios expeditos ou por 
communicaçõe-: r apidas. levar a ~tfeito um 
plano de po1· a descoberto o voto .de um certo 
numero de eleitores para, sob p retexto de 
fra ude. commetter-se e.:s:actamente um novo ge-
nero de fraude. 

Diana, Avila., I\lacicl e Fe!isbo:-to. (n . 
. Votam contra o~ ::)rs.: Passr;s de Mtranda , 
Cn ntii:o. Cl'llz, l\Tac-D •w;· ll , SJ\'3. Maia, Gomes 
de Castro, Castello Branc:>, I:h rão de Cr.nin~é. 
Alvaro Caminha, T»rqll1nio de Souza, Carncuo 
d <l Cunha , Tenuli ·:r-o HenriquPs, Cr uz Gou
vêa. Souza Clrvalho~ Manoel Portella, Rego 
Barros, Henr ique Marques, .Barão d: Ar-aç • gy, 
Ah:ofoi·ado, Gonçal ,•es Ferreua, Barao de Ana-

Conside1·ando que, em relação á pa:roéhl.a de 
Paranaguá , a.gitou·se a qur>stão de não haver 
a mesa concedido ao fiscal de um dos candida
tos o direi to de examin:1r os diplomas dos 
eleitores. o que não ficando provado a com
missão approvou a eleição, e unanim~r.oente 
estatuiu qne os fiscat>.s podam usar de pleno 
direi to na fiscalização-de todos os actos: e 

Sendo o resultado total da. votação o se-
"ltinte : : 
0 

.1\driano Pimentel, Sa.lustiano, Sinvo.l., Yian~ 

-. 
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..;· na Vaz,~ Basson, Doria, Meton, Pompeu, Ro
drigues Junior, Amaro Bezerra., Manoel Carlos, 
José Marianno, Jonquim Tavares, Ulysses 
Vianna, Seraphico, Antonio de Siqueira, Spin
dola, Ribeiro de Menezes, Prado Pimentel, 
Prisco Ildefonso de .-\ra.u ·o Ru Barbosa, 
Carneiro da Rocha, Ferreh·a de Moura, Za.ma, 
Rodrfgues Lima, Juvencio .A.,lves, Aristides 
Spin~ola, Bez~rr~ de Mene~es, C~rlos A~onso, 

• o • 
nido~ Silviano Brandão, Montandon, Matta. Ma
chado, Andrade! Felicio dos Santos,. Affonso 
Celso J anior, Abelardo de Brito. Souzn. Quei
roz, Generoso Marques, Jardim, ·Gonçalves de 
Carvalho, Fleury~ Camargo, Ribas, Diana, A vila 
e Maciel. 
Vota~am contra os Srs.: Costa Pinto, Taunay, 

Cantão, Cruz. :Mac-Do,vell, Maia, Gomes de 
qa.stro, Antonio Pint~, Barão de 93:nindé, .R:a-

' ' , , 
Tertuliano, Cruz üouvêa, Portella, Rego Bar-
ros, Henrique Marques, Souzn. Leão, Barão 
de Ara ao- Alcoforado G n alvas Ferreira 
Barão de Anadia, Geminiano, Coelho Campos, 
Lourenço de Albuquerque, Araujo Pinho, Barão 
da Villa da Barr~, Duque-Estrad:1, Fe~·nandes 

1veu , za, sarto, 
meida Pereira, Alfredo Chave.;:;, Pereira da 
Silva., Werneck, Andrade Figueira, ·· Ferreira 
Vianna, Carvalho Rezende, Barão da Leopol
dina, Cabral, Valladão, Soares, João Caetano, 
Almeida. Nogeira e Cintra. 

Illm. e Exm. Sr. Dr. Carlos Antonio da França 
Carvalho. 

Exm. Sr.-Estando no dia 21 do corrente 
com o Sr. Antonio Maciel Gago Quintani
lha, elle diss:-me que no dia 1~ foi e:n <:asa 

• 1 ' 
a:fim de obter· delle, Quintanilha, uma declrn.-
ção em contradição a uma que elle tinhaa es
cripto a V. Ex. no dia 28 de Fevereiro pro~imo 
passado. Tendo o Sr. Quintanilha se negn.do a. 
fazel-a, mas ficando tão aborrecido pelas amea
ças feitn.s pelo Sr. ma;ior, em nome do Sr. con
selheiro Pereira da Silva, que o processava si 
elle a. não fizesse, e lembra.n:lo-lhe tambern as 
protecções a seu :finado pai, então elle, Quinta
nilha, fez a declaração P.elo major redigida. 

!vias que ficou tão aborrecido com aa impres
sões do Sr. major Alexandre José de Siqueira, 
que até rnsgou o titulo de eleitor, do EJUal deu
me uma parte em q ne tinha o nome delle Qui
tanilha~ o que lhe previno para seu governo. 
Sou de V. Ex .• como sem re, obrigado.-Ltti: 

o1·ges • u1·ta o. 
Gua.pymirim, 24 de Março de 1885. 
Reconheço verdadeira a. a.ssignatura supra. 

Magé, 26 de Março de 1885. Em testemunho 
de verdade, Elisia1·io José de .Abreu. 

Exm. Sr. Dr. Carlos· Antonio da França 
Carvalho. -Guapimirim, 21 de Março de 1885. 
-Exm. Sr.-Hoje encontrei-me com o Sr. An
tonio Maciel Gago Quintanilha e elle queixou
se que hontem tinha. o Sr. major Alexandre 
.lose de Siq_ueira. lhe procurado afim de obter 
delle uma carta que destruisse uma q11e elle· 

tinha escripto no dia 28 de Fevereiro a V. Ex •. 
disse que ficou tão abo•·recido com a importu
nação e exigencia do Sr. ma:jor, que o amea
çara com um. processo que, o conseiheiro ia. 
fazer-lhe, que deu-lhe as declarações que ell& 
dictou ma ·or r u a Sr. uintanilha. 
que quando o seu pai fallil.l, o conselheiro ar
ranjou 10:000$000 e vendo o Sr. Quintanilh.a. 
que de sua declaração lhe deixava algum mal, 

m · isse que o conse eir o eva 
dia seguinte ao que encontrei com o Sr. Quin
t:milha, estando com o tenente Luiz Borges elle 
disse-me que tinha nca.do tão desespet·ado com 
a importunação do mn.jor que até rasgou o di
ploma de eleitor e o Sr. Luiz Borges mostrou
me um pedaço do diploma que elle lhe dera no 
qual estava. a assignaturs. do mesmo Sr. Quin.-
tanilha. · 

Sem outro assumpto, fico às ordens de V. Ex. . . . 
Vivas. 

Reconheço ver~n.deir:l a firma. infra.-Rio, 23 

EXPOSIÇÃO DO CONSELHEIRO PEREIRA DA SILVA. 

A' illustrada 23 comnüssão de poderes apre-. 
sento respcitosament~ as proya.s e docum?ntos
com que provo ter s1do ele1 to deputa~o ~ as
sembléa geral, a 7 de Janeirs, por ma10r1n. de 
vstos. .. 

1
. _ 

Er.n primeiro l0gar offereço-l~e a. pu b teaçao 
no Jornal c~o C omm.e-,·cio, da corte, do protesto· 
e reclamação que dirigi ã jun!a apuradora. d) 
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9ó districto, e pelo qual, e apoiada nos doc11.;.' que 0Se perdia~ Nada! Valia tanto perder por 
mentos. ella. me remetteu o diploma de depu- 30 como por 100. · 
tado, Hssignado, bem como a acta da apuração;' llludido sem duvida. na sua innocencia, o con
pelo presidente legal, o juiz de direito e nove selh.eiro Leoncio de Carvalho, irmão do meu 
jui~es. de paz, mesarios que formavam a contendor, dirigiu-a':! ás i1 horas da noite aos . . . J - . 

A representação e protesto, a que me refiro, Pai::, e consegui11 emendar a apuração publi
foi nos ' seguintes termos que o Jotnal do cada dos collegios da Guia (Estrella) e Guapy
Com?)te1·cio publicou, para. que se leia me- mirim (Magé).-

or 1mpresso o que o po ena ser manus- a u1a eu o 1vera Clnco e o meu con. en· or 
cripto. 16 votos, sendo 21 votantes. 

O con:·;eli'Lei1·o Pe1·eira da Silva. A junta Na freguezia de Guapy eu obtivera 19 votos 
apw·adm·a da Pa1·altyba.-lllms. e E~ms. Sr.~. e o meu contenlor 27, sendo 46 votantes. 
presidente e membros da junta apuradora da Na Guia reduziram-me a 1, e elevaram meu 
eleição do 9° distrieto. . contendor a 21, isto é, um de mais do qu·e o 

Dirijo-me a VV. E Ex. não para defender um numero dos eleitores, como se verà das actas, 
direito meu particular. Estou velho, cansado, combinados os nomes dos qu~ compareceram e 
e nunca presenciei na minha briosa provincia, assignaram o livro de presença. 
e no meu di~tincto e c~nsciencioso districto, Em Guapy ba.ixr~ra~-me na primeira noticia 

Retirar-me ia ao silencio e repouso, que minha . 
saude necessita. 

Trata-se, porém, de questão mais elevada ; 
e 1re1 os rna1s no ros : a 1gm a e os e et· 

tores do 9o districto ;de desmascarar a fraude, 
de envergonhar seus autores e cumplices, e de 
ving:c\r a m01·alidade publica. . 

Não ha remedio para mim, posto que proceda 
constrangido pelos meus habitos. e anteceden
tes; vencido, tenho-me sempre calado. Vén
cedor, espero tranquillo a palma do triumpho. 
Saio hoje dos meus principias, e peço a atten
ção' de yv. ~Ex., juizes que _são legaes para a 

No uia 8, pelas 9 horas da ~anhiÍ. sabiam 
t~dos os pc~·iodic~s e. ?esso~'s interessadas da 

gios eleitaraes do go districto, com e:x:cepção do 
de Palmeiras que continha 2i eleitores. 

Eram por toda a parte repetidos estes resul
tados, porque se 1)atenteavam unanimes e mos
tr.wa.m-se exactos pelas differentes fontes de 
onde haviam procedido. 

Os j0rnaes a.:ffb::aram, como de costume, e 
publicaram que eu fôra vencedor com 521 votos 
contra 492 dados ao meu contendor . 

Este, sPm duvida certo disso, foi ao J o,·nal 
do C ommercio e fe z publicar no numero do dia 
9 uma correspondencia assignada, confes~an
do-se implicitamente vencido, mas appellando 
para nullidades no3 collegios de Bemposta. e 
Parah.yba. Venc:~dor, paraque recorrer a nul· · 
lic~ades no intuito de allegar seu direito e seu 

. 
Conhecila, vorém, a di:fficuldade de provar as 

alhgadas nullidades, houve sem duvida espírito 
mobvolo que s us!;urrou a.os ouvidos dos interes
sados meio mais facil de victoria. Era o de fal
sifica.<,tões de acta.s e authenticas, na nossa pro
vincia nem suspeitado, no nosso districto até 
aqui de;;;conhecido e ignorado, e . por isso dor
miam todcs a sombra da boa fé 'e da honra dos 
eleito1·es. 

Comprehende-se que se jogava util car
tada; qutindo se approvasse a falsidade,~ vic.to
ria era apregon.da; si se descobrisse a -fraude, _o 

o ' o 
ticas e novas reformas de noticias a tres, ao 
passo que ao meu conpetidor se deram :lO _prin-

• • ' ~ • ,1: I 

Ao publicar-se a ultima noticia, meus ami
gos da Guia e de Gua.py trataram de provar que 
os resultados primeiros publicado.s eram ex.actos 
e os novos sos. 

Na Guia o :fiscal que, com difficuldede, con
forme se ve do documento sob n. i. e seu pro
tosto em juizo e jurado, fóra ao principio aceito 
e no fim da eleiÇão insultado pelos cinco mesa
rios e pela policia. da localidade, e· expellido da 
matriz contra a vontade quando se procedia á 
escripta da acta, conforme foi elle incontinenti 
depôr em juizo e fez julgar por sentença, pro
testou que. eu obtiver.a cinco votos. Elle e mais 

subtrahido quatro votos, ao pa.s~o que até da
va-se mais ao meu contendor do que o numero 
dos votantes (actas). 

Mas ahi não precisavam meus adversarios 
falsificar actas ; era unanime a mesa, estavam 
livres de fiscal, corrido da matriz, e à vontade 
escreveram acta e edital . A prova é de fraude 
na apuração, e eUa ncba-se patente pela. decla
ração jurada, e a Camara dos Deputados tem 
sempre apreciado e ::~.dmittido este genero de 
prova.. 

Mas ha neste segundo escrutínio uma ques
tão vi tal ; é a da falsificaçã o da a c ta c a u then ti
cas de Guapymil'im, e essa falsificação fica evi
dentemente provada. pelo que passo a expor c 
documental'. 

o· a 
reclamn.ra.m logo; formavam ,1. maiori:-1. ~h mes:J.. 
Officia ram ao prestdente :c:I:\ provincia, ao pre
sid ente da C:•marD. dos Deputudos c ao presi
dente da junta :rpur:\dor:\, dechr:mdo c ~ffir
rntlndo todos-os f;tcto~: meu contendor obtlVern. 
27 yotos, cn 19. Assim resulto1_1 da. ã purãção 
d!(.g ceduhs; assim se prova. com o apanhado 
official do:;; votos à propor~,ão que :1s cedulas se 
lia.m, pelo proprio punho e lettr:J. do i 0 secre
tario Polyearpo Alv:J.rcs do Azevedo, chefo dos 
meus contr!trios, npanhado que elles gnnrda
ram e me confin.rtun em origin!d ,recou'hecida. s. 
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lett't.·;.:. e firmas do tab~llião publico <le Me.gé. 1 imitada eram ·, cscr1pt!\s por penna diversa., e 
Não h~ via então int~ncão a~~ f4llsific~r. se, e por tint!t differente da. 5a e ultima pagina. que 
isso ~ põJc C·:m:::.Bguir em ~~pn.nlndo offi.cin.l do fechava a authentica, O . que demonstrava .que . 
1° secret:l.rio. Envio <1. VV. EE::s:: . um·t publica só esta 5a pagina com o feeho e assignatura.s " 
fôrm!l con f.~rid4l e coneertada l()g:~lmente por era verdadeira. 

o em m. Re u ri l "' ao mz n dir it · rirriinal d:> 
poder o original p3.r .'1. ser _pl"csente á C:tmar.o. Nictheroy -um e::s::~me judici<J.l na ó\Uthent1ca, e 
dos Deput~\dos(docmnento n. 4). S. Ex., nome!ldos peritos e fi.x:J.do o.dia e a 
: Ae!'escentn.f.m nes=;es officios os tl"es mcs!l.- hora de se apresentarem com ellc a.o jt1izo na. 
r10s, que esse apan s. o se ex ra nram a <'..C n. c secrc ri a c i' ,encia, communic u-o o 
o edital :lfthi~do, conforme tudo com elle; qu·~ :1. presidente ua província. c pediu-lhe vcnia, se
actn. e edital foram por t0dos os cinco m':ls lrio~ gundo o uso. Recebeu, comtudo, uma. recusa 
as.:;ignados; que dous dos tres .1•1esario~ escre- formaldo presid-ente da. provinda, que decla
ver:~.m duas a•Jtb.enticas e um cid~tclão q uc não rou-lhe, em resposta, que não adinittü~ exame, 
er~ d:t mes~• se enc::;.rregou d:1. terceit·;~ \'in; qut', porque, ao corpo de ddicto se tlevia unir o seu 
se es~~-,s ~\nthenticJ.s e :.1.. Mb. do liYro não con- objecto ou auto, o seria. conseq_uenci atirar-s~ a 
tivessem o numero referido de votos psra cada a.uthentica da secl"etn.•·ia. (Vide B;·a:;il sob n. 9) 
um dos c.:mdidatos e du!l.s dclbs não fossem com o offi.cio do juiz criminal c a resposta do 
escriptas pelo PU:Uho delles, e que C5t!lvam eYi- president•! . :Que lo?ic:i. n0\'3. ! o olljecto d~ 

e e e :t , 

O Exm. presid~nte da juub. tem em seu po
der esse offi.cio p:-.r~• juntar aos p:~.peis que tr.J.-

• - " " .. 7 

Ha provu. ma:Í.or c müs inconcussg. ·~ 
Accresce ainda qne d~us eleitores, que vot!l.

r~m no m':lu contcn:lor, pore ue elles não se 
incluem no numero c qu•3 Yotaram em m1m, 
decb.r.lr<ull, segundo os documentos ns. 5 e 6, 
que assistimm á. eleição, vomn.m, -vir.1.m pro
els.mar 27 contra 19 e ler.ctm o edital afib:ado. 

Tanto m::tis devem v::üer estes testemunhos. 
quanto são de meus advers~ri.os, m:ts que fnl~ 
lam a verdade. 

O documento n. 7 é a decl~r~wão e juramento 
dos 19 eleitores em juizo que votaram em mim, 
e cujos votos q•1erem agora s·1btril.hir-me. Todos 
e es a rmam e garn.n em que me el."am seus vo
tos, que su11.s listas forJ.m lidas, que ficou decb.
rado- ~a. acta c e_dit~l que cu obtiver!l.19 vo~os. E 

a conservar-se no mesmo logar; assim. aquella 
authentica permaneceria na secret:tria.. 

Como no officio àizia o presidente da provincia 
que conseu 1r1a aos m erassa os 1rem exam1nar 
o.lli ::~. authen tica, no dia 19 fora:n á. secretaria. 
os dous peritos, Ramos Ca.tanheda e Tertuliano 
e pediram ver a :1-uthentica. Foi recusada a li
cença, e não puderam por si yerificar a falsi
ficaçito. 

Então eu, por meu procurador, dirigi-me ao 
proprio presidente da província em. respeitoso 
requer.imento, pedindo que permitisse o exame 
por peritos, na secretaria, no juizo dos feitos, 
on '3 qua 1 s, , a · · · 
justiças aos interessados esse direito constitu
cional. 

c. '" ' '" ':) " 

Guapy os plrtidos estão quasi equilibrados, nãc CommeJ·cio de 20) na parte - e:s::pediente offi.-
se fazem, nunc3. se fizeram conceseões; quer cial-indefel"iu o requerimento, e para ter
em eleiçõe;; municipaes, quer em provinciaes e minat• a minh'l exigencia de exames, declarou 
ger~1.es ; dividern-s~ necess:triamentc em cal!- peremptoriamente qne remettia a authcntica, 
didatos. Cadn. eleitor pertence honest:tmente a meu requerimento c officio do juiz criminal à 
s~u p:1.rtido, não se dcix~ levar por pedidos, Camara dos Depatados, sem se l0mbra!· que essa 
supplica:":, seducçõ3s, ameg.ç'-'-s e nem dinh~iro ! authentica pertence á s~cretaria da província, 

Que proYa m:us saliente c incombil.tivel de dev·~ ahiperman0cer, e a. Camara dos D::putados 
que ess:1. para d0monstr:tr que o resultado ds. recebe e recebeu outra authentica, que é a. sua. 
eleição d0 Gun.py foi que meu contendor con- Quero tra.t'lr lealmente meus ::dversa1·ios. 
segtlirJ. 27 e cu 19 voto;;? E p::~r que se negou como costumo; penso que o presidente seria 
o juiz municip:-,1, pretext:\ndo incDmpetencia, coheronte tratando-s·! de um opposicionista, 
a mand!lr tomar o prote ..:to e juram:nto em como suc::ede actualmcnte, tendo o mesmo pro
julzo '? (DJcumento n. 8.) cedimento · em relação a um ministerialista. 

Como se fez, porém, ess:1 f!l.lsiticação? E' o Para elle hn. erro, was não creio que haja. duas 
que tra.to ~·gora ~e de~envolve~. justiças, segundo o partido. 

.. .• _. · , - · ta rieeisão um esbulho do 
a~ provinci.'l.; :1. scgnnd:t, á c~roaril. dos Depu- I poler judiciario qu~ tem direito de pesquizar 
tados; a terceira, ao presidente dJ. junta :tpul."a.- 1 e descobt·ir crimes? Não lhe tolhe a adminis
dora. Est::s duas consr-:rv~1m-se f·~ch.n.d::l.s c :~· tração da provincia attribuições constituicio
lacr::tdas, por nã'l ser cheg-ado o momonto de naes ~ Náo dá a entender que se procura es
abril-::s. A do presidente d:-. prvvincbfoi, toda- conder os vestigios do crime 1 
vin., ab'}rta, e o d eputado i~r~~l pelo 4' districto, I Assi"ll não foi possiw l o exame na autbentica 
Dr. Castrio~o •. e .. v:::.ria~ pess?a~ com.0llc a vir~m 

1 

da presid:nch da provincia, ~ não o é po: ora 
na s r'cret<-:.rta d:J. presld,.nct!l. porlh. o con~ent1r, nas duas a Ctlmara dos Deputados e da JUnta 
em particubr, o p1·csidentc d:~ provinci~L. apurado1·n. · 

Est(>s, :-.. um:1. voz, d0claril.ram logo que a fal-~ Resln só o exame do livro das actaa primor-
sifiC,\Çã') cr.1. visi -vcl e patent~, porque se evi- diaes p·•ra se patentear de .to lo a verdade que 
denciavn. que :1s primeiras piginas de lettra declararam os tres mesa.rios. . · 
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Quanto ao edital~ desapparecera: os in teres
sados na falsificação o arrancaram de noite da 
porta da matriz, antes que se S:)ubesse do 
tr:1ma. 

Ninguem cuidara' dl3 o ter :i mão antes e 
nem exi.n-ido certidão or ue em. Gua e 
Magé ainda s~ vivi~~ na innocencia e jguo
:ranch~ dC fhlsifi.cações, e q:uero o bem cuiua não 
pens~ no m:1leficio alheio; aiuda .assim teste-- . ·, . 

i '> " 
::s:ado e que continha. o resultado d::~. el.eição 
affirmado pelos tres mes1rios. ·· 

s .. be todo o povo de M:tgé, que na noite de 
8 para. 9 chegou ao porto da Piedade um tr,tn
sporte mnilirno ulugado, e com gente que se 
reuniu em casa de um elrútot" de l\Iagó, chefe 
do partido que me é contrario ; que 3.lli pas
saram a noite em trabálhos :':eeretCJs : são, sem 
duvida, o . .:; da t~llsificaçãoda acta e authentic~\s, 

Desprezadó, _pois, . o e::s:ame . requel'ido . por 
meu contendor, por mcompetencia de peritos 
ineptos e nullo e sem o menor valor, prí>ce
deu-:se no dia 22 ao que por mim se reque.rera. 
Ssi ag·ora que os dous peritos, alJi•indo o livro, 
reconheram lo..,.o c uc r• 1 · 
nov.ts folhas introduzidas, e apenas colladas e 
grudadas e a escripta tão evidentemente mal 
feita nas paginas que tratavam do numero 

, m as e l'<lSpoes ao sa 1en es, que 
a falsificação se provàra e\•idente. Os dous 
peritos assignn.ra.m disso termo de declaração, 
exarando opinião de que Jika a acta falsificada. 

Assignado e~te termo, o jtliz supple:nte pre. 
tex.tou adtanta.da a hora. an.tes de homolog:ü-o, 
r.orno a lei mand!l. e susp::mdeu J.e todo o pro
cesso. 

!\Ias o termo sob jnrn.mento Jos dou~ peritos 
foi l:wrado pelo escrivão e por elles assignado. . : . .. . 

o ~ o 
tiram emitsados, e por isso nessa noite, nessa nuaria. 
me:<:m:t noitç em que o con;:;e]heiro Leoncio de Immediatamentc instrui o meu r~rocm·a:lot' 
Carvalho m.o!lificava ás H hor:1s os resultados ue lho convinha ex i n·ir ert" ã · · 
das eleiçõ~s de Guapy e :Mag-é, desapparecera. o exame, e não pt·ecisava de espm.·ar homologa
edital da porta da. matriz de Guapy, onde até ção do juiz, porque o t<.Jmpo uz·gia para. dar co
então fóL"<l; visto por toc!o;::, e no dia iúu~ediato nhecimento :i junta . 

. ,, " • 1 · ·) ' :. . . r: , ~m e llOJe: quan• o 
::o meu adversario e :3 a mim, m .lhot· coutn. 

1 
nãa venha. desde já prote;;to perante VV. EEx. 

ain<la do qu() o resultado que ele~;-n. o cons<J- de_ o apresentai·, si tiver tempo. a tó ao àia 27. 
lheiro Leoncio de 4t paz-a 5! que <:! o da r(;un15:o da. junt:l., o remr~tterei eom 

St diffi~uldades surgiram na capital da pro- uma. a·idr>nJ:1; quando não chegne a tem: o, o 
viucia, levantadas pelo vir.:e-presidente, para livro ha de ser presente :i Cannra dos Dep;l
se impossibilitar o exame da authentica, as tados e sm· pot· todos c:s::amin:-.do, e esse t:; rmo 
mesmas se deram pat·a que a -verdade não appa- de c:xarue jurado do.s peritos, ha de ser publi
resse em Magé. · · cado, pe:rquc, aind::l. que o jaiz supplente o não 

O juiz de direito, a qu;m requer~U; meu ~ro- hemologue, existe ~o. cartori?, ?-utoado e s_oJ: a 

N;io havia remedio senão procur!l.r recur~o 
em nm Sll ppi<• ntc, porque o t-~rmo de ).1agó fól'!n::s. 
exclusivamente uma comat·ca, c não podia. ir a. 
município visinho. 

o < 

Bastaria. é v~~rd~l.rle. os docunumtos ao prin
cipio refwidos para. pt·ovar a falsificação, mas 

·a " n t ·a -'· :"' " 
tit·asso todo o prelexto de se lhe rccasar a eri
(mcia, 1nesmo com o t:ll futil, ::~.mistoso c secreto 
exame, requerido por meu contendo:-, funccio
nando pessoas l1)igas o in com p.eten tos som as 
rnonol"es letras, nem n. mnis pequena dose ue 
inslt'Llcção utc pt·imaria, e instnunentos apenas 
de ft·aude. 

O que ro~pondor ·ao officio dos tres mesat·ios, 
diz·igidu á junta? O <lue t·cr;polhlot· ao ap~u:hado 
olficial dos votos <i. pz·opoz·ção c1 nc se lhuu n.s 
cedub.s, feito pelo punho n lf.!lt•a J.o io socre
t:u·io. chefe do partido <.!Onlr:.wi.o ao meu na 

Meu pz·ocurador, ·em vista da minhas ord<'ns localitladc 1 O quo rc-ponde1· :is dccbr••<.~ües 
tcrrninant~s pnra o exame rlo li;rro das actas, juradas dos 19 eleitores que \·otàram em miru? 

.tratott de requercl-o. Sabendo qnc um outro O que re<pondcr d.s declarações de dous con
se e[rectna.\'a, á instandas do meu contendor. c trarios meus_, de · que o edital affixa:lo na 

·::~. · ·- s· I • • • 1 

lr:igos. um depo"itario e um pobt·e homam, in- Ja. eleiç:io, que me Java iG votos e ao m~u con
competentes e incapa.ze.~ , analphabetes, pro- tendor 27? O que respondor á justifi.:aç:!o sob 
testou contra tal elei~fio do juiz snpp:ente. n. 12, com que pt'•)Yam que obtive i0 \'atos, 
e que os livros havi::tm Jc ser chamados á judicialmente processada. c jurada pot" cidadãos 
Camara dos Deputados p::ra se apreciar a fasi:- que souberam dos factos, c foram testemunhas 
flcação, qu~quer que fossé o voto dos <lous impe- presenciaes delles? Eu apresento os nomes e 
ritos a dedo escolhidos, e exig iu que so proco- juramentos de 19 eleitores que v?tar::uu em 
desse a outro, com tab~lliii:cs ou escrivães, ba- mim ; a.pl"csent0 o meu contendor 1guaes de
bitn~tlcs_.:. pnra. rss::~. mi!"são. (l juiz ou havia de claraçõe-: c provas p:tra demonstt~ar que obteve 
dar-se pÕr suspeito on deferir-lhe . Tomou o 43, como lhes dá a. a.cta fa.lsifi.c:ld~, e .não só
ultimo ~lvitre, e nomeou o tabellião Ricardo.e mente 27, que com 19 que em mim Yotara.m, 
o escrivão deorphã0s Azevedo. · · ; completam o nnmero de 46 eleitores que vo-
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. ta!"'am: eu apresento os nom~s ejur~mento dos 
cinco eleitores da Guia que votaram.emmim; 
proceda da mesma maneira para igualar-me em 
credito perante o publico. .. · . 
. O que respqnd_er, emfi_m, .n. essà série de es~ 

que o pt·esideate da província. e juizes letrados 
de Magé se . oppuzera.m á prova. de uma falsi
ficação que lhes fõra..denunciada. 

a s1 caçao e um cnme e orroroso : a l 
os fundamentos da moralídaãe, destróe a fé nas 
instituições, e, a ficar impune, é mister declarar 
que somos povo indigno de governo pada-

. mentar. · 
Em vez de provocados, correrem a procurar 

provas do crime_, só S3 tratou de escondel-o ? 
Não me apegõ á. nullidades ou infracções de 

lei no processo ; nesse caso 3-presentaria o do
cumento n. i3 que provo que o juiz Azevedo, 
que pr·es1 iu o segun o es ru .. inio, era incom
petente, art. i4 da lei eleitoral; porque, na 
falta. do 1() juiz de ~~z, er~_presidcnte ? ~o, que 

curoento falso não tem valor, não põde ser 
aceito em juizo ou fóra. Uma a.uthentica ou 

. acta falsificada. não póde ser contada, porque a 
lei, art. iS, manda contar a authentica, e a. 
acta falsificada não póde consierar-se authen
tica. 

Tenho dito bastante para esclarecar a con
scioancia e julgamento de VV. EEx. Peço-lhes 
desculp:1, ficando certo de que procedi só ao 
cumprimento de meu dever rigoroso. 

A nossa bclla provincia, o nosso brioso dis
tricto, fazem-me justiça : sabem que nunca roe 
deslisei da linha definida e fi:s:a da lealdade, 
dignidade e moralidade . 

Aguardo a' decisão da junta com perfeita 
tr ill·dad d anim lOf O f m d 
ambições abandonou-me com a idade; ai:gda 

·servirei á causa do meu paiz quando elle ín"o 
e:s:igir ~ minha e:iucação e srmtimentos já.maia 
se tisnara~, todavia, com a.ctos ou palavras 
menos dignas de quem tantas provas temrcce
bidos de seus concidadãos, aos quaes me con-. 
fesso eterna e profuntamente agradecido. 

Conselheiro, J otéo Manoel P e·rei1·a da Sil-va. 

Rio de Jàneiro; 24 de Janei~a de i885. 
~ .. 

·· · Com fi documentos, que requeiro se .. ap
pensem com esta representação; e rubricados 
pelo :Exm. presidente da junta, á cópia da acta 
da apuração, tlUe tem de-ser dirigita á. Camara 
dos Deputados, afim de que ella tenha pleno 

- ·- - . . -

fugjr á prov::~. da falsificação, propondo que
sitos impertinentes, os peritos no corpo do 
exame dissers.m a verdade, e o ·uraram . ro-
van. o ev1dentemente as falsifi.~ações em um~\ 
folha~ 

Um dos perito~, homem imp!'l.rcial e sem par
tido, publicou uma correspondencia no ./oi·nal, , 
a qual aqui vai ' inserida, em resposta i outra 
do meu contendor g_u~ accusava. o exame de 
contradictorio. 

Eil-a: 
9° dist1·icto .-Eleição gcraZ.- .Actct de 

.As folhas 32 e :33 estavam colladas por grude 
diverso ao da encadernação; a. num.el'açfio de 
fi. 33 (em manuscripto e não porlettr:t de im
prensa, como se affi.rma), está emendada, no
tando-se que o primeiro tres é igual aos das ou
tras folhas ; porém, o segundo é dfferente e 
eacripto com tinta diversa . _ 

Abaixo desta numeração nota-se signal bem 
visivel de rZ~spadura., perfurando o papel de um 
lado a outro~ o que não deixa a meno1· duvida 
logo á primeira vista ao perito por m,_is inexpe-

1 ri13nte que .seja. · 
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No yerso da. mesma folha 3:3, no espaço onde 
:; se acha_ escript·~ a , nn uera~ão dos votos dos 
candtdatos, nota-se perfeitarni:mte di rl~~renç;t no 
cal"adet• da lettr~t, (não ·1bstanLe se~ ào pt·opt"io) 
as palu.vras mai;; unidas e a tinta mais b ·anett 
que a da esct·ipturação até então e postet·iot·
men c ei a, eno · t • ss· r si.,o vscrip a 
depois. 

No corp~ da tra~scripção dá. acl:a VÔ·;-;e man-

mais fr·equencia nas tl;;. 32 a. :J4, ·-t~. 
A neg<ltiva do quisito a. O, que na verJar:l.~ 

parece. m!l.S nito está em con t;·actic<:ão, r .. f,~t·i.a
lllC unicamente •" entrelinhas e e1nenrlas no 
corpo da e'cripturação da. _:wta; quanto ~o 
mats reportav:t-me ao rel, torio do ·~X>tme. 

A resposta desse qui sito:; poh maneira por 
:: que està e~cri r ta c re,lig-id:l. pelo escrivãn, fi) i. 

assim interpretada pelo juiz, e-;criv:1o c o meu 
• • .• -

1
\. · r :::U"'' ~ d .:. 

drade e Almeida, todos li!JcJ•aes. 
Não quiz então insibtil· na r •tl:lcção feita polo 

escrivão e nem dar mais e~plicaçõ·~s, não só 
p r ac ar-rne :'1 orrec1 o comco e~ame, c•Julo 
tarnbem :.diant:::.da. a hora. 

Est··t õ a \'erdade do que con~ta .e _se 1)n.SS<Jt1, .... 
bcU:ães. 

Rio de .Janoit·o, 3 d('} Fevet·eiro de 1885. 
-Jo[lo Ltti.z .de Pattle, ~tzcuedo. 

conselheit·o Pet·eira da Silva. porquanto era de 
pn~sumit·- que tivess1 havido fr{lsi{-icaçã.o~· e 
g-rande, na acta c livros, desde que Mlla. não 
vie::se mencionada a leg·itima. e lc~gal votação 
obtid;t pelos cancblatos, a. saber, 27 votos ao 
St·. Dr. Ft·~nl}a e 19 ao Sr. consebei:."O Pe
t·ei;a du. Silva. !•csulta.do este· aqui !!cralrnente 
sabido c posvwiot'Hlentf:'. confirmado por do
cumentos de s;.1biçl.o Y<Üot· e declarações geradas 

;: 19 (>. u ~t··1n1. os S'>U'> votos ao St·. 
conselheiro Pet·ci•·a cb. Sitva.-.lot1o T/o.Ze-do clct 
SUVtõ .-Mag-c, 2 d~ Fe,rereiro de -t8::i5. 

-E" t\ terc··ür·a V·'Z l]tll; o Exm. s·r. Dr. Fra.nça 
C:~rvalho, escrevendo sobre os ncg-ocios el~i
to;-e:; de G11a mit•tm. r:'f·re-se as sucr.essiva.s 
rccn:-><i.ções dos tres conserva ot·es nomoa os I pel'i t:)s par:::. exall)ina.rem os ,livt·os de a c tas e de 

! not11S do escrivão d~1.quella ft·eguezia.. . 
Nos dOLIS primeiros at·tigos S. E~. qu1z ape· 

E:dracto do (•xame feito no livro de :r:.otas do nas ftzet• sentir certo escrupulo d~ parte dos 
escrivão de paz de Gurpymit·im: · conset·vadore.- nom 'ados ; no tercctl'O, })Ol'ém, 

« 8 passando a ~~arni.na.r o C<H'fiO do regi:;t1·o 1 não sei porque, e _mais a.foutamente, diz« ~ue 
d:t acb. encontl'U.l't\m as fls. :·30 e ~i:-3 énurnel'a.das · no~neado3 succe'>stvamonte p ·lo honrado e 1m· 
com duas lettras d~siguaes, ~fmdo a p1·irnein parcial juiz, se L'ecusa.ralll a au~ili•u a justiça, 
• . . • ,. . :" · • .•• · . ·edu,nw,, te •)oi' ncio O(lc;-em, ~~i· ·"ctu01"et'Uei:> (t 

o , 
segu:a.da, que ni.b é igual a primeit·a e com sett co-;-eli.g ·&•wrio e ehefe~ o Sr. consel teiJ'O 

tinta diversa; notando-se no papel 0 log·o Pereírc~ da Sa-oct. 
abai~o d<J. numet·a,:ão «sig-nal qu0 :la:·ece ras- Esta affinnativa de S. E!::. for .a-me a cbr 

· padur~:n'>: qne as fls. : 2 e: :) u.cnavam-se tga. as ~xplicaçüe~ de minha esctB:t, o que, certamente, 
l)OL" gmd' e-:\.tr tnho ao da cncadernaçiio, que mio faria , si o rnetl silencio não pudesse ser, 
a·.- fls. :)0 e:):~ ficaram deslig-i"d 1s, ignot·anrlo ~i talvez. intel';H·r~tado como urn·t sa.nc~~ão às pro
foram encadernadas como ft>lhas ju atas ou se- pos · çõcs :wu.nçadas por S. Ex. 
pa1·ada~; que o periodo ·onr\c~ se achava o rnc>s- Qnand_ 0 fui inLim:.do pat·a assistir. como pe-
mo numet·o de votos notarn ser di ·iercnte rlo rito, ao •\~Mn ~'l d()s liVI·os rehtivos i eleição de 
primeiro que encontraram as fls. :30 vcr,o, :-31 Gm1.pymi1·iu1• decb.rei per·~mptoriamente ao Sr. 
e:):'>. }) . - - . -

P 1 
e~crtvao nu,~ nao acettava. a tlOtnt:Ja.·;ao, e que 

or esse e:t<lme c pe a e~plic:tção do pn.riLo, a.pre:;enta~·ia :l minha I}Scnsa :w digno Sr. juir. 
feito e proce;;sn.do tudo por lib :'~r·aes. meus :d- municipal i o supplente; 0 que fiz no di.'l. se
versos, escolhiclos a dedo pelo juiz supplente, 
<'.hef•~ ehiLoral de Suruhy, se vc como se nrati- g·uintc. 
cou a f<üsificaÇão . ' . Fni lev~v!o a assim proced~r. porqtte sou es-

Foi ell::t eff ~ ctuad9. n::1. folha qne en~ert·nva 0 ct·ivão de collectoria, e como tal, emprega'do de 
nurucro çlos votos que cad:>~ um candir'lato obti- confi::t.nç:1. io ~overno; e, posto que a nomeação 
vera, guMd;:~.ndo-se 0 final com as n.~ ~ig-nat11ras muito uie lison!!eusse. pensei. talvez por dem<>.is 

·-adeir.a~. A lettra a tinta 0 modo abr·cviado timido, qu·~ não devia o~tensi-vamente ingt~rir-
dl} nscr(-nrer, para cabe-r Il:.l. pagin:~. e 1)e~ar esta me 0 õ · 
â ultima, que é ver·dadei:·a, a folh::~. colada e que se trat:l.\'a. 
grudada nos livr·os, de onde s ~ tirou a vercla- Est~t é a verdade, c peço licença a V. Ex. 
deir·a, tudo d'1monst1':l edd·'lntem•mte o cr:me. pat'n occ!arar-lhB: qt1e, par:1- antecipar qual-
.. I\leu contenclot• pretendeu dr~fender-se dizendo quer juizo sobre a act:1. da. elei<,:ão de Gua.py· 
que fizernrn, p_elo juiz supplente, nom·~ar dons ruit·iru, set·ia preciso que eu tivesse pi'esentc o · 
conservador·es pa1·a peritos. e qtte estes nãtJ r(~spectivo livro, que procedes!':e a um exame 
qui~era.m ac"ittr. inferindo d!!. recusa que não I r~g-ó•·oso.: longo e ern perfei.~ -liber·d:1de . ÜJ'a, · 
me pod·am fo1vorecer. s1, tal nao se d •ti., como podw. ser d~i!sfavoravel 

A' essa ,correspon Leocia, publicad:J. no .lo;·nal ao mett co,·elig-ion;lrio. o Sr. cons ·lhetro Pe:
do Comnzeí·cio~ responder<.tm_logo os d.ous con- reira ~a Silva? -;--João Capi~trano GC!Jnes_ de 
servadores, como se lerã aqm. · Amtt.]o.-Mage, 31 de Jane1ro de i8~:,. 

y. li .-12 -
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O documento, qne ora junto. sol> letra A, 1)01' 
mim ·rubricado. prova :i:s' frivolas razõe;, ,1ue 
deu o presidente ·da pt•ovinda para recus•r ao 
juiz de d:reito o ex:1me na acta. tLUt 11>ntica que 
estava na sect·etal'ia da preeidencia., 'IU:1.ndu 

o outros presid~ntes_o têtn a!u;ittido, t:ara ~ro-

impunes um crime r~o gra\•e. ·· 
·l<'elizrnetne, na Ca.mara do~ Deputadr·s e no 

s"i da commissão se ód~ e SB. ev 
ex~me nessa. authei>txca, na da C::tmara. •• no" 
dous .ivs-o~, o que dev•J c"tal' na C>~m:tr:l. Muni· 
cipal ~1 é relativ•'á eleição t:e Gu:1 py. em 1\'Iag-é, 

· e o do eset·ivão de paz d·-•sta P'•rochi:!, ond•l foi 
inserir-ta. a acta., e sobre que se fez o exame a. 
que me tenho referido o que prova o crime da 

·· falsificação. . -~ . 
O offiCÍ•J dos tres mesarios ao presidente da 

Cama1·a dos Dttputalos, e qne d•n·e ~'stal.' na 
commis--ão, demonsrra l ue a a c ta fui falsifica.la • 
form'l.m a ma.iot·ia da me •a e denuuciam o cl'i
me, em qu' não tive1·am parte. e que lhe.;: fui 
a.munciado, para qu j u,tiça s·~ fitesse, a ver-

· a n provasse a 
fraude. 

Todos esses rlocumemtos demoustJ·am com a . . . 

autbenticas em uma folha cada uma, pn.ra. !'e 
dar m:~.ior IJuwero de vutos ao me11 contendor e 
fuzel-o d·putado em meu logar. 

A ves·dadeira V• ·tação alli, publicada em todo~ 
08 jOrn:leS d L COrte, prcJCPdir:la de VariaS fonte;;, 
foi pa.rll. meu cunt nd li' 27 votos e para. mim 19 ; 
a falsificãçào cl :vou-o a 4~ e rebaixou-me a 
tres. 

Tenho em meu poder o original do apanhado· . - ~ .... 
escripto pelo punho do meu adversario, e de 
onde se ~·xtralliu a il:.:tn, a· elle o demonstra. A 
puiJ!:ca fórma conceJ'tl\d>:\ e,.t~í. no s H~nso r e-
mr.> ttl o pe a JUOL:t aput·adora á amar~ elos 
Deputa. los. 

A pt•ot"rção do pres~dente da provinc:a ao 
meu contendo!.' chegou ao ponto, para. se n:1o 
e :l'el'taar e~a.mesjudicia"s e pl'OV.-t l'-sc a f,.Isifi. 
cação, qu~, além de pl'ohibil-o ::~o ,;uiz Je dis·eito 
de Nictbet·oy, rnan·lou aua.nc,~r do poder da 
C,Llnara l\lunicipal ~do seu pr:!sid ·nte de .Mngó 
o livro da~ actas para confiai-o ao s~>u secreta~ 
1:io, fJlle foi o que o prestou para n. falsificaçãó 
e que e nella cunniv .·nte. 

Transcrevemos a portaria : 

s"rão, e na prB 'e :1ça -tte tptem inc:nmbe gnar
d 1-o. proced.idos _ •jlH\o:; pter ·examês requt~r dos 
por iuteres::;$.Ü•IS. Deu<.: gt~al'de u. 'vm, •. - Jo::ê 
Cesa;·i·> de Faria .ALoim.- Sr . pre ~id ·ute e 
rua s vei'r>adore~ d~L camas';\ municiJ):-~.1 da Ma![e>) 

p~·!'1sare~· j,.:g<H• · i. á par<ichb d,\ Giiia, ?n \e se 

qu~•n lo pela. de ;!Ú:•ção e j'tram.nt, 'e cineo 
eleitores prova.se tttlfl cinco votat•;;. .u rrn mim ! 

A me:;;a et·a composta . exclus1 vanNnte de 
meu:; advm·sos, incorL' ·r~m · part est:l. fraude, 
e t<i.O tnal a p ·~atica.t·am que de pois de (l rem 
maior ia <h votos ao meu conten.10r. me dera.rn 
um em sepvr. do, qnanuo nns actas coosta me
nor u um~ro de elei~or<1s que votaram : tlo
cument>~s ns. B e C. 

. I . 

P::1.ula S mza em 18'3:~ a · c~amara ma.ndJU •~on
tar-lhe ,•otos assim provados por decl:.u·ação e 
juram•mto dPs eleito;·es; nito é cri\·-· l•pte di-
gam t~ JUrem em JUlZO que vottt.r.Lm quu.uc o 

·o não fizeram. 
Si é capaz o meu . contendot· que a~nnte como 

nelle votar<1m, e apresente decla.r.:ção e jll-
ramenr.o delles. · 

Dn. illustra.da 2a. .commissão espero ju.;;tiça. e · 
orJero. para ~e c::~.stigar os fal::!ifica.d,,r:•s que 
~ssim con~purcaram e nodo ram esta ele!ção . . 

Rio, 11 de Dezembro de 1885.-./oào .Jll anoet 
Pereira 1ia ..Sit;oa · 

Com tres docurnrmtos m::trca A B c C. 
PrJtesto par~~ noV!\ vista quando seja.m con-. 

. • - . J • • .. • . . 

Em reh(,~ào à parochi~ da Bempost~t. b:tsta. 
ter-se o con tra-pr testO <h ~tda, e · ::1 presento 
a<Y r~ Ca.1·tas dos eleitores< •:e falta.l'arn á elei-
ção, d~clu.ranrio os moti\"ÔS por· que não compa
recerilm e que não são os all ·•g-ados no protesto, 
e decl <tração firmada pe!os :37 eieitores que ern 
mirn votaram, e e.;tivemm pl'e:sentes, com prn
\as Je que nem um o fez :';eiU n present••.ção 
do titulo.- Jo•i.o ~llnnoel Perei1Y: da Silva .. 

2.·• Doc. Re ... posta á cont!Jstaç(to do Dr. 
Fi·ança C a1·v :.t lho. -Respondendo á contesta
ção · q11e à ruinha. el ·iç<1o oppo:r. pcrant.e a 
commissüo o illustru Sr . Dr. F rança Carvalho 
ad.luzirci algurna.s ccnsider·açõns à éX :to~ição 
qlle já :tpr ·sentei, como contin~açãC) della e 
sua confi.J·mação. 

« Pabcio do govP-rno da. província do Rio d'3 Não t~m •·.::r.ão o meu contendor em atirar 
JanP.iro.- Nttb.eroy. 2 de l<'everr~iro d1~ 1885. doestos ao l•r. Gomes de CaL·valho, juiz de J.i
--'Em requewll'mto dirig-ido a esta. presidencia, reito_ da Pa.ral;yba do Sul, e presi ~ente, _ n essa 
pe Je o Dr. Carlos A o toni o da Fran ç. · ., · · 
providP.ncias contra o abuso que preten tem Querh\ :o ~~~u cnnten~ or o diploma: fez ir a 
commetter, · de tirarem de sob a guarda do se- juuta os s~te jnL~es de paz coto 4ue.u contwa 
crf;lto.rio dessa. camara, em que deve perma- no districto. Infelizmente não lhe bastat·am, 
necer, de conformidade com o disposto no art. ! porque mais nore compareceram e lhe fol'am 
i9 da lei do 1° de Outubl'o de 18:28, o iivro e m contrarias, e o juiz de llireito su:;lentou a deci
que se acha l·~ nçada a acta da eleição pr••ce- são da maioria . 
di•is. a 7 do lD.' 'Z p· ssa~o. n3 pnrochia de Gua- Dahi ·o de:<peito do meu contendo:." con tra .o 
pymirim, desse mun~ci ,io. Agit!J.ndo-se qu · s- ju:z ·de direito. 11r1'sidente dr~ junta. e pór isso 
tões sobre a authénticLade de tal eleiçã:o, é arra.;;tado á attribuit•-lile ató a. 1 ~ Mbranç::t de 
cumpre q~: e Vms. recowmendem ao sêcre- propor ajunta a -não ap•lrtção da. f~.~.lsificada 
ta r io o maximo cuidado com o livro de que se acta. de Gu~py:..mirim, quando da. acta da a pu
trata, que não deve, sahir do a.rchivo~ onde ~raÇ~9 consta que 'foi olUlell ~ proprio contendor 
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q~em logo no pri ncipi.o pediu ;~palavra e sus- ·1 g"l'ldO no ~artorio le Viriato.~epõe q•1e p~riendo 
Cl ta. a y e tão, as:;ustalo cnntra a. e:cpl')si~:ão Am •r co s ~~~ titulo de 0lt:Itor.re·pler•~u ao juiz 
que eu fitem. e documentará· env~:iudo- 1. ar, n·.vo. e ste niarco 1 o dh da just. ficáçã, para 

~ presi.!ente da. junta. public"da no J.,riw1, do d'ahi a 5 di-s. Rntre aato que soube que Onofre 
· Corn-rne,·cio da ant ·ve;pera. (Vid ~ - acta ;) de C •rvalll1cônse;uira ,-,bter () s·~u titulo. cu1 

_E:npresta-lhe depo·s na sua contestaçfío e'- i! hf)ras: ue )e 1iu ao escrivao Damião Gui-
prc~sõ··s e ~p;moes que a acta não consta. m~r:ies parac•nseg-utr t>.Jtnz abr~v1aro prazo 
houve$se o ,]UlZ av,~utado, mas liUe mqu con- afim dt~ vot:1.r. e Da!uÜio oal.~anço ·t P.rn 24 horas, 
tendor phanta :íon ; cl1eg:1. _a pe~ct :r-sB a~é prtl"•-Jile S"m duvict-~. promett"r~ ··o juiz o voto da 

roi1o a minha. exposição, como a~córJo com 
elle. quan<lo á oulro 0u níio po.li:l c n m levia 
di1·igil-a senão ao jui1. pr;~sidente.para n apre
sentar á jnnta. qne :i. respeito tinha. de J·esol
ve.r: á quem mais a devil·ia env:iar? i-:, leia a 
re pres:nt·:ç:io,; é endereçada ao presidente e 
mew ·ros da. junta. 

Declarando-o;:·~ irritado e ontra o president" e 
maioria daj,mta por de~idir que a acta tb Gua-

era i Hprest .val para se a.pu1·Ú, canta hyLo.nos 
aos set·~ }tiz•·s de l'az, que se leva.ntara.w d.L 
ro0sa n. )Uradora. 0 f .ram em articular, iH e· 
galrnente . e coru a pre:si·Jen"ia d·~ um delles 
e •crever-lhe um diploma, que ft:li ,msute a 
C 1 mara delio"rOil na sua. se,.:.;;ão [Jreparatoria 
não ucei ta r se na ç-

A d ~cisão da junta está. su}át:t ã da comm:is
s:lo. qu~ nos ouve, e :i da Camara dos Deputa
dos: b.•a ou mà, não terminou a questão. por 
sua pl'Opria força ; p~ra que, pois. cnnbatel-a? 
Trata7se da r>lGtçào. e pr.•ve-se a razão. 

N<'io ele '.~j:mdo ain.!a deixar de c .ffen-ler ao 
juiz de direit •, avan(1ou que f .ra. sustenta lor 
ch mi.ob:t el•!i<:~o contl'a ell~. pdira votos, ne
gar::~. diploma . .;; e mostrara-s· parcial. 

f • 

ca.rt:L como ~·Jert·a. a clle. e mo :1.r iJ!t-:t.: a~o:-<t a 
me ·m ~ r ::lrt~t. s<:H"\'e ao noe:t 1!011 tc~n lc)r C<JJIII'l 

guc~n·a. ln.tub ~ .u a t'li, "de Viria:o : l. re ·cb ·u~ c 
unitt ú ~ua con1.t~sta çii.o. 

V1riato d-·s ,, ·itadu c:,ntt·~l. o j•1=z. procerieu 1t 
urn:~ ,lusr.ifi.~f.i.Çã') no i··· tu; to de d s!l.CI'•~ .üal-o, 

1 lo • • 

o. eÍ':iÇã : seg•.;ndiJ O !Jal"Lido. não p:-1r:~o ele.i.çào 
de de · •ut 1 cl n.~, ma.;; pur<t. a da um v -·re:.Ldt)r , a 
qu·; -leJYÚS s · pro·~ed :n. 

Ba -t · 1 ·r-:-;e es:sa j11 ~ t.i:ficnção quo não f, )i 
n.vxnte par!t S '~ lhe onht>ce:· o ,Je ;;;p-1~to. e ne
gar-:s>-lhe torh af:'>. Vit•;:•to nunca. n11sou usar 
de ta, deu-a ao meq _.acLual l:011teod.1r. B este 
que d'·n·ia f zer• barul\o :;om qu:,ntid.a .. J ·de t•a
pei < a anexou-a rl. sua contestação ,:em nenhum 
critP. ri o. -~ 

A us~ifi~ 1çào P. ~'~ 1882. Tetn tr.~::; te'5te
muulla::). · Uiua, D.iogo de -.:~iuuqu~rq_tA.e, ewp::e· 

t' do. ou do Dr. Bezerra. 
On ·fre depõe q11e o ju~ lhe não oppozera du

vi<la na · co-ne ·st:Jão do novo titulo. logo que o 
f\sc:·iviio pod~sse e tivesse tempo de pro.;eder :i 
j:Istificação e intimação dJ. lei, o que se fez em 
·24 horas. -

-Da.1nião depõem que p'~dindo-lhe Diogo con· 
seguisse lo juiz urgencia, elle levou novo re
querimento ao juiz, (.) est3 declaroLl-lhe não tqr .. . .... . . . 
dcper..dentio a demora do~ trabalho~ dó es ·ri vão 
e não ddlP.. por.~u·~ precisava-s· de justi.fi ~ação, 
cit · .iio e aud:encia uo r motor. Diz.,nd.1-lhe 
o escl'ivão q11e suspenl'-\r· a outros traballns 
para eff~ctuar este, o j11iz 1espachou iucouti
nentB, e con::ed~tt-se a Di.9go o tittllo em 24 

. , 
juiz em quem· Diogo votaria, n·~m o juiz lhe 
'per:zunbu, e nunca lhe fallou em eleição ! 

Eis ~hi a gr~n I e jastificaçãô qne prova. a par
cialid:tdo do juiz ! Por isso mesmo não lhe deu 
andamento enerri publicidade o Dr. Viriato, mas 
ao Dr. FrançacCa1·vulho fa.~ cont:t levat· b1irulho 
P. ("onfusão P. por isso fat. dell:~ cabe i d coatra o 
jttiz! E observe-se (1ue s·~ tr3ta.va do titulo 
para uma elP.ic;ão municipal de vereadot•, e - . -. . --

Enlt•eta.nto é um magistrado geri! mente es
timado, consider ·do e respeitado por ~ua in-

. iatellin-encia cuttivada. : serviu em 
varias provincias, e sempre affeiçoou reptlta.
ç-lo hcmroza., e estilll:t unani me .los parti !o!';; 
p~,,.quB se manife.stou sempre tolerante, mode-
I':.td•l e imparcial pa.!'a todo.;. · 

Sn~c:ton ta.LubP.m ·meu cont~ndot· grn.nde al
~a:r.at•r•i , pn1· qne J ·z qne pê liu ao jui7. que lhe 
d1~SSO () e ;- t r;e.~· ppe lo officio d li I'Otlle.;S:t !I! acr.a 
J' Gu •.•Y, e o jni~ ab1·ind.o t .. dos o;; offic;o::; em 
tn 7.'·•, 1":1::>:! ·u .1ou : 011 tt·~s e entro ell ·s o do 
Gua."y, e outros s~a1 r·a~gal." ••tirar pa1·a debaixú 
.; ;1. fi I P. 7.~'1. . 

Nã, ·~i s · lhe p<~Jin , c nem qull.n lo lhe po
d:sse. S"' o =niz o nii.o q11i:r. sen·ir. '>or pensnr 
o nr:: .iid 1 irnpe,·tinente . O que é facto o que o 
j :;;, ão pouco •'a"O fez dos ew~eloppe' e ll'"via 
faz~t\ !'.!.•te ps atir?u ao chão. e ahi os deixou, 

a ·· n , 
t1tdos. ,, rasgados en ~ontrou J.ous : não pt·ova 
quc,J os acha.:-:se ras .!'arlo.; ; P. ap"esentar o de 
G!1:1py c·n ti.ras r,ol huiâs não é prova ;Jenhuma; 
0 q11an Jo f,,.s e Y ·rdad.c o que allega, que im
por·t :• e .; te fac to 1 

O juiz ll1li1C• ne!!Otl ; pr..ssou at é recib~ de 
ter l' ·{'e')ido d > correio no dia 10 d~ Jane ·ro, 
o offici•) d •J de Gnapy; e o qu " quer·ia. pro..,·ar o 
Dr. 1<',·:• nr~a. et~.r• :1 lhn o diz? Ahi e~tá o r~cioo. 
QnP. i rnprl"rtil. o en"'eloi') r;e rasr.i;•do 011 não 1 . 

O 6ct) dP. . ter r 'c ·biio no dia 1 l não prova 
qaa a -aêta .f@~....e .verda.deira; ..o .cürr~io chega a 
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:i Parahyba diariamente :is iO horas pat•till
do da cõrte as f, da madrug-3da. No dia 
9 foi deposit11do no correio da _ c(n·te, che
gado de :!\Iagé ás 10 horas da m:wh:T. A fn.lsi
ficac;ão foi .· praticada na noite J c S para 9 em 
:\Iagó·; podia. portanto, sahiL· J c til!:üihã i 9! e 
a a.ta o corrmo e 11age e o provou que du
rante a .noite ou d~ madrugada. a ~). de comb:

. ~a~ão co.m o agente <1ue lhe _poi o cü.rinil.>o de 8, 

O terceiro fundamento dó l'etirare\::ii~se elei
tores, al~m de não: mencionar o noíne de 
nenhum ó falso d~ todo .; e eu a.presento o at.tes
tado do revd. Yigat·io. que declara que elle por 
doente se retirou e não vo.tou; só elle:o fez, e o _ 

ue é cii~no de notn. não o ci t.a o Dx- . . Fran :a c 
nó.; poi" amor a \·erdade é que declaramos. 
(Docurnonto n. 2;~ Bempusta, .-

E' falso oue eleitores vot·u:sém sem titulo ; . . . 
~ . 0 . , e 1 pon a e nom01a 

O que r ;•sulta de tudo isto? Nada para a dei- I o protesto. Pelo cont:·a1·io. u juuto urua cat·ta do 
ção. X em conjectm·a. é, llfJm indicio de hn.V'er fazendeiro .José Vieira. Affonso, de o uc não fôra 
11enhum::t. ; antPS a força que lhe quiz o Dr. 1 vot~,r em mim, por ter perdilo Ô titulo; si 
i.'ranç;\ cmprcst<11' parece innmtada pat·a illn- I podcsse yotat· sem oll0, mais um o voto eu teria. 
di r jncautos. e chicana de foro. : (Documento n. 6 Bem posta) . . 

Cahe m , pois, por teJ.'t'a todas ns suas apaixo- I Para demo_nstr·a!' cababuente qu P. os el:>itores 
n::t.d~s e dcspcitad:-~ s ambições de alcn.uçar um . que não vot~ram fot·am qs nnico; que n;io com
diploma q U•J nàq cons,~guiu ! parecet·am :i eleição, pt·ovo com o alistamento 

Dig·amos agora a.lgurna cansa sobr e a eleição que a. pai·och ·a tem Ü".l: eleitores ; 44 co.,cor·rc-.· .. . . . . - . .. .. 
• o . 

vinh:L ao cnso, '~nada. ·impot·ta. :i questão. o attest:t por doeut.e. Rest'm e falt<~.m 19; 4 
:Meu contendor acus~t de nn:la a eleição de lllOl'l'í}ra m , Castilho Velho, l\bnocl Alv. ~s Cruz, 

B~~m osta co:u v:u·ios )rotcstos de sde eleitores: .J :; • ~· de,- ~ ·. v· · r.. 

i '' não acceitou a mesa s0t1 fiscal; 2o não l dan.m-se e não coucon·e,·am rnats a eleição, 
accd Lou o que os SC'te el:~itore · nom0aram ; Dr. Aurelio. Dt•. Rego e João Pedro dos Santos 
3 • conwçou ~t trabalha!' :.is 111j2; 4° J'etü•aram- Di-ls, jú Í:-tltat•am, portanto, 12 eleitot·es de 

. · : • · ~ r • - v - v o •a r. . ·. 
t:Lram alguns s:: !l1 títulos ou com titdo,; falsos ; Ap1·esento cartas elo todos o~ 12. l"tconheci-
6 ' emfiw, l en-st· em Yaria~ listas meu nome nm das, de que não compareciam à eleição, e que 
vez do :":eu. si tive><sem compar·.)cido. votav<J.m em m:m mui-

Basta. ler-s(\ a a :: t<1. da eloiç:'to 1)ara cahit· por tos d'elle"'. u~ . s pot· doente~. out1·os por aosen
tNl"<\ lodo e's0 artcfacto de >eis accusaçõe:>. O ci:l. etc. does. ns. :3, 4. 5 , 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 
contra protesto dos mes~rios desfa z t udo como 1:3 (Bempostn.) · · 
pô, e prova evid:?nterncnte a nullidade ela accu- Apt···s·•nto rn:~is uma dP.claraçãa çlo Dt·. \Ver-
sação. _ nek (Antonio Luiz). expon iO tudo, e outra do 
· A rcspsito do fi .::cal nom•::rdo pelv Dt·. Ft·anç::o., eieitor Siqueira, um dos 7 protesta.nt~'s, que: 

• • _ : 1 . • u " ' ' , ; ~ i 1 · · s:;i t, ou pro e~ o persu:1 1 ::> 
sr tn el~i to1'•' S. do Dr. Ft·ança, em ~cujo numero de que a pe na:::: elle trata aee de ter a eleição-co
se incluio o ~prego:tdo fi..;:cal. c o pre~id · ·ntn cb meç~do depois uas 0 horas, e se m1o tet· acei-
m0.::::·1. o fí r· = · o.r.eado p'ÚOB 7 elBitores prutes 
meação r r•cahia ·-~ tu nome divet~so. e uão na 1lo tantes, recu;::ando seu testcmuni10 à accusaç:io 
cl t::itor que se apres ·utavn; si foi assim, o tiiie · c-mtr;l. a preuidade dos nv •s:trlos, porque os rc
nada consta, tudo está r!xplic:tdo; e a nomea. '~-ilo conhece homens de bem. Doc. n . H. (~em-
apt·escntacla poucos protestantes o provam. posta.) 

A m esa não adruitti11 l1sca.l 11o:ur:ado _ pdos Fin:tlmcnte. lou-se meu nome em vez do Dr. 
!;· -~ t·:- : !o po1· tjU~ ui\o Jcc~:\r:v. :tm por pal'to de Fr·:1 D\<L Ca n ·lllho ! 
quem. e si este era. (;:.\Urlidato: a lei s(i udmitt:~ O D1·. b"\•anç;' Cat'Yalho !=:Õ oht:n-e 7 votoi;: são 
íiscal do e:1.n iida lo, e os · ~ loi,or·vs só ne-.t t qua.- os àos i protestante:::; que obteve mata·~ Cite 

_lidadn podetu ~1 pr ·sen tu l-o. o não pot· si e parn. um nome ao menos de eleitores que nelle vo
si ~ 211 !•Orqnr o.; lJ•,tlJalhos est:wam começ1 :os. t··sse111. Não c c:tp:.t~. Os :~7 I)_Ue além do~ 7 
r o fi -c3.l d•_,,·e ser aptf' :5'~ttt;tdo ao ins taila:·-sc a vct~r:un, assig11aram incontincnr.i urna declar:t
mes!l e nrio 11e:•,is. ç:i.o rle tine YO !avam •· tu uai :li, e elt a Np;· :-:ento 

Qu:<nt•• a cnm,.(;a rem os Lralxdhos :':s 111/2 •J <l cowmi:'ls::'io t~a ~n :t ' fir u.ta.s t' ·coahoci .!as. Ahi 
não :.is ~1. n:t.da pro,•a o iJr. fr:1. ~~.~~~. coot Lra :t b- SI} n'ot:.r;to e leitores , !lté libera0s. f;i?.~ll Jeiros 
g-o.lidado d··llcs. :\ lei o que ciuiz fo)i qtt l! ;1n t--~ ir.nport~t ntes c hon:•:, dls:;;imo ', C'>rYlO o tenP.ntc
das ~l não · com·~~;J S;,; ·n:, e nem .~ei :s:a -sem io corone~ Ang-u ... to Ce :ar de l\l ir;1.ad;L Jnrdão, 

-------1~m-tM.t!---~.ffi--O-l:J-Ht.-~l#.l--'-MI-te--Il-it:t&--e.:-rte~m--e+-t-:.NJ'::-m~. -~ti rü:1 no U orne~ (L1 A ,zui.tr, e L e. N 1ío for a m 
mesaric,s. espera-se pn.r elle;;, e não ha nulli- · órn<:::nt!J conservadore ;. · f.Joc. n . 15. · (Bema. 
da.rh nn. delll r.:r., q11a ndo mu to im;;õe a lei \ posta . ) . 
mult~:~. a os .. ;esarios r!:' t::tt·rlari•Js, e n · ~ru ha. l~ i~ ahi n. eleição rle Bemp0s!:l ! Como se 
quasi e\l'ição que co meçe logo ~" 9 . muita.; sô , on~a :•tacal-::;., :1eoimal-a de tLdla. '? l\Ieu adv!~r
pôdem 1.oriucipi·· r. por falta. de me ·arios ou 

1 
sa1· o procedeu à uma jn:-;tifica.càü tl~ duas teste

r.ircumstanci~R qu·1lqucr ru ·~ is ta:-d.} alg-umas munhas pa.ra prov~Ll' a · rccus~ do fi-;cal; pé li 
horas, de-mais tt;dos 0"' outro ' elei tores e t\ Cta. vis ta , foi-1ne negiida (do;·. 11. 16./ · 
a:ffirm:.tm que se co m~<;.::• r~ na hot·a l egal. Nada. di zem de CM to e segut·o a s 7 te t<>mu-

No prot<ji> LO junto u acta se và com l "Ll'a di- . nhas! e quand•1 o disse:seru, êra t udo officioso 
versa a. hora, ás 'ezes se falla (~m hora o meia I' SP.m f}uvir-;;;e conte.:;taçõAs. ·· · -
d~pois, outra" em 2 1/2 dep .is ; l"xamin~>.-as a P:-.::semos a l!ora à eieição da Guia. O Dr. Fran· 
<>ommis:-sào e o documento n. L (Bempos~). = ç.a prctenJeu tirar o .creJito·dos cinco el~it•.:>res 
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que jnraram ter votado em n"Jim~ quando da 
acta. só consta. ter GU obtido um voto e em sepa
l'<&do, apt·e;entli-J.do um termo as;;:ignado pe
rante o S11bdelegado pol" um delles, negaudo 
seujuramente. _ ·· · 

Em lrimeil"o lon-ar cumnre notar c ue o 
subdelegado não o autoridade cot:lpett~nte, 
só - a autm;idaJ.e jt.idiciaria o é, para. ... · tae~ 
termos; em segundo log:1r. ~bs·~r-ve-se que foi 

l 

gado o mencion do eleitor, a requerimento 
de um individuo, tl-:":clat·~!l,do-s·~ procurador dJ 
Dt. Franç:~ Cat'\' lho. quando n:!o apt·es"n· 
to1J. procuração ne . :::urna. ; c.:=csão ·documentos 

IO{ferecidos pelo . meu=contendor; Cl!l tercei
ro logar esse eleitor: fui logo_ :~ juizo mttni
cipul contar e jurar a víohncia, Ci ''e contt•a 
elle empregaraw, e :is nmeaças para assign<~ r 
aquelle faho termo perant:~ o subdelega:lo, . . . . . . . 

., 
ex.igema pun-ição do~· seus a.ut ro3. • 

Occupemo-nos agora COIIJ ~ deiç:io de Guspy-
mirim E' a u t.ã n 00J. • 

Est~ faisiíicaJa, conflrillo-o, su::;tento o com 
toda. a conscienci.•. 

O tucu cont•mdor coutou uma histori:1. rlc 11m 

capitão Monteiro e ouu·os 'luc se lhe fonm1 
otf~reccr para tra.ba.lb.a.r 11:Lr::1. oito om Gu:1 py 
m0diante d;nheu·o, n lJilC dli l I'Ccllsaud"· cll·~~ 
lb.(\ d·~cbt·ara'11 ·:1ue inam. pnl' mi nh:t (Mrte pct·
turb tr :l. e!eição; que cllc p •àim "occor ·o :i 
1)oli.cia pn.!'a os nfio dt~ixar pa.-tir. c :declara 
gue d~ fa1:to o' viu no c:t ·J':, ru:~s nno cmb•r
cara.:u I'! se retit':lt·aw. ió•~tn ~c lhes to:- probi.
Lido p~.<.rtit·, ! or.1uo uãu o :"nt :·ll':l.ul l'azet•. 

Si íi071. c va•c.·, d IJI:ne i1·ova1.n. 

Nilo conh~ço tal c~pitri.o i\lont ·it·n; m"n eon
tcndor foi t:~liz elll conhecei-o; c a clle é íflC 

pro•·ura&·am t:ae'3 espoleta.,.:. : · 
en 10 vt a O:!f;:t pat• 1cu •r; nunca u1. :lC

cnsado, e n•~111 a susp ·ito d · ~ ter empregado 
fraude •, :cap:•nga.s e fal:siíica.~~ões. -

Minha. consL~ioncia esti lr:t.aquilla., dou rni
nh~ pa.l:wra de honra.. Demais, em Guai•Y 
conto e c011tei sempre cou1 o meu pa. ·tido, tJile 
posto ew minoria. tem a.hi pd:~stado _set.up re 
seus .votos a mirn e aos candidatos '{1. senatoria, 
proviucial, etc. · 

De,prezo, port:1.nto, a insinuação. J\!eu con
tendor folgd. e.u confundir e ·bara.lha.r co-m epi
sodios a,':questão, que é simples. ·· · 

Aju-ntei ·na. p1·imeira exposiçao p.,rante a. 
jnntaos' <!ocumento~ que provam a falsificação 
d:is tl'es autb.eot.cus e dos deus livros de actas, 
inttoduzindo-::-"e ew toJ.o"' estes. p~1peis uma. folha 
falsa acerca dos numeros dos votos de cada um 
can . .lida. - . 

1.u Attestação dos tt·es mesarios, '.um jura
meuto em ju zo, uma. repr-e-;entaçã•J do presi
d :mte da Camar,\ dos Deputados :tO pre~idente 

:t pro\'lnct •. ao JUIZ e curcuo, prest ente da. 
jun!;a apurndor,l.. Combino.das estas decbraçõos 
oll:'r~reclda<;. iogo que constou a falsificação, com 
a;; acGas t;,}sificadas~ <~ as ~ircumst ncw.s e 
factos_llue se ref.3riam. áão pleuo testemunho da 
falsific::.t;ão~ e equivalem a novo.s a:~t ts. 

São tres mesurio.-;, a. maioria da. mesa. 
2. ·J Lista Otl apanhado de votos a proporc;íío 

que se liam as .cedula~, est:ri pta p lo proprio 
punho do 1'' seci·etario : o~ tre~ mesarios a 
~ ' -1' o 
proprio p1mho do i' se ·retat·io PoHc:n·po, gue 
esereve" a acta do livro; estão as firmas destes 
r 1 . 

trahiu a acta.. 
N·~ga hoje meu contendor qt:e ~eja do pro

pt·io punho do 1 · secretario; b-tsta provar, con-
ron an o a .e r:1 a ac a o tvro c a. o apa

nhad,, r. :f&:J·ido, c as dos docum,,ntos qu/3 ajunto 
firrn:tdos e ·~seriptos para se mostt·ar· ser tudo da 
rne:,;:na. lettra; 13u~ta ~t •!eclara~ão do~ t1·es me
S<trlOs li no foi a lista d~ ond~· se ex:trahiu a 
ij,cta., e ~ua affi.rma~ão cle que foi feita parante 
olles na mes:J.. 

8 por,1ue não o nega o proprio 1° secr~tario ~ 
l\ícu c"ntendo~niio é competente p::tra negar 
po·r- elle, .. ,~tarido se s~be q_11c !!ll•! 813 • gaba d'3 

. 
cLrar:.uu cj•tra.ra111 te: votado ettt mim. D~da.1'C 
o meu c'•llt ·uriot·qua~s ''Olar:un nclle. ou prove 
po_t'qttf~hiU\!l' fc:irma. ~'1ue o~ 1\J não votarau1 em 
mun. 

úo~"j<~m ·ve1· como se ~'lrr:mja o meu cont~n
dor. di tule d-:):o;ta t·obusln. .i U!itificnç~o '1 

Ci.t1L tres quo ni'il' votaram om mim .lo!! 10. 
Co1u r1ne prov"s? Com mua cn.rt~ o11~ um Bonc· 
tli.1~to do J:t. ,.an !o que So111. :\ Rr~is lhe pr"met
tera :1 ntes i!l. olei~,~rro. \'Ot:lr no Dr. Franç:~ 
Cat·valhu. Isto ô PI'O\':J. ·~ Ben,·dict,-, pat•a ullüg-ar 
~8rYiç,,s n:1o podia &u~nti&· '1 O ~leitot· pú t se 
y r li,•t·c d:~g iwíJo&·tumt.çõe~ d1~ Berwdicto. si ê 
que ho•n·e i.tuportuna~õ~,-, nito poderia te1·-lhe 
dito '1lW faria. o que nfio quiz nem tinha in
tençã.o de laz~r '? 

devia vot;-.1· nell••• porque promett~u o voto 
pr~ranLe te ;t ·munha '• c: estas: o d clar·ar;,~m ... 
Q •C pron1. é est :L? Prometteu? Que é da pt·ova 
de que cumpt·in a. promessa., quando o deitor. 
declara como o fez Souza R1ds term.inante
ll.teute e sob j· :l'~lmenlo que votai'Ía em mim ·~ 

PrO:.D"SSll.S de votos são votos V•·rificados 1 
Elll rela<(ãO ao 'leitor Antonio Mac:el Gago 

Quintanilhn., o · meu contendor sustenta que 
votou uelle . 

1 o Porque. ('O: _ 1881 ·votou e assignou decla· 
raçã.o tl u~ o fat•la. 
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E' verd L[,,. O c ''Jt·)arlor pro:nett~ t-Ihe a. r· 
ranj.r .u~:1 en.!l"nnho c·wu·al ••ra t>n~py. e eile 
tornou-se enth '"i:~st,~ dn Dr. Fran!:! t c .. r-
valhC), e voto:1 nelle em 1881. ~ :· 
·· :i\las o eng··nh,, cent.1·al gnrou •. : -0 ehitor em,. 

i885 votou em mim, CéllllO provou emj11izo. 
meu .c ,nteaaor apr·e,-enta ag 1I".l uma ··at•ta 

a elle ri 11·i::i ;a pelo Jito eleitor, dizendo-lhe 
que vot.ára u·•l1e. 

' roe;:mo eleit•H". reconheci .. l"'.:; ;. ao ma.jt>l' Si-
qne:r·a e tab Hião LtlfJC•, conl; •n.l • o.pte fo·a 
levad • sem o ~a •el' ü..: .s::~ dei Dr Franç~ Ca1·· 
valho. e ê.l h i sob pressão e ti mid•'Z s ,~ pre~c~• ra 
a ~'Sere\' ·r a. cn.rt:~ dictada pelo Dr. f<'l'<UIÇ::l 
Carvl'llb.o oara !';e ver· lin·e da ocr~asião. e Dara 
qua su r n;ãi res.Jeit&vel não DJsse pe,·seg.uida 
por uma d vid·1. 

N •d:\ rna:s facil rlo q~te este m_e~o. con!i:·o-

A p"imeira -!eclaração ll)go depois do· acto 
v~le mais fé !o que .a .. , rran!.!ada depois pur 
su~~e,:õ !S iucon fess;weis. 
· CLJ:uo pr:J\iou m~u <:ont ·ndoi· r~ue não obtive 

HJ votos? 1o, com u:na ca.rta de urn fuão 
Br"ves :e c ue onvio ao· uiz de· ) 1z. Tanibem 
m~u Cl>ntendor. em urna corre~poud~n:.cia que 
p11blico11 n0 .Jornal rio Commercin. del.llarou 
q u ~~ o j n i 7. de paz l Fl rn~ ri~io L dize r 45 ! HL·ev•'S 

.,; :-;;::") . 
veio p ·d ·r um e111- rego par, \'h• e r ! Y ej m o 
docurnent 1 qu · ju11to >'\S~>knado pelo Dr. Si
q Ll ~L·a; 2'' c·o:u L1111;t justifiea~ào de d11as pes
soas, o :-acristão d~ Guapv e um \·.reto ferre:ro. 
Cont~Jn que no d in. 8 a panhar:Lto o r•dit·,l ca.hi !ó 
n > chão peh chuva. e lerarn q 11e ·só obt' ver a. tres. 
E~tes dous entes sãJ i:;uaes ao Breves de que 
t:·:úei! Q•J~ gt~nt·· ! 

Que 6 d•:ss" ~dital? Tirara.m-no. apanhr.rl1.m~ . 
falso t Que trab·,lhos cu:;tnra.m e que wei11s reç}1 .. 
empreg •tl weu cootend;;r par .. obter no filu de Vou dar urna pro•.r·1. pl~n ;l. de que não po-
F••\·er~i ro esra c·)'lrta nb e stlb•·e ticiatuente cs- dia eu btr~r 1 .; . a s m 
cripta. :-:oo um dictado ~ cha!llo a atr.ençüo pa1·a ell..t . . 

t; yue proV'a senão que houve pres;:;:!o nito sei Guapy tem a po •uhção d •/dida em dous 
de que natnrez.a ~ partid.,s: o !ibe;·:tl con..ta m 'is 8 á. 111 votos '.fUC 

, .. ~ · ~ _,11i ani :~. ' 1 n o conser\'a or. ~\W,s :J.lll ns sao 111 1·ar:ngen ··s~ 
de homP.m lllllito di,zno dr. M ig'é; conheci o I não votarn senão ern seus canlidato:;;, em todas 
pai e o irmão fu.ll..;cidos. N::1o conh ·ço a. este: as deiçõ ·s. 
mas nffii'wa s~-me que é U1t1 moç:) ti!nora.to_~ e ! Em 1~-il ou c:bthre 18 votos no f o escrutínio; 
qne põrle s··r ari'ast;~do ao m>~.l. quando o cet·- meu competi elo;· 23 e no 2'. eu i9, elL-l 24 para 
qu0rz1 .;;e lucrares CO!'rornpidcls 'iue ai)UZ~'m d<t deputa ~os. · 
sua temídez~ ma.;:; 'lue ú m·rç1 sério, hun,:sto e Em uw::. elcic:ão provincial em 1qs2 o can-
com c a pa.cida•!e in tellt~ctu ·li. d.idato cnns,~rndor S ~yão obt ·v~ 18 v11tos. o 

O que pro'''l i~to r Sámeute a h"~diondez dos libe,·al Oli\•ein.s. :2:3 pa:·a membro da. us.semblóa. 
meios p::U'<l. se con~e:;uir o LJ.Ue sériam-:nte nti:•J pro\•inci:il. 

- - · • m 6. · o cat i.ca ·o con:::;ervn .or 
O j ur ' rneuto vale mais. Y·1!e r.ouito. Uma te .. ·e 18~ fl o liberal Son.t·,·s 24 p:.va dP-p-' tado 

cart3. 011 di_to. particul.1r, elllb_r>r:.t mr• ~tira., ex- p:·ovindal. O ab.-~tamento era cnUto de 4~ elei-

tn::nto. n:1 de··l .ro:sç:i.(J ,Jo5 tr·es rue!l:·t i' Í::~. lliaÍ<!- tol'es •1u:1 nunc<~. ahi voto1t ~ 
rl'f d:'t lllCS:t Os nuw·~ s rl<>S !9 -;e lll<~n cionam I E" lllll i~ ?1'11\':l cornrin-·ent.. d~ falHid~dR d ' vo~ 
frnn- :ar.uent~" ~p na~ ,·1niz n)~llCilnt ·n Oi' Üt~i- t:tt:ã": eu n:lo porlb ohv~r $Ó :3 viJto~ :\hi ~s~fio 
xar-m · ~ r.rel!! Pc:r '.J"e ci:.adc n~o vciu () ,ÍI.iÍ~ as ··ct.as. toda.: po~ c ~! ' ' id:io ,~,,e ;~pl·e,;;ent•j <i 
d'~ paz, pre:;!Jootc rla. mesa. o1 ·p-'li'. c ~n.~go:l 1 r•om :!Ji"s!to . . Ahi npr0-.:c:>nto eo uJ:l·t. e rla io 
xuol~·sti:t, do•.'.U'lle•üo pm\·ado? Nilo ·•u.,;:wa .iU .. i i hs':·a~i·• . >lled·c • D:·. Frauci,.:co Fnrreit•;t de 
r.1r f: .. lso on f:dhr· a v ·:·dade ~~.obr·e a V.>taç:1o?: Si,iu.•ir-a. •·x~dt~puta:lo rrovtn i. :.d~ e vcnP.r~::.do e 
Not>~ · s ·• •jUC t~leito1·~s lJ'll~ Y• rt<) 1'a m 110 meu \ respnir.:vlo t•rr): t•.•·l•l o 1 e1·:uo de .:\Ta!!Ó p :>l' alll b !S 

cont.,ndor O!ll'> o Vi4'~•r1o ~~ C~ntinh 1 fJ dech-~ os pxr·tidos, que refu::t tudo e·. p·oclamn..a ''3~·· 
l'l!.I'·,t:l; attestaram <:J!l'3.eü o ·tn·e1·a 1!J \'O'os: d d · . "' 
e v~rdaie qn ~ · men éontc>nrlor ('GIIl o ~ . lrpreg-o ; Diz >~1 ' 11 cnnt"n-lnr ' !1le P.lle W'rne a !'OP · la~ 
de s.J.as arLes os lev«;~u a .icsdiz.:.•r. QL16 ÍUJ pott, ? ' ridaJ.:. Pudu ts~r. Nunca. &i V'j iútiUJI'JCitt; ap ·~uâà 
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!!?Zei de estirnn. dos P.]eit, res da. província do 
R10 de .Janeiro t>o :os se1·viços e ze!.,; J.H"OVa io~ 
na m in h' lon:.:-a vida p;..rlawoutar, p•d>l c;1 e 
p:J_r·ic.d ; t·, no ,Br;_;ztl e I'Ól"li, e cr·venJo e pu
LliC:Ln o obras em bem do meu paiz, e discur
saudo na cam .ra c·1m conschncia. 

gne .e verc:l e. porem e que em ·r~py 
pa~sei de B a 19~ em J.\I,..Ké de ::>2 á . 34, .... ru 
P··Lropolis d · 4-! à·49,- na ?ar·ahy!>a .{e 00 ü 76. 

.... . ·:>- " '":". -.:>:i. . 

2:', nn S · puc:tia. de :)2 á 3í·i ·te. c>tc •. ls o do 1 o 
ao 2<> ~oscrutwio dJ Uez,~mbro de 1.884 a Jaueiru 

·de 18 .... 5. 
As:::irn, no· prim iro só obti,~e cerca. de 460. e 

no segundo pass1~i al (~m df-l500. E•Pà realwente 
em dc::c::~.Jtlri1:i:l minha. popularíd::.Lde ! Tem razão 
o meu adversario. · 

E' g-eralm ·nte sahi :o e estabelecido na nos ::t 
l;g-i~f·~~o._e pi·a:s::l"ias qne :-ts falsificações são -,, 
o sejaru éonsLituem gr.ssedas . A:;siru, s~-<ndo 
diffi,·ilim.:. a prova dir,·cta. mu:tas provas Ci!·
curn ~tancíaes a p'·Ov;,im pelo ~eu coul plcxo e 
anuou1~~ . consCLencla .:o JU11. ca trau-

quilla e contenra-:se com esti:I-S q11e lhe de::;co
brem ;, vet·L!a·le . 

circumetanciaes tal, qlie b ~st:~ do certo para 
r•rovar· ~ tal •iticaç:'io .Je G n.py. I 
N~o me cont(~ntei, to In-via.. com ellas; pro

cu rei a;; dir·ectas n de.;cob:·i-as. 
M·~u con·_end•Jr di~~ q_ue ;.s a •lth r.> ntieas foram 

maa.ladas a 8, da Magé, e che!~·a•·a.m a côrt~ l\ 

9, e não se t;I;odiam fals fi.~ar tiio acebra
damente. 

E' . um_ erro delle .. Na noit~ õeF;pa.;·a9de 

:l.tttlw.ntic,·~ e nos do<~s livros. i.nt.ro tuúndo SG 

em torios uma. folha., a da. vot çã.o. ficando con
rva. .a::; :l.S finaC~ ;~ o-i nas COIU a~ assi " 'na.tUI':l.S 

e fim. .. 
Este trabalho não leva hora-s a fazer. pl"inci.

pal•nenr.e da~ trP.s authenticas . pa.rH chegarem 
a terup 1; a" falsificações d~s dous li\'r•)S l •wa
rarnr-do certo, mais t··rnpo e der::t.tll tn<l.ÍS tJ·aba
lh•J, mas tinh,·so tam bem ar.é o dia s r~:;u : nte 
ma:s t ·mpo: eiles fie tvam om potlet• fiO c -ct·i
vão de p 11. :1. rie Goapy r! do sect·etn.rio da cawat·a, 
co-réos da~ fal ·d ic:•çõcs. 

lntrnr.luziu-:=;•~ nas .':tre;; authentic ;,;:; a fiJlh·o~. 
preci~a. t" ·mett ·ndo-~·~ pelo correio com o ca
rimbo .le 8 fr nuite. ch ·g orarn a côrte a 9 e à 
presidencia d·1 pt·,,vincia, o a 10 ao juiz d J 
uireito da Pa.rahyba. 

N::ro ba oisto iUJpossib:lidade. 
V0 ·a.a ttrs essfl'(tr·es autb.;ntica!'. e dous livt·os. 
Ape·~a~ a n.ulbentiea da. pre~1 .en~~a ~ pr?

vincta chegou. o Sr. depn_talo Castt'll)to a v1 u 
crn presenr:a d.) pl'estdente e ·1e v :lrias p!'SS:>n:;, 
cntuo e H· declal'::i ra.. D ~cv\)'iu log ) utua. pu.
o·ina ra~ga.da., lett.t·a diversa pa q11e tJ'2 Z a 
~otação. tiHt;L di l1;~rent.e. ate. Notou-o e uiSSr:l-ü 
a amigo:-~ , ho-rori -ado d_o félcto. 

Exigi pn1ójuiz rlo_d s~r:c to criminal exa.rnl'l; 

0 prt~ :::ident·! fl~t- P"Ovrnc!a. J·ecu~ou-o, apezar de 
s~ tratar d·! descubrir· urn crirue; remerteu logo 
para a cuuara. d:•s.deputa !•.1s aautbentica, para 
impossibilitur exigencias de exames. ' 
: .. . 

Ma-: eis aqui esta au thenti··a; examine-a a 
comrnis.;ão. A letLI'a dn. ultima : p~g;na é d0 
rne$a.1·io Alves da fo:~seca.. yu~ decbro!l t~l-a 
~~sc1·ipto tolta ir.t.ei!·a. A l<·ttra. d:> pa·gina a •t'
J·ior é ;e outro p ruho. muito di\•l'rsa. t .utadif
re,·ente, etc •. Além d1st=• ha. uma folha ra-.;::-:da, 
tcanf o so urua. 111 •ia · · . ' 

de lett1·a diversá 11uo <:'stá a fal:sificaç.Io ~é a 
qn0 tl'aZ a vota.t,~ão dos ca ud d~to~ paras~ me 

.,. . . ", 
fulha nov:~ e introduzida no lvgar da vcrda-. 
deira qw· fui an·anca.da. 

A authentica. a c:uuarn. dos dewtado~ tem 
os rnesuw,; viciO'~; a fulha. da. v«iuçã.o é escri
pta. po1· out1·o. e n:io relo wesa.rio Quintan lba 

.(lur> jurou tel-a esc:·iptoi .. teira. e cuja V·ttra é 
~ d t ultirn11. pagina. c:Jf!LO f~i:;:o, as.:ignatu·r:ls 
vet·da.dtáras, con{:erto, etc. C(Jm ~Jio :, nJ.o-se a 
lettra tia-. paginas in tr·od,.zidas conJ a do fo 
:s •(\·a:-io da. w~sa Pol •.:ar ·,o conhec"!-se ae 
a Jalsitical,;í'io ó por cllc fe ·ta. Seria pi11'a isso 

. qu•! não qaiz pre •idir, e pref,~riu, ~e r sect•;.~
tario da wr~sa '1 A authenLica env ada ã junta. 
:rpuratot·ae o .ae~cripa ~ · . , 
el ~itor Rocha, não s~ mudoll a. le~tra. Mas 
note-se que_ a pen.tltima pa;..{ina est:i escripta. 

f.l a nteci••t~r a. ultimn. que ~ a verd,l. ieira. A 
tinta é diverso.. Além disto está. a ultima pa
gina :3 oumPt·ada, tJào a -pl'imeira. 

lsto pr W'\ que as duas priweir •S foram escri
plas depois e intt·oduzi.da.s em loóal' .ias duas 
verdadeiras, que s'3 t irt,ram, por que não é 
c!"i11cL que se llLlmeni.sse i t•3rce1rt\ ~em se nu
mel·,n· a prime!r·a e a se::runda .. e~queceu-se 
R:'.lcha. na.s nova-:. pa'.:'inas intr .. duzidas no lo:;ar 
· · · ' ,~ ~ ' rtu• mhi se lt!mbrar 

q :e tinha numer L lo a terceira. 
Eis qu:•nlo as tre" autllenticas. 
VatnJ.; :Lgo"a aos do 1s livr<~s. 
- ·~e • t ·a ,·ersal'lO ez um r•xam 

tr•t tlscr·i pção d>•S :1 c!-.1s; obteve nomear :• df!r.!O 
um de_p:lsltario do bens e um individuo 
sem emprego. M·~ ·.t procuradO!' roque•·eu a 
principio s1~ 1' ou,ridu e ~l.SSlstir . FcH-lb.~ in
tle f•!i'ido. N;io se q11eriu. iLllpor1 11nt1. Quando 
meu pr·ocurador souue quem furau1 numf'ados 
P"'rit.us d. finil.ivos, por ttU ~ pnr~ ahi t•hegar 
o ju~ zn0meou <J u t.ros que sabiam se. r~cu
s:n·:lm a uma. fa1·ça.. pl'otest•JU d"Sl:'>tmdo 
de s~ r ouviU.o e o jniz sopplente in I feriu-o 
como j :L o iudcferir·a a primeinL vez. 'N t.ural
lllen te fl'S · intitulHdo cx:true sahi . ao pala ar 
da' fa.Lsificaçõe,;. Tucio se achou limpo e puro. 

Mas, eu rOtJUeri novo ·~xawe e por t:.r.belliãe;; , 
citado 0 rromotor. etc. Fez-se. O que 
l'')sultou della. Ahi con~tam de documen~ 
to tidedigno e or1g1na . s pr~ri os · 
o livro do eserh•ão· enca lernado rr.g - rla.r·ruent~~ 
escripto com :n ·thodo. e as folha$ lit11pa~ : mas 
"Xaminnn lo <LS fls. 32 e 3:t let.tras desHruaes, 
tinra. div•'rSl~. e l igada.:: por. g-rude e;;;tra.nbo ao 
d:1 enc:::dern t1çào. pt·ov:.ndo-se qne se d"'s~ka- "' 
vfl.m: ~•h i PStw~ o numero de v o to~ escrJ pro . 
Er:tm o en~··rto, as P:=tR'm::-.s falsus introd uzi.las 
coru tão p:.uc1. habilidade que de visu se ob
se,·vn; !v·cre;;;cenb:ru os J:erit•;s que a. ennume_
r~eão de fi . 3J está em mr.nuscri pto e não em 
let"tr.1. de impronsa, emendada, notan~o-se o i o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1428- PÃjgina 61 de 67 

96 Sessão. en1 7 de Abril de, 1885 

3 ~gual e o ~o ditf~renb d~ts eu tr.'.S folh:~s c es- ! Dr. l:rança Carval11o~ .. conf?rme .s. e prova n~s 
cnpto com flut~~ •llvers·L propnos documentos ofrerectdos a cornm :ssao 

Lein.-se o eX:l.ll!º dos peritos, e a e:xplicaÇ:1c• p~lo Dr. Carvalho. onde figm·a procur·ador, 
que aind1. depois déu um delles, o intnllig•mte Costa, secretat·io da caUJa.ra, a ouvir testemu
e~crivão P~tub. Azevedo. em um:~ cotTGsponden- nhas, requerer em Juizo, etc., com procuração 

ajuntei á minh;o ta. exposi~:iiÓ. . 
Aind!l. se q 11ererá dizer· qn~ u;io h:. prov;:-, evi

dente de Llsiíic:tção n:1 :tct.1 i:I•:ms·:ripta ·~ Ell:·•· 
vem. a requeruueuto meu. perante ~~ ('.omml:;
são ; de 'INsu. co;ubin<l ndo o ex;1.mc feito pelos 
tabelliãr.s com as fis. :)2 e 33 :-::o descobre tudo, 
e a verd-ule procbm.td:~. pelos perito~. :tpe~·~r 
de que rem·~tt3t"::~m p::ra a. c:-~m•ri!. o llvro todo 
des"ncadern:1do e bor·r·s.do, q unnrlo o ex: ~r:-:e :-;e 
fizera aind:1 elle perfeito, e pot· c.'tus:: Ott a rre
texro delle m~m,lou o ,juiz deseuc:'.dernar o 
livro. 

Não esc_a~e o livro p~incipd d~ :~~~:~ dos 

Aproí"Gito 

Não serTe o vice-presidente da. camarn. para. 
~~·uardar o livr~, se1·ve o procurador do Dr. 
F:rança Carvalho ! E que b:J:L gnat;da ! O livro 
se at·J·anJat'UJ. e mc1 ora1·ra a vonta e. 

Veiu. tudavia, :i camara. He.1u<:>iro á com
rui,.,sã() que o examine. desc uora :>. 2a. encader
naçã:~, que não deixa o livro abrir-se franc::t
rneut~.~ pela. za. costura m:~i ... inte.rna. que rec,~beu. 
Notem que os encader·n11dores encadernam.de 
cinco ern....cinl~O folhas juntas. e a quo trazia. vo
taç<io não ê incluid(.L entra ci'nco, é el:itranha., 
~.~ ntío tem as co·::turas que as outras tem da 
1 :~. encaJernaç~1o. 

crime ej. ft. S·'mpr s 1010. s .• SlLCa-
r,~ü · ~s custam a provar-!'ie mas com va~ar e vigi
bnci<~ se desc,Jb!'Cra. Perfett?s• "r::tm, plastica-

~ . . 
Cunha. V'scond'~ do Min ho, mas as P'"Ovas 

O s·,cret:-..rio d:1. C:\lU~w:1 as•en~r~ que recfl- circumst::.ncia.es convencet•arn a con~cienci~ dos 
beu-o . no difl. ~· e o gtL.rdou cu idad•>S :.wen.t~; ma :.:-i ,tru.dos ue er·am fds js e fu.lsos :;;e decla-

•· • .• , • 1 •· • • • 
1
' : r·:~.r·am 

da ~~\lsific ;~ çào, o vice-pre.;i~~ntfl cb. c.•.nv,r;t lh~ I ·Na ·pl'CScnte qu~'SlÜ:) 0 mesmo phenom~'no se 
peJm. e elle com .l:rt':tnde dllncul.dade o lGvou a dá. :Mas e::::am :n:Ldos os facws. a;;: ci rcu 1nstan
s!l~· l~resençJ., c o enci·egou_~~o nce-pt·e-;~d :ntc ci:1s, a,: p:·ov s indi1·ectas, as directas, tudo 
V~let·lo. Poueo tt>mpo depo1.:; W•lrou ~ e~tgll-o, evidenci;:. a. fa.lsificação. 
d~~cbra!l:io q~e e:::~~V:L re~l'ons::.vel e bl.b.ndo-se A aeta principal é escripta toda pelo fo se
em f·.ls1fi~ :çoe-, n~o qn:~n : .• compromr~tttmeuw::.: cr~tuio Polycarpo. é 0 falsificador della~ pot· 
e qu~ ~ nce~pres1de~te lho entregou logo. O inti"oduzi:' faL~idadcs em pagin;•s de novo es
r~hwrw ~;;cu de ;~ccordo oom o que :.t:::se~'Cr2. o c~i tas. 
vt_ce-prr.slilentc no docuiUcnto n<~vo (1ue JUntO. · :~ do livro 

~qui di7. quü no p:mco tempo, um~~·hor·~. qne
ex:1.minoa o livro em seu poder de;;cobri u logo 
'ndicios e sio-n,1.r·s d Ll ifi a 'i. "n vi 

que 

qu·~ fõra re(~nc ::~ dern :1.clo d·l llO\'O, que <1. folh~· se remettcn ao pr·csidente da camara.. pot· Quin
que condnha o numr;t·o dos votos dos c~1.nJidé:- tanilha e Alv,.•s da. Fonseca, que declaram as 
tos, est:w~~ r>.;;cript;l. com tinb . divet•s;~; que no escl"'e\·er·a.rn inteira . 
meio do li\·r·o encontrau du1.s p:1.gin.ts em Ne-;Las du;ts cotp.lettra e tinta diversas, se 
brnnco grud::tch~. prend(\ndo isto.sua nttenção inclu···m pa.:;in:J..s n:lo escripta.s por elles, o qu~ 
pnr ser contr~r!~ ci.O qtw conhec~ :t. O. nH'S!ItO prO\':J.. a falsificaç:1o. 
affir~'m :t o )::~e\~I_a~ ~opes •. :;.u,~ ~lU 0 .~!\·:o.:~ 1 Not~-sa hem, com uma. lente. a lettr:J.. do sc
pod .r do '\H.•.-p."std nte ~Ln .• I .. ~ . l horu. qu;- la cretano Polyc:J.t'po no n.p ·.mhal o dos votos. no 
e;;teve, _e dellc fez pertuncwrto exam0 t._Jc•- livro d;.~..: actas. nas assignatura~. e combine-.. ~e 
cumenroJ. com a~ folhas falsificacbs da.~ chias auth,...nticas 

LQg-o d•'pois cheg:~. :-, :!.bg-é um:~ porbri~>.. do ao pt•<y.idente d;::. pt•ovincia. 0 á Cama.ra dos D::
pres:clente d:1. provinci:t. orden:m.Jo qtH l só puta los, r:. sustr.•nto que ninguem havnrá que 
gn;•.r:le o Evro e o t~nh~1. enc:el'l':alo r; defe.;o á n:·to cl.iga-f0i a mesrna wil:o qu·~ traçou estas 
curiosidttde o secre.h rio Costa. e isto decht·~L ;L fals\ficaçi>es ! · 
porbri:t, a requerimnnro do Dr·. Franç :~ C :r-j Tenho provn.do exhuberantement~ a falsifica
valho que se lhe queiX·ava que o prcsident•.:) da . çfi:c• da eloiçit0 de Gunpy. ancor·a :.i que se apega 

a. rav~t. m"u a< v rs tr í , para me .arrancar o c::1.rgo e 
Note- ,e quanto tem de irregular e.;; ta por ta ria. deputado. com qu0 fui honrado pela mn.ior1a 

Em 1 '' logar, pois um erJ1pregatlo como é dos eleitores do distric to : :l. votação vcrdadeit·a 
o secretario, qu•~ o president~ da camara pode de Gu ·py não me faria m·tl: fu.lsiflcou-s0 para 
suspend c~ l·, e esta dernittit· qnand' queira, me- no caso de illud ir, t.br·so victoria ao candidato 
rece mais confiança paa guardar um livro do vencido. -
que o presid~nt~ '~ E qtle é ,h\ ind•"pondencia Vivi s~mpre àe cab::•ça.levn.ntada, e conti.nun
do elemento municipfl-1? Pois até nesta. per- rei a tel-:1 porque me preso de sustentar sel!l-
mitta-sr~ a expr ·ssão. <>.couomi:~ intromette-~:e o pre bone~l.ithde e probi.da.dc. ' · . 
-presidente da ptovincia ·~ Em 2° Ioga r, é o · ~'.. commiss~b 0 a camara decidam: o pa.iz fez
Dr. Prilll Ça Can•;dho o requct·ente r> interessa- me e faz-me sempre justiça . 
do. nomeia e escolhe o presidente da província Rio, 20 da Março d<) 1885.- .Toc"it> Jrl ano c! 
a:> secreta.1·ir1 na .camara, qM ó o procurador_ do l Pe,·cii·a da .SiZvrt. 
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:f..'lS5. -Ci.!ade de M · gé.- .Juizo de di rei to. Offi·:~ioú-sc ao j11iz. de paz i! a fre ;uezia de 
- Escrivão A H'~U.- O conselheiro Joii:u M t- Gaa.pyl!lirím, no sr:ntido or·d ·n 1do U<J d~spacho 
noel Per·eim J.n. ~ilva. s•1;nli~a.nte. "II[JL'"·· .\la-;é. 21 de J:meirv ~J 183.) •. -O ~:S;J.>Í· 

l<:~:ttl1'~.~\nn:) do Nns•.:itn•mto dH NC)sso Sr1- vão • .'lb··e~t. 

JÜwt· Je.;u · Chi"i to le loSí. ao.• ::H de J<!.rl')it"o Eli:::in.t'io Josá de Abreu, serventuario vita~ 
n•'st · cidarle d·~ lihge. e:u m ~u esc ri pt•Jr:o, licio ,.tos otlicils de tabollilo .lubli~o · udict':l.l 
• 1. • ,:.-. • 4 ' •• -~ '! 1 • 'an · · e c not :;. esct·ivüo Jo ,jul'y 11:3.sta cida.le de Ma3e 
se;ue. E eu. Elit.i:l!'i() José li.e Abren, o es':!re"i. 0 sea tei'.JlO et(:. 

lllrn. e l~xrn. ~·· (~, •. juií~ le d~iruito •. ~ni~. C~rtifico_. P~': m~ _ser pédido, ~ne rP.~endo os 
s; ;) 1 ~-· •• l•f\ • 

que pu.ra. pr.>va-1· o :·o.;u!tado rlt t•1eição da p;J.- cor1selhcil''J .João Manoel \-'ereira da Sih·a, 
rochb. Jn G~m~·yn111·im. éhl"t'~ m:wicipi:}, f•!ita d. ll<:s a, folha;; :~ se acb.a. a procuruçlo do teor 
Nll seg-u11dt' esc .-u ti 11 i o. n0 di,~ 7 d:} cc:·rc n te. seg-uinte: Do:t pod·)t·;;s es •GCc::Lr}s aos Sr·s. An
p:mt Jeput:i.do :i :tss •1ubléa ~ r.il pel() 9' .üs- gelo ~l.uw-:ll :Sald>mha. 13 majot• Alexan·1re José 
t:·icto, pt· cisa um es:am0 no livt·n de not •S .!0 de Si 11!eir.:t. para promove:· ju licialmente as 
escrtv:.-~o .Je !J<17. d<t clitt. pt;·:Phir~. ( f1·eg-·.tezi:.:. de jl1_st.~fic:Lç~õos.··de;Joimeutos, exames, e todos os 
Gtta.;Jym\l'in!, re 111 ·r a. V. Ex. se di!;ne odenat• mais actos precisos, afim ele pr·ovar se houv.~ 
e;.;se ex:'l.ll11), nomeando d.1:1s pe:-i~"s tabelliàe-< modificn.•;ão c f;j,lsific;tçà.o da. acta ,la. eleição 
011 CS~l' L 'làO, e ~a :·c u:do dia, l:Jg:ll' C hut';t . em ra.t'il. d~~~·U ta1os n 1 ÜÍo.\ 7 ·Jo COl'rente na f ·eg-ue-
( Hi~ s·• :1. olle •H·:ü~cado r·eso mr eud ~ , ·. . · .· · .. . · 

• '"' 1 ·' :10~ qut;~it.os qut~ lhe fo:•e::- cl !d<JS n~1. ~~tO, quanto pr•;l.ttC<l.l'~L:ll . l{.io àe Janeiro, 10 de Ja-
~Cl~n~e o Dr. ·;r~motor ,,ubltco p~ra. as.::sttr o I .. airo.1 do 18)5. - ConselheiL'o Jr,(io Jiwwr:f. 
mtuua.r o c-cr·tvao de p1z (h t·eg!lez1a ,li} Perein~ ela Sil.vrt A,;h;tV;t-s~ colt td~ uma es-

u •Pymu•tm pa1::1. :;qw;·'S ·nt:1t' o 1vro, •p.le _?Cve j t;:~.~t)ilh<l. de 20;.1 .réis in~tiltsa.<la. n~ fúrm ~ da 
::;er o th n. 1.!, nas not:1; :esse seu c~n·tono O!.t. le1• ;1; não se ccntmha. mms cousa a1guma em 
a~rH~lle a.o11de for·1~.m h:.n~:a l:~~ as }ICtas d:l; eH- a dit_a p·ocuraçi'i:>, do. q_uc beru c. fi_elm !O te ex-

d•>feri;1ento, c se L1~ fait:~ 1· competr.ncia. para. 
or.-Jen •l' o exarne. qnc in-!~ 1ne ou do::er:uin" 
que se f.1ça. pet·;;~.nte :1 aut:>ri :a.de qne ~ •j·1. a. isso 
obr·igad:1. em v:sta. ch re.;p'm":óilil'!ad -\ q!le .::e 
estabelece no p•·esent·.e caso. f~. R. l\1.-l\'ln.d. 
15 de .1an ·it·o d ·~ .J:~s:;. - P1·ocurador. Anrtelo 
Jiru10el Salrürnha. ' · · 

Son "uspeito. por ser p·wente rr.lfhe P.m Zo 
grào do s!l;:~plic:int '·,o q1~ejuro.Re jll•irn. aoj&ri?. 

, 1 t •. :::l ' *, oa.pe ·.e r·tr- ore-
querimel!to J'"tro. c o &;:upr:ic::tn te P'~de q•.:tt: o 
Sr. n-:cr-iviio c[.j p~'lz s~!j-t. pot' 0~ta. noi.ific~·d 1. 
E. R .. M. - Pr·ICtlt'•tdcn·. iL1rr.~ !r; R-:: 1110.-: Sa.!-
da;1ha. · ~ 

S . . ,.... . 1 '1 I -Oci s :s;Jc·to, o qne Jnro .. Ll1ag;), · :. 'c Ja-
ncir·o de !~85.-E. GahrJ.'J. 

Ulm. ~~·. Dr·. j •1iz manicip1i '1° su~r~tituto
A V. S. comG substitnlo lo.!{ 1 comp~b i s •n.· 
cbaro, ern \-'1st~ da s s ·rspr•içiíes jut• tJ ~s do Exm. 
Sr. Or.j:ti~ d~ di:·P. ' tn e ·In s:~u SU.}pl ·nte h:.g:al. 
O sup1llicante- E. R. M. 

D. A. - Procc la-s':! no el-:'1me :·equeri,.lo, no 
dia 22 .f ' coi·re!lte. à:; ll ho as do di<l. r~ na sala 
das audiencias ; no:n~t'l pata perlr.os os es•· r~
n1es ./osci Antonio da Sitv::~. B';rroiros o Elsia-
l'!O . o ~e -e: r · ll e no caso t.e ).:t!r csbt ,strt
lmida, :l Ri P.:Vdv So:!l'e; de Anàrade Almeid r, 

qu ·~ ser.lo inLima~L>~ e ao acto pre"t tr:io jllra
lw•nto . ~ci ;nltifique-s• po:·car·ta a.o Or. p :·om'l
tm· r.mblieo para a ·~ .,i ... tir :!O ex.:. me e o~S..: : e-s \ 
ao j<riíl le pa.z de Guapy~tnit· m para ord •n·1r ao 
t'~'S tt'\Cti,·n t·:;c ·i·::l:o. pat•,( apt·e-ient:u· no re:fe
r i;l• ;lja. bot·a I) l 1):.;:l1' o li\•1·o d ::>~ n:J tfl s. 0.m qu~ . 
foi t1·:útseri I'b a acttt ria el·~idio ,1 u·> em7 lÍ•! 
cr>1·r.•nt~ ,.,~ ut·oce .ieu n>~. mes.ua ft·eg-u ~zia . !: l: r 
um depa tdo á assemblóa get·al. "' Suru!1j·~ 20 
de .Tanairo Je 1885. - Pmt{(t. 

V. H. -- ·\:3 

:t. , ' . ::) 1 v•- • ~.., 

por·to nos autos cloda!·a.dJs ncstL ci1::td ~ cl~ l\Ia
ge. <~o.s t9 de hneiro de 188:5. E11 Elisia.rio 
.José d·3 Abreu, e<;;crivão qLte o esct'e\•i q nssl
guo. Mu.g·~ 19 de JaneiL'0 de 18::35.-E!isia~·i,; 
.Jt,sd rLe Aútett . 

Gq·tific,, que 'intimQ\ por cartas aos peritos, 
capiti'io Rit~ar.lo Soares de Alcaut<J.ra e :\lmeda~ 
t d)elliãu interino. e :lO escri,,ão cl ~ provedoria~ 
capitão .Tusé Antoni_? ela ::iilv:1 B:tr!'e r.1s. para 

c~ . ;..... .. "" :. o : · ·-· · ~ .. _, 
nr1i1•o d · 1::)83;-lll.n. Sr·. maj >r .José F'ranctsco 
de Pau h. muito di ..: no ,jlliZ .lo direito 2° S•Jbsti
tut ). - .Tos L: ... 1 nton io da Si.lmr. Bai'i'e,:;·o,c:. 

.J unt.e · se 0 v nham ~~onclu,;;os.-Magé,22 de 
Janeiro de i885 .-Pattla. 

Acc' t'lndr>. corno ac11it.o. a es~US!l. do p"rito 
p'lr mim no:r:•:t lo: .Jo_,,:! Ant•r:io dn. Sil~:1 _B<!r
r·eiros, nomeio pa.râ. o substltu!r ao escr;vao dr-J 
orph,i.~ s • . 1 ·ão Luiz d ·l P,t.ula Azev,~do. q•te será 
in ti.mado. Tire-se .copia i o officio. do perito Ba,r
·reiros, Ile~i udo escus~, para. ser ,1unto 3-0E! ~utoS? 
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1885.- O escrivão Elisir.o'iiJ .JosrJ de A11'('t~ d1to est:rl''<i.o .Joaqniut Gomo-; ua Silvei!.".~ e que 
Eu ftÇO concluso. ?llajor Jose F.·a.nci~co· respondcss~m O:S que itos apresentados ~m se

de Paula, juiz d3 rlil·ei to substicuto. Eseri\i;io p::l.l'ildO r.clo pro -~ nt•.i ·Jor d I Sétpplican te e sfio 
Ell.-:ia;·~o .Jose ele Jl!m~t~.- Em 2~ de .Jan;;iro os se.~uintes 'lue adiante se seguem: Quesitos, 
de 18::35. p~tra o exame .io livro -du uot<tS do escriv;to do 

Qu0~itos para. o exame do lin·o de not:l.s do p:l.z d.-:. ft·eguezia de G rap.r. f o. rraantas-folhas 
escrh·~o ele pa:r. d 1 frrgu0.zia de Gua[l:pnirim : cun tem css:: li \'!"O . se estão n .tm r:1dos e rubri-

1. o Quanta~ folh::ts contem e..;t , li\'ro, si es~to cadas e por (L!lCHI·~ Se est:i com o torwo de aber-
nume!\td ·s e rubt·icada,;; e pOt' quem·~ Si •.:--ti lUJ':l. e ~~n<:Ot'l'llllNltO c co:npcLentamcute ,:eUado'1 

· .. • , e,.;se li v:· o ~art rio'~ 2() f na.l 
l1etelltement~; ;:ellado ~ Quat o numero desse li. o pc·im •iro Lrab:dho "!scn pto ness! livro, qu:ti. 
vro no C·•l."tor o~ aqu~n! esCi"t\lto log·o :Jnt.;s do registro •.la a~; ta 

2 ° uat o io t•aball r~s.-~:·i to n~sse livro~ do z-.~ escrntinio pn.t'~l. u ~~Ie1çi'h de deilUtudo Ú. As-
Qu: .. l aquelle cscripto lá!!"o antes do registru da. sem ealr"l':.l " I.J:!a o tt·a J:l 10 ::t que se seg-i:lU 

a c ta do 2' t:::3cru tinio, para a eleiç:t:o ele depu- a esso re:::-ist:·o ·~ ::3u. si. n~s -e li no foi t :tm b0tu 
tad0s :i. assemblé~1. ge!·al '? Qmll o. tt·abalho qu13 registt'ãd~ :::. act~'l. da elci~:ão do 1" P.Scrutinio ' . . . ~ . 
se segutu a esse r::l.õlSI.ro : ·' o ... • ~ • 

:3.u :::i nesse liwo foi tambem registr•:tda a t•irn ·~ .:J.u, em qu ~ tolln principiou o trabalho do 
act3. d~~ eleição :o 1o e,:::t·utini• p:Ha deputado r·~;;ist;·o da ultima. acta, e1a ~1ue folha tcrmí
ge··al na 11ar.Jchia. de Guapymit·im ·~ nou '1 5°. si o n~gistro ,[ess~ ultim·L a.cta csti 

4. 0 E .u que folha 1n·ia.cipiou o tt·a.balho do assi.g-naJo pelo. m ·sa, e de lJ U· ·tu são as asúg:na
registro da. ultima at:ta e em que folha ter- t\lt':.ts? t•t", :-i n•J corpo do l'(·gistro dess t acta, 
mi.nou ~ h<1. cr.ü ·ndt~. l'USp:1du•·as. ontt·:>linhas ou cot1sa 

5. 0 Si o registro dess:t. ultima a c ta está ~ls. que a tot;u•:l def(út . .tosa ~ ~i esta loJa. es,!l'ipta 
signado· peh mesa e de quem são as assig-na- com 'liD::I. qu:tliJ de de tinta.. e qual seja. e:;ra 
turas ~ • tinta ·~ i~ .. finalment0, si. ·~ enc~~et·nação do 

no cot·po o r ,.,is l'O sa :.. 1a h ·• • • 

ra,'3nadura. ent:•elinha ott eousa ,
1
ue livt·aria 'ew que foi compL·ado, si C(lllSla da eti

defeituosa? Si está toda escripta coru qu•üa na cana'? 8o, CILHLnto.; votos obteve o con-
. ' · sdheit·o Pe:.'cira ;;a Sih'J na vot:w1i.o do 2" cs-

tinta'1 crlltinio ~ E qu:ulto5 o Dr. Fr. ,nç:-l. C:,rva.lho: 
7. o Finalmente, i\i a encaderm.ção do Evro Si os 111csruos es~ão e~c:-iptos po:· cxtec. o, oa 

:;ujeito a E:xame estâ pet·feit:~ e qual ~ Uv:·aria l?_O~ ~lc:'Ul'L,:mo. c .s i ne5S•} .!.:úutó lut emend:ls'? 
em que foi comprado. si consta:· da etiquet:1 na E, t1a•ren.J.u os perlb:ls pt·ocemdo ao r•-:~::ua•.! orde
ca.pa '~ , 1 nado, det:hram o scguintn : <Jnt: ex.fLm.inando 

Ma"'é 22 de .To.neiro de i·385.- Proem·ador Hânunei,·s:unente o livr·o de n:Jtas 11. i.f do e:>-
Augu~t~ JI a;wel Salrl.. · ' c.·~v.ão tlo jnizo d0 paz ~1a fregucúa d~ Guapy-

.Ad.. S.o Qua •t tos votos obteve o co1Felhciro mu·1m. apt· }5·:mt:v:io pt!JO mes!nO cscn viio. q ne 
Pereii·a ,[a Silva na votad.o do :2o esc1·utinio e r:•slci ra·esente, vr~rificar·am ter o referido liYI'O 
quanto,;; o Dr. Frn.nça Curvdho? Si os numero,; 50 folhas, qu:). estão to~as uum·~rada.s e I'ubl'i
estão escrinto>: por P::s:renso ou pOL' alo- •ri-:mo e c:1d:ts pelo pt·esHi me (b c.:trna:·a, le ·ente-co
si nesse ponto h:~. emendts? ü :lt::t. su.pra.-P;,:0 _ ron~l Pr·.Jcopi? .l_u:::é dos Rei:> com~ s.pp,·llido l[C 

curadot·, Augusto :.llmtoct. Safd . <Iue uso ~< de t{ots)>, contendo m:n-: os term.os 
· (!e ,,bel·tur:t c etwe t•amento, e1n i L de .bneú·o 

Auto dr~ exawe no liwo do cscf'ivã::J do iuizo rle 1~:~4. esct·iptos l)Oi lot~r ~ts d1l secreta.1·io d~ 
de paz da fr·e!!'tHlÚ l 'de t:iuat)v-:uirim. ' . · · ~ J calll.:~r.l, .Jose .lo:-tLf•hl aa Cosra, e :~,,-si-

..-.. 
• o 

Christo de 1885, ao;; 22 de .Janeiro, nesta cirlu.de pio Josó rlos 1-~ ·is. coul:endo ain ;a no vet·-
de ?\lag-é, na. sab. d:ts :w.diencias do juizo de so da nitiw::t foba o sello por· veru.1, em 
direito. onde se acha_va o ju1z snb;;ti.tuto·~ m:1jor àab. d·~ 10 de .Janeiro do mesmo anno. Que o · 
José Francisco de Pa.úb., comigo e'cr·ivão de S·'ll priwciro tJ·abalho escripto nesse livro é a 
cargo abaixo decbrado, o ,.;olici tadot· Angelo transcripçào d:l. acta da e leição em 2° e::>· 
:Manoel Saldu.nha, p:·ocurarlor do supplicante, erutinio pa,·a depubdo á 1.\.ss ~l i1blch Provin
con..;elheiro .Jo~io ~Ianoel P •reirn. da Silva. e ~:i>d, procedid~ <wl 2 ·t d l .hneir·o ele 188:1. 
per: tos nomeado• . .Jo 'i'o Luiz àe Pauta Aze\'~ to Q(l~ ante~ to registro da :tela. ·lo se!!nudo ~s .~n.l
escri\·ão de or·~1hãos nest:1. cirlad •, c l·l.i ~:u·do t' nio para. ch \;utc. do geral, feito em i dü co~·
So::res <le And_rada e ~Ahll:;id~l. to tahelliüo in~ l'·en_t~_ lU ' 'Z, l:ltl\:0. ilti·ara.m o re.g1_s~ro da ,,ct~1. na. 
tenno nesta ctd<1.de, e as testemunhas Jose elewa.o a tJUe se prüccJeu em '!-i de De;:embro 
Joaquim da Cost::t e Luiz Antonio Pereira do do 188-1~ para um deputu.io <.i assemblóa provin-
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ci:1l, s~guindo-se lo:;-o na m~sr~1a fJlh,1. a parece ser f1;anceza. Ao 7o, que a enca
tr;;~na ·ripção J:.t acta. ela e~erçu.u Clll :-:e:;undo dernação do livro sujeito á exame, estava 
esc.rutinio u11e se procednu C<u 7 do corrent'~ p·:rf ita, e que a etiqueta do me.-rno livro, ú 
para um dêp•ttado ú ::ts · embl·~a. ge1·aJ, o qual da Lvr:.riu. de Portellõ:i & Comp. da rua d:. Qui
ro:;istro teve t) setl começo :i fl: :11 ve1·so. ter- tandt• n. 8<1. B, no Bio de Jan iro. Ao So, final
minando ü. il. 3">, S:)guindc;-::~e a f;sse tr·nb;.dlw o me!lte .. que da rcferi?a acta ~ranscrip~a, constn. 

• .) > ,. , 1 a. vo-
·1 os, c o Dr. França 0.; rvalho 4:3 votos, cujos 
nllnJOJ'Os ·~st~v<un escr ptos por ext··nso e som-

. ;~ J r 1" .., · · · ·. c • - • ' rl ~ • • 
l';:t':~1c• ~.llt"l'ÍOt' f~ postel'tOl', e a ~e.'~Uncla. ff'-1\J não uc:clarr,:·. ciou o juil: por findo C exame. de que 
é i.~Hl ~;_ pri:11'·ir;::. e cJm. Lint1. dt\'C!" a. no:.cn- sr.•larron o !JI'Cs tW: au.to, tJUe v~i P'~lojuiz as
do-::;e ILC) papel e log-ü úh::ixo d:L numet•,t<;fio !>ign~dl) c rubricado, commigo e~crivão abaixo 
signal qu · p~~rcccJ cifl rílspnd ·• i:::, , t \.' lHlo no dcc::iaJ•aclo c ;~ssigna.do, testemunhas .lo:;;é Joa
ent.i·etanto a rc:f ·rirb. folha a tubriea do pres:- ttllim dn. Costa~ Lui;o; Antonit· Perei1·a do Ama~ 
dont.o d 1 cnm:1l"! tC!JCnte-cor~mel t\ei:o;, ·c cr:e a l'<..l, o os peritos j<~ declaJ·ados, do que tudo 
reconheceu se; v ·rdadeir::~.; qn e fl!:l follta:':i :32 e dou fé. Eu Elisiaz·io .Jose de Abreu. escrivão, 
:3::~ ::1ch~.w1-SC lig-ad<lS p•1r grn'h ,.. ~ tf'[l:J!Jo f•O da qne o e,;ct·ovi c ass!gno.-JosJ F1·ancisco rle 
en , ·ad~~rnaçi'ío : '-1 u.e, pa.i"<l. Iilel!lOl' v;wifi · ~u·-<:c, l .. IY~~!.a.-.Jcti!) Lui::.: de P<mla A:;cverlo.-IU
foi •):·lo mesmo ~srs \'!lo de )a,z à: Gna J' -mirim f'm·do .s·om·t:s de And;·l(rle .Almeida.- "'· 

rad:l~ '- co~a. a me~;:1t1. J~.:·~r:~ c tinta. e ~ uê a;. I· ./;~ es;:a?1pi~h.as , a~ai~o ~ol~<t bs, no \"alor- de 
r~:fer:d;Js !olhns .• :! c .•. :o nca.l·s.m desl1gaans. 1:-:;_oo, ~ llam a. fotha~ 11 .t j;:,, que S? . acham 

, '•n· : ·• • ,., -· • • ~ .. ,. _ o r :"'Jllar nos r os •iCtl \'OS antos. Ma.~c 2:1 d 
.l 1 - r !! . In" r 1 .fa.nGiro dl} 1S1"\5.-0 CS('rivão, E!isia;·io .losr; 1 \H'll:'t( (l.S 1'0!1'\0 1'.< 1U lll ~ .. l:";'t • .. 11 ~Cp "1'::\l :·lS: , 

(100 lt lntt;:•:L C tinta C}~ tr·a!lSCt•ipÇãO r.r.. tfr; .: 1Ui.Ci.~. 
f;c to. ó n. l1Jf'~rn~ :1tó ó. Hltnr:• nnàr:l rncncir:na 
o numero dn . vnto:;; ,:I.Jtirlns pc!os candidatos, 
snndo que o pr~riodo onde se M:ha. cscr:pto 
o ntt:uer·o <lo v::>tos notam s.:::r dtt~~rentr~ ào 
pl'im.(áro. scnrl: eu t1·ot •n<o do mesmo pu alio, 
cor11 3. rnes ·n:~ tinta. Que Ancun tr ;l'lHD :!S l!o. :)O 
v. 31 c :~;;. com mu.ncha"> de tinl:l i~1utl a 

· Ju. l.ransci·i r•:1o cl;, cta 
esn:ir-!!"ida no :J:uc·l ;1o:· huniidadc, não {H"i
vando: no er.ta.rito, tie Si) p:yier lar <\S p::~.la.
\'l'fl..;; que est::io <·s ~r1 i .tas. e :o;~'n lo as 1·efe-
r1 s rn:wr-.1 1s m:lls t·ec!uen cs nas Ls 
32 a :34. E. pm·t~\nto, re,.,pond c~t : Ao 1o 
qnesito, c1ne o l'i:~:'orido livt·o tem 50 folhas. 
nurw3r':tLi:•s c rnlH·i:·ad ··s, ::berto o cuc•·l·t·ado 
11elo p!'esid ·nt•· cb c•un:~r:t tea:;nte·coronel Pro
cop~" .Jns'·! d,,s R 'Í": ~rrc c:.t.ü corupc""\t~ntercl•mlc 
sdbdo c t••m o rut::t rn ciua.tOI'Ze. Ao ~ .. ,. 

Conch1s~o.-E o• f~.ço conciusos ao ;jniz de 
<l:rnito sub::t.ítuto. ma.jor .losú Frlln~isco de 
Paula. Eu. Elís a.rio Josú d,.. Abr· '1.1, o (·Screvi. 
-Em 2::) de Jaur~iro de 183?). 

T~'ndo d,)spachado nma petição dos peritos do 
P'"'sent" e::ame, haix~m este~ autos para Stlr 
jnnt s á IU()Sma. )eti!lão. 2\!a.!{é. 24 de Janeiro 
do -!8K5.-Paula. 

Dn.t::t.-Aos 2·~ de .Taneiro de 1885 me foram 

E eu,~Elisiario José de Abreu , o escrevi. 

.J un t:Hl~t.-Aos 2·t de hneiro de 1885 . . ;unto 
a. estes ;..ntns :~ petiç;io. quf} :1diauto se segue. 
E eu. Eli ·Í:u·io José dn Abreu. o escrevi.
:'.bg•·, :,;:.[ du .l:..ttHm'O de 1S8;}.-.-1Úl'Ctl. 

Sr. jniz de direito em snspeno:ão.- Dizem 
~'JU <' o pt·i!nei!"O t,·ab:•lh•> 11 ', liu.o !':X:l.cnin:vio, ft) l Ricardo Soa1'·'S de An lr·atle Alrne;da e .Jon.o 
o regis u·o ch :.c:tn. r~o :z~ •·sCI'litlniO pat•a dnp11ta- 1 1 l.1:i:r. <.e p,wJo .lzo1•ec o, peritos nome·tdos pm· 
dos provil!c1:t·•s ·'i uc 1 cvo lo~:u· li.' 1 dia ~·1 de J a- V. S. à rc· ttt ct·irnento do consdhc~i.ro João 
Ucb·o J,, 18~4 ·, •1•n·' :wt··:s rh l'C~istro ch · " 1l.l.noel P 'l'cit·a d:.t. Sil v::~.,- c'! ue te nilo pt·ncedido o 
aeta d :1 e~cic;:'io. :.;nral ele 7 ~lt:~ .Janeiro ;or- ()Xfl.õll') no li\'J'O do notas do (JSCI":vão do juizo de 
rente o" t 'L e•crt p tn tw~t.·"· 1t \""r:1. 1) l'C~'lstr; , d · d G • · •· 
1 

· • ..:1 • 1 · - · · l 0 .,- 1 D 1 i,., :r. a. frcgu<•zta. ~·· J1l:1.J>Y:'Illnm ~ l'UJ ' , tral.J:l.-
r n n.ct.'~. ••:1 o .cH::t•) pt·m:mcln. <: :_.,- ~ ll · r~;:cr;'l''0 . lho foi i•1s zno e dnl'Du :tté ~o escurecer ron-
do anno pa:Ntdo, "c.g:::nrlo-sc (I ·p~~.;l 0 r.')gt~' ro \ ror me presr ncion V. S .• c tcnJ . de proc ·der a 
de uma C:ll'l.:>. de lt!Jcr l~~· · 1

\;). ·>', W~~ :~~m. j outro-; c=-.n.mcs eo1 di.•f ··rsos livro;;. ro.Jucrem :t. 

cstà _rr.z : ~trada n. . fl s.-- !1. - ' · :\o 4 • (L'l() 1 V. ~- . arbitr11mento d · seu trabalho já fo itEJ n. 
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lHm. e E~m. Sr.~Os :11)tos de q:1~ tr~tt a 
j:V·liçãJ 1·etro. ach:ün-se n:t con~!nsii:) d • V. S. 
::5ir\'a-S'~ a or·d.·rn o que for d · dir•Úto. -:'11<:lg-é, 
2-l <le .Jan•· it·o de 1~83. -0 esc ri \':'lo, E! isiu.·i.J 
Jose cl~ .~ibrt3u. 

re,.ultarlo.foi b\·raà:t. a l'•)Specõi V:l !teta doívl-"l se 
tirar;w1 :;s an th~~uticas e passou-se u edit:i.l, 
qqe tudo es:>c t1·:.:.l.uliw foi a,;;;:.ig-nadu pela u1 sR; 
s ·m emen :u., i.>ori·:1o ou ,.n tr·•lioh:t, s~ud" o edi, 
t.:tl no mcs.uo dia 1Ih:1do n:~ porta tln. ig<"•-'.1-
de,;;t.:.l. p •rOc.;hÍa, lU lo (~OtuO a b: d•~tcr.;•inaa 

COt;.d~::;ã,l,.:._E_n üço co.ncluso~ ao K:,:n. ju~:z . -
Paula, E eu. Blit.iario Jo-:é d1 Alli·cu. e,;e!·ivilu, 
'lue o e:;ct·e~;i. Em 24 de J :n ·it•u le l~S:). 

Julg-o proccd~utr) '-' p:·es 'l1te :1uto d·~ ··xame. 
Entregue se a vai't"', ii··an•lo t1•asbdo em e. r
todo. 1\la.g-é, 24 àe Janeiro d.;i.~~5.-Jost: 
:Fnotcisco de Pat~ fa.. 

D 1 ta . -Aos 2-f d(.) .Tan~it·o ele 1885: pot• p:trt~ 
do E l\: tn. juiz de d1reito sub titulo ml:ljor .J,,sé 
F1·ancisco de Pn11la, 1110 f.JI';un entr•'g,res es1es 

.. 1"11 . ... 

~ a. . ~ .. : • I. 

do suppli ~:?.nte • p 1r eonta do promotoi· publico 
da comarc '~ Dr. Paulo i~rnig--i i o do' S ntos 

~ 

ct·i·çjo, Ed,.:ial';J Jose de .. Ab;·cu. 

Rem"SS1. -Aos 2-k di~·. s do mr;. de .l.·,_neil'o 
de "11)::)5, Íaço remessa <.lestes autos ao contador 
interino do juiz· J, Fructuoso ele Souza L~i t3. E, 
eu E li 'i~. l'io J o.,é de Abt·en es~ 1·i. ' ' ão. o •;,s .;t'" Vt. 
-7-.I · g-é, 24 d0 .Janeiro de iS85.~0 esei'i.vão, 
Abi'eu. 

Receb1mentu.-Aos 26 dias do mez de Jl
neiro de 18 .J5. )or Ja l·te do conta ·lo!' i uto1· no 
do ,j~~ i~zo, Fruc t .tO>"O de Souza Leit~. m e f?:' m 
eutreg•le:<. e!"tf:! :S :·uti;; corn ;l. carta que ad anu~ 
se. "eg-ue . E. eu Eli::ürio Jose de "\.bren, cs-
t,l'l Vi.LO, 

Documento n. 1.-Att-'!stamos que- a letra. 
su pt·a. o •lu p · nho elo tenente-coronel l->c>ly~arpn 
Magalhã.->s .Alvn.ros d ~ Azevedo que ser ~·i n de 
secretfu•io a mesa eleitoral desf.t fi·c;:rue;: i:• OH 

eleiçiio rio rlia. 7 do cm·rento o que j li.r;nnos ü 
necessario fôr . 

l t .l<1J •.)'wtrtm, ·!1 de .fan'! il'o de tsS3. - F;·a -
cisco Jfn.notJ! .·l ' ·VtJs ri. ·~ F o-' sect?..-:l.tt•Jll i" 
Jfucie1 G,,!}J Q~~inc,t.d lh~: -Jianoel .Jos:J R J
dt' i fJ ?J. C:! . 

R~~conhe':o VGl'd~~àeirns as assignat ur;1S su
pras. 
Ma~õ. 11 de Ja.n"il'o àe -18~5.-Em tcst~mq

nho de verdad : .-Ricanlu Soai'iJs de .4.ndi'.'lde 
..:ll rw ·tm!}a. 

Reconh· ~<:O o sig-nal,junto sapr;·~. 
Rio. 2:J de F' ·verei r·o ,e 18 :3 .).-E:n tr~s te:mu

nho de \'0rdaJe . - G. F,·luú; i..-:cu P<Jiei ,·a R~.~-

'í"ll. ' ' ·" . 

lil:n . c E::;:w , 81'. ·- Os :tb:li:r:.o a :; si g nad·!s 
mewb:·o:; (h lll"S~t eh~ itorut da fl· eg-a 8zia t.!o 
Gu:1pymeL'l ll! do rüunicipiu d j Ma:;~. Ctt iJJp :·::l:u 
um d :vcn• commur11 a nd·> :1 V. ~~~ qllC cr re:snl
t ad,) du. d e c;ilo dcBl<l. pa L• 1chia. fo i de '27 Vl)tos 
p a.:·.I. Q can·Hriat,) Ur. Cal•lo , A ntot!ÍO t:t ~ F':·anç;t 
C•tr\·al:t•.• e 1 ~ 1 vntos para o cnn·iidMó cons··lh•!Íro 
Jcr5.o .Mauvd Pcrinra da. Sllv<.~. ; qu<.! com css~ 

'~iZ ~:1 O esta. t:OlUtll\ll1lCat; i:'io OS a :liXO :l:-Sl. 
gn::uks der-ln.ra1n a V. E~. qu) 1oi r. :'uthenLicu 
·iLW lhe foi cnvía..la. não d:.i. igual i'esultaclo - ~ . .. .. '. .. . ,. 

a ~ign~•düs como m ·ml.>l·os da mesa. de~ ta p:.tl':J
chi:·t, pfJd ·nào V. 1~::;: . f:l7.· r o cont'r·onlo d~s 
assi~·t:aturas si não fô~· exacto o r ·•s ilta.do ;\qiÜ 
mCii(:i;\nlldo . "\J:l'e~l!cndo tj•e a.;;; leg itimas :m
t.lPnLic:.ts for·am P:5(;1'Íp ~as. duas pelus rl'opl'ios 
pnnl:os dO.; mesario-: Antouio ::\Iac el G 1g·o 
Quinta.uilha e FJ·aac ·=-co M<\no ·'l Alv··s da. Fon
seca, abaixo assig-nados e a oat:·a. p:~lo ' lo Lor 
I\bnl)cl Pinto d' l{od w. e si ~L (!!Ie fui I'e:n •ttih . ..., .. :"' .,· . ,., . 

pr~s. 

l\b.g-é, ii. Je .T;l.rlei!·o de 188'J.- Em tcste
mun ~)o d<L ver•d:tda.-R:'cardo Sua, ·cs etc .. L~
dJ•acle illm.cida. 

Djc. n . 7.- Exm. e amigo Sr. consdheiro 
Pereira d:1 Siiv.t. 

Dou-lh<: os meu,:; parabens. 

Os a.nigo,; qne Pstiv •r 1m JU P~trahyba t~G-
- . 3. • ,~ • d·- v ' ·i ".. .. (' P. • 

cuu.feriuo di p om:~, decidindo nüo ~J 'm:.~r a. 
· d -i\·:lo \:c Gu:\py, c uja f:t:s:f1c,Lçiio ô n:..
ten ~e . 

E!factiv:1mr;n tc não tenho n. :l •:nor duvich1, 
:.1. t \'ls a mais pl ·na · C')l't0za tlC qut"! c :::.c.;:t 
Yiciad[l. O fat-ific:tda essa nlei:,:iin; ·on~1.:lç::' O:C: 
conse1·vadores desew: •r •g-ado.;. c ji1 11a~s 1,,: _ 
xa.t·iJill d · v,; ta:.- no · ea~di,i:-lto ~e seu par t1 :o 
p:u· J ,:m·rlm YO L;: ~~ilo ao cont:':ll' ~O : o seu pt·oce
diiUent.o nns a.11L r o1·:~s eleições pr·o t ·:Stét contra 
sew -l ll:Wte a.ll~g-a . fio. 

Com•1 sabl-! . fui a. :\f :tzó as::;isti1· :.t ~l~~ ição, c 
ne::se di:\a.nout~ os a migos ·le Gu'-"PY me eom 
uHtn ic:w aul o I'I! S;, lw.do da r- hiçàt}- l'. !•'r:::.nç:.t. 
C •.n•alho "!.7, Cons ·l!,oi. :·u Pc:·ei t'a cb. Sih•a Ll, 
not:cia ?Slt ~~~t'l :-;e _tor~.?u. g.: r·nlrnent'~ n~lor:a 

._ ~ . . ., 
c .:;i ão ~e::> ; i v•~ . 'c:.J u Ci;·m~n·;L ; <I ~~s;.; ,) t·o -ar h :tdo (JUO 
hon:.~ ~~~ lhes fo i ··omrnJJ uicacb •~ '~ l os ~c us \:Or

religi •• n:u·:os ; r.::::ult:l.io r s te ·~1 ·-h} j :l c~p.~ t·a.
v;uuo-; . 

·SO!'PI'IHHl·•-mc. pois. p:·l)pttlll' -r3i) cFas tlc
pois n ,..s t:t corte , e s0:- puuücado no J,,j·,-,.at rlú 
Comm• t •J,:o, nu:; nu di t ::;e~ui.u t\:! 1'- .~t:Jl-.:!o .; . tes· 
t i.l.o o U.tn i g'D tin SÓ1110..1~ t ~ tl'CS votr.1" 0 o :;on eom
pet~ dor 43! t .. t o nã-1 é act·eàit.Hvt~l po;· qu •w , 
cómr> eu. ,_~nnh ec .~ o~ c1c~ it~ ·rl3:;d"SSl i'r ·~UP.t. : a., 
oO:,~e os pai·ti.d.o" e'Lüo d<" l!-(~i.' «~•n i na(L: •s e ar·reg1-
meilL'.l.Ui:ís,c O tin\l.e pó: ci.fcünistâiÚ:iáB 1Jccühiliê5 
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a lo ·aEdadr~, o cr.nd1d~\:·o aceito por u u la:lo, e 
gue:·,·c:uto pelo cout,·:wio. ' 

:Si na a.ct:t 0 anth·-..nti.ca::: CiHl:S~ar css:t vo
ta(:ã'1. po-l-'ü. :~s,.;"g-ttrar co.u a m i . .,; li:·me ccm
vic·;:io. ~ 1 ue. h·Hive ft·:.~.tld l I) f..!sific•~t:ão, po:s, 
coma a c J< • c··mhe ~o os e n;·r)t'\'' '"l'". r • 
G~~~t ·Y e n \Ul pot!e1·ia. l::l t· css.J o l'C u ltaüo d;:. 
~·loi1)~0; OS COll$')1'V:tQOiOS d;~ ',~l)~py u:io cies
roent.il'::l.tn o seu pass~1lb e lnt~ tlelíc:t.t.~iio 1:elo 

.. . . ' 

Oocu :rent1) n. 8.-lll:.a. St'. Dr. ini;. tnuni
ci pal dr: Ma.;.,!'(i. -· Dizem o te :ten tr!-~~t·otlCil .inse 
A.nt :nio Alve' d~ -FollS 'ea. al:'et'(H Luiz Es
cos,.ia Je C::t:>t"O iW.>C ' I'O, r:·~tttdsc:l ~bnod 
A Vt!:S rla Fnns"c:•, ten11ntrl .b:t.titti,u Pin·o C<~.;·
nci t'O du l-tc.!o, tenent'3 l'l'Ud.tWSd Lb n:!e: do 

. ) . ! . . 

Co ISL?.ncio Escoss•a de An.h·:vie. Ju~Lini<trlu 
Jo é ch i<'onsr;;c:•. t\iueiro. AnLOliÍ<l .!o.;é •!:~ Fun
~~~ca iW.> ü·o, .lo:1 1 Jos·~ ~b.t•.ins, ,\lanoel .Tosú 

Con·êa . .Toaqni.m .Josi d~ S:>tr;.:~ Fi.e.ts, .Jusó ;\h~~ 
noel Rndt·i .;u ·s e Mauocl Antonio ch Co t;~ 
LoíJes. el 'itore:; tb p:S(h,:hb da (L:t:'lVtuit·:a!, 
monicipin de lV!a~é, que c:)nStand~:!h;~s te 1· 
h~wi O fttlsilade OU ahó~ f;;is íiC:•Ç:ln lL· S :l.d:-!S 
e ~).uth ·nt.il'::tS ela. nltiu:m eleiç:io p:n·a dr.::t:Hano 
geral e:n :;:a C"Ct'nLi nió e •fU · t.ev' l:jg<H no 
<li::t 7 co corrente n~~st.'o\ ol'l.rochi:•. 01:rlc o con
Sr}lh iro -hio Manoel Pe:·elró:l cln. Sílv:.t oi;tev · i:l 

• • ' • ~ . t • . •' • ·1· 

l bc1·al llr. C:~ rltlS AntÔnio de Fran•·:L C·1rr ·t:•o 
2i vot· •s, q uero:n p:·ot~shr C••nt ·:L .. e s;tS f a I:~ i. 
ft :~í~Õ ·s, c•ne ! elos rr~sultarhs >·lblicados rHiD 
:1.0 primeiro (caodid:üo c .• nse"''arLr) 5 V··Los e 
;lO S' 'g'Llüdo (r•::uvlidttll l:lJet•:tl 'tt \·o::os . qn~ul'lo 
o ro:-;ulta.lo ex :Ctr>, vr.;ri;ica4n pda uws:·-· c pn
blíc"do pnr e ,jt:tl afll~Mlo n::. por·La .Jn ruatr·iz 
com assignn.t•:t·;;ts rl · l••do,; os mc;:;:t:·io r': :lrfl :>llc 
do2i \'Utos i:"l:ir:l o D:·. Cal·1oB :\ !tl:lllli n rh (•'r ;·tn!: •) 

Carv:•lho r~ 1\) para o c r.,n-:cihr:ir·o .lo;t., ·'.bn t H~l 
Per•f' i:·a 1la ~iha, re ·l::f•t•:·•Ju a V,!' .• se d~gn:' 
mand 1 r to · w:~." pu t• t0i",:ln I'~ te p1·11t ·sl 1 nas 
no ia. ~ Jc '·l u ;1 l i ;h·t' elo; t dJ:;ll i:i,~s do uJill! ;,.:pio . 
sendo n' ter :uo in"•Wi(l:t Ci>t:l , Oun·o,;::u. I" ' 

qwwecn q~te tum:l lO es:c prot~si.o s·~ de! d~ll ~ as 
C~ l·tirlõc' tpe f•1•·cw perltd .:: P -de ,rl :L V. ::-::. 
dcf·~;·imento .- EE R. ~1 Guapy·nir·itH, 11 d·' 
;i:meir·o de -188).- J ost} _.t . lo f r) .l 'or•s rl!i 

Fo:.' .~ec •.- jol'f() r.C.r. Fon.~"Crt Ribe!,·o.- .1.<-
.l s · da F 11 ~c--a P:'úe:.·(, 

., • .; t 1 ( • 1 .. i.\ lW n.w com ~c >mi.: ;n. p:wam::~n, :11· ,<~ !nrt.l' 

tJI) t' t r.!r:uo o pr;,•t·~st.o , p;>!'qnn . c~Ca!Ja. :Í.« :tU-ri
bttir;iícs dcs o j:1it.o ns . r o<:.;,ss·,:-; l'll' ,•vi-:t•:··. p ·l:t 
lei ei•)Íim'tll vigcn c. - ~L.1g-Õ, 13 Jc ha·~i :·,_. 
de H::Si'l .- E. Gal·"lio. 
Jü[o Jo"~ l\Ia"ti.ns. 
Fr:.n-·isco da Hma. Pinh~'il·ü. 
,iiJU<'tt :im Jos1~ Ü" S1 u·1.a R·~is. 
Ft·an··il-co M:~t ·ln ·l Ah•e da l"onsc~o. 
7-.r~.nnci Ant0n· ,, d . Cn -ta Lopes. 
Jo.;e ;-..· aücel Rorlt·i !."üi:l,-. 
J~a~üiin .PJ.ntü c.~ruêiro éiô ttcg-5'. 

Con:>bnci' Escoúa d"' An:lr:de. 
.J ão ~>beiel . .;Jv"r"~ .1e A:r.evedo. 
Man::Jél J; ;S,·l Rr:d:·l g~I ·"S. 

.\ntorsi•1 !ib.c el fiago Qnint11nilha. 
.Justi:ti:tll', .J .. s•l drt F<m:;P.ca !W.;r~iJ·o. 

... ' r · · •• 1 > Gt 1 v ~· I i l' • 1'' 

L··Íi: E-;cocia d~ C strn R iuei1·o. 
F1·uc;; ·O"ü !'êan:rel da Azev·,óo Coutinho. 
J;n1o "·~nbnio de ~~u·t:'.;:. Cot•r• ~ ia. 

r..oc ; :LY'ço v ·r w. e1r·as as a:.-:;;!g-na UJ'ttS supr<• 
e t•é:t:·o com exc"pçi:io da ultitu·l t•::;sig11at n·a 
d·~ João .:~ nttJIÜ•J d:~ s,.u/.a Cot•t•!•ia, [JOI' não 
tC!' •:ellc couh••cimento e - JH~rn de assi!!·n:üura 
::Li nd · P'H' :'ernelh · tJÇ-•. 1\:i> g-é, 1:3 de J ,weil·o 
de lf;,-5 . ...:... E:n t~-'S!Gwun!tu d<: verJade.- Ri
C"nl' Soa.,·:.•s de .-lrtrl; ·orle .-ltliWi•ià. 

L!Ln c E:o:m .. St·.-Os ;, b >lXO nss: g·nado::: .mern
'''US da tW.:.S:L c :eit<~t';;l ela. fn~~uczi.;~ . d:~ Guapy

:llll'iLU do •.un'tici )io de l\b•-é. cutuüc•etn trm 
d •VC::t' corutr:uuiz:;t.rl\l l a. V. Ex.. qn·1 o rc .ulta•io 
da ~lei<;:lo lt· st .. t pat'>•chia. ti.,í de '!.7 \'Otu :-; p: , .. ,. o 
caud•d<HO llr. C:1dr;;,; A.nt•.m\1) de ~;·l'i.l. : lç~~ Car-

edital, qu~-l t 'ltliJ es~e t ''(}.balno foi assi:.:-na 1o 
p1.~ l<L tueso. sem em··n1b., bol'!'ÜO ou eull'::linh•l. 
,:;end,o o ed\t;Ü no mesmo t!ia atfi.x.aJo n::t unr t.a 
<b i g- ·e_,:l (l·~ st;t. :-•<:H'O<:hia, tu·~o .como a lc:'i dt!
t\:!'111 1 mt. Faz. ··n h cs a com 1: n uic~teii.o.os ab;; i.:w -
assJ;;-aa·l, s d•;c!m·.-;m a V. E~~. que 'si a a n hen
lic:t ()lle lbe ~·oi envirda llào dá iuualt· snl ra.lo 
ri f'). ~·-:;;.1 e nunc:t pôdo !"Gr a pi·opt•Íf! fi r rnaua 
pelos u.b .ixo us:.;i,::nados como we:ubt·os la mesa 

·1 ·n ·h ia ·JOd<>n .lr. V. Ex.f tZei' o cuni'I·oato 
d :s as~i:rnatu:·a~ .j não fõr ex;:.ct.:t o t'r>sult r!O 
a·!ai :ne~tc;ion ,uln. :'.. cc ,·e ::;.;('~ aiada CJI1'~ as lcgi
timn.s nuthent i cr~s t'OI':ll!l o::;ct·ipta>'. d11as pelos 
:J:·n urws pnnan;:; os m-"s.arl•:S .-\ll o11io , . -~ei 
l) l!,!~C) Qai.!!~a!.l lh<t e Ft~L :(•.i-; col ~haoel .-1he,.; 

tia Fonsc\c;,, ~tbni :;;:n :~ss: gw:td:;s, c ;-, ou Lt·a pelo 
e1Hltut· l\htn0ei 1-'inLo d;J. i_{,,clJn.: e :3i :1 qne foi 
l'C!uCi.!.' d'nV. l~x. uf.io e-t.ivcH· r..,cripta p•t' 

l 
a!_é;nma d(::;:s ·::: lctt r·_ns c eorn o ref•r;tlo .:·e,._~ll
t :t: l n rdo e ,·ct· i:•de1•n. De :l '~ 1!:1 -t·de a \'. J·,-x. 
- lll:u. e Ex:u. Sr . 11:- }··i;.: elo .lit·Pi to · i ::~ 
CiH!!al·t~:t <h P:tt· .. h:, i;. 1 c~o S ,1 e pt·esideu:e d:L 
junt:t ap1F?.Ji0í';tt1· .J' àistricto. 

t1 u;,•)vmirilll · i d • . .t:teil'o ele 18~'1.- J!r.r
<IMl JÕ.J P.c: 1'fgw~s. - F1·a . c:sco Uanoet 
.!::M . ..- ria FAis ;cc.- ~lí!t·:•nio J.1Im~it.Jt Ua!)J 
0 ~,, !·n !.(lni.tlw. 

!~0 onhecirocnto - · RE>c,)n]:r(,- t' P.rdadeir:~s as 
:1 · ~i:...-na.tnra~ retl'c. - l\1:lg',~, 11 :lc Jan~ii·o d•J 
1 85. 

J.~ ' ll t·st:<'IJ1UI1nOd:l. VC!'I~:t.c · ; ,- ((~''{/,•,'( ·J o..;O((~ 

; ~.> r.l;: :ln·f,·,;dc .·l l l)~ft'.}n!.fC . 

D ·e . a. 'J .-lk ,·l 1:.-- ) :\. lv•1n rh ve;·(bdc que . 
< jll:~!~·.l·• YL•'· · .. pt"!:.'Í·I· u tc cl:L C m •1' · ~l~tn :ci ·;i l 
..e '\l 1,;;>. tiv(~ ül~·: .siio dt) " X<~UJitJO•l' o li\'!'1.1 ,l;\s 
act 's.;í , elei.;:\11 :\qn·~ !>O pt'1Jce .c -1 11o di , 7 de 
.l:tn<\ t·n .-!0 (;Ol'l'CllLG anno 11u. frc:;nezi;\ de Gua.
pvni (~ l' rn. 
·X • cnrt.() "Si':\Çn de W :t ·!:) mirinlos <plC 

tive o i'• fol'l·io li •ro em : (l t;U p~11!í'.r , tiii·• me fui. 
diffieU rc ,~onb.c·~~w itn · e h t nh 1 ~ \ :tl>-'a(lú ·. or 
. úui ÜOYO í?i:~IC0i5~Ó Uti e n..,;t\.·l c.;rtií.\'it\ti fliSIS ~'J.O tiô 

•• 
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folhcnl-o nowi c;'!'~:t pr!;;ão nn. costura da.>: 1 ma·s c1ue ::-. tir.ta. com que estava eseripta. a 
fpth;l;:. o · : u ~~ d~wa lo:.ra1· a fl'.l" ~ ·~;: ~as n:io c:•- i 1ol:w. l!:t 1n:d se me ;(~Í : ;n :-~sa o numer·o d ·· vo
hi::;<;;:•m Uill:l:' ~obl'e :1s 0ut:-a;: co~ mesma. tos er~t di!f·~:·e11te daqttelb. em , 1 u~~ csta.varr. as 
facilid~de 'i Ui! em Jivrüs d ·• vnca LCI'll:lÇ<io si· :1ss: ·trt<llt~r:~s d:.s m",;:arios; :-Iém dessas drwi~un 
mi.!a r. n•·(:es.:::lri.:H;en L c h11ver cur I'<lS i rregub riàadf·s, 

Aich1 •i!sto, obsen-!'Í l '!!' n. :1;~ ; :t foi c:::cri o t.:1 1 oue me escauai·am -.ro· wuco tcta"o ·· c -

p:1g na a.ut•J~iür. 'Lit:b:;;n boracos de linhn. al:'!tn dos dn. Ç(l;..:tura. 
Declaro rn<lÍ-< <Jil<' 11 1 111~-iü ~lo livro c::c.o:tlt't'!i ! cor1: 1111 ·-' ..:;l:loJ c~sa;; fu!l!as n1·c..:~!::;, i-<so Ctl nJ.o 

d1::\S ft;,iha;:. 0m hrauc.:> g'i'Uci:;d ·.l."- de ~:d sot·te ! =~~::: · ·Y;·! l':l , ainda 'Ille 1~credit'.) cx.is:.i!-. poqne 
- . . I • 
Jtlnto a co::tnt·a. :: ne o llloi '.'l:uento -i:<do a unw. 1 eo!:.;o C. sse. n:io t1\·e t·'wpo. trl:ls procur::t.11 o o 
era ,;:e .~<lido imcl:~di:tt:lm · •r!te po!:t omra. S<!c; r-ld tU'IO ela. c::!!tal'a_ <'Til pt·incipil) d0 m·'z; Ü') 

Es:e f:1ctu preHd'·r:-:!le m•tito a fd.t:·n·:ão. por ~·'e·.'ere · r·:J findo. pa.i'ó:l. me d i:sat· e~a.:nin~\1' mais 
_qn·:.nto. t"nctl) c•.m1n d::c-pre,ideni:·~ da. ~:ll:1:tra. d t! <:·l:11 ' '::!·o ~·s:-;e livr.•, pt)ÍS qnet'Ja veriticar v. 
J'uln·ic:li!o l:iíd:cs os li\·ros 11 ue :-:er-.·ir::.m n •S 1- e:::~<.:iid;iu de;;s~ f cto. P"lo dito :':nct·erl!t·io mo 
mes:!::; ei ,•. it. :ra.~s d~t.s uÍ\'.•rsas Ú't3 .~uezia" do mu- foi 11':.!-:·ad . 1) ···xawe por fulei.; pr·et~~ros. . . ..... , .... .. 

' ... ~· I .._ . ~ "':·... '· ... c ~ ,. -~ "" (. t.. 

folha,. g-:-uoadp.s em II<'nha: :l drlk;. 1 xi :a~ p~;·q~H~ o qn · J..:; lia con::-ta. niio ~ ~ o resnl-
1. I ç· l • 1' . I 1 - - J r . • c· . - 1 .1 c.Hl'O .111 merhc (j~te nrJnca u:>:::·~ :1.! >l· se- 1 t:••.ou ü:: , en;ao :Ilre.:tt::;·Ja. u · rU:t J>J'li11l'llll c o 

• l C ~ l . . 1 l ,. . J' - . ' • I .., (';·et.;>.riO \ ~~ -amn.:-a -~ t!!1lCli)<:- (c l>l::o;;e que 1 < 1 1. 1 ·!e .J •)))t~•:-o 1 o co•r·;>ntc nnno. c 'HWJ o~~· 
n. m ·nci,:na.do_ J!y;·u ;i;.s ::_ctas_ e:;t · v:~ jJ·~r·_f ·ilo. 1! Ü1·. Fn:L!l<;:a. C:n:valbo e !IISGg-ui.-~a n:\<.!'lella. fr~
l·.neon.r· ·1-o \'tcwrlo: o~~ o 1t•.';'n qn~' fo1 u:·:::- :..;H0 ZJ~, c:Ol!l :dt:.;t:lrnC:\n:.•.J ac: toal. C!'SL nunnt1-

c d ~ o· J , • I • . . I 
se:nt.~ :1 :-:mnrr. os ~1·s. t!pttt·t<.os ~~ •.• ltrG.:;!.! lO óv{e d · votr•s .:uo a ~~d~ mcneron:1. e HWsrno 
llll ,j,- ~ ·!I I ao•-· e qll1) l): )i' C~ (~ rlli) !LOS .,o -:e- ; 1:::0 ~'I·~ ! :-'1 ._. ~- •.~:;n~O:.,"lll rl:l. IO,JD OS 27 YOtOS 
cre·.:'1-rio l:\ e:1u1:lr:~ . só tn'; fG!. da1t; c:;x:tmi:l~t!-o j 11t1t~ :-:.lli oht::\·c n .:~sst cl(;!idi0 . 
por diwinut.) csp:~(:') <!c t·crnpü. -lnr·o o tf 'C \ ' :·::~~~rc, b. ~t!g-nn!i :tnnas' o C:t1'::!:'• .• de t• l::~lpl
y:~nhn de declarar racLiEc::nclo o meu _jur:--.mG:l tO Ji~o de ~10t::ts Í1:• t ··:-mo ,[:~ ~iagé; conheça c 
:;;c :1-<sim f.:>r neer~ssa . io. jm: ~ ii:o dG perto n eleitor:tdo de G:r nvwirirn e 

\I · 1 'l d 'r d 1 "~- .. - -- l · \.. " - • .1! d ~ e. l <~ c .\.a.art;o e 1.00.:>.-JO<~O 1 a -.n· ·o : :o-:~o a::=se\'Oi':1l' ::-. · • ,-..=~·~'111C na:• :,:e a•:t='t .m c 
ela S:!'C(L I seus CtJmnnnheirns e d ·, s'-111 n~1·tidn. dri-se ::hi. 

1\econher,:.o \' " l'chd·~:r~1. n. assiznatura ~u:n·~. ~h;\' ·Z<l:o::::t ~ircum;.;t.:J.nci:~ d ,;· mn o;l ;lnu~. quüu~ 
~b.~~·é. '1\J de ?litll·•~o de 'f;-8\. '· · ) d~) muit·) , s~ compi'Omct:·am s ·m otn·irem seus 

El!l tcstem~tnho da v~::rd:\de, Jt~c(vch So:,,·e:.· I ~t : ! :ig-o-:. mas i:õl>oi é I';:t.c·o. c ~ ·ssa ci!·.,: t:::St.a.ocia 
, (, - - , • I r~:.:: I =--e 11 ·U ll :i Clelçao lj I r' ., :,t JlCI!'O, que pt·e-

Doeumento n. 10.- Rio d~ .Tn.neiro. 2; rl.c· v•~t!idns ~.h iD cons0t·vadorc" <1110 com!'•tr·ccertun 
:\Iarço de Ü\83. :- llln:-. e Ex~1 St·. cons .~- \'0~:-1r:~:n em \'. E.~. 

':) .. - ,, . ' · . 

t:ous :1n tr,•s .!.!HtUtlls ,. 1 ,,~ w:ts. •, ttJgo ' l·· _; er c :.:~'P z tI\ rrzn~· o que t' '\t(" e nau .~n.Ja.~ pms c 
·c,-tn:--a allerado em su:t C!'lcade~·n;\c: i'i·~ ( ::r;-<o c:•:t nm moçr, hon~'S~o e di-..:-no d.<: to ! :1_ n. cnnside
SC\l-"ivetl pois send0 :;m lir:·o ~on·ido i.i'C" ve~c:· s l' ' tr;. :~.o) e t·e ~p·ito e como t~tlt·cpatMlo p••I' t(1dos, 
n;T 1 n:;di:•. 0 n<~m devi·s Gstn.r t •::;; apcrt do n · 1 3:.é mesmo iH)I' g-:·ande n ttmm·o de l\.mi!;o~ dn 
enp~.' n n : ~ f<'llh:·:s. o a p:1:1l•> de n:i0 se poder· · Sr. Dr·. F1·anr~a ~Ca.r;:aiho. --
ab:-i:· C(J!:o a r-~~·ilirl~de c·.~m I[Ue se l!.U :'I) u:u li \' 1'0 Pôd' b:r.ar (_! uso liUC COll\'lCl' tle ' S:l minb:::t 
de er.cad•::rna,·:io n:.: tur~~- l. :1 r.: m d:t it ~ r:n ida d ·~ resu0.~b. 
' JI!e se notou no. parte d0 dclJLro .<L c:~ l ;t e :;uu com Loc1:;. COJIS:dc:·a,_.~étO de v. E~. aLtrmLo, 
nas foll1as, circtnu ' t~nci; ~ c.:· La 'i a e n:"io se dar· i i: \'I.::!Je r~t iot·. ~uni.:;·:..; .; (t· i:~do ohri~·adJ. - JosJ 
<>m um iivr·o, como esse. ja. ~t;:rvitlo •! quo não "Luxslac{ "J Lop;;s S·,bJ·i. ho. 
tives~e sido en·~<ule .. nado de novo, accresc··ndü Doc. n: 17 .-111m. S:·. Dr. ju!;: municipa 
qUi'\ não ··ra natur:~l o estado do li\•ro pelo lado :lo termo ela E<:trelia..-0 con.:;elneiro .João Ma, 
ele fôra da capa esta:n, um pouco torto ; notei . ncml Per•eiro.t da Sih·a, a bem d~ seu direito 
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requer n V. S. se digno de lhe mandar passar 'l municipal, 1)fl.l':t os fazer e~~cntar devendl) 
lJOl' ce;-ti_.ilo ~~ p:tl'V\ of'ficial. C pl'OllilUr;;~t 110S · dcclc:.•:a•. n:l~ me•rno;; nlú.lldaQOS lJUEl ; .réo. ro ~e 
a.utos C i'! me;; ,h }FOCC:3'0 i nst<wl·:tdo contnL I se;· aurnr; tldl> a prc .t:.t· ::~.fi nç:1 :•rov:sona so
GuHherulH .iosr~ Var-~lla.. Assim, po:);~ pedo a imo~ ::t <.11t:l:üi:1 de :3:0 :0·~, ludo oa fút·ma. da lei; 
V. S. defCI'Ítuento.-E. R. i\L I e, find~;s o:; cinco dias qne o pre .ito r~:o teul 

i883.-Jiad·tl-" ele .li,·wirif'.. 
C(?rtifico! em cumpl'imento ao d•::spacil:) su-

' 1 :~ ... "' !}; :_ 

-.·a ·,.:.~~ ... ,.. 1 sto L! ··r·i. r .. . 

rna.r;:i.'), S>ja.i:o t ~S auto,;; conclusos. Cidade de 
Ma.gé. 27 de Julho de 1874.-Gttzlhe,·,;:c CtJr
rlt.:ro C ou! i:) c:,. t ,·a. 

d<td;~ entr.: pat·tc,:; c jttiw cx-officio; :::.utor·, e j' :\a~b m .is s·~ continh:~ om ::s ditas peças, q11é 
Gttilhenne Jos? V ;l'tJl~•t,. cs~~·irüo do .Í':izo de bem e íi~lmen.~e ex.trahi. púl' c.eri;i:Hio. do.: a';l
paz da fr·cgt1n~ta ü:1 Ct\.U::t, t•;; ,J, d·.:llc con~ta o 1 tos n.o pi"l ·::1p10 d·~clat'a(ios. aos Cj l t:•es dou fe. 
fieguinte: . l Ne'"'t:l Villa da Estrelh. OI!l 11wu cat·tol'io ao:; 

Porlaria. ·ns. 2.-Viib da E;;trella.-.Tuizo 2:3 de Fevcrr•ii'ü <h~ 1ô85. Eu. Ed1:ardo Fulg-en
d·~ dit't'Íto :~a. eomat·c c. de :\Ia~ ó, 12 de ~lar .0 ci:t :\.1'<'<'". ••scJ·]vão. a Hser-·vi e a:>signn. E:;-
.l 1~~4 n 1 d ' · · t-ella .Y) {1 " l:;o,.\,...l'"il·o- <le: .lS'\:1 ' J-r;-r·l·"~ -rlo uO . u/ .-ú.<)Cl>ll lCCOn 0-SC, llCLO eontcxt•) (!OS ' • ·~·J t: " t: '-'• • ~ .... ~.- "'· •<.-.! • 

ducumt~nio..; r.nnex.os. pot· ... il~1 rubric~l lO', c.1ue Fn!!Jc'~<-ci.;J A!l·:~: · 
Guilberme .José \":~rella, c.;cri,·iio d0 j;;izo ,j,;~ ! 
p:1·,: da Ú""g'U0ídi.1. da Gui~· . d ·stQ lll'tnidpio 1 
d:~E~tt·clb.. xw úes·mpcühOd:ls fun.:çúe"' do~cu 1 

cat·!!o fez uma pl'oCtti"a(;ii.o L.lsa, à;l:tdo p ·df1:·e·: I 
a }bnod de C:tr\'dho Ba.;t:s ) ·t·a. vcn\.ht· UH! ' 

tet•reoo, :<i tua o n'' c:ó l' te c ue pro;w• et ude ele 1 
Jo:;;é Fr·anc i. <.:O l\1n.chado, <10 c.:mnmendu. .Ol' j, 1;'i.o I 
Fet·t·oit·:L Pi uto Fllg-nci r as, scr.1 ' I ue o cli to ).h.-

da Guia!! do munieit;1o d<'. Eshd!a. 1)úJ'~i ~~:ll1to 
CSlU l!l'O\·ad•), pdos dcpoin1011Los d :'..' tt~S i. · lllU

nhas ti ! fubas e folh:t>' e doctwt:•utos lle fulb.as 
e tolhas, que o ~5U!llm:u·i~du, em u. noite ir• 1:3 
de N,lV,Hllb:·o do ~tnnl, j l(l:>S<:l.lo, no des<:tl!j)enho 
das Cncções r1e stom (~l.Uprcg-o · ~ p0.b : .. dl'eit.:ão ,. 
coutemph<~:io ''Llc \'otavn. :1. ~'.ntonio (le o~rros 
Filguei t•as· Li m~,, !'abt·ié:ou, ::l. pedido d ·~te, u u1;J 

procura•,,ão .í:~.lsa, (hndo poder~:; a Manoel de 
Ca1·valho B:1:,;tos, resi·l•:nte no !HUnicipir~ tia 1 
co ·t .. ! par .. 1o ''~nder o commeudador .ln:i.r) l'e1·- 1 
reil•.t Pinto Filgueit·as, tio do dit' i'il~ltcit••ts 
Lirua. uns t:!l'r.·nos siluaào:; ll<!. eu:.J. do Serl:ldor. 
Eu·.~ebio, do m ·sml) municipio, em a ' ln:t!, al:!ru 
de tL.:·ur :r co10o outo;:_:·::;. nt•J um i n.ih·iduo d0 
n:otue .Jose l<'t•;;. n~ísco i:\hell~ldo. qu" niio ~::::. i:;-

s::;;s::Í.O E:'>r 8 DJ: AGlliL DI~ 188:) 

srT.iJ:\f:\ fc!O. -- Lei w r:L •· a:'\'~'·''';t~:í" •!c a~LI~ .- ~:x.r~;
uiE~TE.-Po.trci:cr.--f:i.~t:u rs~~ J\, .~:·. (::u~d~,iu ,_{~ Uti ... 
·.cil'a ti:Jjui.,Lru .l~ r;u.·. rr:t.i .-I"Jc,:. l~u· .l~tJes t!u St· . 
lJI't:Sl Je u/.c ,-1) it.-·:t~l''-'- a.t;lí,~ -~ (.V1 ::;,. • Z:nua.-A prus.~':Lar. :tl) 
, c IIr!La t\!:11-t!St!lt -. ;l.(~ ~~n :tt ~. ,o :-·r. ; t u!:~•l :·l!t~i~a ... -~.: :~ ul:~.l 

o~ ,,!,\ . - \ 'u :u; :íu ,f,J l'::l.r ·rcr 11. lí-l~S:í. -Ch;uu:ub . 
.'~ cd .t:; ,~ :.t .J Ü;~ \'tJL~t:;lu.-~:o!~Üuu.q.·:io tla d isr..a .~s;~ú dn 
p :u· •: 4! ~ t· l~ . ~:;- ~~~--~.-l.li:-;~~ul'-1\ d1t :::,, .. .-\~ 1;u· ) ~ :anli
U!il! , Am;u·o c.~l\' .. IC3.uti c ;;cnl:' i\a:1lo;o;.-:~mc:•tla ;.ti) 

l' : , ~·t~t:.l!r u .. ~i':.. -{ii,..;-., ~:; .,:Lu ,tús p;t;·e.~:·rc.: lj :~ . t,.t;) c ~i.}.
!_;L~:u~·::;o do Sr .. ~o.:é !.L\l'ii!!Uiv . 

A':; -li hor:t:~ :lch'.lm-se pres0!1tC'> o~ Srs. : 
Mm·eir;l de lh::-t·o:;, A±fouso Cal:So junior, 

. . 
Luz, .Jo'''JGim '1.\l't:•t·es, l.)l·is .:o Pwaüo. DaHt:iS 
Gúe .;. Di ,~s C;~meiro. U. de :>leu Jon•;a :::lo i>dnho, 
Chagas. Diogo de Viiscoucell<>s, .Ju:i:o Penidü, 
:\Iru·es l~uiB., Padua. é'l' ·l!l',Y, l\l:u·tim i<'I·;,ncise.o , 
Can.lido de Oliv. ,ir·<l . Be:wrt·;~ de l'.lene~os, 
.Jo,;é }.Ittrianno, Leand1·o i'.üt.ciel . l:i r~:l·~rra. 
Cav<l.le:: nti, 1\.~ i.~eiro de J\Ienezes, Olympio de 
Camp0s . 

C.·I~lJa!" cem. depois da ct1a.m:1da. os Srs.: 
Ba!·i"to da Leop<lidina, Carn•>iro dt~ Clluha, .losó 
Porup ' ll, :..:.:,i )'i'O Di~lS , Bolnto rt:l.mos. Silnt. 
l\hf1·a, .Jo:.'i.o D;;n tas Filho~ Sigism: tudo. Adt·lano 
Pune!Jt ·l, :Üll.!c:,la O . J\' Ctl"a, c::~("0 ' ) Íi"O ,La, Ro
cha . Antonio d·• S t ! j\lO! l'J., c.;m:<r ,:·o, i\bc'el, 
.-l.tTonso P•}!l!l<t. D ::nJ ~ , Ft·:, uklin Dod·1, H.1Jdri
g-11es Aives, Fr<tll('lS(;O J.e ~:íou~·~, Leopuldo 
Can:1:t. :·an,!l:>l!O :::<out·(•. · un :1., 

Fdtcio d ·1s ~antos . t arubem n:io e !i~ te no log-:<-r, ;ll.:ct·esc'~ q tn .bsó 
Francis:;o rvlttehado, priuârio:o po,;:;uid IL' dos 
refet·ido ' terreno,;, n:i.o ó conhecid.; e n :J m me:s- ! Com.parecem, d!lpoís àe :1.b01'tn a sessão. os 
mo os se11:=; legitimo::> rcp:·escntantes ou sttcce,;- Sr '·: lUeú;HSIJ de A1· 'Ujo, ELtf:asio Correia, 
svres . Por isso, e pelo mais que àos autos consta, Heuriqar•:;, C?.st:·ioto. · Fr:l.ncisco ~el i s;'lrio, 
pronuncio o tnenci.')na:lo réo co tu o incu:'S!l 0m Coelho. à o Almeicb. Gom'~·" de Castre. Ulys~es 
:~ sanct;ão peu:d do§~ · do ut·~- 12~1 do cud'g-0! Vi:•nna, B •za tu 1t. Andt·:..t.de Fig::c:•·o. \Ver
cr:mi.··ai. ct·ime :L~ p:·cw:wicaç:lo; e o o:wig:1nd') j n c.c·k . . ·\ l ci>fo·ado Ju ' J1o:·. D_:~a rt l ch Azevedo, 
á p:i :io ·e livr•;:.ment:,, o cc nàernü . .l u.tJ pag·t-j !:);uão do Ü ll:thy. Cat_-lo:; Petxutn..; Lcur,: nço (~C 
me:uu da:1 "USt~ts. u es~:· iv::L 1 t ;nce 0 nome do i Alb•tque1·q te, J; U '"jtl!.!:.l. .t>cJro. ~uat·~s. Ar::U.JO 
r,)0 11o rol dos culpacl,,:,; r~ expel~a man~a _:o, em : Pinho, C!·uz . Amonw i'~;tdo •. h.odngo Silv~, 
dupli.c:1ta, que ser:\ rerncttido ao Dr . .}UlZ mt<-l Mac-Dowell~ Gonçalv:es Fert"clril. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 32- PÃjgina 2 de 85 

Sesslio em 8 de Abr·il de 1885 

-r:a1t~ram com I'!"~Sa J1:.rtic·ip~ la os St·s. An- \ .. ~.Jf,·cél• Cluru~s.-C. Snllcs.-;-Sch1tfr!T. ven-
to:n~~. \J.·IJ']Os ~~ Atan,jo (•o •s .hl!ilú. r. . . I (~1.!0, com V.tliO elll s. epara.do.-Cw·/os .lffan.~t), 

F'~·Jt,1 r:trr!. sem ca:Js::. p:n•tuj ~:d:~ .. os ::'!'S. /:l- ec::n. vuto C!!J ".el~a1·~du.- Leop ·(-:~J Bul~ui?.s. 
v:q·o Bl)tdl;o, 1\lfl'<.! JO Cha\\.:s, i-1:\rro:-; Colwa. ,. 1 venc:d? ·t;wnto a. V-·htbde d:~ elCJÇ:l'! d·~ ~:n11o 
Deiplâ:!O Citltra. I ~\.IILOIIIO ua Ha:'t':t (.\. P'~l't.:tnt.o. _de_aeco:·d.<J COtil. 

1~ '"" 

São lidns o :1 ppro\•acbs as ackls d.' G c i dosl-3 
ID07.. 

O Sn. 1' SECllBT.\c;ro d:i. conl:a do ~l'!!'ninto 

t'lOi' àecr •to .t 2') c1·:~ :\1a:'<;o de 1 ·,7i. ::o d ·z<~JJ1- 1 

tl;l!' :,":HJrtr d:~ Rcla:;:'Id ·lo r~ o QG .íancl:·o \'.•.na ti- I 
(' lll .Jo;:é l.i!;UO:. C'Jnl {) o:·. I-· na r] o 1)!l1" 1 n Lei. :·n 0l 
~l)i)l a• honr:;:'; ne lilini:,;t;·o Ju s'uprclllO Trl-
bun~l de! Ju .ti<;a.-lntt:ira ia. 1 

:\t~tnrizan !o o ~o,·~1·:1o p:n·n. a 1m i ; t!:· :'t c1r.s::;·, 
3Cli\'a di) e~cr·c!to n t·~nGnr~ r ·f<.1:·wndo .Jo-é 
Xa \"ia r Pet·:y. l":l. Ue i:Jri ~o.- In tci:·nda ~ 

Ríc )oee. M pr·:J\'JllCt:.t do J:.~r'ir· to :--nn o.t:o" 
o ewprez:Jl' Í·• O•l co :n :·, ~~nhi:'.'!'l '~ tn:t:s \·an t:,j(•:;<: s 
con~ L!..;ües e !,!':tr:t:ll:; ~'s •J il'·~~··~('.et·. t nc~dinnte n. s ub-- . 

1~' o to em ·'·epr.u·ado 

(hn n . . - . -~c e .. c.. i, • :trt... : . ~.Jil~ ~ :t._.: t:.:...
gl'::t: p:i:':L :L nr·;;:·~l:Jii'::n;ti:) d::s "'~:::n~ f :rL:tl cda
J '::.raJ0J:t•~ fi;-:;~ . [,~, de rJJo!io a nii.11 haver· duvida: 

clc:t<H':v·s n:\o ,:.•;.,~·t,:,· d .. :lfr1. , 11•1S t.!'O.;c-::tns 

· ~~p:-e.,;:.;•,s nos arts. 127, 128 '·' !~9 do Uh:::;~no 
;·e::a!·JJnenr.o. 

Co11side:·ando qnc na p:!J'ochi:l. de S·1 nto "\.n
LOilio d:1 lht·;·:'l a ada tL 0r~ : tnis·w:io da. m·'s·l. 
nn .\i:1 :-;o de Xovcm n·o. mos:t•;• \'i~in inti·iu;;c:o 
:~choitt.in~cl lwl dci:11!1CllL~ o 4 · j:iÍz d~ p :Z. t!ue 
f'lli!'ott ne~sa •ll.!:1l'idad-") <~x·x·es,;:• :>.. sub,;titnir 
nm do:; i:ll:li'Vl t'at/)~, '·' tp1~ impn t:-1. fi~n!·a.:·. en
tidade e~tl':taha ;i n•e-::1 , o 4 j ti:t. cb pn ao L··do 
·.lo.; 1:-c~ .i ll :t.t:s m , s votados. sendo ,,xcluidn 
;~ssi:u o :3' i:t!Ol \di:.~to .. 

Qt!•.• e,.;s.J Yic:io ins :nav·"l p:'rsi~lÍG no dia dli: 
ele s~:1o. t ' de Dezeml.ll'll~ dUI':tnle (.''l,JO trü :l l!'l 

::.e fFI.:t.:'II'O l, pu:· rn.:io dH ~ubsi.itrliçõ.J':' pref!ara-
(1·· · rllJ" t· ., ,. ·1 el]" 'c"··1rJta n..)o-'" · ··o" t' n ·o•u--~ .. ~. ~ ·· " ·• .. '•:;·1 ~·· .. tJ .:"I. l ' ' _ ... . 

l. 4 ·.. "l 

n.nnos.-lot·i!'::d:t . 'l a ··s. cntret.'1.nto. fk~l'a11 nos t1· b:db.Js d :• 

I .J 1 • • .,.,0 nn~al~o (l ,.., r.. .... -. ~ c·1·,.... c~ · ·iç~o. se :d:) aind il, d0st~ \" ·z excl:lid · o :3° llemp:1r:~ l'efl: J:n : 1t.J-:- •. _ ,. , ·-'-'·• • " . . 
c na. :1.!'111 t tl· c:tv:dl:-l.i'Ía :!1> t •ncnte cor·on'el tnLtlC'Il· .• to: . _ _ . 
E~a-: )!aniz Te!J > ;J0 Samp do, re o:·zn cri) por 1 ,9~;.:! .. : 11_nd:~ n.' !'·~.com :10~1•:.~·:. :h~ mns~ nao fu~ 
decreto d ... :1 rl~ '•·n·,0 In 1~: '-'r., -I"' ,, 11 . .1 .1 l ol..:,G. \ dd,t .. le1 Cf' .. l .. ttl) f\. c.1.t.u,tda d .JS mem 

, •.. C oJ "' t_ ~ I ·U -. • IJ.t. ,.,.. .\..ll , . • 
1 

• .. . 

Oi'OS ,Ja tu rm:1 .-~''"' llunH!Ill::lt•l • ; 
E' lic1o" •:ni n. it!1 :1:·imir pa.:·a ent;-:tr· 11 :1. or•l,,m 

•los t r·alml!1ns o seg";ir:.te 

i885-:<. 1.(18 

l '··o t• : • c,- 1 .,·" in ·· 1 
; · ( flJ ·7 ' · • . : • · · -I • l o . • (., f. . · , ~ ) f •J f, ,f /_ , l t•t '(· / o.~t. - 1 ) 

..:\. 2:1 cont1íli ,;n0 d0 ln 1 nc~ :·i : o. :i. qrwl fll·am 
presenre..:: :lR ~:n 1h1~nt 'eas d:1s el i,:õe::: du 1 i· 

.. • • • t 

Qne o tirn d, pre:::i.i nt~~ e1·a consi ittlit· n s -~n 
g-·~ir.•) UIJW. lll CS)t 'eap;:z de r.OJll !UCtLGJ' OS A.~C lU

d :lo~ ·liiC S • lleJ'a ·u ll'l e:ciçiio (((~ ""f\ rnrochia, 
(J :tde o pt·opt·ío juiz d J direi:o não p0:1dc lC\'!'..1' 

:l u r mt s ·tt \'O!O : 

Q .e cbs :-ts-i;:n:1t. I'~:s dos rnesn.rios e snn. des
igu ·çiio no dH' ·u rl:L :mthen;i··a ern·i:u-1:-t a C:it:l. 

a :st:>. rni)IÚ:1. qUC? na llCt:t <Lt Hl'g':tni-;::t(;iin da 
m ·s:t. '·inet• ' n1t õ:1. ele içõo. res•1lt.:~ ~Ytchnte
IIJ'~nte 1· <~h !lÍ:-iCOrda.neiu :L ttul.~ O:' ,;:ISi:Cit.õl. conl:r·a 

.. ... ., <t• A t 1 
1 

. . _ , o\·a.nr., r>sne , ocnuJI~ n.o; 

1_n_ma .... o. :em, C· •!i l O :~ conv•st :(,'::.? sn.>_:·c e.l s 1 Q!H? (l!Ht· , 0-"'S:.L anth•~ nti .- :1 ,1 u ma CÓj)i:l, r1ue 

te:t:l •. ul :!':l n•t<) l J'~ ·_o pt'dC~~~I) <·[ •Jt.,r:tJ e0J·r<~ n I i cotnmis~r:o foi p :·f!se:He pela n:wt.1 c·on r.cst:ni
e m tor.los a• p :~!'llC .l l iS l'·' !.!' lll:ir'alc:Jte c sern nu r- ~ .,.. h·" ,·om~ 'et·• des' 1 -~ ·m 1r.;.. :11]e·r . ndo-·e a•é 
l~ ; ir.Jr.. !,,. .. . , . \ I .. - ·. -.. . I " ... .. ( ·' r-'' , , .~ . I I_ ......... ' '"' ~ -· • I i L . J 

.. : i:l ~ '
1 ~ ·l .. J. r_ r e P·Li. CO· • r Lll:t de l : n :as JJ1teiras: 

1.• Qne sc':1.m :1. )~ ·rovari:ts 1:00. n.~ D-'' r'l t'\:çõ ~ s I F'in:dllli'H!li>.. (JlW d .. to 10;; e;:sc : factos. c ain
d n.-. ~:l. !':?~hi :·I S ·~ n~ . CO!l.'<é itaem o 11° d is:1·ic: io rb !!~ rio t·e~ult:.tclo 'i'!' 1:~1 e: t3iç.:'i.o tH a um :<_ô ~~~
prO\T: I·J:-! ,;a h t :l J!l ~ l d:d:\to . e dn pr •t~~t.o np!·es ·nt~ !o :•• lo .J 11. :e 

2° Q:1 · · f'f'.i_;: _ '~ ':·o.n ~ · · c-_i !() -! e_c!\::1 ~1 ? ~1 , nnt:: r1n ~i : · · • 1t:1, r·~ nlr.:· :l Ct•rrVÍ!~ (.Ci O de q :1" O-<"lil elciçii1 
;10r a l"ell~ ul:;i,· l!'o~.O o Ut•. L ·rtJ. :H~ • : !: .lt Per,~ l :':t 1 :o f" l , ,~ : t l : ~: e a CO!rliH "" ·,o do p:1ru ~c t·: 
FJ•,-tnw. l 1° Q: H~ ;:, i<!m <i'd tt·adas \':ili J .~ :; tod .s :lS 

Sa lii. das eamm;ssüi;~, 7 d0 .Ab!·il de 1385.1 d·:::i\:Õ s do Ü ' dis t:-i ·t 1 th Bahh. menos :1. ch 
-.·l/.c(Jf'u ado Jt~niür.- "tlb :rto B~:::o,m c..t.- , pn.rochit de S:lnto Antonio d::t. Barra. 
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· 2o. Que seja declara~lo n uUa a ebiçiio da. P?-- 1 OS~. GoMES DE CASTRO : -Antes de eleita. u 
ro~h 1:1 de S,1nto Antomo da Barra naquelle d1s- com missão de resposta i Falla do Throno~ 
trJcLo. I · 

:jo Q ·e sejn reconhe~.:ido e declarado dP.pu- , O SR •. CA~DIDO D ..... E OL~V~IRA (minislr? iia 
tado pelo ~1° dist:icto o. car1dUato diplomado I ~-~e ra) ::-:-E. cer~~ :sr·. presidente, que amda 
Dr. Antomo Rodngues Luna, que r0umu maio- ao de d::cuttu a I alla ~-~ Th.rono,mas a Cnma
rla a.bsolut~1. de votos. 1 ra ~os ~~ :s • Daputadvs nao fo1 convo .~aJa extra-· _ . ___ ..., . _ ! orJ.lnarram•3nte _para dar o voto de graças 

Sala. das ··o:n~ms,oes. ' d0 Abrrl de 188o.- 1 (apal'te.;;), não fot para responder ao discurso 
Sclwtel.-.Aahu·o ao voto em sep::trado.-Cc~l·- da Coroa: a CO!lVOcação especial daC::uoat·a dos 
os .r onso. t· • epu a os em por mo pronuncw.meu 0 

E~lH.Wd(t ao pareceí· ~"'· 108 -18Sú ?os repr:!sentantes da nação, eLeitus deb~ixo da 

Que sej:J. a_nnull::tdll. a. eleição do collf'gio de 
Santo Antorno d•t 13 m·a. c se man le proceder 
ã nova eleição no 11 ' Jistr·i elo da Ba.hia. 

Sala das co::nrnissões, :28 de 11arç-o de 1885. 
-I tr.lefon:.:o de .Aratt}o. 

O SR. PRESIDE:-\TE :-Tem a pahvrg. o Sr. 

O Sr. Ca:ndido de Oliveira 
r. u JT(t,: altr~n ito :-Sr. 1r:~si-

dente. como v: Ex. sabo, conhecedor l:omo ô 
dos ultitn<~s aronto•:imentns p!•liticos. conv· ,_ 
cando cstra01·dinariamente a Assemblêa Ger. :l 
o gov.trno e'te po 1 · a. " ' , 

discussão n votação do projecto de 15 dB jnlho, 
ap•·esent~do na IegislaLra find:L e por cuj<L 
o.dopçiio o Ga.binetc empenha su:J.s fot·ça.s. 

Ao inaugurar--se a actnal >:essão, o gove1·no 
acreditot\ ti ue et·a d~ conv.~niencia para o pro
ni.mcia.mento completo e legitimo da vonta:l•· 
nac:ion~l solPmnemente con":ultadu. agu·1rdar a 
verificação dos poderr'S de to ros os eleitos. Só 
uma camill':l. plr~na pód:~ p1·onunciar-se sobr n a . - . . 
vida o pens:tmento do paiz. De accórdo com 
este principio, a Camara., apenas installada a 

:- . tem s occu aoo com 
esse tJ·abalho, pr•1Ümgado p·1r ca:ts::t d8s nume
rosas complicações 'i ue atlectam diversas elei
ções sujettas a contestações. 

O Sa.. J. PExrno :-Entüo temos hoje habeas 
COljJ'I.f.:$ ? ·- · 

O Sa. CAXDIDO DE ÜLIVEUU. (;;!inist1·o d tt 
f)ue. ··;·a> :-E' <\s•im que. até hoje, Sr. presi
dente. não tP-m s ido possível ultimar-se seme
lhante t1· balho, não obstante o tuuito e;;;forço 
das di ·nas commi~sões, mas. lJ <llo que se deprc-

. hentle, em br·eves dias eF;t;:rã elle em toJo con
cluido e podel'-se-á. constituir integ1·almen Le 
a Camara dos S1·s . Uep . tados. 

E ' tempo. portanto, de vir o governo pe::lir- a 
V. Fx. r;aLisf!l.zendo :;~.ssim o compromisso toma· 
d na. Fa.lla lo Throno, ue Jê opportunamente 

míiuencl~l. do projecto· de 15 de Julho, sob o 
m'H'. to ou deuwrito destrj p:-ojecto. 

E esta a l'a'l,ão d L nos;.;~ re~mião ó o motivo . . , 
l>Ot' q uc e :ta mos funcc10nando. 

O govorno polia. guardar os outros proble
ma.; e que se pren !em ao nosso riesmvolvim•Jn
to sacia, p:-1ra a sessão ord1naria. Até mesmo 
podia. cogitar üa q~~>stão serv1l mas prefer_iu, 

/ - .. .,1 

este magno assum pto, .:{u~ a resposta não s1~ de
mo~:t'lsse, reunindo _quanto antes os seus novos 
el·'1 t s ara r·ofenrem o seu veredictum. 

Eis pül"tiue v•'uho dc~ta tribulla. pr.dit· a. 
v._ E:;:. qL~e dê par:J. ordem do dia de segunda
fe<ra o pr,'Jedo em qw~stão . 

. ~ ::s, antes d1•so, evo c nma.r a altcnção e 
v_ Ex. para_ alguns tramites regimentaes que 
sao necc~sar1os. 

Este projeclo teve pat·ecer das commis!;ões 
rennid:tS de juslÍ((!l. civil e orçamento . Posto 
,.:obre a mesa depois do aunuucio de dissoluç.ão 
.!~Ca.a_wr·ados ~.rs. _DellUtndcs, S\lJ~ponho que 
nao ~o1 subro~~tldo :1 r ... t:... -vü&1. ~era.ç::Lu parDo se• 
cons1dern.do obJecto de delibera.çuo. Isto é ob
·ec~o ·le ex ''di•·nte e não sei si V. Rx. talvez 
por esq uncim, nto, deixou de fu.zcr observar 
esra. disposição regimental. 

Não losso uffi.an .a1· rn;1 s o ro 'ecto re uta-se 
ain 1a sobt•,: a me~a. c pa.rece-me que, de ac
..:ôt·do com ~s disposições do regimento, na. hora 
l o expr-~diento, deve ser submettido a. votos para 
o tr-abalho preliminar set• con-sidr)rado ou. nfio 
objecto de de li bet·aç~o. 

E ·,pois, conveniente que V. Ex:. , antes de 
annund ar a discu;;são ;;olcmne do pt·ojecto. 
ind1que e l'e,;olva si esta form~t!idade fvi oU. 
não pre ~~nchidu.. 

U:.r SR. D.EPGTADO :-Agora '~ 
u SR. CANIHDO DE ÚU\"EIRA ( mi,íistro ela. 

f)t~erra.): - Agura mesmo, q a. e é o~casi:!o op
pol·tuna. 

Eu podi~ particular (} ca.marariamcnte enten
dei·-mc com V. Ex. sobre os te detalhe de mero . . 

' as communicaçõ·•s do governo com o presi-
0 SR. Go:.rEs DE CASTRO dà um :lparte. dente J.a Cama.ra não se fazem publicamente , : 
O S rt. ÜANDrDO DE Or..rvEIRA (mniistro da cum e~tt solemnidatle que dou a~tualmontc ao 

gwm·a) :- Como V. Ex.. s:l.b~, Sr. presi- mcm pedido ; mas V. Ex. . comprehendo que as 
dente, atú segunda-feira Jeve estar concluido o nossa-> condições f:ão cxcepciona.es: alêm de 
reconhecimento; ncst ·-·s dias que fal tu. m. os q u~, com ba~ta.nte pez :r metl, não vejo em V. 
ultimos pareceres poderão ser dados e votados . l~x. um amigo do g binete; ha. tambem :~. at
Dest'arte venho d'a.qui pedir :1. V. Ex. haja tender que todas estas questões, pela g·ravi
annunciar par't a ordem do di(). de segunda-feira . da de da situação, devem ser tr:.1 zidas a luz do 
o referi io projecto, que jà tem parecer das dia. e c.•m toJa a publicidade, para que o pai;: 
commissões, a cujo ex.ame foi sujeito. I acompanhe, em todas as suas phases, o desen-

v. n.-14 - -
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voh·im:•tüo da. g;anJe reforma. do elemento 
sen·il. ( Jlu'ito b~m. ) 

« O Sit. PuESIDENTE deve inforlllar oo nobro 
ministro de que sóiiLente terndado para ord~!Í1 
do ,lia as m.at,):·ias d signadas pelo n:gimento, 
isl · --, ; 
disto só bm dado para or-dem do dia o reco
nhecimBnto de poderes. por11 ue ô assumpto 
igualmente r.~pntado ur-gente e pref<.!re n. · u:>l-
qu~r O:l t•o. ·e. portanto, o no re · nunisLro 
que não houve omissão nem esq uecim ~nto da 
pat·te d.:> or::dm·. 

« Att·~nclürú tW pc !ido do nobre iJlÍnistro e 
agr::dece a S. Ex. tel-o feito d,\ tt·ibun:l, por
'1ne permitte ao ot·ad:)l" decbrat• que não tem a 
menor duvida. em dat· para a ordem do di t, de 
segunda-feira, o projocto a c1ue S. Ex. :o;e refe
riu, sem JII'Ojuizo da ordem do dia regimental. 

« Se:n C'Xpress:• deliber'<lÇiiO d:~. Camara, não 
•' v c o i e u r ... mo o. or con
sequencia., não se pô le tr:ctar de outt·o as·mm;1to 
se:u _que a. ~am:trfl. p:-o•.~eda ã eleição de c? u-

à ver i fka•;ãu dos poder·e.s de deputados que 
estive r · m na OI". I em do dia. 

« O nobre ministt·o da ""uena l·murou c ue o 
prOJ':!Cto sobre o elemento scn·il. de qne :t mesa 

·não tomou couhecimcnt-), pot·que aind;l niio SG 

offenceu a occ:1si:lo de ex.aminat· Olttra..; mate
rias pal"a dãl-as pa:·a a ordem do Jia, não foi 
julgaJo obje.:to de delib:Jração, e requer que 
essa formalida !e s::>ja preenchtda. 

« Vai verificar o que ha a tal respeito pn.ra 
resolver como fôt• justo. » 

O Sr .. ~fi:"onso Peuna :-Pedi a 

com-

REPr:.E;;EZ'\T.\ÇÃO 

• \u~n:5tos c Di;;nissir11os Sr·s. Rep1·esonb1ntes 
da ~aç:'io B~:l7.ilc · ra.- A •1llr>stã.o do element:J 
servil e d;t tr·;an;;for:na,iio .:o trabalho. n{L sul.~
stit;liçã 1 rln braço ~~s··t·:wo p ~lo liYrc. ,; o gran
dioso probl m:1. 'fll·~ prende :1. attenç:io Je todo 
o b;azi!eim sr:n-at..,, e d(~ cujt '-Oltl\:1o .:cpe!!tle 
a Lr.mquillid:de do espii'Íto JHolico. present•·
men te so bl' ··~altado. 

Na c:.~.bmito•a cri ~e que ai.rav•!s ~am•is. vendo 
· raços com o 1.e tcl oue a 

:1ssoberb:1.; ameaçada ainda pela hor:-ivel iem
pest~H!e que!\ Loclo-: int:mida,cau;;arla p· los m::
leficos efleitos Jo proj ~cto qu~J, como um ponto 
negro no t?spnço, foi :!tirado ::o parlament'J no 
dia 1::> de .Jolho. proximo p:·ssado. por um dos 
po leres do E ~ tado. sem medi lar e consulta!' os 
vitacs interrsse~ d11. naçiro , suas desas trosas 
consequ e n•·ias, úi.ad:l. aos espiritos mais escla..: 
reei ios, não é per·mittido prever com cort->za.. 

O transtorno da renda publica, e o aniquila
mento na particular, j á tão ob~rada de im
postos, ó consequencia indubitavel que se póde 

e,-pet':J r; si bem que a t·Jdo.:; os brazileir·os so
brem os desejos de ver liberto o u ltilllo C3.

ptivo, com tudo é urna questão dl} tanta~ c tão 
g-raves consequenci :s, que, para re:-oh,el-u., é 
~r ciso muita pruclencia e alto. ~abedol'ia. 

T • • • • 

:<é ria t1SClilização, p ~:ra n.ll gmn.n t:lt" o fundo da 
emancip:t<;ão, s:;r:i medid:L salut(l.t", que, em 
pou,~o tempo, po:<l tet·mo i e~cravid <O , sem • 
prej ui:w do pr·opt·ietario e do intet·esso para 
a na.<~ão. 

U ~~a lei s:1bia e energic 1 que obrigue os 
occio:;os ao tra.b::l.lho, compellin:io os vagabundos 
das cidades e povoações a se empt·egarem, 
seri:J. a melhor lei de eolonisa~·ão para os nossos 

I' "~ 11 t 
trabalho ; falt1m-nos, porém, meios de 
gal-o. 

São est.~s, Augustos e Dignis~imos Srs. 
eprescn an es a. ~ açao, os vere a e1ros e ~m

ceros sentimentos dos municipes da Conce1~:ão 
e com ellt:s os da Camara l\Iunicipal, a quem 
cabe a honra de os depositar em To~sas respei
t:weis mãos, para., com o esdarecido espírito e 
sabedoria de t;i:o alta corpo:-ação, serem t~mados 
na de\·ida consideração, como es1lera esta ca
mara . 

Deus gus.rd·• e felicite (VV. EE:s:s., como ao 
Brazil é rnistor. 

Paço d <L Camar:t ~Junicipal d~ ci:a,le da Con
eeiçã.o. pro\·iru.~ia do !\Enas G •}!'. t0>l, em sessão 
ot·dinarÍ<l. aos 17 rle Outubro de 1'i:-:i4. 

Aos E~m.;. Srs. Deputados da N~çiio B:-;:zi-
leira. . 

O prcs!dentr! da Ca.maro, Scúas!itio JosJ 
FerreinL-.Ioa uim S. J[((cie r .-Jose F,·an-
cisco Sof/,.,.CS .- .11 anocl Au_,;uslo de · tJt~;a 
B,·and{lo Pcd,·o.-Jur.ur.únt. de Oli-veh·a. 

O Sr. Zan~a: -Tinha ped:do ~ pala.
vra p•' ll. or·dem para 1;ondern.1' ao Sr·. presiden
te que não é ditii :il wri1i.~: !l' $;i com effeito o 
projecto 15 J nl h o; foi 011 não julgado o~
Jr~cto de deliberação. O cbef~ da ~ecretar1a. 
'pcrleria prestar in1~t mações a ~emelha.nte res
peito. Si S. Ex. qnizer fazel-o j~í , póde real
mnnte eh~g-,n· à eer: eza :--obre e~t~ ass umpto; 
si por-ém mais tarde. o ora.•lor nada objc.~ tará á 
rc~olução de S. Ex. Entr.'tanto, pede a S. Ex. 
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que ~arque des~c jà para segunda-feira a dis-1 . O SP •• BEzERRA CAVALCAxn: - E' do rr
c~ssa~ ~esse pr~1ecto na 2a parte da ordem. do gt:nento. bem, estou apenas onunchndo o fim 
d1a. d1v1d1ndo esta em doas part~s, o quo am- para 11ne pedi n. paLLVJ·a, no intu to dn prevenir 
da e~tã de accórdo como pens~~mento d•J S. Ex., lJU~ o Diario 0/fic:.at menci•mass3 unicamrmt•} 
pon?o na P· parte ,as .. aateria.s r1?e se reputam os nomes dos :1~:e d:·ixaram de respond0r :i se-

rr ; ')a,. • • .;. . - "' 
• ~ . ' ... 1 ... ~-

Este é o pcdid:). que o ot·ador taz, ao qual tirar! m-se d'~pois de h wcrum compar:~cido i 
S. Ex. a.ttenderi si o julgar rasoavel, na cor- primdra. 
teza de que sujeita:·-se-á a ( ual uer deliber:1~ão 

e . •,x. 

O Sll. PnESZDE!\TE:- Quanto á prim.•ira 
parte do pedido do nobre depntado, n;1 de S. Ex. 
permittir que ao menos tom~ o tempo re;:::t.ricta
mente in iispensa.vei para. examinar o as~umpto. 

Não é matet·ia urgente que exig-a 1ldib·)ração 
imrnediata. Ha um lllCZ que e•t:l eamara. foi 
aberta, a a::r-<~rnbléa geral tl3m tino alguma;; 
sessões, 0 o nobre mini«tro da guerra nunca 
;:::e krnb:-ou de reclama!' sobre est~ assum to. 
POJ't:tuto, não se pôdr~ exigir qu·~ resolva im
med;atanv!nt0, e nem ex:tranhar qlle tome o 
tempo n_~cessn.rio para verificar o que ha a 

ORDEM DO DIA 

Votação elo pare:·cr n. 77-1885, que annulla 
o cli ploma do D1·. Severino H.ibei.r" e reconhece 
deputado p ·lo :jo di.st!'iclo ,;a provinci:1. do Ri.o 
Gt·and1; do Sul, o Dr. Barboza Itarrui. 

0 Sn.. A:-;nRADE FIGUEIRA reclama que não 
ha numero na casa. ~:s 

o Sn. PRP.SIDEXTE manc1a pl·occder a cha
mada e se reconhece terem se nusentado 
os Srs.: 

1 Campos Salle.;;. 
2 Sil \':.t l\Iaia. 
3 Bulhões. 

1 eu·o a uz. 
5 D in.s Camei.ro. 
G B. de Mendonça Filho. 
7 Chagas. 
8 Di.ogo de Vasconcellos. 
9 Leandro Maciel· 

10 Olympio do Campos. 
11 B :rão .la Leopoidina. 
12 Jo~é Pompeo. 
13 Ben.LO Ramo>=. 
14 Ro lrigue:> Alve~. 
14 Leitão da Cunha. 
16 Felicio do~ S:tntos. 

Fie~ fl-di.a1h~ a votaç(lo do parecer -por falta 
de numero. bern como a ,Jo..; -iemais designados 
na orJem do .!ia. e a ele1ção de commis_sões. 

O Sr. Bezerra Cavalcanti 
(pela o;·clcm.) :~Sr. presidcnt0, ~.~u disse, ha 
pouco, a proposito da expressão tramoia, tm
tas vez~>s repelida, e que ouvi d~1quelle bdo, 
que a tramoin jtí. se ac~:~v,\ f :z0ndo. parte_ do 
dirPito commum em poht1ca, Pret~nd:a pedrr a 
V. Ex. qun ~~~fizesse menção expre!':sa. 9-u':r 
na publicação dos nossos trabalhos 1~ 0 Dzano 
Official. c: c1er na :1cta, dos nomes dos deputa
dos que :;;,; retirar;.tm depois da primeira cha
mada.. 

O Sn. PRESIDENTE :-E' do regimento. 

qUI), ·~m vista. da cham::d:J, fH) man lo:m publi
c.: r os nomes dos q uc se :m .;;en turam. 

O Sn, BEZERRA CAY.\.LC.\XTI: - .:ld ca;l.te
lam eu pretendia fazer este pedido : mas, 
como ouvLo Sr. 1° sect·e~ario diz<:r posili\a
m··nte ausental·am-s; os S1·s. deptltaclos fulano 
e sicrano. -deixou de te':' rat.ão de ser o mes
Ino pedido ; o provei '.ando-J~:o pois da paLvra. 
soruento para deh::ll' provado pelo f·cw, que 

' ... . . . 

rscrupulo, 0, nortanto, p:rd-su o (1i1·cil.o d~ rc
crerninar I) lado g-o\·et•nista, quand') este por
ventura entenda conveniente fazer us~) de tal 

.\.. rluestão e~sencial é q11C o-: nobre« d•·pu
t:~.dos ch n; •posição adoptam a lrarnoia ; ella, pc: 
con-eg-:1in"'~· j:i faz pat·te de sua ly1gagem, 0 
preci::;ão de inventat· cousa nova, para que pos
sam recriminar aos seus ad\rersarios. A',~sla re
criminação p(:rdeu hoje o diroito. 

(Ha U'in aparte elo Sr. Can~ei,·o da Cttnh:t). 

Não ucrü aventar a c ucsUío d•; reccdencin.; 
si qnizessn f<\Z01-o, apontaria numerosos casos 
de tramoias ~emelhautc's, empregadas pelo lado 
conservador. Quer~ a pena~ consigna:· clara-

o ~ l ... ~ 

de advoJ•sarios do go\·erno empregou :1. lramoi!l. 
C'Omo rectuso contra clle, retir:m lo-se da casa, 
lo~o que o nobre ministro da. g?erra julgoa 
con\'eniente !"(~querer qnc o proJccto sob1·e o 
elemento set'\' il fos~e dado para a. ordem do dia. 
d~ seg-t:nda-foira e submettido hoje rue.;mo i 
c:1marn. pat•a decidir, si. o consider..:. ou não 
objecto de deliberação. (Apo:ados). 

}, minha p!·opo,;iç:!o ficou, i;ol'ianto, p:·ovada. 
E' () que eu d ·s=•j::l.\':' tornai· bern salicnle e 
IJem claJ•o: cada urn emp1·cga :1. lramoia quando 
Jhc convem; liUet•endo, port.! m, consen·3r O di
reito <le c ·nsu1·ar os outros ! (Apoiados). 

c~mtint'ta. ::t ,liscus~ilo do pal'ecer n. 83-li:\85, 
annnllaudo o diiJloma do Dr. Am:lro Cavalcanti 

')o • 

Ceat·á o Dr. Antonio Pinto. 

O Sr. AlYaro Oatnin.ha. começa 
deplorando o f0:1.c..:to de uào poder s··: admittido _a. 
t om ai' parte no deb::ttf~ o nobre cand1dato de ~uJa 
eleição se trata., 1 ela falta. d!1 n_ume1·o de :::-rs. 
deputados, eomo s~ acaba de Yenficar_. 

Muito melhor que o orador, poden:1. S. Ex. 
defender o seu direito.,:porque conhece todo::; ?s 
incidento'S que se deram por occa~ião da elel
ção, a que se procedeu em o f;, de Dezembro do 
anno passado. 
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Diz que tanto niai.s deplora. este facto, quanto candidat~ diplomado, scmdo interpella:lo pe
S. Ex., no seio Ja cotnmi:,.,;ão, tinha. dei:s::ado ra.nie a. commissão na prr'sent,~a do Dt. Cados 
de a\'(•ntár muito:; pontos. agu:tdando-:;e ~~~ra. ~~toni e:s:-pl'e!';idenle do C<~ari, a respeito do 
a. discns:>ão que h::wia de ter lo!-!at· no t·ect:~to JUIZO que tinha wanifest:1áo sobre a inr.er
da c:unan. E ainda mais sente a. au;;eneia do ven~ão ou nüo do mesruo presidente na eleição 
illustre c_:mdid::tto. p_orqu~ sua. pala:vra cl?-l d? 2~ di;;tr~cto~. declarou q~H~ em todo aquelle 

do 2° districb de sua pro,·inci·', e:sc:tpantlo-lbe, mas, o qu'"' r! de estranhar, nem um, palavra 
por conseguinte, aqlljllc que mui ligeLra.mentt; sele a sPmnlh::mte re,;;p·~ito no seu diS<\ut-.~o. 
leu. A verdade. diz o orador, ê quo 11 gove1·no 

I:to posto, v.1i arrechr um<~ insinuação qu0 o não intervoiu em nenhuw (los disrrictos em 
no!,;ro c::tndidato diplomado a.tiro·•, n:Io sóment•:· qll~~ o ora lor 0. os ,.;eus colleg·as cous'r\·a lorc;; 
~obr·e o orador. mns, o qun. é i e;.or. sobre a furam c:tndirlatos. Deixa. a defesa do ex:-pl·esi
maior·ia da commis,-ão. dizendo que, sem 'lue d .. ate do Ce:u·:'t aos n bres deputados lilleraes 
o orador fo;:se o relator da el·içiio. ch:luui!·a a prlo qu:~ dtz respeito· aos di,trictos que os 
si o. p:tpnis r"eb tivo3 3: e~~· a c>l:,!iç.ào. c_ fizet·:· cle~eram. C: 'm r!>lação ::1.0 .:istricto que o ele-

. ... -.. . 
c::m sentiãr· contrat·io, 

tod:~s ns 
vencido em (p1alq u e r 

commissão, não pôde prestar a ti·~viJ~ attenção 
a e!' te' papeis, e por isso a su::t exposição foi 
deficit'nt~. e por tal for·m::~. que, qnan lo no dia 
segui;1te :iquelh em que S. Ex. havi:l feito o 
rebtorio. o ora ior tc\·e,a seu turno,de apresen
tar seu p~weeer, ::~. commissão, em sua m:liori~t, 
declaro:! que. pch primcim \"Ct., ou v in. n. c!\.ro
sição do proce~so eleitoral uo 2° di;;tricto do 
Cearâ . 

O nobr·c c~"l.~rdi,[:::..to cliploma•lo foi aindn. iu
justo. qnando diss ·• 'Jll'' na. corumis~:'lo de in
:lunrilo nem seq1rer se h'l\"h all~gn.do a nulli
da.dr~ da elei~~ão da lmpcr~tl'iz, nullidado t•ata 
que l1:l.\'i 1 p::ssnrlo no sr.gondo dia em que o 
oradot· te\·e de apre~entar· pn.rece1·. 

Depoi~ _de~ inv[)C:l.r o test •munho do rehtor 

çõe,:;, o orador, vai entrar em materb occllpnn
do-se em primeiro logar da eleição de S. Fran
cisco. 

Diz que é necessario que não passe sem pro
testo o que disse o noore candidato diplomado, 
isto é, que o seu contendor. o Sr. Antonio 
Pinto, e o orador tinham si lo candidados gov0r
nistas e que, em favor dos candidatos officiaes, 
muitos me" os foram empregados e muitos abu
sos prati~udos. 

O orarlor jà fez sentir à camara, em aparte 
que infelizmente não foi tomado, que o illustre 

e ~ 

çn,,, se fm~ pa1·a alli. e o..o contrario foi victima 
de um cool•lio que de11 ao seu aJve;·---rio a. 
V~\ot.a•·· :n rio ;)Q • " 1 •• " ,~ 
de um coll"c:or-, u o qu·~ é mais cu ri lSÕ, é 'lue 
rss·~ nct() fi~ur:t na lista dos seu;; auserõ<Wiüs, 
cot~o pr 1 ticado em fu vor de um de seus 
a o:>. 

Est<~ st:sp,msão. accresccnta o orador, que 
fht"trrn entn:l os actos de rea<;:lo pratic:~ io ,: p ·lo 
p1·esiden to d:l. pt·ovincb, foi ,iocret "~o pela 
ju;lt~-.. da. thesouraria d'1 fazrmda, o qu•J basta 
para dar a medida da. boa. fé com que o<> ami

ir!os c alliados do noor<3 candi lato di plom:llo 
falbm em 1·eaç:1'o e interferenci~l. oílici~d no. 
provinc,ado Cead. 

O St·. :::o Vice-
da p,·c.ddenct.a.) 

O or dor, tenào ~i·lo chamado pessoalmente 
ao dnbn.tl'. não o:l~ deixar de diz0.1' :: rr r t o -
sn. rebtivamente :."t sua el•:iç:io, embora trate-tie 
da eleição do 2o districto. 

:\.d:ni1·a-s·~ que o nobre candidato diplom:t!1o 
não yi.•sse confirmai·. na. tr·ibuna 0 que disse ã 
co:mnis•â:1, isto c, qu<'! não tinha nneontl'<ldo no 
2° distt·icto \·estigio do. menor intervenção por 
parte do governo ; com essa decbr!l.ção S. Bx. 
s ·rin Cí•hot·ente. 

Declara o or.:dor, qur. clle, o Sr. Antonio 
Pi: : tu t' out1·os candid'ltos conservn.dor.' s na. 
provinch ·-do CH:1r:i, n:'io for.,m canditbtos do 
go\'erno, como falsamente se affirma. was dn 
uma allianç::t politica. . 

O g-o\'erno nad~ fez ~ favor d!l. candidatnrn. 
Jo orador· e le seus arl'tigos.~ô no 1° dist.ricto 90 
.; tanto~ funccion rios ublicos votaram elo 
c :mdi.ia.to opposicionista. No 2 ', 3•>. e ;:;·• di~
lricto. foi mantitio o pessoal, que, :.t m 1is de 
6 annos h vh \';ido pachmtemente pret-:arado 
pelos seus adver11arios. 

O c: r ndidato diplomado começou o S"~U dis
cnrso assegurando qué o juiz municipal de 
Trahiri fõra licenci;:do expressam·•nt.B parn 
dirigir a eleição em ter·mo diverso d'aqu• ·llc 
onde exerce jurisdicção ; a verda le é h: ~ver o 
juiz podido licen~:a. justamente para não !l.ssis
ti!' o pleito no seu termo e não ser accusado 
mais tarde de intervenção. 
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A eleição em 8. Francisco foi mui dis\)u.-~ tuiç.ão 111egal dos dous juizes de paz. Os que 
tada, ~as basta lêt· a ~cta. !)a1·~ reconhecer a for:1m substituidos, com'_1lu~icaram por otficio, 
regularrdade com que fot ella felta. a c·PlSa de sua aus:mc1a; esses documentos 
Ames~ a.!hav;t-se l't~present:da, por ambas estão com n~ :firmas dos signat::irios r(·conhe

as parcialidades, e o prituei..1·o a da.l' te-:temu- cidas, e acham-se entre os 1_)apeis entregues & 
nho disso é o nobre 0andida.to diolor::1ado, L ae c:;mwisaão. 
em um requerimento, presr·nte à catna1·a, l)e- Outn ~rguição feit:t contra a eleição de 
dindo ce1·tidüo ou attestado, fall:1. em m:;iol"ia e S. F<a.ncisco foi a .rejeição do fisc:..l do can ii
min~·ria da mesa.: dato diplomado, quando se installou a mesn 

~ , 
lnbl. trav. ,Ja f•om o ruo.ior ewpenho, houves
sem os eleitores vgtadof'em ap:-~,;entação de seus 
diploma~, em contt·o.rio ao que terminantemente 
exig-e :1 lei, e o que é mai~, sem que app:u·e

·cesse o mesmo protesto da parte de qualquer 
pessoa. 

O facto de :;;urgir tal protesto só H dias 
de1wis ,Ja eleição, 'tuando na acr:-~. for·malm.:·nt0 
se drJcbra haver ca,la. ~'\leitor ex.hibi:lo seu titu-. ' 

Teudo-se reunido o;;: membros da mesa p:1.ro. 
a respeclh•a installaçüo, às ~) l\Ora;;: do dia. 30 
de Novembro, corueçat·am os S P U'i tr;dJalhos, 
c qua ndo estavam e;;tes terminado~ r: ~t :'lCt~ 
quasi concluida, depois das -10 horas. ::.ppare
cer lW. :1lguns ele :torea, ou appar- ~ceu um, 

. ap1'csenta. do fiscal do nobre caudid:.tto liplo
mildo. 8sse fiscal não foi. admittido, pois esta-ra 
concluid.a a act~. Ha um:.1. declnração ~o viga.r·io, 

' o· 
com as exig-cncias 1egae::>. 

.:'.. a.ppa.riçffo tle~se pt•ctesto, tã:o i:ade, ·~ con
tr;.'l. r u ··m o fez. t-; não óde r<> "ndicar a. t:ma 
elei~,~áo 10,~itim:t. 

Nu. acta trat~·s \ do Yoto do nm eleitor, :i 
cujo re,;pei.to tinha havido rccnrso para Re1a-- - . 

"' '· sepat·:;~.do ou não; o tabellião da loc·,lida ie <le-
cbr ·U, qnc protestaria se o \·ot,, fusse tomado 
em ~epar~tdo, e effectimmcnte o f ·z. 

Eutt·e o,; pap ·~is do Sr. Anton1o Pinto cstà 
l.tma certidão p:1s~ada pelo rabelliüo o Sr. Le
ont1 no, clwfe dD. p:,rá:J.lida.de que su~tenta.v::1 a 
candi !atu:-a do Sr. Amaro Cavalcan~i; nclla 
se de·_·lat·a. h:tvnrem todo-; os eleito1·es votado 
apl·escntando set~s diplorn~s. N:1o esca ,:~ a 

•. • ' .::> I 

que de,;trôe as :tsserçõcs ào cnndidato üiplo
nw.do. 

0 ~·llcto c e não h.aveJ·. lo~o do· ois dn t·31'mina-
à 6t<'lÇ'f'lO, an·•al'Ct.:ldO O meswo pi'Otc;;Lo, Vel'

al ou ost=ripto. em reh~ão à e:s::hibi~ão de diplo
mas dos eleitO"'E'~~ e pt·ova de n•1 o han:l'-S0 
dado s<':::elhaiJ. .. -: •-:~•ls:~. crn que t~1.nto insisto. 
sem ft,l!d:uuentos. o illu;.;tre condidato diplo
mado. 

Arnrm::do. <..:m ~. p:.:.r te, o Sr. Amaro Gavn.l
cann qu<~ hotn·e muit::>,; p:·otesto;;; contra. :1.quella 
irr•':gll lat·írlade, diz o ot·adol' que ~ó appn.r:!CCu 
recla:tw ç~io quando o candidat.o diplorl la,io. sa
bcndn-sf\ vellcido no pl ito, f•~1. um:.:. Yi:•r;em n 
S. Fr·aucisco, p:u·n :Jg"IJ it~u· pro\•:ts. confes :llldo 
corajo~a.mcutc haver t•}Íto scmelhantr~ cscut·são 
COllt o fim <h reunit• 111eios de nullific.1r um;t 
elei~~ão e podet· eonse>gui r· diploma. 

O nobt·e candid:tto . diplomo.do foi :lot·roL·:do; 
1 ·t' · de seus alliad 

ticiaram o facto ; m:ts, depois, p(\nsou-ae om 
que h:weria cet·ta. \'ant:lgrm em dar-lhe diploma. 
e, para conseguir-se este. é que S. Ex. cm
prehendeu a tal viagem a S. Fr:tnci~co. 

Q11a.e<; as provas apresentadas p elo nobre 
candidato diplomado~ Uma justificação c uttes
tado,;. .Justificações e attestados tambem :tpre
sen ta o Sr. Ant0nio Pinto, c com elles prova. 
que a exhibição dns titulas de eleitores fez-se 
com o rigor exigido pela lei. 

T mbem não procede a arguição do nobre 
c:~.ndidato diplomado, relativamente :.i. substi-

confir:na o que diz o ora.dor. 
O orador passa a fa:r.er :.1 leitura de docu

mento:--:, ara rnYHr como a. n!eição drJ S. F t·an-
c:sco conru regularmente e com !.·t~oro~a 1'5-

Cc'l.li;;:lçà0 por par·tr! dos amigos do'"' cand:d.J.tO 
diplomado. 

~ 

ser un:mime a. tuesa de S. Francisc .. , e para 
i"so basta lêr o reqt~er·imcnto (le S. Ex. ; ''hi. 
confessa elle que u. rnaiori:1. da mesa se lhe 
mo,.tr·ara hostil. Quc:n d:z maiori:t, di:-: uu
nori:~. 

Torna saliente o facto de declarar o 1::.-.bre 
candidato que o tabr~llião Leontino fôra com
pt':td:.>; isto, porér1~. só foi dito quando S. E:s::. 
viu q uc a certidão passada po1· a•r uclle d~>strnia 

~ :4 ~ ~ 

esse tabetWi.o é o mclhot· amigo do-cMdU:üo 
di plomnd._,. 

Ainda nara rovar c ne a m0sa. dn S. Fr:uJ.-
ci:=;co ni:io cr:l unamn1e. asta o a ):\IX') asst
gn n.do dos ele i torr·s do cnndidnto di plomnilo. 

No 2° districto do Cea rá, ha. dou~ gt·a.r;dc,.; 
eolt ·gios, onàc uma das p:wc!alicb.tles pnliti·a;;; 
se :1 chnm rcprc"Ciltac!as, com ox.cl u -:~o rl ua;;i 
eornpleta dos adycr·sarios: em S . Fr·ancisco o 
elemento cnn~"rva.'ot', pr0dominn. ; na Impera
triz, o demcnto que npoi:l\"::1. o nobt·c cnndirJ;1 to 
diplomado tinh~L consiolerwel maioria. S. Ex. 
dit·i:;in :1~ ~Has b:·.tcrho;; pnr:t S. Francis;·n, poi.; 
cvruprebcnd"u gnc d'oul.m fôrma n:io lhe era 
pos.;i\'el ri!' a,lui jtt•tificar o ~en pr;) tenso t!i
t·eito. 

O :Sr. Antonio Pinto não foi :.i. Imperatriz : 
com ~s ~1cta" ll:). m'i'io, provou cbrament·'l que ~1. 
org:.tni.o;;ação da U1P:':t dt'!.;se I'Ollcgio at•a nulla. 

· • · ã l s a int uir 
no resultado da sua elr)ição. 

D(~ f(lnde com documento o p ::recer da. com
missão, que teve os melhores fr1ndamentos para 
propór a annullação da el.:ição desse collegio. 

Se ·procedesse a doutrina sustentada pelo 
nobre candidato diplom::do, a. eleição d" II?-pe
ra.triz podia ser a.nnullada por outro roott··o ; 
isto é, por não ~e ter esperado a.tó :J.S 2 hora.;; da 
tarde pelo 2o juiz de paz. A participação de 
auspncia deve ser feita por ei;cripto, não basta 
a verbal. 
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A lei pre\·eniu a hypothese prevista pelo 
nobr,; c:1ndiuato. de ca\tir o juiz de paz ,!oentc 
repenf nam~~nte ou do n~o com par ·c e r r o:· mo-: 

__ _ - tivo impre"l.'isto; ,·, a sua substituição por um 
- - eleito. 

· Disse o nobre candidllto d1 1om:t lo ue o 2 · 
j:iz de paz da. Imper:llriz se hwia apresent ,(lo 
pa:-a presidir a. mes:J. por tri~~ eleitor.1l, ~fim 
de inutili:;ar a el·~ição tio.,se colle).!'io. Si assi:n . . 
o , ., n:1. n mnntca o, e v :-p·'ra.. 

E" es~e nm .!os mr>ios rmpr ·g-ndos p~lo nobre 
candidato, para acbat· mi fé onde ella r.ilo 
existe. 

S. Ex. tem 1m~gin:t\-ãl) fcrtili;:sii~Ia, e o 
or::tdot· ret~onhec·~ a su• fet·tilidade no modo po;:
que proc.:ut·ou angari:>.r doc•.1mentos de pro\';•s 
nullidadc des ... a. eiei<,lão. 

O nobre t::llltliàa.t.o não S'3 occupou d ~ el0içiio 
~o Tra1!iry • . ':omo fez pera_me :- commis~ão ~·~ 

amig-os do D1·. Antonio , Pinto cluize1·am faz'::r 
eleição, mas desaprarecet·am os livrus. 

Os abaixo a.ssignados que S. E:s:. ::1pre~entou, 
nada provam, pois nelles con;;tam nomes U.e 
pe·soas que tamb~ru as:>i~naram outra dcclara-
~ão a fa. r . ;\ · · 

(0 Sr. conselheiro M o;·eira de Barros 1'eas
SttillC a p;·esirlenci,1. .) 

, 1 • 
occupar-se aiuàa •lesta ,.leição, mas a. a. f:~ha de 
Ui:mero p:tra as votações de o:-dem do <lia c do 
seu I'Clluerimento. p"dindo a presença ·lo Sr. 
Antonio Pinto o forçon a tomar a p:'llavra. ln
s>.:te, entreta uto. no seu requerim,mto, espe
ran lo ter Jes•)mpenh::do ·a ,.:ua taref:l., como lhe 
cumpri:\. 

O S["' .. --. ... J.uaro Ca.va.lcauti :
Sr. president~, felL~mento pa.ra a ca.usa que 

didato um~ ccrt!dão do secr;'L·trio uo gove:-no, além daquellas, COlll que clle já ha.v a pn.tl·o
pela qual con,t.a qual o numer·o de eleito:·,.s e cina.do a me~ma. causa p ; r;.mte ::1. commissão de 
que tanto este como o:; tro d!,;:se haviam \·atado Ílquerito. 
naqur:lle colleg-10 ma1s tres ou qn:üro. 3.lnm d•,s 1 Smto acho.r-:.te ba•tanto Incommod:ldo, de 
ciu:dific;Ldos. Ess:t cenidã•), porém. nada pr-o,·a. modo qn •, ainda mesmo fazendo um ~acrifkio, 
po:·que na secr·et:uia do goYeJ·no n:'io pód 1 con- me sed. difficil acompn.nhn.r S. E;( . em todas 
sta.1· o ui :imo esta·lo da qu~tli5caç:IJ10 dos re- as tninudr~ncit~s em que te·;.• de entt·ar. EnLre
cursos uJt .. r:orrnente julgados, e dos l10YOS tanto, resumindo quanta importa dize:-. em 
ali:'ü:unentos. resposta aos argumentos de S. Ex., pela maior 

Di;;so tem o oraJor ex"'mplo, qno cita á ca.- parte l·~vanl:ldos contra a minha. propi"ia. pcssôa 
mara, na Stl·t propria eleiçi!.c. Quando s~" tratou e não tirados dos factos~ nem das circu!Ds~ 
da apuração. o juiz de ,lireito, pres denb da tancias destes; serai brcv."!, ainda que d1r.:n 
junta. rec1uisitJu do presidente d:t pro\"Ínci:l a bastante pat·s. rl·; m;,1nstrar que o dire!to que 
cer 1 ao o nam~ro os c '' !toros :1. • o1·a a a \"Ogo neste ;·ccmto e um 1re1. o que assen a 
No,•a.. cuja nc~a eleitoral não fõ1·a apresentada, antes de tudo ü sobretudo na verdade dos 
para sab :~r se influia. ou n:"'io no resultaJo :final. factos. 

~ ·.1 "" .. . -
• < 

clarou 'lua não podia informa.t·, si no,·os eleito
res hadam sit1o adruittid 1s pelos me!o5 legae~. 
depois do alistamento a qu.e se referia a cer
tidão. 

O documenb que o nobre candidato apt·c
s::nta para rm•judicar essa ele'çii:o, ach;t-se 
pu1YAI·isa lo pelos que apre:;cntou o Dr. Anto
nio Pinto ; i,oto é. pela lista do t:1belli:I0, dand0 
os nomes de todos os eleitorea. 

Em ltun::, sem um düs ami::os do Dr .. Anto
nio Pinto. n :"io podel"ia con -tituir-~e mesa. Então 
o d-~ r·m como p1·es ·~ nt~. acr0scentanrlo qne ~e 
recusara a assigna.r a acta. 

Sab ' torh a p1·ovincia. do Cea.rú, qne alli ni!o 
h ou v e e~e i ção ; :":Ímubu-se uma a c ta. muito-; 
dias derois. 

Perante a commissão declarou o nobre c.-•n
didato, que em I\lul11n:;Ji deixat·ade haver elei
ção. por tramoia dos amigo,:; do Dr. Antonio 
Pinto. ::;. Ex., port~ m. deixoa de reproduzir 
essa argu1ção perante a c amara. 

Lev:J.nt:t-a, porr~m. o ot·ador. pat·a qu~ o no
bre canrlid~to conve nça. a cama:· .. ,. Na vec;;pera 
da eleiçiio, o Sr . Luiz Bibeiro da Cunha. distin
cto amigo e protector da. c,1 ndi fatura. elo nobre 
candidato, propoz que o;; votos fos.:;em pa.rtllba
dos entr.: S. E~. e o Dr. Antonio Pinto. Para 
que então cs~a proposta, si havia tramoia '! Os 

. ., 
\'Cnho aq11i disput;tr a nullidadc de eleições. 
E" d'} mister dist!ngni1·, Sr. pr~siden t·~. Jnra 
~ causa (1ue def~n lo e p~r;t a thl'\ot·ia qne ~igo 
nesta matel'Ía. corno con-:as muito distinctas,
dccla.t·:tr-se :{ nullidadc d.! uma eleição c an
nulbr-sc urna oldt:fio. 

O Sn.. Ar.\·Arto CAmxrr.\.:- Não sei qual é a 
distincção '-iUC V. Es:. fuz. 

O Srt. A:II.\11.0 C.n·;\.LCANn:-V. Ex \':li ver. 
Declar:1r-se ::1. nullidade, quer dizer simples 

mente-ser corno tal consider~Ja p~>lo polar 
compet(.'lnte uma cousa. '1 u~ não existia lr:-gal
mcntc, que nunctt teve e::ti~t" ~c!a real. . . 

Z~utlo é, sng-undo os prlOClptO:'õ a ·~ dl!·etto, 
a.qn\llo 'lue não e~iste. não C3:istin . E' Ju;:.ta-
mcm c u n a. o n um a c 
na t•azão de que o meu competidor n:io póde ser 
o vencedor na eleição do 2° districto do Ceará, 
a poiando-s.;) em fac tos que não se deram l~gal
mente ... 

O Srt. ALVARO CA.:ur::sr-u:-Então V. Ex. nega 
que houve ele.çã1 em S.!<'rancisco '? 

O Sn. A:.\IARO CA ,r A LCA::\Tl . .. que eu me c0.n
sLiero d3pt:ta.:.!o legiti:namente eleito, em nr
tudo da votação da maioria absoluta, que tea~o 
nos demai;; collr~gios, onde se proc:;deram clet
ções regulares, legaes ou legitimas. 
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nada contra o processo eleitoral, narla contra mous, :lfim de cue homens invohidos em 
a verdad ~do sen result~do, qu'l me de:1 !08 vo· ct·im:'ls de ruorle d~ssem a vo:.~ç<io a meu com
tos e 27 ao meu comp<~tvior; nn.da, em fim.. c•>:~- 1·eünor. 
tra as pessoas que uncc1 )nar:nn na mesa 1s,o 0 ,... 
é, o i". 3" e 4 • juizes dn par., e 1" e 2o ir~m ·:- .::,R. ALVARO C.\.~l!:SHA d:i um ap:•rte. 
dia to;;. );ão arguindo V. Ex. nenhnma in ver- O Sn. Al\L\.RO CA. YALC.'I.XTT:-lsto dava-se antes 
d:.vie contra todos estes factos constantes da de se mn ruan lat· inutili:r.a.1· coliegio;; deitoraes 
arta ; •l entrt•t<'.uto, pugna vela annullaç·ão do como se fez com o collegio de Mulungu, ii;t~ , 
mesmo collegio!... dava-se antes .lo chefe de policia ter se trans-

0 S \ (
' port··do para o d ·:'tricto e. ah1 te:- audaciüsa-

n. : L\"ARO .A::I!IZ'II.-\. di um apart9 .. lllente, _no d1:L dn pleito. mandando eham:.r pe-
. ~is aqni o,que chamo aunulla.l' u:n:t cleíc,~àl): rante s1 um meu connmlHt.do e outr·os amigos 
c .Julgar nulao nm facto oxi:5lent·~ a. que, pre- par L ameaçai-os ! . . . :-

e·sonci~~e·. 
_D•~s".iO qqe ~e faça esta distincção, por.JUC 

nuo pe .o ro n:oment1) 1. uc seann11lle a eleição 
de S. Francisco; o (i uc não .Jcse,jO •.} •pt() p::>,;:s •, 
como elnição, o qu" não foi sr-mão uma m~ra. 
fnrç·:.l. ele:to~at p::tra d;~ r cs.usa \'Cnce·!ora no 

Entrd:mlo, Sr. pr·.: •ithnte, antes de 0ntrar 
na m:tteria. proprLt do dcbJte, no •ttD pro:netro 
seL' brev1~, conclso,mas <J.O mesmo t,·mpo d<~.!'O: 
pt•eci:;o dar algumas expli~~çõcs a respeito de 
outros pontos ü topicos do discurso do nobre 
depubdo pelo 8° distt•icto J.o CMrá, pot·que não 
devem l)assnr sem r.Jparo Ycl'dadeira;; offen~as, 
atir,1das contra a minha pessoa e contra ter
ceiros que S. Ex. devia respeitar. 

O Sr. ALYARO C,urr~Iu :- Não houve inten
ção disto. 

sem 

o Sn. ALV.\. 1\0 c,~::III~IL\. dâ u:n :;tparte. 

O Su. . A~fAI :o CA>".\LCA~TI :-E ó lawenbvel 
que, ne;;te re(.:m o. a prnnetr~t vez qn '.· se e
vantasse,~ara defc~der o governo no Ceará, seja 
J.e quem au: ~.~~ ... ::.c d1~ (;Ottservador ! . .. 

O Sit. ALY.tno C:D!!NIL\ dã um apat·te. 
O Sn. A:.rARO CAVALCANTI:-V. E::s::. não é 

digno de fazer parLe de um partido, murc!umdo 
contr:l. os interesses do mesmo partiJ.o. 

O Sn. Ar.VARO C.umau.:-V. E::s::. é que não 
sa.be o que· é ser digno de p~rt0mer a um par-
tt·_.o. · eço a . • x ., . r . presi< en.e. que c ame 
o ora lor :i ordem. · 

fallarei do f1cto que S. E::s::., mais de uma vez, 1zer a um seu co •:ga que nao é i 0 no. 
tem inve1·ticlo ne:;ta. casa, de que pet·antc à f a. O SR. A:.rA!:O C.I.VALCAXTr:- Elh usou de 

:-.r . o CAYALCANTr:- Antes de tudo O SR. Pn.ESUENTE : - O o1·ador não póde 

commis:::ão de inqueri to eu houvesse confessado expressues mais grosseiras pura comigo. 
a não-iutervenção eleitoral uo governo no 
C 

· O Sa. Par.:smEXTE :-Não ouvi. 
e::ra ... 

O Sr. 1\r.VARO CA::III:-il!A:- Declarou que O Sct . A)I.~t:o CAV.'I.LC.\XTI :- V. Ex. h:1 de 
ella niio existia . ouvil-as, porque en hei de rore til-as. 

:Mas. passo a ler umn. peça official. donde 
O SR. A:.uu.o CA\'AL,CANTr : - :Não se pode con:>ta o f cto que alludi: é um o!ücio do pro-

ser mais. ·. . . p:-:o chefe de po1ici:t . (Lê). 
O l<\Cto. Sr. presiúcatP.~ i! cu-se co:uo vo:t E ' facil d i! im~1gi nkr qu·~ nem meu con-

narr,tr. Tt•:\la\·a-se da discussi·J a rGspeito d:~ c•Ht haclo. nem o~ meus aru igos procu ruiam 
eleição do 2 · dis tricto do C··n.r::l, c qn:1ndo eu }1 - enlcmio:--sc com r• D1·. chefe de policia .•• 
tarnen to a•:cusa v:1 o facto da. inter\'!~nção do p;o- L<'onl ! li th:uundo-: :L sua. pr scnça par~1 ser 
\'et·o.o contr:::J. os meus tlireitos: o meu nobre amea çados. c da•pli um meio de intiiUidac;ão 
c~mpetidor. a pt:m·ei tn.ndo-se do ons ·jo, d: ri- p:~ ra os clema· s ell'lit.ores. 

, " • r - Vê-se, ort~nto, c un quanclo. um me~ antes, 
b o . tanto V. E::s: . , c1uando pe1·corrcu o seu disti·icto, eu declarava que n:1o av1n. encontr;: :, m
declarou ao Sr. pres· dente Ottoni, em pa hv·io, ter venção, era h~' to, dizendo a verdade; 
qne não haáa encontrado i ntervenç·=lo eleitora l mns. d!•Yloi", n•\s prox-imidade~ do pleito; 
no dis tricto. >> A l ..; tn r·e ~;..ondi qno sim : qua.n ~ o se fizer;:m tr·~ oa:::cções im mor·aes 
porque, sahindo df:sla côr le no dia 10 de Ou- e;m que o g-overno tinha rarte: qu:1 ndo era 
tubt·o e. cheg-ado a província, tendo percorr ido . a.jLtstad~ a t·emoçil.o do promotor d ~ Baturité, 
o meu t..listricto. de facto não havia Pncontrado 'I afim, d·.~ não denunciar Ulll criminoso a~ morte. 
intervenção elo governo nas localidades, com e obtei·-sr:. em resul tarl(l, a vot~çiio de um 
ex.c··pção da Imi1eratdz, o nde um delegado rni- ( collegio eleitoral-o da Canôa, em favor do meu 
lita: pr• ~pa:a\'<1 querer dest~ui1· a·.;-uelle co!- 1 :•dY;rsario; qu~ndo. se poz e:a ext'Ciu;ão o. ex
legw elettoral, o de S. Fr<.lDClsco, cu.JO delegado pedtente de ag-enc1ar capang;:S . govermstas 
do policia ameaçava e prendera elei tores me us, par:1. mandar tira!' votos uo,; e::.nd1dat.os da op-
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pos1çao. como se d :uno 4°'di,tricto; compr<l
hende V. Ex. que a minha boa. f0, affirmando 
alhuJ•es um bcto. relativo :t époc!1. diil'et·~nt ·, 
·niio póde ,:er trazida agoL·a, como contratlicçã.ó 
de meu proceder. 

neste terr"n·•. preciso aiuda. d:ze1· a esta au
g-usta cam:!ra que nfio precis~"·a, tão c~do. o 
~obre J.epu tado p0lo S· districto do Ccar<t ''_j t• 
aqui nega1' que h··u ,-esse si1l > caud:dato gover·
nista n;t vrovincia. T:~nho aq Ul rmos( 'ando) 
o jo!'lla.l official da pi'O\ inci:~. onde Yern a chapa 
~overnif':ta (~om o n •me de S. Ex. entt·e o' p:-i
~eit·os; e um ürgd:o IJtficial, é claro, não publi
caria, senão a chapa de gente do govet·no. 

faeto e declarar que pel't•~ncia. :i opposi<,~ão· 

O SR. ALYAI\O C.\:1!1~1-L\ :-V. E::s:. S<\!:le gue 
ness:~ occ;lsi.ão en estelVa. pl 'it·~an:lo a minh~: 
eleiçio no rn~~u distric:o. 

O SR. A:\IARO CAYALCAXTI :-Emfim, St·. prn
sident ' · eu não prr'ciso ser mais l"ealis:a elo qne 
o rei. De,-de qu•· S. Ex. , dr~pois de tor· sido 
candidato govel'llista, tem noje nojo disso~ e dc
clar~r. c ut:~ n:Io o foi ; não serei eu c ue venha 
azot·n. in.;:.i.st1r 11) contrano. 
~Isto posto, Sr. presidente, vou entrar em ma

teria. 
.., 1o. .. ~ /- I "' j , • I • 

A. Ct~m~nha) ter-se r:sfot·çado para mo~tra1· a 
nã0 procedencia dos argumentos ~presentaJos 
por· mim n esta casa. na srssão do d1a 24 do mez 
-::~:lsS·ldo. ::l~gro-me pot· ver que todas as pro
nosi~õ ·s que ayan·~ei ficaram de pé. S. Ex. 
não podo. nem podi:1. me;;mo, de-:tt·uir um sõ dos 
:lrgumentos que entfto :tpt·cs~ utoi. 

As suas r tzüt~s f•lrt\ln va.:-ias ; as divfl.ga<;.ões 
muitas. o !I.S eom ·~n.r:lções :: té att·evid •S : mns 
apesar d , tudo isto, s~r-me-:i fac ·1 rusu1nir os 
ch:unad ·s argumen r os deS. Ex.. a poucas 

cathe ~ori:ts. 
Primf!ira : a acta de S. Fran!!iseo, ~uja ver

dade eu com!Jat.o. dio:se S. E~. que é urna. 
acta muito bem f•!ita, fôra d ~~ normas coru-

da dissolução da cama.ra e o decreto que man
dou proceder á nova ·lei.ção. e não por termo~ 
gerae~. rua" individuali:;ando os proprio" nu
m:~ros e as dat~s do::; decretos ; é uma acta que 
usa. do terminalogia. toda official, e qu~ eon tám 
conceitos e hrases es eciaes ; ue traz e:s::-
plica<:ões nãe commun;;, como S Ex.. mesmo 
confe<S:l. Pois bem ; é tudo i;;to quo faz o 
arg-umento inteir·amente contrapor.luceutr~. .. ..... . . . 

~ :::; # 

um:1. elei~::.ão regula. r, sé !'ia, normal, como to tas 
as outras. r•ra d! cspcr:tr, que cinco _nwl.utos 
(deixem passar o termo), os cir.co juízes ,lc~ paz 
Jejgos. tivessem simp!est11ente feito Ullla al'ta ü. 
imitaç~"lo elo toda.s :IS ,LeU1:l.l:';, Mas este facto de 
ser Ulll::t. a.ct·r especial. uma acta que contém 
pontos de di.re1lo. que 'm.ot.gtns n:io pud1arn 
;;aberjndica b;~.stante que ella foi feita por· mão 
comp ~'tente, c qu1J esses mat-utos ap~nas lhe 

S. F r mcisco. esse juiz do tet·mo du. n1esma 
comat·ca, c portanto :-:ub::;titnto le;átimo do juiz 
de direito entt·e os seus "ut·isli :~cionados · foi 
para o propr·io Iogar ern que era chefe de par
tido e fu.bricante do actas de oleiçü9<;, ba mn.is 
de 12 <.:nnos, corno si pod: ·rei. verificar, recor
rendo-se ao ar·chivo da eama1·a. onde s :1 encon
t ram as acta." daquclle collegio, algum:é\s das 
qu:tes todas feitas pela propria letra desse 
juiz ; o abi. •. 

( .Apa··tes .) 

Tud? isto e=-.plica.. 
tce 1 . .1 o 1" 

eleição de S. Franci;;co . .. 

(..:lpa,-tes elo SI' • . L Cam,inha.) 

Não deixar~i de pé nenhum Mgumento do 
nobl'e deputado, e, si o iacommodo, pó !e sen
tai"-se mais longe ... 

O Srt. ALV.\.RO CA;\!!XH.\.:-Ni!o, da.qni posso 
OU\'Íl-o melhot·. 

O Sr\.. A:~uRo C.\.YALCA:nr:-V6, portanto, a 
c tmara. a que fic.L re .!uziclo o grand·~ argu
mento- A c h i.lles.- d e l[ ue a a.cta. estava bem 
l'·Jil:L, logo HClla estava. a verdade ... 

O Srt. Ar.V.\.r,o C.uu:-;n.\. : - Exprimia. a ver
dade dos t:).ctos. 

O SR. A~urto C.\. v.\lCA~TI: -Eu qnizer:\ antes 
um~ acta mal feita~ que contivesse o que 
se dca ... 

muns. uma acta exce lCirrnal e , or coase- . :~nxru:-V:!mOs a.os factos. 
qnend~ uma pro ... a l'Obnstis~irna da verdade O Su. A~I.\.rtO CAY.\LCA~TI: -Irei tr·a.Lando-os, 
do processo eleitot·,.l e de seu resultado . 

um a um. 
Comprehende V. Ex., Sr. presidente. Alle~uei como não eústente est:1. elei~ão, 

que est'3 ar,;umento é sobre. modo ~outra- pela<;; seguintes faltas: 

ai~t~ce~te;sst~~~â~lapd~ct~in~eovlho~e;n~l~~~~= - Fazer parte da mesa dvUS individuos. com 
:rantes. cinco s~rtan~'jGs, sem nenhum co- prGterição dos legitimas mesarios, que fol"am 
nh~eirnento da lei eleitoral; e , quando muito, _ snb•tituidos sem as formalilades lngaes, isto é, 
podia!Il ter seguido as norma-; de uma formu- o 4·• juiz de paz e tlm ~eu imrnediato, que foram 
la rio, que ha por to la part~ pal·a esse fim. sub ~tituidos illegalmento. 
?\Ias a acta de S. Francisco ó. com elfeito.cousa Provai~ per11me a commissão de inquerito, 
nova; é uma acta. que atê menciona o decreto que o 4° juiz de paz dito, dado como a.usente, 
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estava no acto e tambem compareceu no dia da · apartes, se evendicia. qui) effectivamente houve 
-eleição... a rejeição de meu fiscal, ageitando-se apenas 

O SR. ALVARO CAMINHA:- Communicou mo- o caso:-que a. mesa se_ recusou admittil-o, po~: 
lestia e ahi está 0 documento. t:1ue a sua aprese:nta~ao teve logar, quando Ja 

' se estava. a finahzar a acta, _faltando apenas 
O SR. Ar.un.o CA.\'ALCA:rrrr:-. ·.o o seu im- os tc:·mos de encerramento e as assigna.-

O Sn. ALYARO C.uuNa:A.:-Tarubem commu
nicou molestia. 

R. l!.!ARO AVALCANTI:- .•• e a ac a 01 
encerrada. :is 9 horas da manhã, como declarou 
<> proprio nobre deputado. 

O Sn. ALYAR.O CA:\HNH.A:-Não declarei na.da. 
O Sn.. A:.~-rARO CAYALCA:NTI:-0 meu conten

dor juntou cartas ... 

O Sn.. ALvAr..o C.ummA.: -Officios. 
O Sn.. AMARO CAVALCA!I<"TI :-••• Olt officios, 

em ue o 'uiz de az e seu immedia.to dec.la.-
ra.vam não comparecer por incomroodo. 

Não quet·o fazer grande C<1bedal ci'este ponto 
em questão ; mas convém aolduúr que esses 
offi · a • · 

feitos posteriot>mente. 

O Sn.. ALYAH.O CA:\UNUA :-Quem o diz ~ 

O Sn. A)IAR.o CAYALCA:\Tr:-Os documentos 
apresentados á commissão de inquerito podem 
ser vistos, e. si apraz, requeiro que todos os do· 
cumentos originaes apt·esentados pelo Sr. An
tonio Pinto venham ã. mesa, nara. ser exa
minados ; e provado ficará que· são todos da 
lettra desse ju:z municipal. 

·O SR. Ar.vAR.o CA:mxHA :-Que tem isso 1 
O SR. •• AMARO ~AVA.LCANTI:-Serve para 1?1'0· 

ções. 
Os mesarios substituídos deram apenas suas 
·o-

O Sa. ALVARO CAli1I'NH.-\. :-Isto de assigna
tura de papel em tranco é muito sediço : deb:e 
para as portarias do Sr. Ottoni. 

O SR. AMARO CA.VALCA.~TI :-Peço,_ V. Ex., 
Sr. presidente, que me garanta. a palavra.. 

O SR. P.an:stDENTE:-Peço :10 nobre dr.putado 
que não interrom?a o ot·ador ; j:i. discutiu o as
sumpto, e é justo quo ouça a resposta.. 

O SR., Aluno CAYALCA~TI :-Alleguei, Sr. 
presidente, que houve a rejeição in li.mine do 
meu fiscal. Ti \'C scienci!l immediata. do facto 
por telcgramma, e ?Or tP.leg-r::lmma dirigi-me 
ao presidente da província, pedindo providen
cbs contra a mes:L eleitoral de S. Fr·anci$CO •.. 
S. Ex. nem me respondeu, nem pro\·iden-
ClOU. 

Mas, senhores, ainda quando a acta já esti
vesse ancerrad;.t, poderia ser feito um- em 

fiscal e a. razão por que não tinha. sido acceito. 
O Sa. ALVARO CA.MINH:A dá um aparte. 
O Sn.. PRESIDENTE:- Peço ao nobre depu

tado que não interrompa o orador. 

O Sn.. AliiAR.O CAVALCA~TI:-S. Ex. está in
commodado, porque me vê-destruir tudo quanto 
disse. 

O Sn. ALvARO CA:mNa:A: -Não ha. tal, mas - . . . 

mesa de S. Francisco regeitou o meu fiscal. e 
nem ao menos se quiz a.dmittir na a~ta. a menor· 
reclama. ·ão a. res eito. O facto se verifica do 
proprio documento apresentado pelo meu com
petidor,-uma petição dejustificação requerida. 
pelo jui:r. municipal licenciado, Othon, na qual 
ae lê (lê): que ..• «se apresentou na paço da 
Camara Municipal desta villa o eleitor Ricardo 
Alves Carneiro. acompanhado de outros, pre
tendendo então ser recebido como fiscal no
meado para os trabalhos da eleição; sendo nessa. 
occasião recusado pela mesa, não só por ter' sido 
a proposta fóra de tempo, como porque a acta 
.1a estwa pres es a ser cone Ul a .•• ~ 

CoUlprehende V. Ex. que;.\ apresentação foi 
feita. e~ tempo regular e opportuno, senão para . . 
ção dos motivos porque elle deixava. de ser ad
mittido. 

l\las os meus antagomstas usaram, s. princi
pio, do ardil de affirmar que o meu fiscal não 
havia. sido apresentado, conforme a acta da 
installa~ão; e quando, para provar o contra
rio, exhibi perante a commissão de inquerito 
um protesto do eleitorado em que se declarava. 
a recusa do :fiscs.l, o me.mo deputado pelo 
So districto do Ceará se apressara em replicar 
que. si o protesto não constava. da acta, não 
tinha valor, porque o facto não existira !. .. 

Entretanto, Sr. presidente, ahi estão os pro
prios documentos de meu competidor provando 
que o meu fiscal foi apresentado e recusado! 

de tempo. 
O Sn. ALVARO CA:tiiNHA :-M::l.s o presidente 0 Sa. A:t!A.R.O CA.V.A.LC.~Nn :-0 facto de se 

não provitlenciou1 V. Ex. não o disse 1 
declarar que foi fóra de tempo é ageitado,-

0 Sn.. A:o.rAn.o CAVALCA~TI :-Qu~ndo, pela. e tão mal ageitndo, que se accrescentou a. cir
primeiw ver., foi este facto arguido perante a cumstancia de que a acta ainda não estava 
com missão de inqaerito. foi tambem post() em concluida. ••. Porbnto, era muito a tempo. 
duvida pelo nobre deputado, a quem respondo; • · 
f~lizmente: porém, da. publicação dos propi•ios . O Sn. ZAMA.-lnforme-me V. Ex. poste-
d d ·a b d rJOrmente· a. eleição correu de maneira re-ocumcntos ,, meu competi or. corro ora os 

1 
'l ' 

eom a palavra do nobre deputado pelo 8u dis- I gu a r · · 
tricto do Cear-ei, que me interrompe com os seus O Sn. . AMARO CAV.\LCANTI :-Não, ser...hor. 

V. II. - 15 
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Trat'j),-~e de _ul?a. eleição supposta ; que; de fa-
cto, na.n e:ustlu. · 

.O Sn.. ALVARO CA:\IINKA. :-Correu sem pro
testo. Os proprios amigos do candidato diplo
~ado assigna.ram a ucta. 

R. :'>IAUO A Y.-l.LC.-\NTI :- eu Or pres-
idente, peço a V. Ex.. que me garanta a pa
l~vra.: Si O$ nobre~ deputados discutem entre 

O Sn.. Pn.ESID:E~TE :-Peço aos nobres de
putados que não int~rrompam o orador ; res
pondam, :c'i lhes aprouver, em occasião conve
nient~. 

O Sn . .:bu.n.o CAYALCANTI :-Fica, conclu
dentemente, pt•ov~tdo o segundo facto que alle
gnei contl·a. a farça de S. Francisco,-a recusa 
do meu :fiscdl, para que o meu antagonista 
tivesse ali uri1a mesa com acta unanime. 

O Sn.. ALVARO CA.)liNHA :-Não estavam lá 
amigos de V. Ex. ? 

pudessem tudo e tudo praticar, contanto que 
conseguissem, ao menos, simular uma victoria 
) a o m u com tid r. 

O Sn.. ALvAno C.DIINHA :-Vümos a este 
ponto : como e que V. Ex. proYa a unanimi
dade da mesa ? 

O Sn. .• ·bu.Ro CA\ALCANTl:-0 segundo ar
gumento levantado pelo nobre deputado pelo 
Cearà, é que dJ acta não const:t uma só recla
mação contra a verdade <!a eleição, tendo eu na 
mesa um represent:mté legitimo, o 3o juiz de 
paz. 

r. pr ú :..n , qu::m :i pro s.os 
ou reclamações, simplesmente direi aqui o que 
ji proyei perante a commissão. 

amigos contra as i nverdades pratic:1.d.1s na elei~ 
ção, si a r11esa eleitoral havia até rejeitado o 
meu fiscal. e nem ao menos admittido um pro
testo ou r0clamação a re.~peito ~! Si a m•.;:>a se 
ob:;tinaYa em não admittir :la pa!'te dos u1eus 
amigos a menor declaração que favorec~sse a 
minha c.t usa? 

E' verdade, que S. Ex. di:.: que eu tinha 
n:~. mesa um amigo ou representante ... 

Decla ro. per amor à verd1de, que é bem 
possível que este cidadão. depois dos últimos 
factos p:tra d, tenha com emúto s·~ tornado meu 
amigo, ou ao m~nos amigo de minha causa. 
Nunc:-. o vi, não o conheço pessoalmente, c 
a pena:::;, como ele i to r e juiz de paz do logar ..• 

O Sn.. A. ÜA~I!NHA:- E' seu correligivnario, 
trabalhou po1· ..., . • x. 

O SR. A)L\'RO CAVALCA-:-iTr ••• roas é bem po:::;
siyel, repito, que dr!pois do..: ultimos acont•:! 
cim':!ntos ellc se tenh.a tornado adepto de minha. 
causa. porque, justamento pelo facto de 
ter tido co1·agem bastant~ pa ra fornecer-me 
do::umentos e attesta.dos das occurencias ha
vidas~ os amigos do meu competidor o tem co
berto d~; imprO?erios, de insultos! 

~!~s, Sr. presidente, verifiquemos n prvva. 
que dà S. Ex. de como o :p juiz de paz, me
sario, era, de facto, meu representante. Diz 

S. Ex. que uzei da expressão - maioria em 
to::los os documentos· que requeri em S. Fran
cisco, comprobatorios do procedimento illegal 
da mesa eleitoral ; d'onde, conclúe elle, a 
mesa não era unanime e a minoria era re-

O SR. A. C.UIINHA:-Não, V. Ex. designara 
nominalmente a maior~a. .- _ 

~ , ' . 
respeito da eleição ele S. Franci~co, so1Jre o 
que se quiz fa~er argumento, mas a res
peito das de !\!ol ungti. e outra~, como ji disse. 
Póde-sc vê1· dos documentos, que apresentei, 
que em todas as petições e.justificaçõC's ~"'U em
prego sempre a palavr<\-maioria, sem distinc
ção, tratan lo-se até de m•:sas em q11e eu tinha 
em meu favor a propria unanimidade. A mesa 
d~ S. Francisco, repito, era de meu compe-

1\fas, Srs .. a.dmittamos o contrario; a.dmitta.
mos que eu ti\·esse esse amigo na. ru~sa ..• 

. ~ rl . 

a recusa de meu fi.;;cal, tod.1s essas outras trope
lias e violcncias; c esse meu n.mi.~o ass!gnava 
a ac ta, sem ao menos additar a nota de ven
cido ?. .. 

O SR •. ALYARO CAm~ru:-Por niio haver 
nnda. 

O SR. A:.uRo ÜAYALCA"TI: -Não. Sr. pi'03i
dente, o nobre depntrttlo on não ent~n··ieu, ou 
então quer enga5opar·( ser·y~ndo-me da. expressão 
po1· ell:., usada, que ali:is n;1o achou co.1·recta) 
esta caro:1ra ..• 

Fica as~im p11lvcri.;;ado o grande c::>.stello le
vantado sobre a pab.vr.t 1iWio;·ia por si só,como 
inexpug-na\•el contra a minh'l. preten~-ão! 

Pas':'eroo;; a um outro argumento de S . Ex.: 
-o reconh"cimcnto dasafirruas dos deitol"Cs. 
Sr. pre,:;idente, o facto capital, que serve de 
prova conLra a exi;;:tcncia d<t el0iç:"ío de S. Fr-an
ci;;:co; que eifectivamen.te não houve uma. eleição 
serh. mas npeMs uma fi.irça apparatosa, uma 
simubção caicul~vlamente preparaJa, afim de 
que o men competidor tivesse, ao menos naacta, 
um numero de YOtos l>astant"s para dar-lhe 
"~lictoria; foi um facto tão publico e notorio em 
S. Fran~isco , qnr: não só fui delle Jogo avisa '.lo 
por telegrammas do;:. amigos, como c~palbou-se 
por todo : na capital e no rest? elo c1istricto •.• 

O Sa. At">ARO CA:mNr-u:-Di um aparte. 
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q Sa. A~A.B.O C.-\.VA.LCA.NT!:-Desde o dia do l que para tal ~on~orresse, em cop.trario da. ver
.pletto qu~ tive telegram~as . sobre os factos de 1 d~de; cham<:1. a Jli.ramento, sob pena de confis· 
S. Franc1sco. (Aparte~) St .e~ apresentasse s~o, os propr1os JUizes de paz, que haviam as
ess~st eleg~a.mmas, Y. Ex., dirta que eram de stgnado a acta referida para virem depô r, ~i de 
amtgos meus... facto os votante~ do dia 1o de Dezembro á. ex.:. 

ce ã do · i· ' 
putado pelo Ceará que não de apartes, e ao hibido os seus titulos ? ... 
orador que não dê attenção a. apartes. E V. Ex., Sr. presidente, quer saber o que 

. se ~eu? O ser~nejo, tratando-se ·a.e materia 
muito a. V. Ex.. e farei o que ord~na. . a micOS nao om~ esmera o esc ru-

E pulo sobre os me.ios, gue a occasião exige; roas 
ra facto de .tamanha notoriedade no log~r, tratando-se de Juramento, em que se fa.z um 

q'.:e, ap~nas ~lh chega_?.d~, poucos dias depo1~· appello para os seus sentimentos reiigiosos; 
n~o encont~et u~m só t!ldlV1duo. que,_ como Já. então toda a questão muda. de face. 
disse no dr~cur::~o, aqui profer1do, nao me o Chamados para deporem em juizo, sob pena de 
narr~sse · . . _ . con._fessos, um veiu, e depo:z; a verdade ; os de-

O_f~c~o g~e ~lludo, Sr · ~restde~te, fo1 a nao ma1s, não podendo fazer o contrario, aceitaram 
exhtbtça.o d, tltulos do elettorado . • a pena. de conf~ssos .•• 

Entretanto, achan~o-me em u~ logar, onue eu 
0 

S C . . d' 
era mero d s o c 1 ~ R. AMI~HA a um aparte. 
nobre deputado, dei ampla justificação escolhi O SR. A~rARo CA.vALCA:\TI:-Porque não vie· 
atestados dr. pessoas e autoridades insuspeitas, ram depor 1. . . Si seu depoimen.to só podia 
entre_ os quaes um do juiz municipal, o qual, favorecer a causa de meu competidor e ·amais 

r1 c o-;e a uma JUS 1 CO!,'ao con l'ai"ra o meu 
compPtidor, affirma que o facto se deu e que, 
p~la pl'Ímeira_vez na sl!a vida de juiz, presen-

pr::~das jurarem o contrario perante si ! ... 
Este digno juiz, contra o qual o nobre de

putado pelo So distrícto tanto se lev:mtou, por
g_ue tanto incommo:lara-lhe a. verdade, repitirei: 
e um moço de provincia estranha, não é par
ti(brio, é simplesmente magistrado, e de pouco 
resi lent?. em S. Francisco. 

Sendo, pois, de politica que não a minha, 
porôm liberal e liberal muito distincto ; porque 

- • d 

respeito da verdade de um facto, quando isto 
podesse manchar a sua toga ~ · 

Tenho, porém, nas prova(_; do meu com-
pe 1 o r razoes con ra pro 11centes a es e res
peito. S. Exc. juntou varias ,documentos do 
eleitorado de S. Francisco em abono de suas 
allegações : juntou um abaixo assignado e va· 
rios attestados graciosos ; mas afinal de iudo,es
quecau declarar que nesses documentos não ha
via um só nome de pesso:~. notavel e conhecida. 
Nem mesmo o proprio :fiscal,~ esse juiz licen
ciad.o, que havia requerido e obtido tantos do
cumentos, atreveu~ae a affirmar sob a sua. fir
ma o contrario de guanto tinha occorrido ! Os 
juizes de paz: que aaaignn:ram a acta, não se 
atreveram tambem a a.ssignar esses abaixo as
signados! 

O Sn.. ALVARO C.U1INHA dá um aparte. 

O Sa. AMARO C A. v ALCANTI: - E' menos dif-
, 

o seu proprio nome. Em todo o caso, não sup
ponha V. E:s::. que a verd9.de s~ destróe facil
menle com argurnen tos ad hominem. 

Continuo : - admir~1do de que se preten
desse provar, que em S. Francisco Linha h:~.vi
do eleição séria, e não uma f:trça completa~ e 
sabendo, qnl! meu competidor havia usado de 
todos O:O; meios offi.ciaes e extra-officiao'õ para 
arranjar documento~. em apoio d:"l. authentici
dado da sun. :~cta; admirado, repito, de que em 
s: Francisco tivesse havido um só individuo, 

O caso, po1·ém, resume-se B.O seguinte : deu· 
se ou não a exhibição de titulas 1 Si não deu-se; 
a lei não admitte provas subsidiarias. O legis
lador, tendo em vista obstar as antigas fraudes 
dos phosphoros,exigiu a ex:hibição do titulo,como 
prova da identidade do portador. D"aqui, ou 
apresenta o titulo e vota, ou não apresenta e 
não vota; e votando, é como si não votasse. 

De accôrdo com esta doutrina estão todos os 

durante o ultimo quatriennio. 
No emtanto, Sr. presidente, provei com do

~u;nentos. de toda a sorte, como fossem do Dr. 
.JUIZ mumc1pa o ermo, e e ou r:1 o: au on
dades ; com uma brga justificação do eleitorado 
e com o depoimento dos proprios mesa-rios que 
assignara.m a act:•, que, de facto, não houve e:t
hibição de titulas na eleição de S. Francisco; 
logo, como consequenaia, a não existencia 
dessa supposta eleição. 

Eis ahi mais uma vez destruido este outro 
argumento do nobre deputado, que defende o 
causa do meu competidor, o qual suppunha.·à 
irrespondivel. tendo mesmo trazido para. o de
bate até factos pequeninos, de qu~ eu não quero 
occupar-me. 

Ficam assim respondidos todos os argumentos 
levantados pelo nobre deputado do 8° districto 
do Ceará em favor da eleição de S, Francisco; 
portanto continua de pé quanto disse ante-
riormen e con ra a ver a e a mesma e eiça • 

Passarei a outro ponto que faz objecto de 
uma das conclusões do parecer - a nullidade 
da eleição da. Imperatriz. 

Felizmente ainda para m.im,tudo quanto avan
cei em meu discurso anterior a respeito da vali~ 
dade desta eleição, ticou sem respo,-w. proce
dente. O nobre deputado. que a. comb:lte, não 
levantou um só argumento novo, antes con
fe'-sou que os factos .se deram t11es quaes eu 
os havia. narrado. Apenas convóm rectifica.r um 
ponto, . e é o seguinte: 
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S. Ex. avançou: que em meu discurso an- cial, por ahi mandei extrahir certidões do elei
terior eu houvesse declarado, que perante a torado, afim de-que podesse chegar, ainda que 
commisa.ão jãmais se havia feito a menor re- indirectamente, â prova. daquillo que se d~zia.. 
elamação contra a eleição da Imperatriz. . . __ Mas, exhibindo bes documentos, accreseentei: 

O SR. ALV.-\RO CAl1INHA : _Está no seu dis- _ logo perante a. commissão. que era. sómente
------~~~~~~~~~~~--------~~--~~~~~~~~-~~~~s~pe~i~to~.~--------~----

curso. s· · - · 1 d 1 a. comm1ssao JU gasse que os ocumentos 
O Sn. Al!ARO CAVALCANTI : - As palavras do exhibidos el·a.m bastantes, porque o seu con

men discurso não são essas. O que eu disse fronto com a aeta. mostrava diffet·ença de elei-
fo1 :-que com sorpreza. av1a ouv1 o a ma1 ria. tores, quP. annu asse aque a e etç.ão ; o con
da. commissão declarar a. nullidade daquelle trario, julgasse como melhor -entendesse. Nessa. 
collegio, porque nem na provincia., nem na. o~~cas1ão, tendo o meu contendor exhibido uma 
commi::;são, jàma.is se h::wia leva.n~ado a menor certidão authenttca dé todo o .eleitorado, · a. 

. arguição à.e fraude, ou se havia feito a menor eommissão resolveu votar pela -v-alidade da. 
reclamação contra a inverdane do processo elei- eleição : e a.hi fica dito como os factos se pas:-
toral e do resultado da votação. saram. -

O Sn. ALV.~Ro CAMINHA :-E' uma edição Não pensava. Sr. presidente, que o nobre 
correcta e augmentada. deputado p.;:lo S:> districto do Ceará, antes de 

concluir o seu b~llo discurso em defesa da. 
causa e meu compe i r, vie s :n r p 
este augusto recinto um facto· que , sup-
puz , lhe sel'ia mais conveniente tel' :ficado 

---------4~~~~~~~~~BA~~~~~a-------~-~-~-~~~à&~~mara. Renro-m~ 

O SR. AM.~Ro CAV.-\.LC.ANTr :- Peço licença 
para ler o trecho, que proferi na ultima 
sessão. (L ... 

só palavra além dos proprios considera.ndos, 
que precedem a~ conclusões do parecer. 

· ·ta -me-e i ortanto a dar como res-

Comprehende-se, daqui a minha boa. fú : 
tendo justamente allegado nesta camara o 
que se havia passado, sómente affirmei que 
na commissão não se havia. levantado uma só 
a:rguição contra a inverd!lde do processo elei
toral, não, porém, ~contra a nullida.dc. que 
capciosamente se arguio contra a .reürida 
eleição. 

:Mas, Sr. presidente, no que respeita a esta 
supp · , .. - · 

posta. a S. Ex., o discurso, que já proferi a 
respeito, e que refúta cabal e completamente 
os mesmos conaidera.ndos. 

A hora está adiantada, e preciso ainda, antes 
de concluir, fazer uma pequena. rectificação . 
acerca de outro collegio. O nobre deputa
do pelo Ceará tambem declarou, em seu 
notavel discurso, que eu de má fé havia 
exhibido perante a commissão de inquerito do
cumentos contra o collegio de Trabiry, quando 
eu devia ter a certeza de que esses documen
tos nada exprimiam. 

O facto que alli se pa.ssou foi o seguin
te~ Declat·ei perante ~ eommissão de in
querito, que contra a eleição de Trahiry 
se haviam levantado na provincis. accusa-
çõ~s muito serias, . · · 
sa provincial tinha denunciado que alii 
bavi:1m votado muitos eleitores recentemente 
alistados. Mas accrescentei logo perante a 
mesma. commissão que Tra.hiry era um loga.r 
excepcional, d'oude en não poderia obter um 
só documento local, pol'que o protector do meu 
competidor ahi era um. homem de tal ascenden
cia, que obstaria por todos os meios a. que eu 
podesse obtcl·o ... 

Em vista disto, disse eu,procurei documentos 
indirectos nas repartições publicas; e suppondo 
fonte legitima. a. secretaria do governo provin-

tilisação do c::tllegio de Mulungú onde tinha 
eu nu mero superior a 50 votos conltecidos. 

No colle"'io de Muluno-ü o residente e dous 
mesarios, ou, por outra, o5 tres ju1zes e 
paz eram da parcialidade do meu competidor .. 
e os dous immediatos pertenciam á pnciali
dade d<Lqu'3lles que apoiav~m a minha c~ndi
datura . naquelle collegio. 

·o Sa. ALvAno CA)H!'iHA: -Os amigos de 
V. Ex. propuseram partilha de votos. 

O SR. A:-.L\_R,O CAVALCANTI : - Na. vespera 
da ele~~ão, or!3'an~sou-se .a me~a com todas as-

Após esta declaração, houve -confusão, le
vantaram-se protestos recíprocos, houve just'' 
indignação de meus amigos; c então o presi· 
dente o os dous outros mesario.;; do conluio re· 
tiraro.m-se bruscamente da me.:;a e do logar •.. 
O facto proYa a existenci:l. de dous crimes ao 
mesmo tempo: primeiro, o arrojo do chefe de po
licia mandando i nultilisar ~ eleição de um col
bgio porque não podia apr.;,veitar ao candidato. 
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proteo-ido ; segundo. o procedimento inquali~ 
íicavel da mesa eleitoral, que se prestou á 
fraude em favor do meu competidor ! 

O SR.. AMARO G.\LVACANTI:-Fai a. palacio 
fazer reclamações.; estava no meu direito. 

Darei testemunho em Í::Jvor dos sentimentos 
do Sr. Dr . Ottoni como cavalheiro, si quizer ; 
arguo sómente factos de sua administt•::~.ção no 
Ceara na quadra. eleitoral; ainda que como ca-

O Sn. ALvARO CA~IINH~\. dá um aparte. 
Ainda mais: um facto máo precisa do outro 

para nco 3!' a -o. c. 

O chefe de policia telegraphou no mesmo 
dia, :J.O presid_en~o da provincia, nos termos 

va etro, respet o-o o· ·ap!"CClO. 1rao a vez 
ainda : e porque não se pediam providen
cias. contra ·desmandos taes 1: Porque, Sr. 

O SIL ALVARO CAMINHA:-0 chefe de policia 
mandou fazet· inquerito e o resultado fui des
favoravel -aos amigos de V. Ex. 

O Sn. A~!Arto Ct..vALCANTr:- ·E. o summo 
do ridiculo o qufl V. E:c. diz! 

A communicação do chefe de policia foi nos 
sego;intes termos: « Collcgio de Mulu11gu inau
tilisado, amigos do candidato Amaro roubaram 
o.s livros da elei ·ã:> ! .•. >> 

E' de mais! 
De rinas uma: ou a maioria do eleitora·1o era 

minha, ou era do Sr. Antonio Pinto: si era . - . . .. . . 
a eleiç'ão; ·Si era de meu competidor, neste caso 
cs :~.migos delle tet·iam feito a eleição. 

Si as · livros clc ~>appare.Mra.m, porquê não fo
ra.m sub.stituidos. quando a maioria. da mesa ora 
da parcialidade do meu competidor ~ 

Ainda wn.is, St·. presidente. Quando facto 
tão deponente acabava de dar-se, o chefe de 
policia, ain.d,, continuando, não sei bem quali
ficar o seu acto, ·continuando na sua o8ra de 
despudôr, ordenava ao delegado de policia de 
Baturité, meu inimigo pequenino, que proce- . 

esse a 1nquen o para emons rar que o es
apparecimento dos li·:ros fõro. acto de amigos 
meus. 

' . 
Aquelles mesmos que foram accusados de 

terem perpetrado a occultação dos livros ! Ju
raram o proprio :fiscal de meu competidor c 
os seus ..:a.balistas. aquelles mesmos que se 
haviam"incu.mbl<lo de praticar semelhante :l.tten
tado! ' 

Facto dasta ordem não esperava eu, decerto, 
que fosse apres~ntado neste r?cinto pelo nobre 
do Ceará! 

Mas. como S. Ex. assim o quiz, me occup!l.
ria tamb~m d·outros que se deram na pro
víncia. 

Os caodid:1tos da opposição do Ceará., si aqui 
não entrnram todos vencedores com os seus di
plomas limpos de contes ta'}ão ... 

V. Ex. o confesse. 
Q Srt. A::~uR.O CA \'ALCANTI: - ••• foi por

rlue ti yera:u contra si todos esses manejos 
i~>-nobcis dos agentes do governo ; e, onde fal
~va o governo, estava a mcs:~ eleitoral com
petentc~H:nte organisada para. praticai-os .•. 

E:dranhar:i talv,?z V. E:t., Sr. presidente, 
co;no todos e::ses factos se dessem ..• 

O Sn. ALv.\n.o CAlH~HA:-B V. Ex. frequen- · 
tava o p!!lac:o da. pr~sideneb ••• 

Si nas loealidades ainda havia.., uma mesa 
eleitoral governista, mais ou menos timida, ou 
menos desbragada.; si aiJ?.da havia uma auto
ridade, um juiz governista., a quem restasse um 
pouco de acanhamento ; vendo agora approva-

,.,. • · , d s ~ d>smandos 
que se davam no pleito eleitoral da província; 
encheu-se tambem agora de enthusiasmo e pro
curou. por sua vez, corre~ponder as yistas _do 
governo, pra tcan .o o a a sor e · c vi encta 
e de crimes, contan:!o que ao meno;:; se simu
lassem víctori.as dos candidatos governistas ! 

Não tinhamos, pois, mais ps.ra. onde recor
rer~! .. 

Eis ahi, Sr. presidente, explic~da em poucas 
palavras a verdado do pll}ito do 2" districto do 
Cear:i., e conforme a esta. repito, devem ser 
rejeitadas as conclusões do pa.rccer o substi
tuidas pelas da. cmendn. que apresentei, porqu2 
esta é:~ unica justiça.. 

Tenho dito . . 

O Sr. Bento =Ran1os:-Sr. pre
f;identt!, eu r.ão pretendia nem desejava mesmo 
tomar parte no pre.::;ente debate, :~.pe~ar de ter 
· i - s ue só discutem e 

de ter-me assignado vencido no parecer, que a 
respeito dessas eleições aprcsent?n o nobre 
deputado pelo. So districto do Ceará. ~r<1 m~nha 
intenção as;nm proceder, e 'Par:1 tsto twha 
razões, que sô a. mim dizem respeito ; mas, 
contra a minha espectativa. o nobt~e deputa.~() 
pelo ao districto do Ceara e~uen_dcu que dcyl3. 
fazer-me uma. accusa.ção 1ntcu·amente lll· 

justa ••. 
O Sa. ALVARO CA~mau. :- Não lho :fiz accu

sação. 
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· O SR.. BENTO R.uros :-V. Ex. fez-me uma 
acc?-sação inteiraménte injQ.sta e que não me
reci. 

O Sa. ALYARo CA:\UNHA:- Si V. Ex. en- · 
·tendeu assim~ retiro o que disse. 

O Sa. BENTo Ro10s:-Entendi, e é verdade. 
V. Ex. disse que eu havia sido deficiente .. no 
rel.st9rio que :fiz perante a· i:~. com missão de in-
qu r1 , ·a o ogar a que a guns co egas e 
commissão reformassem o seu voto por causa 
dessa deficiencia.. 
. Esta. accusação é injusta e- permitta-me 
V. Ex. diz el-o~, inteiramente inexacta. 

E' uma accusação que não tem fundameato. 
Quando se discutiram aq uellas eleições, ambos 
os contendores apresentaram os seus do
cumentos, :fizeram-se menção- delles, esclare
cera;n perfeitamente a questão. e esta ficou ~o 

' tricto da minha provincia, quando tratou-se de 
votar a eleição de S. Francisco, disse que vo-

• <>-" 

S. Francisco, em vista das graves arguições, 
que tinha ouvido fazer contra e lias. Quem fez 
estas arguições ~ Eu não fui. Foi o Sr. Dr. A. 

ava ;.:antl. 
Elle ouviu o Sr. Dr. Amaro discutir a elei

ção, ouviu o Sr. Dr. A. Pinto, formou .o seu 
juizo, mas dous dias depois reformou-o, e V. 
Ex. diz, que isto foi devido á deficiencia da 
minha parte. Senhores, eu não levo a minha. 
long-animidade ao ponto de fazer-me victima 
paraj~stificar o procedimento de quem quer 
que seJa. 

o R. A~I 

O SR. BExTo R-\.:\fos: -Eu procedi com 
o maximo desin.teresse, e V. Ex. accusou-me 

arcial ! 
Nã:o entro na apreciação do procedimento dos 

meus collega.s ; não analyso as razões por que 
mudaram de parecer; mas não admitto que se 
diga que elles assim procederam porque eu fui 
deficiente no meu relatorio: cada um procedeu 
como quiz, de conformidade com suggestões de 
suas consciencias, e não se procure justifical-os 
a custa alheia. 

O Sa. ALVARO CA:!Irr~aA:-A maioria da com
missão a(:.hou o relatorio de V. Ex. den~ 
ciente. 

O SR. BE~To RA)Ios:-Achou, depois de ter 
votado por elle ; votam de um modo em um dia, 
e de outru no dia subsequente. · 

Ninguem produziu documento novo ; a dis-
:""' . . 

' bros da c~1mmissão ouviram o que se disse, e 
estavam perfeitamente a par de tudo. 

O SR. ALVARO CA:!IIINHA:-Mas o Sr. Anto· 
nio Pinto não tinha lido os documentos. 

a? Sr. Dr. Samuel; V. Ex. quer tomar sa.r
dlnhas com . mão de gato. Diga. o que quize\" 
mas por sua conta. ; eu não o estou accusando ! 
sou seu correligionario, sou solidario com elle ~ 
Não accuso a. ningiJ.em. ~só o que não admitto é . . .. . . 

• • o tW 

as mãos, sem mtervenção de sua parte. Tambem 
não quero que se pense que eu andei o!lere
ce?do papeis officiosamente a quem quer que 
SeJa. O facto passou-se do seguinte modo: em. 
um dia de sabbado, em hora. adiantada, tive de 
fazer o relatorio n. respeito da eleição do 2° dis
tricto do Ceará. Feito o relatorio votados os 
qu~sitos, o Sr. conselheiro Alves 'de ..Araujo 
ad10u a quest!io para segunda-feira proxima. . . . . -:. 

~ . . 
quo lavrasse o parecer,dizendo-me que os mem
bro~ da commissão ficavam. para assignal-o. Já. 
hav1a uma certa desaven a entr mim 
deputado por causa desta eleição. V. E· que é 
amigo do Sr. Dr. Antonio Pinto entendia por 
este facto, que tod?s estavam na. obrig_~1ção, um 

servil-fo. 

V. Ex. me havia feito pedidos por mais de 
uma ve~ a respeito d?sta eleição ; e eu apenas 
demorei-me alguns d1a;;; err:. satisfazel-o, não só 
porf]_ue me ach3ova doente, como porque tinha 
outros trabalhos sobrG . mim, mas disse-lhe que 
traria os papeis dahi a dous dias, e de facto os 
trouxe. 

~-Ex. por causa disto. Eu tinha feito ver. que 
s1 não fiz logo o relatorio, foi devido aos factos 

ue "á a ontei. A ezar orém da minha decla-
ra~ão mte1ramente pacifica, V. Ex. alterou-se, 
e agora cita a minha excusa do meu estado de 
saude .de fórma offensiva a mim. 

O Sn.. ALVARO CA:!IIINHA:-Não ha tal. 
O modo porque V. E::s:. expressou-se a meu 

respeito, dizendo que não tratava logo da ques .. 
tão por causa do meu estado de saude, dá a 
entender •.. 

O Sa. ALVARO CAMINHA dà um aparte. 
O Sa. PRESIDENTE:-Diante da explicação 

do nobre deputado, V. Ex., :não deve insistir. 

O Sn.. ALVAn.o CAMINHA:-0 que eu disse foi 
que, V. Ex., attento o seu estado de molestia, 
não podia p1·e~tar toda a a.ttenção .aos muitos 

a eis desta ele i ão. 

O SR.. BENTO RAMos: - V. Ex. e todos os 
companheiros da. commissão assistiram a toda. a 
discussão e viram o trabalho que eu tive. 
N essa commissão, eu procedi sempre com toda. a 
moderação: quando V.Ex. me invectivava~eu não 

O SR. BEN10 RA!Iios:-Si o Sr. Antonio Pin- o interrompia, respondia-lhe que não retaliava, 
to não leu, foi porque não quiz, pot"que não ·e que V. Ex. podia dizer o que quizesse; e 
proc~rou.os docu~ent~s, quando eu ~s fran- nessa occasião, o Sr. Dr. Joaquim Pedro Soares 
queei,. e t;orque nao o~ procurou depois na. se- chegou a dizer que a minha calma. era muita, 
eretarta. era de mais . . 

O Sa. ALVARO CA!I!I~HA dá um aparte. J ·O. SR.. ALVAR.O CAMINHA:-V. Ex.. esta pre-
0 Sn.. BE~To RA:!I!Os:-Eu não faço injustiça venido commigo. 
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O Sa. BENTO R.o\.Mos : - Não ha. prevenção, 
mas não posso admittir que queiram fazer de 
mim gato-sapato ; desculpem-me ~ expressã.~. 
Eu não diria uma palavra a respeito desta elel
ção, si V. Ex. não me tivesse · provocado a fu.
z l-o : foi V. "Ex. u.em me rovocou. 

Sr. presidente, como disse, não tinha inten
ção de tomar parte no presente .debate; eu 
queria. mesmo evitar. que se dissess~, 9.ue ~u 

' . 
político tão disti.ncto como o Sr. Caminha, mas 
infeliz'llenle S. Ex. a isto me levo"S: pe--la ac
cusação que me fez. 

O SR. ALVARO ÜA!IUNHA:- Não fiz nenhuma 
accusa.ção ; para que está insistindo 1 

O SR. BENTO R.uros : -V. Ex. fez-me a 
accusação de ter sido deficiente na exposição 
que apresentei. 

saude não affectava as ~inhas faculdades intel
lectuaes: eu soff1·i:~ a.penas no physico, como 

: · • · em me 
obrigou a dizer estas poucas p~lavras, en não 
queria que de modo algum se dtssesse que eu 
fôra o lH'OVO~ador de qualquer discussão des
ao-rn..:la\'el com um co-religionario meu. Sinto, 
l~manto este incidente e declaro quo defen
dendo-me, não culpo a· collega algum ~a com 
missão, não lhes fuço a menor accusaçao. 

Os meus collegas da commissão procederam 
como julgaram conveniente; eu, procedendo 
de modo diverso "ul"'uei cum 1rir o meu dever: 

Não havendo quem pedisse a palavra, é encer~ 
rada a discussão e: adiada- a votação. · · 

Entra em discussão o parecer n. 96-1885, 
annulla.ndo o diploma do Dr. Sancho de Barros 
Pi~entel e reconhecendo deputado ~ ~r: Jos~ 

Entra em discussão o parecer n. 90-1885, 
b.nnull!lndo o diploma- conferido ao Dr. Gaspar 
M. de V. Drumond e mandando proceder a 
nova eleição. 

O Sr. José Mariau.no começa. 
observando que, p~r não have~em c.hegado os 
papei..; e livros, CUJa remessa fo1 pedrda. pela ia. 
commissão de inquerito para averiguação das . . . 

se recorreu para supprir o juramento que não 
foi prestado em um dos c~ll?gios eleitoraes velo 
presidente da mes~, o 3° JUIZ de paz de S. Gon
çalo de Una, R:aymundo de Freitas Padilb~. 

Não presummdo que, por nao serem d1scu
tidos outros pareceres que figuravam na ordem 
do dia, eutr:J.sse este em discussão, deixou de 
muni.r-se daq uelles documentos, mas compro
mette-sc a exhibir as provas do que vai asse-

s :J.CC s. · qna - regub.ridade,que o tempo_p~e~ia de:;v~ndar.E~ 
mente. Eu posso ter errado, mas a minha con- verdade, fez-se a :1puraçao , dw.s depots da elet-
vicção c que cumpri o meu dever. . ção, quand~ ainda. não estavan~ . em po.ler do 

Terminando1 tleclaro que voto peh nulhdadc juiz de di.relto todas as nuthcnu.c!l.s. qu::mdo a 
d3. eleição do collngio de S. Fr~ncisco e J?ela da eleição de um ainda não há via si~o remet
validade da eleição da. Imperatrtz . Est~d:l ?~ tida á secretaria do govct·no. n.e~. fora rC;co
papei~. li-os com atteução, e na commtssao .la lhi.do ao a•·chivo da Camarl!. :Muntc1pal o hvro 
dei convicta e conscientemente' o meu voto das áct:l.S. Mais ta l.'de, o competidor ?o. can.di: 
nesse senLido. dato que teve diplom·~ requereu ao J mz de tu-

Dada esta explicaçlro, tenho concluido. (U ui- rei to dl) Palmat·es, que l~e mandasse dar por 
to bem.) certidão cópia da authent~ca pela qu:.1.l se ap~-

rã.ra a citada deíção J.c Una , e a.quelle magls
Fica encerrada a discussão G'. adiada a vota- trado declarou que não podia deferir o pedido, 

ção. - porque as authenticas se achavam em poder do 
Entra em discussão a parecer n. 94-~885 r efel'ido candidato, o que revela que entre ,os 

annullando o diploma do Barão de Anadta e dous havia immoral conluio. · 
maodan 1o roce der a nova eleição . 

E' pre-:ente á mesa, lida, n.póinda e posta em 
discussão conjunctamente com o pat"ecer a se
guinte 

dade e che"'ou-s~ ; o conhecimento do seguinte: 
Não tendo 

0

sido .juramenta:lo o :3o juiz ~e pa~ d~ 
Unn. , por occasiiio do proceder-se a ult1ma 
eleição ger<ll , cog~tou-s.e 9e supprir a falta de 

Emenda juramento por meto ar tlfictoso . 

1 o Que se annnlle a. eleição do collegio de Pediram em confiançn! no nrchivo d~ a~s~~;. ·. . • . I bléa provincial, os 1)ape1s referentes a e e1ç· o 
M~r~c~~e seju. reconhecido deputado o Dr; Ma- provincial , que em 1884 se eifectuara ·naque~la. 

i [ · d r: -0 L ra pa.rochia e , quando foram entregues os papets, 
noSa~ e~~H~~o~nrl~:~a 8 yde .Abril de 1885.- intercall~u-~e _um termo do juramieonto pres-

z ' tado pelo 3o JUlZ de pa:r. perante o • no car-Ce:;ar ama. 
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torio do respecti•;o escrivão, e no dí:.t. em que 
devi:l. fazer-s~ ~l eleição referida. 

Accrmtua.va as suspeitas a circurnstancia de 
que ojuiz d'3 paz, podendo commoda e natural
mente prestar o jur;lmento no :·acto de organi
zar-se a. mesa, de que ia fazer parte,. tivesse 

Dr. José Luiz Coelho ~ Campos, pelo 4° dis
tricto de Sergipe. 

N. 107, reconhecendo o conselheiro João 
Manoel Pereira da Silva:; deputado pelo 9° dis
tricto do Rio de Janeiro. 

pre et·t o comparecer, em um car orlO p r 
cumprir semelh:mte formalidade, perante o 
mç,suJO jut•~ t]Ue poderia receber, o juramento 

- ' . . 
Tendo denunci:1.do o facto ú commissão. ao 

orador, diante da declaração que fizeram seus 
membros, entre os quaes o Sr. conselheiro Do
ria. no sentido de que era digno de fé o do
cumento exhib~do. não restava senão promover 

nova eleição. 
Discussão dos seguintes pareceres: 
N. 104, annullando a eleição do i(> districto 

da. provincia de Mato Grosso. 
a averigu!\ção Ja Íl'aude. · 

As diligencias que em tal intento se em
pregaram deram em- r.~sultado que o doeu· 
tnento concernente à alludida formalidade er:l. 

a. · ta. e 

· N. 105. reconhecendo deputado, pelo 2) 
districto do EsJlirito Santo, o conselheiro José 
Fern.sndes da Costa. PereiraJunior, annullando 
o diploma do Dr~ Horb de Araujo. 

do papel. :lssim como da linhr~ com que fôril. 
cosido. comparadas com iguaes signaes dos 
outros apeis, amarellecidos pelo uso e pelo 
tempo. 

Respond:mdo a a.p:u·tcs, el:pende o o-rador 
comiderações sobre o procedimento da oppo-

maio:-ia lib·>ral quanto â verificação dos poderes, 
desde que elle veiu ã Cam3:ra, quando pela pr~
meira vez se c~e<.:utou o novo systema de elel
ções pelo V"oto directo, e diz que se conveneeu 
de que o pat:tido conservador e:s:.plorava o ex.
tase dos libeL'a.es em faca daquella reforma. •. 

Depois de :tpnrtes repetidos do Sr. Bernardo 
de :Mendonça, a que o orador responde, o Sr. 
president~ con!ida-o a qtte se occupe do pare-

Dizendo que segue o conselho de S. Ex .• in
siste o orador em que não podia trazer documen
tos ara· rovar a fraude ne ar""Úe, e term1na 
declarando que, ao pedir a palavra, teve por 
intuito imped1r que se encerrasse a discussão 
do parecer, sem que 1:e averiguasse a verdaclc. 

Protesta que exhibirâ i Cama:-a a prova das 
fraudes e irregularidades commettidas na elei
çãe do 8° districto de Pernambuco. 

A discussão ficn. adiada. pela hora. 

O Sn.. Pn.EStDENTE d:i. a. seguinte Ol"dem do 
dia: 

Votnção d 1s s~guintes pn.r(!ceres: 

N. 77-1.835. que a.nnulla o .diploma. do Dr. 
Se,•crino Ribei1·o e reconhece deputadj, pelo 3° 
districto do Rio Grande do Sul, o Dr. Barbosa. 
Itaquy. 

N. 10:3-1885 ue m:mda rocedcr à nova 
eleiÇ'ão no 21) districto de Sergipe, por estar 
v;1go o log·ar dei:tado peb Barão da E~tancia, 
nomeado s:::lnado< do Impcrio. 

N . 85-1885, annLlllando o diploma. do Dr. 
.:Amar•J Cavalcanti e 1·econhecendo deput ::tdo 
pelo 2) districto do Ceará o Dr. Antonio 
Pinto. 

N. 94, annullanuo o diploma do B:1rão de 
Anadia e mandando proceder à nova eleição. 

'N. 96, a nnullando o diploma. do Dr. Sancho 
de Barros Pím~ntel e recc,nhecendo deputado o 

Levanta-se a sessão âs quatro horas ch 
tarde. 

DOCUMENTOS Qü E ACO:O.IPANHA)I O P.\.ItECF.R N. 102 
DE 1885 II.ELATIYA~!E~"TE •\. ELEIÇÃO DO 1° 
DISTlUCTO D.o\. PROVINCIA DO PI.\UHY 

· Doc. n. 3.-Juizo municipal 2° supplente 
em. ex.ercieio dest:t cidade de Oeiras, do Pi:.tuhy. 
-Autoamento de uma petição e um documento . . 
JUn o, p.:tra. uma JLIS 1 caçao o capt ao n r~ 
José Avelino, como justificante. e como jasttfi::
calo o capitão Joaquim Lopes Gallo, que àdian-.- . . . 

Anno do N,;scimcnto de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1884, aos seis dias do mez de De
zembro: do dito anno, nesta cidade de O:!irns 
do Piauhy. em meu ca-rtorio autoei uma peti
ção com u'm documento para llma justificnçiio 
que adiante seguem-se: do que p:1.ra ccn;.;ta.r 
fiz este auto <lo qu13 dou fé. Eu. Lconc:o Ismael 
José de Fa.t•ias, escrivão interino o cscreYi. 

Ulm. Sr. Dr. juir. municipal.- Diz Anfri.niJ 
Josó Avclino, 1 o juiz de paz dcf'tn. pn~ochia, c 
prr}sidcntc da mesa eleitoral que funcctonou ~a 
eleição a. qu~ se procedeu na. lllesrna. no dt:l. 
1o do corrente me:r., que, preCI~a.ndo r:!stabe
lecer a. vcrdsde a rcs eito de certos factos que 
se diz a.contcci.!os, e que entcn em corn a 
validade da. dita eleição, quer justificur no juizo 
de V. S. os seguintes itens: 1° cpr. terminada 
a leitura das cedula.s,. o secretario da me~a, 
sern interrupção alguma. formou das relações 
de que trata o art. 146 do regulamento do 13 
de Agosto de 1881, um:1. lista g eral contendo 
os nomes de todos os cidadãos votados, segundo 
a or,!em do numero de votos.da.dos :L cada um 
destes, desde o maxiwo até' o mínimo, e pu
blicou em voz alta aquelles nomes e numeros, 
mandando o justificante immediatamente pu-
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bli~ar esta lista pot· edital affixado na. porta do 
editicio, o que teve logar aates das 7 horas da 
tar.llê\. confo_rm~ s~ vê dodocumcnto junto. 
2. 0 Que o justificante, na qualidad3 d~ pr-esi
sidente da me>a eleitoral, dirigiu os respecti
'\"OS trabalhos com a precisa. regularidade; não 

ermÍttindo ue se ausent:l.S~C mesal'JO al<:rum 
sern qu~ se achassem terminados os referidos 
trabg.Jhos; f-t.zenJo, porém, que fossem sub
stituid?s os 2_' juiz de paz .Joaquin1 Lop::-s Gallo. 

J ·~ 1 o, u 
recusando-se ambos assignar a respectiva acta, 
e retirando foram convocados na fórma da. lei o 
4° juiz de pa.·l Antonio de Hollanda Co~b Pe
reira e o 4') immediato Ignac!o Luiz de Araujo 
Costa. :3·• Que ao~ 1·eferido;; mes~u·ios Gallo e 
Ivo assisth;am a conf.!cção da mencionada acta, 
até ser ella completada. apresentan.io como 
T'azão p1ra negarem à m•:sma suas as.,ignatu
ras o facto de. h_R.ver ~ ,justifica!lt •~ oba~"lrV!ldO 

' ~ :;, 
eleição j::\. referida, e no ll'l.:)Smo edificin em quo 
ella tinha logar •. di_zet· um dos mais dedicados .. 
tence o candidato menQs votado~ qne se fosse 
m~sario borraria a :mpradba acta, de onde se 
vê q ne hn.vin. j ó. vontade deliberada, ou prévia 
combin!l ~.ão no sentido de prejudicar-se o can
tiidato ma'is vot~do. 

Assim. po:s, o justificante pede :1. V. S. q w!, 
justific:1d0 quanto baste no õia e hor~l. que fôr 
desi!..'"nario. com cita~ào do mesnrio retir:1do 
.Toa.quinl. Lop"s G;.üto. b~m como do promotor 
publico da. comarca, s~ja. ~sta j ulga.da por !;~n
tenç:~L c r~ntregue o origina~ ao· justificante 
indPp:mrir>nte de tra~lado, cttlln~o-!ie t:imbem 
para deporem as testemunhas abrm::o arrol..das. 
- ::\!ajor Antanio de Holland;~ Costa Ferrr>ira e 
n justificado com h~r ~ ce-r:ta s~ si occt~ltat". te

·ni'Jnte-corond [gnacw Lu1z de .Arau.;o Costa, 
cap1 ao in io ias · , "'. ..., : . . . · 

por s~r cunhado do suplllicante e por conse
guinte suspeito, a V. S. compete na fórma da 
lei dar o d~spacbo requ·riio.-E. R. M.
Er • supra.- An(1·iso Jv~e Avelino, 1° juiz de 
paz e presidente dJ me.~a eleitoral destapa-
rochia. · 

, !1' par n . em gorao pro-
hibido, do justificado. O eiras, 5 de Dezembro 
de 1884.- ..-1. Ferra::. . 

. ' l' c es e 
termo.-Diz Anfrisio .José Avelino que tendo o 
i 0 supplente t!.o jui,; municipal deste termo, 
jurado tambem suspeição, por set• parente do 
justificado em gt·áo prohibido, dr.ixando por 
. i::;to de despach<l r a petição retro, a. V. S. 
compete na torma da ki dar o despacho reque-
riúo.-E. R . .M.-Oeiras. 5 de Dezembro de 
1884.- An(1·iso José Avelino. f o juih de paz e 
presidente da mes:t. el<.>itornl. 

O official·de justiça Jeremias Gomes de Oli
veira que serviu perante a mesa eleitoral desta 
pllrochi~" no dia 1 J do c01·rente mez, certifittua 
abaixo desta si, em virtu:ie de ordem deste 
juizn, o em s3guida à ap~ração úas. cedulas 
recebidas para deputado a Assemblea Geral 
Legi$lativa, cnja eleição te\'e logs.r no referido 
iia. affixou ou não na porta do r~'spectivo 
3Jefi~io o edital do resultado da vot.:lção, como 

o ··-·"--
horas f~z esse ser-

1 
O 13 juiz de paz, presidente da mesa el::ito

ral.- .:tn( 1·iso Jose .:l-oelino 
Certifico em cumprimento da portaria supra, 

:1uc em seguida :."L apuração das cedulas reco
lhidas, e para a eleição de deputado gP-ral, 
3.fii"xei o edital contendo o resultado das ~votR· 
ções, conforme quer a lei, o que ~z r:as 4 1/2 
horas da tarde para as 5 horas. ma1s ou menos, 
rlo dia 1o de De~embro corrente. do que tudo 
dou fó. · Oe:ra~. 4 de Dezembro de il:IS.t.-
0 oftlcial de justiça, Je1·emias Gomes de 
Oli·-,eira. 

Certifico que, em virtude do despacho _retro, 
citei as testemunha:;, ao r)rornotor pubhco da 
cotnal'ca. e ao just~íkado Joaq.uim Lopes Gallo. 
ora o meu car orw; 

nha Dr·. Jfanoel .Arrnindo Corueiro Gnaranâ, 
pot• carta: do que ~car3m -todos b~~m scient~s a 
dou fé. Eu. Leonc10 Ismael Jose de Fant\.s, 
escrivão interino o escrevi. Oeiras. 9 de 
Dez.embro de i884.- O escrivão interino, 
Leoncio Ismael Jose de Fa1·ia.s. 

Procuração apud-acta.-:\os uov~ dias do 
me :r. de De~embro do anno do Na.scunento . de 
Nosso Senhor Je~u~ Chriato, de mil oit?cen.tos 
e oitcritl]. e · q_•1atro. nesta cidade de o~uas. do 
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~iauby, e na sala da~ audioncias d0 juiL: muni-j .Junte-se aos autos, e me renhaiu conclu::os. 
ctplil, onde pr sente estavu o::;egundo supplcate -Oeiras, Q d.3 D;:zemb:-o:de 1884.-Sm~tos. 
do diwjuit., tcnent~ F,·a.ncist:o H.aymundo do~ 
Sanro~, ~ervindo ~•d-hoc na jn:5tiílcaçâo do C!lle 
trata a i:etição inicial retro . ahi con1p~rec(~ú o 
ci~adão . Anfrts~ Jos~ Avelino, reconhecido de 

pre.:;ent:ll-o Cl1IDO seu p:-ocurado:· h:1stante n ~ 
presente (..::tusa, e com pode1·es aruplos para tJ

m·s cr.:=s da. mesm:L :Ltt! final senten :a ::~o 
capitão C;rro Lconcjo Pueira. Fei'l'J?.. E para 
constar fi:r. a pres"nte que a.~signou. Eu. Leon
cio Ismael José d~ Fari:1s, escriYão interino, o 
escre.,...i.-.lnf~·i.~o Jose .4veli;w. 

Conclusão.-No mesmo di·1. mez o unno retro 
lled.1ra.do, em auJir>.ncia, faço P.:St':l;; autos con
cl•lso~ á' meriti~simo segundo ~upp\.~nte dõ 

·~ju!z municipal, ::;ervindo :td-boc. tenent;~ Fr~n
cisc~ lhymundo do;;: S:1nt~s, do que p~~-l cons-

Data.-:\o mesmo dia, mez, anno e log•r 
supra declarados, em rneu ca.l'torio por pal'tú 
úo juiz r:.~e foram entregues estes autos com o 
des1-1a~bo supra~ do que para constar fiz este 
t~ru1o c dou fó. Eu. L~oncio l~mael Jose de 
Farias. escL'Í\'ÜO interin:'l. o escrevi. 

C:;rtifico que em virtude do de;;p~cho retro 
citei ero su:~.s proprias pessoa;;, fóra do meu 
cart::>rio. ao .'ustificant(·. na po~s ~oa d.; seu lro-
curador, ao JUstlfica.io, as t ~·stemun 1as e 2:1.0 

:1djunto do promotor_ publico. exceptu:;ndo ates
temunha Dr . .!\bnoel Arroin'lo Cordeiro Gu:1-

lllm. Sr. juiz mnni,!ipal2' s1rpplente dest!) 
tenno.- Tendo sido intimado pelo e,-crivào do 
juiz() de Y. S. pa.ra,na. audicncia de hoje,a~sistir 
a uma ju ... tificação "'obre rn:l t -ria ela i tora! • .r e-
quen ia. pc ,) cap1tao L 11 rt·>O O:ie v(~ ino, 
cumpre-me àiz~r a V. S. q11e, na qualid)\de de 
ct;nhado do candi~hto de~emba.rgador Candido 

' ' 
set· feita a dita ju.;tificação. não posso servir 
ne~ta. por moth·o úe snspeiç:Io. ·· · 

Assim que digne-se mandar jtmtar este officio 
ao respectivo processo, afim de que seja. inti
mado o adjunto do promotor publico. 

Deas guarde a V. S. Oeiras. 0 de D0zembro 
de :18t34.- liim . Sr. ·tenente F1·ancisco Ray
u.undo dos S::utos, 2'' supplente do juiz muuí
·i :.l d :;te tBrmo.- O romotor )Ubli ·o, Poli-

Juntada.- E logo uo mes:LO dia, mcz. anno 
·~ lo:rú r e tro declarado em audiencia juntei a 
estes autos um officio' de justificado, .Joaquim 
Lopes Gallo, que adiant'3 segue-s:, do que para . ., 

' . . 
cio Ismael José de F::ri:1s, e ,c ::.·ivão interino o 
escrevi. 

' • ' ' • Illm. Sr. continttll.n o e com ma1s m enc: a e 
nestn. cida.de; ficando os maisb~m scientPs do os meus incommodos d3 saud~, de m'.Jdo a n""lo 
que dou ÍL~. o ~·iras, 10 <I e D<!zembro de 18S,1.- d 
u escri\•tio interino, L?o,~cio I ~mwcl Jo ~é da permettirem-m~ estar apert11.do e :;s~~nta o yor 
Faí·ias. muito tempo, pelq que passst ao m eu unmed1:; to 

o exerc icio do ca rgo dr! juiz de paz desta. ft·e-
Junta.da. .-Ao~ <1 -::z dias <lo mez de Dezembro ..... uozia em c1ue mCJ act!aYa; 11ão me e püS· 

d "l . :::> ' • • d " s . d !1 n11 o.to.! entos ~~ oucnta. e qu ;~.ti'O. ne :; ta ci- sivol comoarecer a. a.udtenets c v •• destg-na a 
da~e de Oeiras, do Pia.~t hy. ~111 ~JH!ienci'i , ju~- para às '10 horas da. ma nhã de . ho.1e e a:si~t.ir.o 
t•~l a. e;:t '' " auto.- o o.ffic tv do JUStificado Jo:Lquun inque1·ito tia.s te~ temunhas da JUsttfica.ç.r.o elel
Lopcs Gallo. que adta nte S0~11e-so : .1o r1ue para. tora! intentada pelo 1o juiz de paz tenente All
cunst:\r fiz es te termo e dou í0. Eu. L~oncio friso José .:\vellino. 
hmael.Jo•ó de l"al·i:Js, escrivão interino, o es- 1 " · · . · 0 ... v ~ p·•r" qu" crevi. . ~-•sstm po1s •. o commumc ·~ • ": ·: "' ., 

I r esolva. a r esp:nto como ent~nder de .JllSllça . 
lllm. Sr.-Tendo sido citado hoje para corn- Deus guarde a V. S. -O eiras, 10 de Dezetnbro 

parecet· a. um~L ~udiencia de V. S. ás iO horas de 1884. 
:.do tnanhã de hoJe mesmo, sem d:~clarar-me o 

esc:-1vao qua o m ·!ssa a tt tenc~a. ~UCC'~ G d 
qne ach.an lo-me encommodado dos meus bt!m Sa ntos , 2·• supplente o 
co•1h ·ci.los so!II·i lllen tos. de moto n. não por1er quim L opes Gallo. 
sa hi1· :i rua, assim com •unnico a V. S. afim de Junte-se a.o<~ autos ~ tn"' v 0nbam concluzos.-
que f zen!() constar dos autos, ou pa peis refe- Oeira:>, 10 de Dezembro de 1834 .-Sa1~tos. 
rentes a di t 1. ci taç}!o, resolv:L como entender ; Concl usão .-E logo no roesm.él dia. m~z. anuo 
protestando desde jà si V. S . inquiri r hoje as e lo ~ar retro declar<t:lo, em audiencia faço estes 
te.s temnnhas 1'• minha revelia. . a utos conclusos, i o ruer e tissimo 2o supplent·~ ;: 

Deus GilarJe a V. S .. -Illm. Sr. tenen te, do juiz municjpal, tenente Francisco Raymundo 
F1·ancisco Raymundo dos Santos, 2o supplente dos Sn ntos ~ do que. para const:1r fi:r. este t ermo 
do juiz municipal.-Ot:iras, 9 de Dezembro de e dou fé .-Eu. L eoncio I smael Jos:J ele Fa·tias, 
i88·1. -Joaqv.im L fJpes G(tllo. ~ I escrivão interino o escrevi. 
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Conclusos.--. Tendo-me sobrevindo certo in
commodo de sau le, vão os autos ao meu sub
stituto.-Ociras, 10 de Dazen:~bro de i81:S4.
Santos. 

Data. -Nó me~mo dia. rnez, ~nn~ e ~ogar 

entregues estes autos com o despacho supro ; 
do que para constar faço este tet·mo e dou fé. 
l';u Leo,~cio .li>·mael Jose de Farias esc-rivão 
interino o escravi. 

Conclusão. -Aos 11 dias do mez de Dez,~mbro 
de 1884, eUl meu carto1·io, fa~~o este!'l nutos con
clusos ao meretissimo 3° supplonte d.o juiz mu
nicipal, tenente José Valente de Figueit·edo ; 
do que para constar fiz este t~rmo o dou fé. Eu, 

. L_eoncio Ismad Jose de Fa1·ias, escrivão inte
nno O CSCI"CVi. 

C~nclusos.-Proceda-."i·~ de novo a c~tação do 

Data..-E logo no mesmo dia, mez, anno c 
lon-ar su ra d~clarado em o meu cartorio or 
parte do juiz, me foram entregt!es e:>te.~ u.t1tos 
com o despac~ho' supro; do 'I ne par3. constat' faço 
este t~rm.o e deu fé. Eu, L~ol-&cio Ismael .Jose 
de Farias, escrivão interino, o escrevi. 

Certifico q_u~ em virtude do (lespacho retro, 
intimei fóra de meu cartorio ~ts testemunh.a.s 
constantes da petição a folhas du~s, bem como o 
a -!junto do promotor publico da comarca pot· todo 
c.onteud~ no. mc!'mo d~~_pacho, ~eixando de in-

. ' 
por tct· me dito o seu caxeiro não se poder fotl· 
lar; do que tudo dou fé.- O eiras, 11 de D2zem
bro de 1~84:.-0 ~~scrinto interino Leoncio Is-
mact JosJ de Farias. -; 

Assenta.d:t.- Aos 11 dias do mez da D<~
r.embro do a.nno do Nascimento de Nosso Se nhor 
Jesus Christo de iSSl, nesta cidade do Oeir.'l.s, 
do Piauby, em casa d.ts audiencias do juiz mu
nicirnl..l, on~le e:.t est:rivã.o de seu ca.1·go aüirmtc 
nomeaiiO fui v:ndo, pernute o 3• supplente do 
juiz municipnl, servindo do wl hr1c tenente .José 
V1:1lente de 1-'kueirolo, e presente o jubtificante 
capitão Anft·izo José Aveliuo, representado 
por seu pl'ocurador capitão Cyro Lco:1cio 
Pereira Ferr:lz. ~ revelia do justificado ca· 
pilão Joaquim Lopes G&llo e do ar1junto do 
promotor publico, tenen te Canclido Soare;; de 
Oliveira, o mesmojui1. jut·amentou o inquiriu 
as testemunhas. cujos nomQs costumes o ditos 
s~ s ,., uem; o u 
Eu, Leo;icio Is·m.act José de F ada, escl"ivão 
interino o escrevi. 

1:r. Testemunha.-Major Antonio de Hollanda 
Costa Frei1·e, n ,Ltural áa capital de Pern,_lm
buco, ~e 6ü annos de ida.de, Íc1.zendeiro viuvo, 
morador neste termo e :1os costumes disse nada, 
testemunha. jurada. aos s :mtos Evangelhos , em 
um livro delles em que poz sua mão dirt:'ita. o 
prometteu dizer a verdade do q11e soubesse e lhe 
fosse pergunt.tdo . Estando inq_ueritlo S?b:e
os itens da pettção a folhas duas que lhe fot hda 

e declarada,:disse: Quanto ao fo, disse ser ver
dade o que nelle contém. porquanto achava-se 
elb test3munha. na qualidade de eleitor no re
cinto do e:lificio onde fez~se a eleição e pre- 
senciou o sec1·eLat·io da. mesa, capitão Cyro 
Leoncio Pet·eira Ferraz, -orn-anisar a. rela ·ão 
(as pessoas votadas para deputados â assem
bléa gt~rallegislativa.. aqual immediat:lmentt! 
declarou em · voz alta o numero d3 ':otos t1ue 

' a , 
sidente ela mesa affi.xar respectivo edital na 
porta_. do edificio pelo o officbl ele jr1stiça a,; 
suac; ordens Jeremias Gomes de Oliveira., o que 
foi presencia;lo por muitos el0itores. I! isto se 
deu antes das 5 horas da tarde. Ao 2° di~se 
que ::~ssistitl aos trabalhos da. eleição tlesde :is 
U horas do dia até ~s 5 da tn.rde quando se ter
minat·am os trabalhos da eleição a. excepção da 
conéecção (la acta. que j:i se hav.a commeçado a 

o .. , ~ b ' 

tendo-o,Jeitu ambos, isto é, tendo-se retirado 
amuos aquelles mesarios sem permissão do pre~ 
stdente da mes:~. o qual pr~~~idio o; trabalhos 
desta. com a preciea reg-ularidade e rnais ·não 
disse a cste.Quanto ao terceiro disso que os me
:;:arios Gallo e h•o assistiram ser lavrada a a.cta. 
da eleição,até ser ella encerrada, e sõ deixaram 
de assignaL' a mesma pelo facto de observar
lhe o respectivo pres~lente qu~ a lei lhes ve-

ameaçaram querer Í<lz:el-o, apÕ:3 SU:lS assigna
turas; do que soube elle tesewuoha por tel-o 
declarado a ma-ioria. da mesa, sem contestação 
da•:1uelles e ·ora am< a repett o em sua presença 
pelos refet•idos rnesarios ; P. mais não disse 
a este. Quanto no quarto, disse qt:e não ~ô o 
justificante não recusou prote!':to algum come 
ac,ütou o nnico qu0 foi apresentado :i mesa 
pelo fiscal do C<.'ln.!idato conservador Bezerra 
Cam•1:Js, relntiv~mcmte ao voto de um eleitor.de 
nom~ Antonio Florencio da Silv·~ Vieira que to
mon-se em se tJarado. mandandu-se fdzet· men
são na acta do :11ludido protesto, a qual foi 
aeeito pela . mesa. Qtu nto ao quinto, dis~o 
ser \'l~rd rde1ro s~u conteu !o. porquanto ouv1o 
o leitot· Juszelino Piauhilino de Hollonda Cam
pos. di~:er poucos diac; antes da eleição ~ue esta 
havia de ser nulla, fJOr se1· I"Ste o ulnmo re
curso a que tinham de recorrer, em vis:a da 
maioria e:s:traot·dinaria do eleitoJ·ado libE>r~ l 
des ta pst'och ia. Quanto ao l'exto, tsse ~er ver
dado tudo quanto e mencionado :neste item. 
por tet'cm sido ouvidos · por muitos eleitor~s e 
por elle testemunha. E .mais nadcl disse •. ~1em 
lhe foi perguntado, asstgoan;lo : com o JUtz o 
procurador do justific:1.nt~.-b:u, L~onr.io Is~ 
mael .Tose do Farias, P.scriv:"io interino o e~ct·e
vi.-José Valente .-Antonio do Holla:1da Co~Ln. 
Freire.-0 procurador do justific:rntc, Cyro 
Leoncio Pe1·eira Ferraz. -
2~ testemunha.- Tenente-coroMl Ignacio 

Luiz da ArauJo Cost~, d,e :16 a~ nos, far.~ndeiro, . 
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ca~do, mo~"a.dor ne~tl) termo, donde ó natural, e I se, foss~ e~ te àesfa.Y<)ravel :~o _candi-la.to d'aq nsl
sos costumes ..tisse nada; testemunhajurarJa aos jle partiJo, e mais nãJ dis;;e a este. Quanto ao 
Sa:'_tos Evangelho!': em um livro delles '~m que,l ~exto finalmenLe, disse que, se~undo ouvira di
pôz ssra mão direita, e prometteu dizer :.r., ser, ao cbegar o edificio aonde funcciona\·a a 

- verdade do que soubesse e lhe fo~se per..:-un-1 mes:'l. eleitoral, ouvir·a um membro -saliente do . . .. . . . . 
J - , .. 

ção de fls. 2, respondeu pela maneira seguinte: que declararaque, si fos,:;e mezario, ou assi
Q 1anto :·O 1° que conco)·,·ct' á eleição gel·af., gnaria a. act:i. com as declaraçõ~s que quizessc 

ue-teve lo,.,..a.r nesta arochi:1., no dl3. 1° do eor- e entenàessc ou ue a in · · · ·· · 
rent~ mez, e assistiu com toda a attenção os sobl'e esta ~ o tiuteiro~ e maio; oão disse a e:;te. 
resrecth·os traba.lhos. pelo que foi testemunha E por nada mais sauer,nem lhe ser pergunt·~do, 
oeula.r ~o facto de 01·ganisa.t· o ~ecr':_tario da I deu-se_ por fi?do este d.~poim~uto que. 9epois 
mesa a Lista. geral dos norues dos ctdadaos vota- de lhe ser h lo e o achar contors.ue asstg::lOn 
dos na d,ta eleição, cujo resu.ltado à~clarou eru I com o juiz. e o procurador do .justificante; do 
voz alta, manJ:1.ndo o presicl~nte dL weoa ioz- que dou fé. Eu Leoncio Ismael José de Fa,·ias, 
medi,ztame?'l'te. affixm· o respe~tivo edi~al !1--~. 1 escriv~o mte:ino o escrt><v~ . -José Valente.
porta do edtficlO em que se reunlll. o . col1e!j10, Ig.wczo L•.tt= de A,·au.Jo Cn.~ta.-0 procu
o q~.~.~ te"!.e l.ga.·· a•ttes dtts 7 ho;·as rlf!- ta.-clc.! rador do justific,nte, Cyro Laoncio Pereira 
om,xs na:)dt..:seaeste. Qnanto ao2, chs;equc Ferra.=. - · 
test ·man 10u 1gu mente ave1·-s·~ o prestlente a. testemun a.-Capitão Plinio Dias de Frei
da mesa. na direcção dos trabalhos d··sta, com tas, de 35 annos de ida ie, tab·•llião publi ·o. 
a lll!lior i~empç~o de espirito o imparcialidade, solteiro, morador ~est.a ci.-t ·de,cfond 3 é natural, . . . 
depois de a/fixado o edital, ma~ :Lutes de e·n
cerrada a re-pectiva acta;. em cujo serviço ficou 
a m sa ur nt a s a. au · · ~ ~ ~ 

tou toJavia qu0 o presidente da ref!rida mesa 1 E sendo inquerilo sobre o• fias da }Jet!çllo de 
tives:;e permlttido que S3 at:s~ntasse me~ario 1 fls. 2, respondeu pela maneira. seguinte: Qaan· 
al_:;um, e :-:óarente quando, depois de encerrada. to ao priru•~iro, que tendo. como eleitor que é 
a dita acta, recusaram assi,qnal-a o 2' juiz de desta parochia, compareceu à eleição para de
paz Joa.quim Lopes GaUo, e o ~egund.) imme- putado g~r:Ll que te"Ve log-<~.r na casa da cama
diato Ivo .Tosé de Carvalho, e rP.tir~u·a.m-se, foi ra. municipal desta cidade, no dia :1. 0 do corren
que o presidente da. mesa mandou conviJar a te mez, e foi te;;ter:Ounha de ter o secretario da. 
P.lle t.estemunha. como 4° immediato. e ao ma- mes::t eleitoral,capitã.o Cyro f'erraz, o:-ganisado 
jor Antonio de Hollanla Costa Freil'P, como 4° a lista ge1'al dos cidadãos votados, cujo resul-
'uiz d~~ :~.z ara substituirem o;;d.>us mesarios a d hr u m lt · ~· · 
retirados, e por elles a.ssignarem - a supraditac prasirlente da mesa mandat· pelo official de ju~
:Lcla ; e mais não dis.;e a este. Quanto ao 3" tiça Jeremi 1s Gomes de Oliveira affixar o edi
disse que, segundo referiram-lhe as Tl''sso·1s ta.L do rezultado da. votação, o qne SI) fez 
mais c nc i ua as qu. nao s re i:·aram o e 1- a.n es as oras a tar( e; e rn·-11s não 1sse 
ficio, onde funccionou a mesa. eleitorc~.l, os rue- a este. Quanto ao segundo, disse que presen
l:l ~rios G sUo e h·o assistira-o à confecção da ciou. e dà testemunho do mo<lo regular· por que 
neta ate ser a ffi!~sma concluidã, tendo ambos dil"igi11 · o presidente .da mesa os re~pectivos 
recusado a as,.igua.r a dita acta, confonne de- tr..1balhos. nti.o pP-rmit! indo elle qtte se attStJH

cla;·ou a clle tcstem,unha o president~J da tasse me:;ario algum : e :::ówente quando, 
mesa, e não fora contestatlo por aquelles. pelo recusando-~e as-.ignar a dita act t retim1·am-se 
facto Je quererem ell~s n1esarios lançar decla- os mesarios Joa 1uim Lopes Gallo e Ivo José de 
·,·açües nct me~ma acta, em seguida a . .;uas as- Carvalho, foi qu"' o referido presiiiente mandou 
. .;ig,ia.tuJ·as :e mais não disse a oste. Quanto ao conYiàar o 4 ·juiz de paz, major Hollanda e o 

· -1°, disse que '.lura.nte a s ua :1ssisteocia. aos tra· 4° imruodiato, tenente-r.oronel Araujo Costa. 
b:tlhos da mes1 eleitoral, a qual, como já dis!:!e. p:.ll·a ~ubstituirem os dous me, arios retirados; e 
e stendeu-se até ter começ:..a.do a hvrar a a_cta, mo.is nã:o disse a este. Qua.nto ao ter·ceiro disse 
não presenciou qlle o presidente 1la mesr~ que, s~gando foi t'-'stemunha Ol~ula.r. os mesa
houvesse r~cusado n.ceitar protesto nlguw rios Gallo e Ivo as-,istir•;tm a confecção de toda 
que lhe fo <;se apresentado por qualquer dos acta, e deram com·, razão para. n~garem :i 
me~arios ou fiscaes dos c::~.ndid!l tos vot1.lo:::~ mesma S IJ.ls as~inatu1'as o f<1cto de 1 h es ob 'e r-
.::endo que o unico protesto que foi apresentado v.u· o presilt~nte, que. a lei não permittia faz~
<~ me:>a. durante os tra t•albos da el- ·içào, uo Nm elles, como qu rw.m, d ;'clcn·açih~ na rlit-tr. 
neriodo a quo já se referiu, foi um do fiscal, acta em .. . -;eg?.~ idv. ás mesmas S?.tas assig ,lntu
tenente Sál11stiano de Hollanda Bezerra c~ u~- 1·a."' ; e mais não disse a e,te. Quanto ao qua:·to. 
po::, a respeito do voto cio Eleitor Antonio Fio- que o pre~idente d:1. mesa não recusou, que o 
rencio da Silva. Vieira, o qual foi aceito pela. tivesse vist.:> elle testemunha aceitar prmesto 
mesa, e fez- e do mesmo mensi!o na. acla; e alg-um que fosse apt·escnta:lo :í mesma me;:a, 
mais não disse a este: Quanto ao qu! n to, disse quer peios mewbro::! des ta, quer por parte dos 
que é verdade ter ouvido á. algumas pessq~s, e dous fiscaes dooJ candidatos votados: sendo que 
entre estas a alguns membros do partido 'con- o unico protesto apresentado pelo fisc~l Bezerra 
servador, que teria posto em jogo os meios ne- Campos, a respeito do ~oto do eleitor Antonio 
ceasarios para. que fosse nullo o processo · elei- Florencio Ça Silva Vieira, foi aceito pela m_esa, 

_ toral n·este collegio,.-se,accaso, como esperava- ,e na acta. fez-se mensão. do dito protesto; mais 
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· não disse a e;;te. ·Quanto aci quinto, disse que é 
verdade ter ouvido dizer á diversa-> pesso~s 
desta ci:lade, entr~ estas algu,ns membros sa
lie1~tes do· partido . co.ns~rvar.lor que, no ca~o 
de ter. grand3 maiortà. de votos ~m fa.vor do 
cnndida.Lo liberaL haveJ·iam elles de ac!t:.tr utn 

loca.licl<1de declaJ·a1·a mesmo no edifi.cio em que 
tinha log-a.r o eleição, e logo em seguida ao 
encerramento d~ acta, que se fosse mesa1•io, 
havia de lanç:-tr na dita acta, as declm·o(}ões 
qtte qtti~esse ou intetilisat-a-ia corno tinteiJ·o. 
E pot· nada mais saber nem lhe ser per::untado, 
dou-se po_r fbdo este depoirnento 4.ue, d:!pois 
de lhe set• lido e o achar cnliform"!, asstgnou 
com o jui~ e o procurador do jusrifi.l!ante. ~u, 

. . , . . . - . . 

meio d1~ · in.utiti~a~· a eleição; e mais não dis.;e 
a este. Qu:J nto ao aexto fio.almrmtc, disse qu~, 
segundo lhe ref~rtram pessoas Cl)nceitHwLas, 
uu1 dos chefes do par · ' · 

, •., 

no, o eset·evi.-Jo...-d Valenle.-Ptinio D:as t{e 

Fteitas.-u pl'ocura. !or do justifkant•!, CyJ·o 
Leon io Perei1·a Ferraz. 

4." Te.;ternunha.- Tenente José Gentil 
,i:J. Sih•a M'-lura, de vinte nove annos de 
idiidc, c:a.s:tdo, empregado publico, mor:~dor e 

1·a s a ci ti e, <tos os r · 
na.la; teslenmnba jur:~.da aos Santos EvD.nge
Jhos, em um livro deUes em que poz sua 
mão direita e prometteu dizer a .. ·erclade cL 
crue soubesse e lhe fosse perguntado. E sendo 
inquirid:l sobre os üctos constantes da. pe
tição a folhas duas, respondeu pela maneira. 
seguiute : Quanto ao primeiro item. disse 
que, como eleitor que é desta parochia assistiu 
com a maior attenção a todos .:os trabllh.os 
d . , : ' 
da camat":t · muniCipal desta. cidade, no di~l. 
primeiro do corrente mez, na elei~:ão pa.ra 

· - · ta-

fosse alli apreso.nta·lo, sab-:ndo mais que o 
unico p!·Ot ·sto . mandado á mt>sa. p;,lo fisc'll 
do e11.ndtda.to conservador, a resp~ito do elei- _ 
tor Antonio Florent;io da Silva. Vi~ira~ cujo· ~ 
nome tinha um erro, na lista da ch~mada, 
foi a.cúto '}la m~sa. o dito7p!."ot~sto, c fs1.-s~ 
ctclle menyào na a.cta; c ma1s nao ll:S<; 

d3ste. Quanto ljo quinto, disse ser -ver,!a
d·). o q uc s~ contém no dito it~m. por-1ua. nto, 

' ouvido dizer o capitão Joaquim José de 
Souza R'!is, membro saliente.c.te do partido 
conservs.dor desta localidade, · que o pro ... 
cesso eleitoral s'3ria. nullo, si o resultado da 
votação fosse muito desfa\·oravel ao candidato 
do seu p:u·tido, e para isso invidariam todos os 
esforços possiveis ; e msds não disse deste. 
Quanto ao se"S:to finalmente, diss:~ que ouviu 
dizer-se no cdtficio ond~ funccion:wa a mesa . . 

casa de sua aposentadoria nesta cidade ; do que 
dou fé. Oeira.-;, 1l de Dezembro de 1884.-0 
e~crivão inlerino, Leoncio Dmael .To.~c dt: 
Fa~·ias .. 

rio da mesa capit.lo Cyt·o · Ferraz, formar 
a lista. dos cidadãos vot-:do.s, cujo resultado 
publicou om voz alta, corno tambem o prc
~idente da mesa mandar atlh:.ar o respect'Í.\'0 
ediral na pOt·ta do eJific1o, contendo aqueUe 
resultado, 0 que teve loga:r imm·!diatam'nte Certifico que em virtude de ordem verbal do 
depois de ser elle conhecido e antes d,19 set·~ juiz, constante da. certidão retro e suppra' in
hol·as da tarde. Qu::tnto ao segundo, disse timei fó1·a do o1eu ca.rtorio o a.Jjunto do pro- _ 
que t.!'st~munho 11 0 .. modo imp:st·cial 0 con- motor pubLico, tenente Candido Soare~ de Oli
veniente porqúe se · houv0 sempre 0 pre.:.i- veira, dei:tando de fazer o mesmo ao ju'ltificado! 
1lent:! da. m~sa na direcl'ão dos trabalh·:s capitão Joaquim Lopes G1lllo. pelos motivos 
d~l:!ta, niio p"rmittindo q~12 se aus~nt :sse aiud·\ constantes da certidão a folhas 11 verso. 
mesario ;-~l.zum; f! qu~ndo. l't'Cusan::io-sc as- O referido é verdade que dou fé. Oeiras, 12 de 

· ~ Dezembro da 1834.-0 escrivão interino, Le-
Slg.nar a r ·spcctiva. acta, retirara.m-s~ os oncio 1 smae~ josJ de Fm·ias. 
m0s:.rios Gr~lb c Ivo, eUe presidente man-
dou· chamar o quarto jt:iz d!\ paz, major Assentadra..- ·Ao!> 12 dias do mez de De-
Hvlland., · · ; · , ., ., - , 1 n ei8:\4 nestacidadedeO~ir:ls 
ronel Araujo eosta, a.fini de substituir~m os do Piaahy, ~m ca~ad~ aposentadoriado üú.·ceit·o 
rcf!3t'idos mesario~; e mais niio di:sse d~ste. stlpplente do juiz municipal. tenente .José 
Quanto an t~rc:~ iro, disse · qu::l viu qne o• V».lente de Figueiredo, onde eu escrivão 
mesarios G:tllo e Ivo. assi,:;ti..ra.m a conf,~c~o interino de seu cargo vim, ahi presente o 
tla r:~spectiva n.ct-l-, e dcixa;:Íto. d:' assignÍü- procurador do justifica.ni.e capitão Cyro Leon· 
n. por tcr-lh~s obs~rv:1do o pr2sidentc da cio Pereia·a Ferraz, e a revelia do àdjunto 
me:-:a, que a lei não permittia, iiz0ssem clles do promotor publico e do justificado capitão 
declara.çõ~s na mes:n:'l. :teta. após suas ~s- Joaquim Lop~s G;-t!lo, pelo· juiz _foi inquerída 
signaturas. ,_como pretendiam; c mais não :\ testemunha. segUinte. como ad1ante se vê~ 
di!" se del:!t<:. ' Quanto ao q a.t•to, dias~ que dá do que par~ conl:ltar fiz ,este te!"m? e dou fé. 
testemunho de nà<? t0r opresi,dente,g.a mesa.l ~u, l;oeon_ cio Ism~el.Jose -de :Faru1.s, ·escrivão 
recusado-se a · a.celtar protesto - algum, que -mtermo o escrevl. · · · 
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·t 5.a. testemunha..-Tenente José Verissimo de 
Azevedo, de 40 :~nnos de iJad?, casado, em
pregado publico, natural da capital - doMara-:, 
nhão e · residente nesta cidade, e· aos costumes 
disse nadl\ ; testemunha jurada. aos Santos 
Evangelhos em um livro delles em ue oz sua 
mao li'Clta e prometteu 1zer a ver.la e o 
que soubesse elhe foss~ pergunt<i.do. E sendo 
inquerido sobre os itens ~a peti~ão a. folhas 

' o . . 
ao i ·J disse que nssi,:;tira. todo o trabalho da 
eleição geral, a que se procedeu nesta paro
chia no dia .1° do corrente mez, e viu que· o 
secretario da mesa capitão Cyro Ferraz. logo 
que foi conhecido·o resultado da votação, or
ganizou urria. lista. geral dos cidadãos votado~. 
declarando em voz alta os seus nomes e . o 
numero de votos que cada . um obteve, man
dando em seguida e immediatament.e depois 
o presidente dã mesa aflh: -
tado da votação. o que foi feito pelo otficial de 
justiça Jeremias Gomes d:! Oliveira, antes das 

. sete hora.s da tarde · e mais não dis. "St 
Quanto ao 2' disse que foi testemunha occular 
do modo regular e i~ento de toda parcialidade 
porque portou-se sempre o presidente da mes:t. 

a · - ., s e:) • e que nao 
viu p~rrnittir elle que se ausentasse mesario 
algum durante os trabalhos da eleição, aco!l
tecendo que, quando retirararn-:,e, contra a 
expectath~a. da maioria da mesa, e por não 
quererem assignar a respectiva acta os m·""S3.· 
rios Gallo e Ivo, mandou o mesmo president~ 

. conviJar aos substitutos da.quelles mess.rios, o 
4'> juiz de paz major Hollanda, e o 4° imme
diato tenente-coronel Araujo Costa, afim de 
sappr" , :::oi 0 a· ra. ~ 
rererid<~. acta; e mais não di~se deste. Quanto 
ao 3o àisse .9ue presenciou terem · assis_ti-

duas úma: . ·ou assignava a ach com as decla
raçõe:; que bem entendesse, no que ninguem · 
lhe obstaria. ou havia de inutilizai-a. det•ra-. 
mando sobre ella o tinteiro. E por nada mais 
saber nem lh~ são perguntado, deu-se por fi_ndo 
este de oimento ue de ois â(dhe ser lido e o 
achar conforme. assignou com o juiz e o pro
curador do justiíbante do que tudo dou fé. Eu. 
·Leoncio Ismael José fie Farias, escrivão interino, 

:. evi.- .losd 'Valente.- Jose Ver issimo 
de A~evedo.- O procurador do justificante. 
Cy;·o Leoncio Pe;·ei1·a Fe1·1·a~. 

Conclusão.- Aos i2 dias do · mez de De~ 
z~mbro d!~ 1884, nesta cidade de Oeiras, do 
Piauhy, em : o meu cartorio faÇo este~ autos 
conclusos · ao meretissimo terceiro :supplente 
do juiz Municip:.~l, tenente José Valente de Fi
gueiredo ; do que para constar fiz este termo e 
dou fé. Eu, Leoncio Ismael José de Farias, es-

.. - . . 

pa.c .. ho supra ; do que para constar fiz este Ler
mo que dou fé. ~u, Leoncio Ismael José de 
Farias, escrivão interino, o escrevi. 

Com vista.-E logo no mesmo dia, mez, anii0 

e logar supra declarado, em o meu cartorio faç0 

estes autos com v1sta ao adjunto do promotor 
publico da comarca, tenente Ca.ndido ~oares de 
Oliveira ; do que para const:u faço este termo 
que ~ou ~é. Eu. Leoncio Ismael José de Farias' 

scr1vao 1n ermo. o escrev1. 
Visto. -Nada tenho :i oppõr contra o que se 

acha provãdo na j ustifi.caçã.o constante dest~s 
au os; por quan o. ratan o a mesma JUS 1 ca
ção de factos de publica notot·iedacie. como são 
aquelles deduzidos nos itens da l'elição .inicial. 
não se poderá dizer em bôa. fó o contr.mo. As
sim pen~ando, nada tenho que allegar contra 
a prova feita. Oeiras, 12 d-3 Dezembro de 1884. 
-O adjunto do promotor publico, Ca;ulido 
S oa1·es de Oli'oeií·a. 

GaUo e Ivo, até ~er ella concluida, tendo 
visto que a unica:; razão apresentada por elles 
para nã:> assignal-a, foi dizer-lhes o presi
dente da mesa que a lei não permettia a mesa
rio algum lançar doclarações na mesma acta 
após suas assignat1.1ras como de ~·lararam que
rer fazel-o os referidos mesarios; e mais não 
disse deste. Quanto ao quarto, dissse que a. 
me' a nem o seu presidente jámais recusarn.tn a Data..-No mesmo dia, mez, unno e lagar su
a.cceitação d~ protesto algum que alli fosse apra- pra dedarado, em o meu cartor·io por parte do 
sentaJo, e tanto ê isto e:s:,tcto que 0 unico pro- promotor adjunto, tenente Candido Soar:-s de 
testo inviado :i mesa. w·lo fiscal do candidato Oliveira., me foram entregues estes autos com o 
conservador tenente SalusLiano d~ Hollanda Be- despacho ~upra; do que par.1. constar fiz este 
zerra Campos. f.Ji recebido sem relucta.ncia al- termo e dou fé. Eu, Leoncio Ismael .José de 
guma. e delle se fez menção na acta. ; e m!lis Farias, escrivão intel'Íno, o csct·evi. 
não disse deste. Quanto ao quinto, disse qne Conclusão. -E logo no mesmo dia, me:~., . . . - .. 

- anuo e ogar supra ec ara o, em o me_n_ca;
gumas rodas fL"eq uentadas por pessoas m?.i s to rio faço estes aut0s conclusos :•o me r r ttsst
ou menos salientes do part.ido conservador mo 3o su ~·plente do juiz mt!lücipal, tenente 
desta. cid.::-~ de. qne o pleito eleitoral havia de Jo~o Valente de FigueiJ·(:I!do; do que para cons
ser invalidado, si o re~ultado da votação foss~ ta;:- fiz este termo e dou fé. Eu. Leoncio !sllla.
tal que desse · gnmde maioria ao candidato el José de Farias, e:;crivão interino, o es
liberal ; e mais não disse- deste. Quanto ao crevi. 
se~to. finalmr~nte, que é verdc;d~ 0 que se Conclusos.- Sellados voltem conclusos.~ 
contem nes•e i tem, porquanto disseram-lhe O eiras, 12 de Dezemuro de 1834.- Jose V a
varias pessoas gradas, que se achavam no edi- l ente. 
ficio, em que tinha logar a. eleição, terem ou-
vido dizer a um dos chefes . do partido con- Data.~ No mesmo di:\ mez,, a.nno e logar 
servador da localidade~ que, a ser mesario~ de retro declãrado . em. o .:meu cartorio ·me foram 
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entregues e"bs ·~utos por part~ do juiz, com o 
de:;pacho sup pra ; do que pata. constar fiz este 
termo e' dou f!. Eu, · L~oncio .Ismael Jos) de 
Fartas, es !ri vão interino, o escrevi. · 

Guia.- Os p~esentes autos vão a. collectol"ia . ~. . . 
... ' · - :( .J • -

d~ntc~ a 20 folhas inclusive as duas seguintes 
om branco, e exceptuando Lres que já ~~~tão sel
]adas e um:~ riscada. Ooi4a~ i2 de Dez inb 
de ~4.- O escrivão interino, Leoncüls
mael Jose de Farias. 

Conclusão.- No mesmo dia mez anno e logar 
reLro declarado, em o meu cartorio faço estes 
autos concluso;; ao meretissimo 3· supplPnte do 
juiz municipal, tenente Jo;;;é Valente de Figuei
redo : do que para constar faço este termo e 
dou fe. Eu, Lr~oncio lc;mael Jo5é de F.-~.rias, es
cr·ivão interino, o escrevi. 

l:Ldo, e pagou o uie.,mo ju~tificinte as custas. 
Oeiras, 12 de Dezembro de 188!.- Jose Va
lente F i qttei1·edo. 

D.tta· e publicação .- E logo no mesmo dia 
mez e anno e logar retro dcchrado, por parte 
do juiz me fJra.m entregues estes autos com a 
l'<!Dt~nç<t retro. que publiquei e dou fé. Eu. 
L~oncio Ismael Jose de Farias, escrivãointe
rino, o escrevi.· 

Conclusão.-No mesmo dia mez anno e logar 
suppra declarado, em o meu ear·torio faço estes 
~u.tos con_cl.usos ao meretiss!mo 3• suppl13~te ~o 

~ ' ~ " 
radJ, para conta no impedimento do contador; 
do que para constar fiz e:,: te termo e dou fé. 
Eu. LeGmcio Ismael José de Farias escrivão in.~ 
terino o escrevi. 

Termo de entr\!g-a.- Aos 12 dias do me:r. de 
Dezembro de 188..1:, nesta cidade de Oeirtts do 
Pi.<tuhy. em o meu ca.rto1·io f.~ço en tr·ega de.~
tes :1.utos ao procurador justificante capitão 
Cyro Leoncio t'ercir:~ Fer:·~z. como determina 
o despacho retro ; do que 'par<'- constar fiz este 
termo e dou fé. Eu Leoncto Ismael José de 
Farias. escrivão interino. o escrevi. 

lllro. Sr. Dr. juiz de direito da comarc.t. 

Os cidadãos Anfl'iso Jose Avelino. Cyro 
Leoncio Pereir·a. Ferrar. e Hermogeues Fer
reira. de Carv~lho, membros d.~ me;;a organiza
da para. os trabalhos da eleição a qu~ S) pro
cedP.u no dia 1° do ~orrente mez. tendo l"ido . . . 
pelos mesarios Ivo Jo~é de 
quirn Lopes Gallo-no qual se mencionam vi
cios e irregularidades que não se deram no 
processo el~iLoral, v~m por sua vez perante 
V. S. contra-protestar o referido protesto. des
truindo os seus fundamentos do modo seguinte: 

Não é verJa:le que o eleitor Salustiano dP. 
H.ollanda Bezerra Campos. "fiscal por parte do 
candidato Dr. Antonio Coelho Rodrig-ues, bou
ve~se protest~do contra a prolongação dos trJ
balhos da. eleição nlém elas 7 horas da tarde. e 
menos aind:l contra a não ~ffixação do editai 

respectivo na. porta do edificio onde funcciona.' 
a camara municipal. Nenhum pr·otesto regula.1· 
e oppor·tuno appareceu neste ~entido, nem da 
part~ do fiscal Bezerra Campas, nem de outro c 

qualquer el~itor ou membro da. mesa, e não era _ 

latamente eram incabiveis em vist:t do art. 149 
§ :)c> do citado- decreto, que só permitte ao pre
sidente da mesa ou a u11l ue:· de seus memuros 

ec arar-se vencr o na occasrão de lanoar na 
acta !'iua assignatura, porém nunc:~ fazer men
ção de occurrencia e incidentes que q11aodo 
mesmo sobrevenham, sómonte ao secretario 
compete mencionat•, segundo o § iu do citado 
art. 149. E como a maioria da mesa não con.;. 
sentiu em s_e:uelha.nte procedimento, os pro
testantes retu·aram-se para suas casas. e não 
quizeram a.ssignar a acta, suppondo que 
assi:n h.aviam real~zado o plar:o premeditada 

e v1c1os, que a m-

' só di~er a ho1·a em que se haviam finda.Jo os 
trabalhos da eleição, como t::tmbem o modo por
que se manifestaram ácerca do fantasiado 
protesto sobre o edit:1l e a prolongação da elei· 
ção alúm da hora fixada na lei. Bem se 
ve que a maioria da mesa. sem violação 
do art. 149, §§ i e 3 do d~creto n. 821:~ 
não podia permtttir um tal abu~o de proposito 
concebido para se viciar a eleição ; d"ahi o pr~
texto de que se serviram :-tos protestantes para 
não assignarem a acta e retirarem-se. 

A lista geral de todos O!;cidadãos votados for
mada pelo secl'<~tario da. mesa de accôrdo com 
o disposto no art. i48 do decreto citado, foi pu
blicad>l por edital affi:s:ado na porta do edificio 
irnmediat'imente depoi~ de terminada a. leitura. 

ta.r o official dG justiça, qu~ afib:ou o edital. 
Contra a verdade deste facto, presenciado por 
todo~. os p1·otestantes não e xhibem, nemjàm::tis 
0xhibirão prova. alguma de valor juridico. - -

Quanto à termin~çãv dos trabalhos depois das 
7 horas da tarde, os proprios protestantes se 
encarregam de contradizer esta sua asserçã·1, 
qtiando por um lado ::1ffirrnam que deixaram de 
assignar a acta. por não lh('s ser consentido in
serir nella decbrações extemporanea!':, e -por 
onti·o ~ustentam que os trnbalhos foram além 
da: hora legal ; porquanto . si a a c ta é o ultimo 
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~aba.lh-o do processo eleitoral, e si este durou 
<ainc!& depois das i horas da tarde,_ elle:s prot"'s-

' itantes não podiã.o la.n~ar na.t1uella. obserV3\Ões 
'Ou prot'-'stos d ~ qualidade dgum·t contra o dis
posto no art. 1:3~ do .decreto n. 8:?13, e si po
dião, ou si com raslio se t ueixam, hoje, de não 
sP.rem ;;dmittidos ã. pr;~tJCa e sem e 1ante a u
so, então é porque apresental'am-se para assig
narem a acta dentro da hora legal, e neste 
caso, segando sua propria eonf\ssã:)~ o pro 
eleitoral não prolongou-se além dessa hora. 

Em conclu;;;ão, to.io o rn.un•lo sabe que os 
chefes, na. C:lpital~ da parcialidade política a 
que pertencem os protestantes, recommenda
\'am a seus amigos n~sta. cidade que invidassem 
todos os esforços, afim de que a eleição desta 
parochia sahisse impura da urna, pondo em 
jogo todos os meio:; e recursJs que pudessem 
~uggerir a. arg~cia e chican~ partid_a.ria;;, ?~!"-

fiei o onde func:::iona a camara munici pa.I. 
Nenhum protesto re~ular e opportuno appa
receu ne;;;;te senti.lo, neru da parte do fi,..ca.l 
Br:zet·r.t Ca.mpos~ nem de outro quatquer ·eleitor 
ou membl'O d-• rue~a. e não er.l. mesmo possi vel 
que áiJtJarecésse, sem p:-ovoc~r escan:.!alo, tendJ 
a e eL\.ao l'e cone u1· o a;; · 1oras tar e, com 
todas s.s formalidade::: da lei, como constã'· -d:~. 
acta respectiva, que não foi impugnada. por 

· até e momento de 8er 
as~ignada. Já. se ve, portanto, qne a maioria da 
mesa nã:) podia ter rejeitado in limine um 
protesto que niio se fez, ou negar a menç.ão n:L 
:1cla. de utn incidente ·que. c todo filho da imagi
nação dos protestantes. O que se passou o 
consta da r.cta foi causa muito diversa: Publi
cada. a lista geral · de que tr..tta o art. i4S do 
dect·eto n. 821:~ de 13 de Ago..;to de 1881, affi.
:iado o edital na porta do edificio e em seguid;t . . .. -

dependia a boa ou mà sorte do seu candidato. os refl3ridos p.-ot~stante:5, n:~ occasião de assi
Debalde, porém, assim o :fizeram: a verdade gna.rem a. mesma acta, pretanderam fazer nella 
f,·· de.;:ta vez com tanto maior declara ões e rotestos ue absolut:J.mente 
brilho, quanto é cel'to que o tenente-coronel er:1m incabiveis 1;m vista. do ltrt. § o o ct
H,mnoganes Ferreira de Car\·alho, importante tado decreto, que só permitte ao presidente da 
chefe conserrador. sep·>rou-se neste ponto dos mei;a ou a qualquer de seu:; membros decbra.r-
outros mesartos sons co-re i0 ionario , < • ·-

não sanccion:1:r. nem mesmo com o silencio. o ussignntura, porém nunc:t fazer menção d.) 
procedimento inqua.lificwel delles. occurrencias e incidentes que, quando mesmo 

Por tuio jsto os Sllpplicantes contr.~-protes- sobr-evenham, somente ao i'ecretario compele 
ta.m o protesto dos me~arios Ivo Jo,;;é de Car- mencionat·, segundo o§ i 0 do cit. nrt. 149. 
vdb.o e Joaquim Lopes Gallo, e pedem ~~.V. S. E como a maioria da mesa. não cono;entiu em 
que se digne m~nd:~.r :10 mesmo tabdliR'o que similll ~ nte procedimento; o.~ ditos protestant~~ 
tomou o -p:·otesto, tomar este contra-protec;to, rer.ira.r.1m-~e r>ara :-=ua;; cas~s, e não quise1·a.rn 
sendo d ·lle intimarlos os protestantes :icima .:a~signar a neta, suppondo que assim haviam 
m~ncionados, e depois cntr~gue aos suppl1ca.n- reali..:a·io o plano premecii~ado de inqninar a 
es para :azerem ~ . • · ão de vicios, que·a invalidas.iP.m. Na pro 

E. R. M. - Oeiras. 4 de Dezembro de i884:- pria pet;ção dos pi'ot··stante.s, elles confe~sant 
Anf,·iso Josà c .-1v~li1~0. - Cy1·o LeoH.cio Pe- qu~", ao assignar da acta. pretendiam não ~ô 
rei t a Ferre..;. lki"nuJ.fl ·_. · vi m :find::~do os tra- · 
-oolho. balhos da eleição, como tambem o modo por-

Como requerem. Tome-se por termo o con- que se m<'nifestaram acêrca do phant:\siado 
tra-protesto dos supplicantes~ depois do que. pretexto sobre o cJital e u. prolongação da 
seja-lhes entregue. feitas a;; intimações pedi- eleição além da hora fixada. na. lei. Bem se vê 
da.s. Oeiras, 5 d~ D ~z~mbro d~ 1884.- ... b·m.in- qne a maiori:\ d 1 mesa ~em viob.ção ~o art. 
do Gua;·anti. U9 §§ 1o e 3o do Oec. n . 8.2{3 não pod1a per-

Termo do contra· protr>sto .-Aos 5 diM do mittir um tal abuso de proposito concebido para 
m•1:t. de Dezembro de 18S4, nesta. cidade de só vici<tr a eleição; d'ahi o pretexto de que se 
Oeiras elo Piauhy, em o meu eartorio à rua d<~s ser\·ir.1 m o~ prote;;tantes para nã·:> a.s.::iguurem a 
Flõre.::. compar0.ceram o~ cidadão:; Anfriso José acta e retirarem-se. A lista. geral de toios o.;; 
:\.\·elino, Cyro Leoncio Pere1r.L Ferr 1z e Hcr- cidadãQs vota:ios form··da pelo secrGtario d:1. 
mogene:; Ferreis-;~ de Carvalbo. que reconheço mes~ de accordo com o di;;posto no· art. 148 do 
pelos proprio.; de que trato e dou fé, e dlss~ram decreto citadtJ, foi p·,bhcad'~ por edit~il affixado 
c1ue, sendo elles membt'O:i da. mesa. org-anisada na porta. do edificio, irnmedíat:lm:!nte depoi~ de 
para os trabalhos da eleição a que se procedeu terminad:L a leitura da::; ccduLls, como SP. .,.e da 
no d:a 1 u do corr~nt~ _mez, t~ndo_ sido int1mados acta e o pode atte::;ta.r o official . de justiç.a que 

e . , , ~ . · . ·a a verda~e deste facto pro;-
rios Ivo José de Carvalho · e Joaquim Loj)es senciado por todo;;. o~ t'efdridos protestantes 
Gallo, no qual se mencionam vícios e irregula~ uão exhihem, n ~>mja.mai~ oxhibirão pro~a al
ridale . .,; que não se del"am no processo eleitor;1l, guma. de valor juridico. Quanto á termmação 
vinham por sun. vez contra-protestar o refet·ido dos tl'a.balhos depois da"' 7 hor 1s da. tarde,o::; 1)ro
prote'3to, dr~struindo os seus fundamentos do prio~ protestantes se encanegam de contrad1zer 
modo seguinte: Não é verdade qu.e o eleitor e~ta. sun. asserção. quando por um lado a.ffir
Slllustiano d~ Hollanda Bezerra Campos. fiscal I mam que deixaram de ass}!_'na: a acta por 
por parte do c1ndidat:J Dr. Antonio Coelho ; ,não . Jhe5 ser co:1senti:lo 1a.senr nella de- -
k.odrigues, houvess~ protestado contra a pro~ 1 cl:1rações ex.temporaneas~ e por ~u tro sus-:
longação dos trabalhos da eleição além das' ! te!_ltam que os trab~lh:1s for~m al?f:D da hora 
7 horas da. tarde. e menos ainda contra a não I leg~l : porquanto s1 a act:\ e o ultuno tr~ba
affixa.ção do edital respectivo na porta do edi- ! lho do proce~S.() eleitoral, e si este d'llrOtt amd~ 
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depois das 7 horas da tar.le, elles, protestan
tes, não podia lançar uaquallas observ;1çãos ou 
pi'Otestos. de qualidade ~lguma t:ontra o dis
posto no art. 132. do D~creto n. 8,213 e si 
podiam, ou si s •m razão se quei:s:am hoje de - . ... . .. 

• ~ • • • o; 

abuso, então é porqu1~ apres9ntaram-se pal."'a 
as;;;igna.r a · acta dentro da ho1·a le:.:-al, e neste 
caso, segundo sua propria confissão. o ro-
cer:;so e eltora não pro ongou-se alem d'essa 
hora. Em conclusão : todo o mundo sabe que 
!>S chefes, na capital, da p~rcia.lilade politíca. 
a que pertencem <?S mcncwn.:;.dos protestan~es 
recommendaram ao; seus amigo~ nesta cidade 
que invidassem todo;; os esforços, ~t.fim do que 
a eleição desta parochia. sabisse impura da 
urna, pondo em jog-o todos os meios e l'ecursos 
que pudessem suggerir a urgcncia e chicana 
paL·tidarias, por isso que da. validade ou nulli-

c· ã , .! c i a )0:1 ou ma sor e 
do seu candidato. DGl.>alde porém, assim o fize
ram ; a verd~de t:iumpha. se::u~;e, desta vez 

. . • , I 

protestante tenente-coronel Het·mogcnes· Fer
reira de Carvalho, imp:;rtante chef·~ con.;;erva.
dor separou-se neste ponto dos outros me,;:arios, 
seu;; co· r e lg"lOllanos, a m e não san(·.c10nn.r, 
nem mesmo com o silencio, o p!'ocedime-nto 
inqualífica.vel delles protestantes ; vinham so
lemnemente coutra-protestar como contra-pro
testado têm, o protesto já referido todo ue ac· 
côrdo com. a petic;ão 1· tro e seu despacho, em 
vir·tudo da qual lavrei o presente contra pro
tc~;to, que· vai assignado pelos referidos pro
test::ntes e duas testemunhas, que tudo pt·esen-
ciar~m. Eu, Plin:io Dias -le ~reltas, tabellião 

dos R::is. 

Certifico ter intimado a peti\:-ão retro do con
tra-protesto ao mesa.rio Joaquim Lopes Gallo, 
em sua propria p~ssoa, que leu c ficou sciente, 
deb::.ando de intimar igualmente o mesario Ivo 
Josê de Carvalho, por ter se occultado, do . que 
tudo dou f,~. Oeiras, 9 de Dezembro de 1884.-
0 tab~llião publico, Plinio Dia.s de Freitas. 

Illru. e Exm. Sr .. Dr . Raymundo Theodorico 
d~ C~stro Silva, muit::> digno presidente da. pro
VIncw .• 

O eleitor Josó Faustino àa Silva, para fins 
eleitoraes, requer a V. Ex. que lh.e mande dar 
por certidão -ve1·bt.tm ac~ vc1·bum a petição em 
que soli~itou de V. Ex pro_videncias par~ serem 

o 
juizes de paz da parochia de Nossa Senhora das 
Dóres desta capital, idem dos documentos q11e . 
juntou ~· mesma pe~ição, ·da informação d:~: Ca.
ma.ra .Municipal, do despacho de V. Ex. e do 
offi.cio de V. Ex. dirigido à mesma cama.ra., 
ordenando o cumprimento do alludido despa
cho. Nestes termos E. R. M. 

Thet·ezina, i5 de Janeiro de 1885.~0 elei
tor, Josd Faustino da Silva. 

Certifiq ue-se.-Palacio do governo do Piauhy, 
15 de Janeiro de i885.-Castro Silva. . 

v_ n .-17 

Certifico em cumprimento do despacho retro 
de S .. F:_x. O S:• :: pres~de~te da província qLl:; 
a pet1çao e ma1s p:~péllS ae que trata o supph-
cantc são do teor seguinte : · -

rico de Castro Sil-;a, muito digno presidente 
desta província. O eleitor da parOchia de Nossa 
Setlhora das Dôres d:~st<L ca ital .José F;~ustino 
c. a 1 va, vem [-'CraHte V. Ex. reckmar a'; ne
cess:trias providcmci:•s nfim de qu~ :1 C1.m~ra . 
.Muuidp~Ll de~t':.l cid::rlt! faç:i. completat· a li,ta 
dos juizes de paz da. rei'eridOJ. parochia, jura.
mentan lo o-:. supplentcs a quem con:wr::tir, visto 
existirem duas vug::ts dei:t:vhs p(7l\i 1° juiz de 
paz Antonio Coelho- Fu:·~ado de: Albuquerque 
C:wa.lcanti,ce pelo 4" dito Cantid o José de 
Souza, que mudaram-se desta r•nra provincias 
extr·:.:.nh:ts. O prim ·it·o, An~onio Coelho_ Fut·tado 

O capitão Raymundo Antonio Borges, de
legado de policia. do termo de Therezina, por 
no m.e<".ção legal etc. Attesto sob o juramento 
do meu cargo, e por me ser este pedido,-que 
o capitão Cantidio José de Souza, 4o juiz de 
paz :!a ~reguez1a e r '~ssa en ora as ore~. 

da comarca de Therezma, mudou a sua resl
dencia, h~• mais de anno, para logar incerto, 
fôra desta província . Delegacia de policia em 
Therezina., 22 de Novembro de i884.-Ray
mundo Antonio Bo1'ges. 

Illm. Sr. gerente da compan?ia de _Nav:e
ga~ão do Rio Paru~hyba..-Jose Faustm? «4L: 
Silva requer ã. v_. S. que lhe mande certificar 
a.o pé desta-o dia., m~z_ e anno, em que em
barcou, pela. ultima vez, no porto desta ca
pitd como passageiro, em.. um dos vazos de~a 
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companhia, o cidadão Cantidio José de Souza, ausente ha. mais tempo, tem comparecido ás 
ex.-socio d;t firma commercial dest:~. · praça ultimas eleições provinciaes, sendo certo que 
Pacheco. Filho & C., de cuja cel·tid:!o preci~a agora mesmo se acha nesta capital. São estas 
o supplicante para documento dG um:1 recla- as informações que cabe a esta camara trans
ma~:ão q uc tem de fazer perante a prcsidel!cia mittir a V. Ex. : 

• : ~ "R 

Therezina, 22 de Novembro de 1884.- .iosê 
Fau.-:t ino da Silwt.- Estav~1. uma es ta.mpilha 
de 200 rs. inutilisa-1a com a data e assio-natura 
supra. do .Nonato da Cttnha.-~1ntonio das .1.Yeves 

Passe.-Escriptorio da Gercncia em There- Chaves, V.- }ri anoe7, Jose ""li oi·eim Letio. 
zina, 22 d·) Novembro r.lc lSS-1. - .To~"!o da F;·ancisco A ~~toaio Fí·aiNJ. - Raymttndo 
C'a~L·o. · .!lntonio de Fcwias. - Alf,·edo Gen tU de 

Em cumpr·imcnto ao dcsp:tcho do Sr. ge- .:llbufJ._tte1'fJ.Ue Rosa. 
rent0, ceJ·tifico (1ue o cidadão Cantidio .Josó de· N. 93.-Deferido, quanto ao 4o juiz d~ paz 
Souzr~.. no di::'. 17 rlc FcYerciro deste a.nno, em- C:mtidio Josó i.le Souza. Officie-sc á camara. 
b:1rcou, pr~la. ultima " ''Z, nos barcos da com- para que, qtia.nto antes, Jefira. juramento ao 
panhia. com Qestino. :i cidad:) cL~-Pa;rnahyba, cidadão immediato em yotos, afim de COtJ:!pletar 

Illm. c Rcnn. Sr. conego. Yig-ario da fec
gur.;zia de Nos~:• Senhora elas Dór0s . -l\Iariano 
Gii Castello Branco, para fins elcitoraes. ne
c· ssit~ q_ u.c V. Revma. lhe a tteste si o cai1itn:o 
Cantidio .José de Souza acba-se ou não mudado 
de;; ta capital. residindo íóra desta prov1ncb. 
:!'\estes termo.;. E. R . .!.\!.- Jirrí·ia !IO Gil C(!S

tello Bi·anco.- Ther.' zina, 24 de Outubr·o 

Attcsto que o cidadão, meu parocbiano, e 
capitão Ca.nt\~io José de Sou~a. em princi_pio 

.. - "" • • 4"\ • ·:. ..., • ! 

no P21,rá. oule di.zia ir fixar sua resiclrmcia. 
som Yol ta r :i esta c idade de Th~>resinn., a té o 
pr·~eelÚ·') . E' ·yerdade o referido, o que atlirmo 
i n íl!l e JW1'ochi.- The;-ezina, 25 ãe Outubro 
de 11:-:S~L- Conego ThOíiut:; ele .:.1! omes R ego , 
Yigario tollado. 

N. 4:3.-Paço da Camara :Municipal de The
resina, 2ô de Novembro de 1884. 

lllm.. e Bxm . Sr.-Em obeJ.iencia ao despa
cho de V. Ex de 24 do corrente, exarado na 
petição junta, hontem recebida, cumpre a esta 
C<Hnara infonm r que não e:tiste n enhuma vaga 
de iuiz de paz na freguezia de Nossa Senhora 
das Dores. E ' cet·to que os dous .juizes, a quem 
se tefer~ a .Petição, têm ultimamente viajado 

pr 1 , • 

uma ausencia temperaria e não de mudança 
defini ti v a, não é este o caso ·em que a lei manda 
jurümen ta r os seus subst~tutos. A prova de 'I ue 
a aus':!ncia d:l.quelles uous cidadãos é tempora- · 
ria, sem intenção de domiciliarem-se em qual
quer outro. legar, esta em que não requel'eram 
sua eliminação do alistamento. e continuam a 
ser eleitores e jurados nesta cidade. E o pro
prio requerente se encarrega de cercear os 
fun h mento!'; de sua representação, confessando 
que o capitão J.ntonio Coelho Furtado de Albu
-querque Cavalcanti, dos dous o que se acha 

.. ' ._. ' 
.José de Souza, que acha-se esta.:Jeleciclo na 
provind:1 do Ceará, conformG trouxe ao meu 
conhecimento, o eleitor capitão José Faus
ti.no da Silva, hnja essa. cam::tra de deferir, 
quanto antes, juramento ao cidadão immediato 
em votos, afim de que, nos tBrmos do art. 08 e 
seus paragr:tphos, do Decreto n. 8,21:1 de 1:5 
de Agosto de 1881, possa fazer parte <1::-.. m8Sa. 
eleitoral da dita freg:u~zi:J., em s3bstituição de 

rem . - D~us guarde a V. Mc.-Rr,ym.undo 
Tlwodorico ·de C a.-;tro Silva.- Sr. pt·esidente 
da ca.mara munici al de Tllerezina.-Eu .Jor,Q"e 
José da Silv:-1. offi.cial archivista. a fiz e~crever 
e conferi nesta secretaria do governo do Piau
hy ~ aos 20 dias do m1~z de Janeiro de -1885. 
E eu, João José de Oliveira Cos ts, o:ffi.cial-maior 
a subscrevi. -O secretario, Francisco ..-ltt
gg sto Pel·eira da. C os ta . 

Illm. e Exm. Sr. Dr. Raymundo Theo
dorico de Castro Siha, .M. D. presidr:mto da 
província. -José Faustino da Silva requer 
u V. Ex. que lhe mande d~: r por cartidão, 
verbum ad ve;·bum, o teor da. petição em qu·~ o 
cidadão Cantidio José ele Souza, na qualidade 
de capi tio da guarda nacionul, pede a sua pas
sagem desta para 3 }lrovinc1a do Cearã , onde· 
actualmente reside. Nestes termos E. R. M. 
Therezina. 20 de Janeiro de 1885. Jose Fau s-
tu1-o a i va . 

Como requer. Palacio do gov~rno de Piauhy, 
20 de Janeiro de 1885.-Cast;·o Silva. 

Em:cumprimento ao despacho retro de S. E::t. 
o Sr. presidente da província, certifico que a 
petição que o supplic:~.nte pede por cer tidão, é 
do seguinte teor. -Illnl. e E::s.:m. .Sr. Cantidio 
José de Souza, capitão da 4:~. companhia do 3° 
ba talhão da guarda. nacional desta. comarca, ten
do mudado sua residellcia para a Fort~lezll. , ca
pital da provinci~ do Ceará, vem mui respeito
sa.tp.ente requerer a. V. E::s.:, que se digne mandar 
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' o verno ào Piauhy. aos 20 dias do mcz de Jane1ro 
de 1885. E cu, João José de Oliveira Costa, 
official-maior, a subscrevi.-0 secretario, Fran
cisco A·ugusto Pe1·ein~ da Costa. 

DOCU)IENTOS QUE ACO)IPANRA:U O PARECER N. 
106- 1885 AN::.IULL.\XDO O DlPLO)L\ DO DR. 

DEPUTADO PELO 12° DISTRICTO DA BAHI.I. O DR.. 
JUVEKCfLV DE SOUZA 

Augustos c dignissimos Srs. representantes 
da na~,~ão : 

bredita junta, reunida no Termo de Vitla Nova 
da Rainha, sob a presidenciu. do juiz de direito 
bacharel Annibal Frederico Fernandes da Cu
nha Rocha, primo e cunhado do referido Dr. 
Joaquim Jeronymo Fernandes da Cunha Filho. 

Começo, s0.nhores, e~pondo o resultado de 
todas as parochias comprehendidâ.s no distric to. 

.Juvencio Alves: 

Villa Nova da R:tinha ....... . ......... . 48 
Campo Forn1oso ........... · ....•... . . 
Qllimadas ... . ..•••..•..•..•. • ....•• ·. 
Jacobina ...... . .......... . . .- ... •. .... 
Satide ... . ...... . ................... . 

Queimadas........................... 37 
Jacobina. • • . . . . . . . • . . . • • . • . . . • . • . . . . . 53 
Sa~do •..•...... ~.................... i9 
Riachão . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . 13 
Monte Alegro........................ 17 
l\fundo Novo' ...........•......••... 
1 orro do Ch?~o ; • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 45 
Sento-Sé ;:::tr. . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . 30 
Cs.pin; Gro~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

. -.. .................. •· ..... . 
Total. ........ :. 538 

D:")sta e~pos1çao, de cuja veracidade se en
cont!·a a pro\.·a irr·ecusavel n:1s authcnticas d:.~. 
eleição enviad.as á· secretaria d(!st:l. aug·usta 

I camat·a. reconhece-se immediata, e intllitiv~
:nent'3 ·que fui eu eieito; porquanto, havendo 
obtido maio1·ia de 19 votos sobre o meu com

cti,lor obtive ainda 8 votos d~ excess da · 
i:laioria absoluta, calculaJa sobr<l o numero 
de 1.096 eleitores, que concorreram á sobro
dita elei~ão. 

!' ' .. -

coutestavel liq ui dez, a maioria da j únta apura-
dora, alliciada por seu presidente, realizando 

1- • • ·. 
blicamente assoalhado em todo districto, eli
minou criminosamente da apuração geral da. 
eleição a authentica da parochia de S. José da 
B~m·a de Sento-Sé, onde obti Ye votação st:
perior á de meu ~om1)etidor.; e! dest'ar~e, fi.
"'Uraudo-me em s1mulada mmor1a, e;;buluar~
~e fraudulentamente do diptom:t, que de di
reito me devia t9r sido expelido, para conferil-o 
ao candidato derrot1do ! 

São conhecidos. senhores e de lon"'a no dis-
tricto, na província c quiça nesta: córte, os mo
tivos · rc~es, que presidiram a tão parcial, 
~1nanto viol0nt:~ dt:li~eração da maioria da. 

< 1 ' 
seu presidente. 

Desde iS81 o Sr. Dr . Ferncmdcs da. 
C unha Filho, inteiramente desconhecido :nl) 

12" districto eleitoral de minha província, 
onde não tinhll amigos, nem adhesões, nem 
sympathias, nem relações .e muito menos ser:
viços, entendeu dever offic1alm0nte ~< p_as dra:t 
naissance >) encontrar-se nesse d1stl'lcto em 

Riachão •. . ...•. • ..•......•. . ........ 

nome e sob os au~picios de partido conse~:vador 
sem confiar em mais cousa, que no facto 
de ser juiz do direito da comarca d~ Vi!la Nova 
da Rainha, cabeça apurador~~: do d1str1cto. um 
seu primo e cunhado-o refcr1do ~acharei An
nibai Fernandes da Cunha, sobnnho e genro 
de seu illustre pai o senador Joaquim Jeronymo 

7 Fernandes da Cunha. · 

I\.1 undo Novo ...•.......•....•...... · .·· 
1iorro do Chapéo . ..•...............•• 
Sento-Sé .....••.•.•.•...•.••...••.•• 
Capim Grosso • •....•• • •..•••••• • .•.•. 
.J oaseiro . .. ............................ . 

Tota~ . : ....... . 

Fernandes da Cunha Filho: 

Villa Nova da Rainha .... .. .......... . 
·Campo Formoso • ..••..•••••.•..•.•••.•• 

33 
28 

i 59 
26 
42 

557 

157 
51: 

Effect1vamonte, o r. 
Cunha .Filho não confiou 
rente. 

E' que conhecia-lhe o humor e disposições 
partidarias ; e sabia de quanto era elle capaz 
na defesa de sua. causa ! -

Desde então e para ·aclimar no districto & 

candidatura á que em má. hora, _ps.ra ~c~s. cre
creditos de magistrado, se assoc1ava, o JUIZ de 
direito da f a. vara lançou mão de todos os e:s:pc
dientes inacredita v eis~-
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nicipal, advog-ado, etc.~ contra. quem esse ma
gistrado não in~taurasS'J infundados processos 
de re~ponsabilidadc, que têm~ sido .todos sue;; 
ce,síYa.mcnte ~mniquilaàos pelo collen:do Tri
bunal da Rela~.ão da Ba.hi::l., em . desaggravo á 
lei e á moralidade • 

. 
mente admütido limibtlissimo nUtnero de ll:.. cur:':o:; pela l ei f~cult:1dos :.i.-. victimas de sua 
berae~, e impedindo de um modo a.sr uto, e sa- pr·:.potencia, foram out1·o::; tantos mrios sugge
gaz, que os meus amigos~ lllegalmeute o:;clui- ri ios pela. fertíl imaginaç:lo daquelle juiz ar
dos. usassem dos recur~es lc~aes cotltJ·a. seus bit!·a1·io, e em gr~1ndc esc:tb para agcitar c 
arbitr.uio;.; c prepot.entes clesp~chos. Todos e:s- impm· no dis tricto a. c:mclida. tura do meu con
ses esforço.-=, entretanto, foram naquella época tendor. 
bahbdos; e havendo cu obtido sol.we o meu E inc:tnsavel em sua iroprob:>. fa.ina cle~toral, 
conteudor uma maioria esmn.g-.1.dora. e!le não se o intr::pido j11iz apur:tdor prevaieceu-se do alis
resignar:t a derrota; e ant•.•s :mimara-se. :i ti- tam~nto complemet:• r, procedido ern .Janeiro de 

:-~i - · i JS83: e então uandu ·:1, Cl"<l f:tbuloso o nu-
famili:t. no rarl:l.l.ll•!nto. :i. YÍI' contestar, p"r:lnte -mci"o de pho:;:phoros por <~llo fratHlu~t:'nt:,mcnte 
a augusta C':>.m•n·a. cios Srs . .I•'putados, o diploma. I intro:luzido.s no eleitor:do, c parecendo não 
que me fora coufm·ido. sob o friYolo pretexto e hav~r m~\is ond~ re;;tolh~ir, fir.er:1. um ali;;ta-
fun r~men o e ter 1M•H o i"<"tn_ o na cous 1 m- wr>n o c.a1 r o i e , , i J 

ção J o cleitot·ad:) do município de Sento-Sé ; c~1j:t incln~ão chegou-se a conhece1· quf~ndo 
E em nome de t:1.l direito de «representação do foram Pnviados á pre~idenci~ da provincia os . . . . . . ' ~. . . 
·sua pes•oa tlcvia forma.r~se neste paiz uma dy- colÔ~;;;: tl 0. rxtraordina.rio. fraude no ali~tamento 
nastia politic~:, o meu contendor pretende:1, eleitoral da coma1·ca do Vilb ~ova lb Ra.inhn., 
escudado não sabem_os em que .i urisprudenci:t. organiza io pelo juiz de direito bnch:: rcl An
n ·:>m tão pO tl CO ond~ fora hauril-;J ~ que fossem n;b 1l Freclerico Fernnnc:les d~ Cnuha Rocha. 
eliminados da apurn ção ger:ll da eleição. os vo- Nestas condiç.ões de designaldõ1 J.e com o meu 
tos t1ue naque!le collegio eu h~'-·ia alcançado. coulpetidot· abandonado de todo c c1mdqnr.r re-

A <1ugusta c:troara. do~ Srs. deput«.dos. po- curso o:fficial; c entregue aos meus unicos ele
rém, oppondo-se a tão irrita quanto i nfun- mr'nto:-> de (l lr~ctividade no di.:::tricto. Lr~soll-se 
dads contestac:.:1o, repellira a pr·3tenç~~~ ~ng~- a. lut,~. •. que teve seu desfecbo a :1 de · Dezembro 

e conseqneate ' ralidade da elr:ição :1~g ; :ida po;o 
m~u contendor, proclamou-me dcput;:tdo p0lo 
12° districto de minha ro\·incia. Desde enti'io 
foi avisado de que, no -=eg;uinte eleição, fo~sc 
qual fo.:.~e a. m~ioria por milll obtida~ não seria 
diplomado. Era o que protestava. o juiz apura
dor. 

Firm(\ n::t. connança, estima e adhe:::ão d0 
minha familia, e de meus leaes :1migos poli
ticos . dei :\ :'lemelhante ame!l ça n. import:1ncia 
que 0lla mr:recia, s~m que. tod::wia, duYidasse 

. da possibilidade do attentado. 
Estaxa, entretanto, ~ssentado o pbno ! 
O co1lcgio de Sento Sé constitnin.io-se um. 

pesn.dello para meu contendor, o seu cunhado. 
deliberaram insistir na mais gra\'C injnl'ia. ir
roga.da. ao seu ol~itorado; e a elle continura.m 
:t fazer a mais pbenomcoal C<! mpanha. 

Não refr·rirei as punjentes aggressões de que 
· ·· · ~. ~ ;;~.rte 

do apaixonado juiz de direito e de meu conten
dor, em diversas publicações sob suas honra
das assignaturas. O que, porém, não posso 
omittir é a perseguição, a estrondosa perse
guição dl)senvolvida por es5:c juiz ~minente
mente partiJario; na. comarca de Villa Nova da 
Rainha, de 1882 à esta parte, contra os m~11s 
mais distinctos amigos. membros <lo partido 
libr'ral daquelb comarca. Com excep~-ão do 
Dr. juiz ·· municipal do termo, que a Hás foi 
tambern ameaçado, não houve autoridade:
delegado, subdelegado~ supplente do juiz mu-

Alõm da ferrenha compre:ssão exercida em 
toda ~qu~lla. comarca por sua primeira autori- · 
dade ·udiciaria~ que não trepidou em a.nd~lr de 
porta em po1·ta, men 1g:) n o vo os pa.ra s
cunhado, ~u tive de arcar :ünda contra a in
tria-a e a ·éalumnia. urdidas satanicamente con
tra" minha pessoa, no pens:1mento de alienar-me 

:sympathias, e contra a treda e falsa prop~gand:\ 
feita por todos o,;; meios em oppo~i ção a.o pro
jecto, sobre cujo objectivo fora consultada. :t 
n:.:~ção. 

F~lhara.m. entretanto. todos os recur~os em
preg~l.dos para so me abatet·. sahindo Yictorios:L 
dai; urnas a minha caudidaturn, como está evi
deni.emcnto dr-monstrado. 

O juiz de dir~ ·ito de Vilb Nova, tendo jurado, 
porêm. não rc;:cindir no procedime.nto que qun.: 
lifico" de «seu erro politico» em 1~81, e que fo1 
me haver co~feri1lo diploma, enfureeido com ~L 
c errob e tomado de verti,...inosn aixão politica, 
não recuou de realizar o pb.no, a ~:1 mente cn
m'inoso. que havia ruminado-de c:s:pedir di
ploma a seu cunhado nesta eleição; qunt1uer 
que fosse a maioria que eu sobre ellc alcan
çasse; plano esse que. a.ssoalhado muito ante
riormente á eleição, fôr:l, de varios ·pontos do 
districtn, levado ao conhecicento do publico. 
em diversos artigos~ que se encontram nos 
lJiarios d a B ahia, que estão presentes. 

Port:.lllto, a violenta intervenção officíal do 
juiz de direito da comarca de Villa Nova. da 
Rainha no pleito eleitoral e o ·plano 11reconce-
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bido-e assentado desse celebre juiz, de da:r di
ploma a seu cunhado~ qualquer que fosse minha 
maioria, são os motivos rea•3S e unicos da e~is
tencja desse _ pap~l oullo e irrito~ e:cpedido ao 
S1·. Dr. F~ da. Cnnh~1. Filho, a titulo de diploma 
de re reseota.nte a,,. na ão a )el ue s mboli-
sando a. fr:.ude er.u su:1 m:mif·~stação mais alta
neir:~ e arrojada e iga:dmente o desrespeito á 
lei _e~pre;::sa, consign_a. o:.ttL'O sim, o corp_o ~e 

• lS 
grave e mon;;;trlloso, qu.lnto de muito tempo se 
achava pr~~meditado. 

Isto posto, sobe de ponto a :)..ud:lciu f.lo atten
tado; e mais :1vnlt:1 saa enorrnid~1.de, l)nando ;;:e 
consid•:lral" que, par:.• pr:ttical-o, o juiz de di
reito, em fr:1nca conspiração contra a lei e o 
seu dever. mac1liMira uma representação. noto
riamente de sua. Iavt·a, e de que fôra :-:iwples 
portador á junta npnradora o padre Antonio . .... , . ... 

'. 
Nova, e com r1ucnn. para es<:e fim, ~e maucom-
munára.; e nu. qnal reproduzida a falsa im:_:>u
t:! ão de fr:.1ude na orn-aniza ão do eleitors.Jo da 
parocb.ia de Sento Sé om. H3-:.H ; e a.·!duzidas 
outras considerações, cuja insigni:ficancia nem 
pcrmitte que a elbs me refira, se pedira qu0 . . . - . - . . . 

, ~ r . l• 

tricto a authentic;J. da.qudln parochia, por ser 
duvidosa a legitimidade de seu eleitorado! Re
surgiu, pois, a farça de 1881, e della se des
prendeu jactancio~o o diploma. do Sr. Dr. Fer
nandes da C1mha Filho. 

O desp~'ito, e a i:·acunda paixão politica 
aind:i. desta v0z · exhibit·am··se em toda a sna 
nudez, e por elles fó1·a victimado em sua mais 
nobre altivez, o independente e brioso eleito-

.. • G-

" . ~ " \. 

Se, por não haver dle. trahindo em grande 
maioria sua bandeir~•. suffr:•g;,do unanimente 
uma candidatura ue não lhe é svm )athica e 
qu,,, ao em vez francamente o rep::-lle ! 

bule i1·re ! Nem a circumstancia de ter sido 
reprlli.ia pela camara dos St·. deputados, em 
'1881, semelhante producçii:o do espirito parti
daria, e do interesse puticular: 

Nem a cir~umstancia de, por meio de um 
exame judicia! ~public~~mente procedido na casa 
da camat·a municipal da cidade do Joaseiro, 
l)erante o juiz de direito da comarca, e assis
tido por mais de cem pe>:soas, ter ficado de
monstrado (JUe nenhum vicio existia no livro 
de qualificação de jurados do termo de Sento 
Sê. nem vestígio nlgum por insignificante que 
fosse. que denota.sse a t:'~i 8tencia da inculcada 
fraud~ na escripturação de semelhante livro, 
que fôra franqueado :i todos os interessados 
ue o uizeram examinar e r> ifectiv;1mente o 

examinaram ; tendo de ms.is a mais, officiado 
como peritos. e t~>stemunhas no dito exame os 
proprios corriligionorios do Sr. Dr. Cunha 
Filho; 

Nem a. cü·cumstancia de haver ficado ex.b.ube
rantemente provado perante o poder judiciario 
que o sobredito livro requisitado e expedido de 
Sento-Sé par~. o Joaseir.J ao jniz de dirdito fõra 
insidiosamente roubado em -territorio da co
marca do Chique-Chique, na agencia do Riacho 
da Casa Nova, ponto,de escala. da linhà do cor
reio entre Sento-Sé e Joaseiro; pelo que foram 

justa. e juridicamente absolvidos o juiz muni
cipal. o escrivão do jury e o agente 110 correio 
daquella villa,' que illegalmente haviam sido 
procef's3.dos pelo desapparecimcnto do mencio
nado livro. 

maio!." notorir~clade naquellas paragens, que o 
mencionado livro fôra roubado :no Riacho da 
c ,,sa Nova por meus rancorosos adver·sarios 
po i icos, empen a(.os, es e que vrraw esma-
gada a calumnia, pot• meio do solemnissimo 
alludido exame, em impedil· c1ue o livro ehe
gasse ao seu destino, e fosse sua purczn reco
n u ecida. pela camara; e dia vi rã e rn que a jus
ti<,:a soc ial logre saber quaes foram os intrepidos 

·autores de tão nefanda snbtracção. 
Nenhuma. destas circum~tancias teve bas

tante poderio, nem todas clbs em seu impo
nente . collcurso, para impedir que a ma fé 

o 
Eil-a. poi;;, que reapparcce ; e ladra atrevida 

cl:l boa f<ltna alheia ; avid:t de nuva atoarda, 
ou~a estam ada desta vez em um -a I c 
inculca de diplo'ma de r'~pre:~entante da nação, 
íran,·por o;,; umbr·acs da augusta camal'a dos 
s.enhores ~eputé~dos, d'onde, co.ndemnada, já 

E' que odio ·velho não car.ça! 
E assim como hontem, continúa hoje a faina 

p~rtidaria de um juiz reconhot\id:nuente po
litico e ::~ rl)itrario. e que devido a fraude mo
numental do alistamento eleitoral de toda. a. 
comarca d:L Villa Nova da Rainha. notoria
mente fl'audulenta em sua constituição; jü 
pela inclnsão do pho~phoros em considet·avd 
numero, 13 que muito mais . consider:~vel seria . .. . . .. . - -
houvesse cortado cincoenta e tantas propostas 
pelo jniz : já peln. exclusão de liber:: es em con
dic ~ões de serem alistadog, e ·á ainda ela eli-
min:~ção de eleitores libei'a '~s. e meus l.;aes 
amigos, como póde servir de ~xemplo o capi
tão João Antonio de Araujo, que sendo fu juiz 
de paz da paroc'ui:J. de Santo Antonio das Quei
madas. presidiu a. eleiçã.o daquella paroc~ hia, e 
não pôde votar por ter sido caprichosamente 
eliminado do ~leitorado-, s~ t em constituído 
esse mag istrado um 1lagello naqu0lla comarca 
infeliz ; o feito jus, apostab\ da religião da 
lei~ e do direito. na presidencia da junta apura
àora, !'!. bem cabida denominaç~·LO de jui:r. po
lítico, e apaixonadame nte partidario. 

Outrosiru: como poderia falhar o grande 
plano da sentença conden:matoria de um deito
rado já constituído, e que pot· vezes tem scrrido 
nas eleições posteriores á sua org-anisnção. pe
rante :i cons i.cua. commissão de verifica .ão de 
podere~ da camar:J. dos Srs. deputado.;. o juiz 
apurador imaginou ~inda outra representagito 
contra a eleição dn parochia do Mundo Novo~ 
onde obtiv-e maioria de 24 votos, c mandou que 
um de s eus eleitores de Villa Novt~. apresentasse 
á junta apuradorà. O motivo allegndo na allu
di.da represr--ntação foi ter sido a mes1 clandes
tinamente organizada, e não ter podido ipso 
facto, ap::-esentar-se o fiscal do meu contendor. 
Protesto solelllnemente contra. semelhante in
venção, assim como protestaral!l tambem pe
rante â jtinta quatro juizes de paz, que della 
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fizeram parte. Na parochia de Mundo NoYo 
existem 44 eleitores: 35liberacs e 9 conseaYa
dores ; e a mesa unanimemente liberal, pois, 
que taes siio os juizes de paz, c os srm;; substi
tutos. Ora, na eleição de 1 de Dezembro obtiYe 
naouella arochi:t corno a. authentica. óde 
.confirmar, 33 votos. porquanto dous de meus 
3.llligos estavam ausento.~, e o meu contendor 
nove. visto terem concorrido todos os seus 

6 :-s. 
Que necessidade havia., pois, de se organizar 

mesa. cland:~stina ·~ Durante o tempo decorrido 
na organi.za<,~ão legal da mesa, que teye lug:-..r 
na hora conveniente, e que a lei determina, foi 
~presentado por um eleitor da. parochia outl·o 
eleitor como fiscal do meu coutendor, conforme 
a lei recommenda. Onde, pois, a lllegalidade 
da el~ição da parochia do :\Iundo NoYo '{ 

Por meio de documentos do maior valor, vou, . . . , 
insana.vel a el·?ição que teve log:u na. parochia 
de Capim Grosso por vicio evidentíssimo da or-

. < a 
Si bem quG isso nada influa na minha elt~içà:), 

todavia julgo do imprescindivol necessidade, 
como meio coercitivo ú p1·cpotencia exercida 
em certas oca 1 ~ es pc,r a guns m<l.n oes, que 
ainda buscam manter o t·eg-imen antigo, fazendo 
lei de seus soberanos c~pricho,;. Com excep<,~ão 
do 1° juiz de p ,z, que procedeu curialmence, 
como se vr>rifi.cará, peço a augusta camara dos 
Srs. deputados a repons:tbilidade legal da ref ~
r ida mesa. e a c ousei{ uen.te nullidade d:t elei
ção daquella. parochia. Em occa.sião opportuna 
exhibh·eí os documentos qne a ella se re
ferem. 

proyém da mais colossal c estrondosa fraudo no 
alistamtmto eleitoral desde · 1.881 até 1884. 
Agorn. mesmo trata-se de dividir a pa.rochia de 
Vtlla No\'a em duas secções, por contar numero 
supm·ior a 250 eloitorc::-, a qut~ o juiz se oppõe, 
)O r ue uma da .- .-., · · · ,, · · · · ·-
ta.velmcnte a freguezia não cauonisada da 
tiuba, onde ha maioria libet·al :-B;· mister 
que ~s eleitor·es ~ue moram mais distantes ve-
n 1am 1·en{ er pr 1 o Yn.ssa agem ao c e e e el
toral de Vilb Nova-o ju:.z aput·ador bacharel 
Annibal c· F. Fernandes da Cunha Rocha. 

Entretanto, de modo astuto e capcioso, quali
fica-se de ft·audulento o alistamento eleitoral da 
parocbia de Santa Sé, p~lra melhor cohoncstar 
o de Villa Non da Rünh:~ ! 

Não ó, porem, meu proposilo, mesmo porque 
seria sem alcance pratico. sob o ponto de vi~ta 
do direito con,;tituido! (~Slllerilhar um tal ftcto. 

! ' 
me n tenho, é á demonstrtt.ção d:L monstruosa. 
iilegalid:tdc commc.ttid:l. pela maioria da junta 

• ::l 

Lendo sido o primeiro a votar pela. acinto:-e 
representação, do que dou fé, visto ter sido tesa 
tetnU!tha prescnciall teve aiw:h a inaudit:L co-
ra.ge:n e rzer- e sua c a etra : -« eço ao
senhore.; juizes de paz que tuo acompanhem! s 

Sendo indubitavel, attenta a disposição d)> 
art. 1G1 e 1i7 do dec1·eto 821:3 de 13 de Agosto 
de 18~1. a inadmissibilidade de semelhante reo 
presentação perante ~• junta apurado!:"a, per
gunta-se : podia esta. e~cluit· da somma elo
votos, que 8U obtive no districto, os mencionas 
dos na authentica da el•1ição da parochia d
Sento Sé ? Não, absoiutame:nte nãe. Temoe . . . . 

::) 1 l 
vou passar ao assumpto p:imitivo: 

, para . o 1 - 1" , c ans::;1 , . c . \ • 
do inte1·pretaçii.o:-in cla1·is cessat i ,J,tel]Jl·etac 
tis. As funcções das juntas apura~oras redu-A comarca de Villa. Nova. da Rainha em ex-

Sento Só, si bem q11c sua população seja supe
rior: entretanto, sendo pre;;;entemente de 204 
eleitores a parochia de Sento Sê, é de mais de 
440 nomes o eleitorado de Villa Nova, e d'entre 
esses mais de 300 consermdores. 

A decantada fraude de Sento Sé produziu 159 
votos para o candidato liberal, e sórnente a pa
rochia de Vilb Nova produzira para meu con
ienlor 157 votos, di:fferença de dous votos 
apenas. 

Havendo eu obtido nn. comarca do Joazeiro 
de minh~l. residencia e nascimento, onde qual
quer dos tres termos nella comprehendidos, isto 
é : - Jo~zeiro, Sento Sé c Capim Grosso, é 
grande, extenso e põpuloso, 227 votos, na co
marca de ViUa Nova da Rainha, de um sô ter· . . . 

' ,.., 
de Campo Formoso, obteve o Sr. Dr. Cunha 
Filh 245, contra a espectativa de seu cunhado 
que propalava dar-lhe · ahi de 290 a 300 votos, 
accentuando assim, muito antecipadamente a 
minha derrota ! 

Conhecidas as condições te1'ritoriaes dessas 
duas comarcas, sua população e outras circums
tancias peculiares a cada uma dellas, reconhe
ce-se, à p1·iori, que o excessivo numero de elei
tores alistados na comarca de Vilh Nova da 
Rainha, mantêm flagrante desproporção com o 
seu pessoal conhecido, e_ que essa desproporção 

. , -
ditferentcs authenticas. que lhe;; forem presens 
tes~ sendo ellas obrigadas, no caso de dupli
cata de authentica de uma mesma eleição, a pro
ferir a authentica da eleição, que tiver sid-o 
presidida por mesa or ganisadn. de conformidade 
com a lei. E' o que ex:pres.:;a. e termin:.mtemen
te se acha esta.tuiJo no preceituado art. 1i7 do 
referido clecreto n. 8213, o mais no decreto 
n. 8:303 de 1i de Novembro do mesmo anno ele 
1881. E é bem de ver, que se não fosse :~.ssi.m 
não seria o eleitor quo elegeria o deputado, 
seriam !l.S juntas apura:loras, o que é tão ma
nifestamente abs;u·Jo, que dispensa toda c 
qualquor contestação. Portanto, e intuitivo que 
o procedimento da sobredita junta apuradora, 
supprirr:indo da apu:ação gera~. da eleição a 

. 
Sento Se, foi um procedimento extra-legal, ar
bitra rio c violenLo, característico da máis re· 
quinLada. prepot~ncia, exerciàa n0 ominoso pen
samento de fraudar-se o meu direito liquido, e 
incontesta.vel, para dar .. se ao meu competidor, 
com manife.~to ultra,je á soberania do eleitorado 
que me elegeu, o papel por elle apresentado a 
esta augusta camara. sob e .12omposo titulo de 
diploma. E, importando .um , -ta~ procedi':le?-to 
flagrante violação das le1s prec1tadas, ehe lnl· 
portou igualmente em formal usurpaç:ão das 
attribuições da augu:;ta cam.ara dos Srs. de-
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putad?~· a quem . e-xcl~sivamente compete, por jllnta, gue se. proposeram embaraç:lr a fiel exe- · 
occa-;1ao da ver1ficaçao dos poderes de seus cução da le1. Portanto, nem era licito ao IJre
me:n~ros, dec~d~r da valídacle ~u nulli_dade d_as . sidente da junta receber a tal repugnante re
eleJçoes. das dlfterent~s pa:roeh1a~. Assu~:l, pots, prezentaç~o, 1?-em tão pouco votar por elb., de 
era a m1ru que! ew -ot leg~s. devta ter s1do con- concumm1tanc1a. e parceria com a maioria dos 
ferido o di loma de deputado pelo 12° districto mrsarios. 
eleitoral da provmc1a a a m, e .Jama1s ao as, o atentado no enorme attentado assume 
meu contendor, cujos 508 votos, que na frau- ainda uma- feição' verd::tdeiramente estupenda, 
dulenta apuraçã? l~e fOl'.'lffi abonados, não re- quasi incrivel! O juiz de direito Fernu.ndos da - . . -
o numero de 109G eldtores, q~e 'concorrc;~m à 
eleição, nos termos precisos do art. 178 do 
mencionado decr·cto n. S~l.:J. Desta circums· 
tancia collige·se, o propoc:ito firme e deliberado 
de deturpar-se u lei eleitoral vigente, e com
metter-so o enorme atlcutado, ver·d:úleiro roubo 
de um direito, de que fui victirua.. 

E si em qualquer· occa~i;1o, i:~to c~ : ·e:n cir
cumsta~cias n01·mae.c:, scmGlhant•} l!roc:·dimen-

. . 
parocbia de S. José da Barra de Sento Sé. Elle 
foi além . 

Não descobrindo vícios, e irregularidades em 
semelhante eleição, em que serviu de fiscal de 
seu c unhado o chefe do partido conser·vador 
daquella parochia, Rnmiro J\ntonio Ribeiro, 
l[Ue nenhuma recla.maçíio, nem prote~to algum 
:.tpl'e>:entar::~. contra su~~ lr-galidade, o juiz apu
rador em .seu· obstinad? frenesi partida.~io, 

•. . . ,.... ~ 

aq,uc a paroc ua, e 1 te.~l 1n::.os os seus e et o
res; e d~; seu livre atvedrio, eliminando-os do 
rc,gistro eleitoral da comarca do Joaseiro, á. que . "' - . , - . 

dupla tra.hição : pl"'imeiro :i nação, cuj<t vontade respectiva eleiç:o1o.! A lei de 9 de Janeiro de 
soberan:1, leg-i tinuunente manifest:1üa, se con- 1881 creou o eleitorado vitalicio ; ~stabeleceu 
c11lcou: sogundo!:i corôa. :i quem se tentou mys- as condições de inciu;.;ão do cid:Ldão no eleitora
tificar e illudir. E tão in~id~oso atl:entado procede do, e bem assim especificou tal:ativa.mente os 
de um membro da magistr::ttura,dessa magistra- casos da eliminação do eleitor; instituindo, 
tm·a, onde o poder publico. no louvavel empc- outrosim, os recur;:os cabíveis em um e outro 
nho de 1·estaarar o nosso syst0ma de go\"erno caso ; e ao poder judiciario.-Juizes de direito 
parlamentar, buscou um refugio ã. verdade em suas respectivas comarcas, e tt·ibun~LCS da 
eleitot·~l, commett•:!ndo-lhe entre outras, a im- relação em se'lS districtos jul'isdi.ccionaes, o le-

• "'· • • o-" • • ia miseão do 
cia. d<'s Juntas a'j)urn.doras, o voto du. nação! constitllir o eleitorado do paiz ; pelo que umà 
Nem p~reça, que o facto de haver a maiori~ vez reconhecido, por esse poder, o diroHo do 
dos "uize,; de paz. membros da "unta apuradora, ci<:1adão brazileiro, de ::;erincluido uo ali~t:une;n-
a er1c o a reprc.;;emação que aparentemente o e e1 ora · •• paroc 1a e sua r 1 01 c , 
motivou a cxpedi\ão do diplom:;~. :-~o Sr. Dr. nenhum poder existe no imperio que possa im
Cunha Filho. eyime dtt corre:::pondentc respon· pe.dir o cidadão alistado eleitor de exercer o seu 
sabilidado legal ao juiz de direito. Pelo contra- direito de voto! ou que possa decretar n. sua 
rio, a elle cabe a maior, seurro toda. responsabi- eliminação do registro eleitoral. Entretanto, a 
lidade; po1•quanto~ dado o sou caracter de despeito de tão cathêgoricas prescripções do di
magistJ•:~do, e dello det•iuando-se sua posição e reito constituído, eis que surge de 11ma vill::1. do 
atribllÍÇÕ"S no seio da junta., sua unica e espe- interior do. Bnhia o juiz de direito bachn.::el An
cial missão cü·cmnscre. via-se, natuml e ri.go~o-1 niba.l Fet·nandes da Cunha, q·~e se considerando 
samente, a fazer e:s:~'cutar a lei. O seu de\·er com direito á impunidade, ar,•ora-sc c•m novo 
indeclinavel, e imperioso. seria. providenciar, 1 poder ; e sem mais, nem menos elímlnn. dieta
nos tct•mos da parte final da consulta das se- torialmcnte do registro eleitoral de uma. comar
cções Teuniuas de ju,;tiça G impcrio do conselho ca visinha todo o eleitorado de uma pnrochin., 
de estado, de 17 de Novembro de 1881, resol- constituído 1·csjudicattt desde 1881, fl cuja legí
vida pelo decreto dn mesma data. n, 8:308, con- timidadc, sendo impossivel ser contestadn. em 
vocando os substitutos legaes dos membros da face das leis, e da jurisprudencia. patrias, mui~o 
·unta, ue maliciosamente embaraçassem a fiel menos pode ser negada ; concorrendo de m:ns 
execução da e1, si porventura os mem ros 1s- a ma1s, que es e aq ' , . 
sidentes ela. maiol'ia da junta. não fossem em nu- eleitorado tem estado no . pleno go~o de seu dl
mero legal para eJla funccionar; porquanto, reito politico, concorrendo á todas as eleiç~es.a 
nesta hypothefle, que foi a que se verificou, que se ha procedido a saber : parn. a co~!'õtltut
pois que quatro juizes de paz protestaram por ção da c:J.mara. dos Srs. deputados na leg1sla~ura 
escripto contrn. o a.ttentado a lei, cumpria de de 1881 a 1884; para membros de duas legtsl:l.
harmoni:J.. com o art. 174 do decreto n. 8ZI3 de turas da assembléa provincial:i882 a 1883,1884 
i3 de Agosto de 1881.que fosse feita a apuração n.1885. e :finalmente para as respectivas eleições 
na forma e termos pela lei reoommendados,e ex- municipa.es de juizes de paz,e "Vereat!o:es do 
pedido o diploma ao candidato vencedor; asssi- corrente quatriennio ~! Note-se que JUlZ de 
gnando .. se "Ven::Jidos na respectiva acta da u.pu- . direit~ ~ernan.des da. Çunha apurou. em todas 
ração, ou não a.ssign.aneo-a, os me:nbros da as elc1çues, as aut~entlcas da. paroch1a de Sen-
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to Se; e até perante amigos meus elogiava-as 
pela. ~u!l. perfeição. 

Deixando a'sim cont;:st.J.do o p~cudo-àiploma 
do Sr. Dr. Fernandes da Cunha. Filho, e sub
mettendo :l alta, criteriosa. e im;)a.rà:ü aprecia
.ão d:c cons nicua e illu3tr~1da commissão de v a-

bem como pas;;:ou a exercer o cargo da 2'1 juiz 
dê paz do refe1·iào districto o cidadão Antonio 
Domingues Pesqueira. '1" juiz de paz juramen
tado a 12 de .Jaueiro do mesmo anuo de 1883 :' 
outrosim certifko que o cida.uii:o José Alves do 
Nasé·.imento 1o immediato em votos a.o 4<> "uiz; 

1·ifica~ão de podC'r;:s o~ documentos que a est:1 
minh•~ contest:J~J:o acompanham, probatorios 
da. iroproc:den<:ia das. :l.:-g-uições fol'mulad::..s 

de p:l.z pr·estou jm·a;uento a 2D de '-lt~mbro do 
anuo p~•s~a.do e passou a ex •.t"(·.er o c:l;·g-o de :3c> 
jaiz de paz: do dito dist1·icto ; o cidadão A.nto-. . .. • ") . .. 

' '. ~ v 
Semo Sé~ conduo, requerendo: 

1.0 , Qu,~ sej:l decla.1'ado nullo o diploma 
apresenta-lo P''lo Sr. Dr. Joaquim Jet'oHymo 
Fernandes da. Cunha Filho : 

votos, ao 4° juiz dr: paz, pre:::tou juJ':lltJento a. 
11 de Outubro de 1883 c exe:·ce hoje o ca1·go 
d'J 4' juiz d~ p.tz do mesmo distt·icto por ter 
fallecido o cida,lão Jos!~ 2\lunií: d~ Oli\·ei··:l.. 2o 

.immediato em voto~ ao 4'jui:t. de paz. Oréfe
ritlo l' Yerdade do ou c dou f;;. Villa ch Sento 
Só. ~de J::meiro de ·l~:{"l.-0 sec1·et:uio àa ca
mar:.l.. Francisco "l,;t,uâo rlc .ltmc.>do. 

2. "· Qne ~''.ia reconhecid:l ~ lügalidade, e 
conseq;:cut!) Y<iliàade de minha cieic;.ão, e 
que s:~ me reconheç1 o c1eputado deito pelo 
12" dis:ricru eleitm· :1 da proviacia d·a Bahia. 

:3. ", Que s~ia àecretada a respons&bilidatle . . ,.. . . . 
:1p~r:•à~r~• dom ~u di:otricto : ~Dt. Annibai Fre
derico Fe1·nandes dn. Cttnha Rochtl., " dos mem

rvs da mesma. c ue tl.-:~i .. ·naram o frau..lulento 
diploma. ~-

4.0, que seja n.nnull:uh ~~. el · ~içfio da pa
rochi~ de Cal)in: Gt·o;,so; _cujo resultado aliás 
n:H a. 1n t 1 ç:· .-
Alve.' de Sou::;a. 

llim. Sr. presidente da Ca.m·u·a Municipal 
da Vilb de ~enln s~.-0 Dr . .TU\"lllCio Alves 
de Souza, a bem d·~ sou direito, precisa .. que 
V. S. lhe m:1.nde d::.u· por certi·lão os sognint 'S : 

i." Si o t "1 n•Jnte Manoel Affonso dc- Queiroz, 
3a juiz de paz elc;ito d.o io distl'icto desta. \"Íll:1, 
se acho. jur~1.meatn.do e eu1 ex:el·cicio ele 1° jui:r. 
de v:.~~ do mesmo ?~tricto _de;;:t~ villa desde ü 

que· occu p::-..vn. o dito c:trgo. 
2.o Si o z .. juiz de paz 

. ~ ) o 
cargo e foi-llH~ concedida a escus~ pela c;tmara. 

:3. ú Si o 4° juiz de p •z deito, Antonio Do
.mingues Pesc1ueira, deste mesmo_ dietri~t?, 
estàjur:unentu.do c exercendo o c:.~.rgo de 2J JUIZ 

de p::t.z . 
4. o Si o cirladão J1sé Alves do Nascimento, 

1o imnPdiato em votos a.o 4o juiz de paz. esü 
jurament.ado e f'Xerc~ .. ndo o ca:·go de 3° juiz de 
paz do mesmo uistricto desta villa. 

5. 0 Si o :)o immediato crn votos. :tO ~1° juiz 
de paz .-lo mes111o dist1·icto, Ant:mio FJ·anci.;.:co 
de Almeida.. e~ta. jul\lmcnta.do c exercendo o 
ca.rgo de -1° juiz de p:t.z. por Lt.llecimento do 2° 
immc li:1.to em votos ao 4 ·Juiz de p·tz Jo~~·· Muni?. 
de Oliveira.-Ncstes termo~ pede a V. S. defe
rímento.-E. R. l\f. Villa de Sento Sé, 3 de .lu-. . 

Passe. Villa. de Sento Sé, S de Janeiro de 
·lSS:S. - J vsd Nunes Sento Sé~ presidente da 
ca.mara. 

Certifico que, r.~uecendo o capitão LrlOl)ino 
Nunes Sento Sé, 1° juiz de paz juramentado do 
io districto desta villn., no dia 5 de Jtllho do 
anno proximo passado passou a c::s:crccr aquellc 
cargo o tenente Manoel Ailonso de Queiroz ;3o 
juiz de paz, do mesmo di·;;tricto juramentado, a 
9 dl3 .Ta:neiro de 188:3,por ter renunciado o cargo, 
e ser-lhe concedida a escusa pela. camara, o 2° 
eleito o cidadão Antmio Affonso de Q\lei.roz ; 

Reconheço serem verdadeit·a-: e drF pt'oprios 
• • • ,I 

nhecim.ento o doa f<'~. Vina de Scut::> Sé, 8 de 
.Janeit·o de 188:). Eu. João 1brün-: d~ Abr~u, 
tabcl!ião interino '" l',•conh•"Ci e a.-.~irrnei com o 
signal pu iJlico do que uso. :3 ~ P. Em te-: te
m .nho da verdade.-0 tabJllião iiüCI'Íno, Joc"io 
Jiarti.n.-; de .4lmnt 

L ' o 

.J U\'encio Alvc:s de Souza. dos doe n mcntos abai
xo tr:1.nscl'iptos tudo como a diante se decbr:l.. 

Certifico eu, escridio interino do jury :•baixo 
assi ;;na:.!o, que, t•evendo os autos crimes de 
re;;pons:1.bilida.de entre p:wtcs: a justi<,\a e réos 
o majot· .rosé Vi~torino de So\IZ:t. e outt·as, del
les ~1,charu-s.<\ os doc1.1mcntos que a adiaut1) se 
egue cuja;; instrucções são da fó1·ma. e muneit':). 
s~egui~u~: 

L L C 

p~ssada~ em virtude da ordem especial do Exm. 
SI.". Dr. juiz de direito destu. cotum·ca como 

d ,.,_ ·a -A n-r.ncia do c rreio da ci-
da.de, Joazeiro, 26 de Abril de iSSZ.- lllm. Sr. 
Aceuso arecepção do officiodeV. S. nmim 
dirigido! datado de 24 do correntl) mez, pelo 
q tta.l cxi ge de· ta ag-encia a entre· g:a. de um 
livro c offi.ci.os que p"lo correio de Snnto Sé 
di:! 4 deste me::r. for:~.m registrados e rem,: \+;_ 
dO!'; pelo juiz munici)_.)at d~\ queUe termo, con
forme este commu nicou a. V. S. em officio àe 
2i do corrente.- Em solução tenho a ro.~pou
der a V. S. que a mah que conduzia ··sse 
livro e mais papeis foi arrombada no Riacho 
de Casa Nova e roubados os pa.peig que nella 
continha, o que me sendo declarado pelo esta
feta. Antonio Cecilia Hylario, que a. conduz:Ül. 
e do mesmo modo o despn. .. ho do encat·1·egado 
~o agcnle d'aquellc loga1· tenente Oescidio Pe-

• .; • ('f> • 

tafeta.- Tratei de t•equcrer ao sub ielegado de 
policia desta. cidade para. quo procedesse ao 
respectivo corpo de delicto: e auto d'~ perguntas 
ao estafeta Ci<Sa diligcncia depois de con
duida, fiz extrair dos autos como certidão que 
envihi ao Sr. Dr. administrador ~eral dos 
corrGios na. Bahia., de quem aguardo providen
cias á respeito•- Aqroveito o ensejo para. 
apresentar a V. S. os protestos de consi:ieracão 
e l"espeito. 

Deus guarde a. V. S .-Illm. Sr. Dr. Fernan
do da Silva Deirõ, muito digno juiz de direito 
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dc-;;b. co:-t1al·ea. - O age~tc, .To~:;: Lui::: 1 · Documento a. fls. H-1. Certidão passada a pn
FIJ• ·;·c:",-n; ~~ s·~ n;"io eontinha~ n·•m outra. I' diclo de João Martins de Abreu, escrivão <lo 
al~nrn:t c::ou:-:1. (lecbt·nya.. em o o!'!'icio do crime o jnry da -v-illa de Sento Sé. Certifico eu 
lit~:.l bem o fiolmrm le na:-a :<qm tra.n:-;cr:Jvi escrivão interi::o da subddegacia do 'Í'' dis
(:m p:li.·Een-fót•nra o ·vai Sr.llll coas:t que tr·icto de-:ta cid~de, ~baixo assignado que re
duYi<b_f·~a. pot· tfn: conf(:rido, ('oa_cet·l3(lo_com. vendo os ~ntos em que se acha. o auto de per-
o omci:' eoJup:m.1e1ro c .o ) ll"J • :s11.a , :::>n :t=> '· J o · 0a . sm cs
IW .~ rcpo1·~o o d011 l'ó ~ scn_do est:L pot· rni_mescri-j ta~ci.t Antonio Cecilia Hi_lario ele tl~. ti, verso 
pta c :;ss:g:r~Ld:l nesta (~tda.:h de -lo:tzcuo co- ate 8, verso consta o scgumte: A11t0 de pcr .. ,.un-

••• ,i •··- • • !:'1- • ;~·· ,. ) t..,•., •'" · :r• .•. l .-.: "- • ,•• ·~.· 
·,.:.., ' . ·[ I \1 . • 1 d M E' l· . uc:s :~,"~ <ll:l'>: ') m·::z IA'~. J ·ll·lt <•O anno .o l~ns- · ugu no mesmo acto fo1 pela t!ita. autori-

c!rnent0 d:~ ).'o~so Scnhôr .Te>m~ Christ9 d·~ will J:~de . int~rr.J_g-ado. o estn.f~t,1 Antonio Culicio 
OII.Ocen to'l e Oit-&n t.;._ e dons. h e o, 11wodor·o I-hL.rw peh w:tr!cu·a segumte: Qual seu nomo, 
.To:t:tui:H ele .. Arnpong-:1s so$"nndo tai;elli~? in-~ na.tn~·alidadc, i1~acle, o~talo, profissi~ e resi
t•·nno q:t:: a ''S•·ren e as~rgno 0:11 i:ubnco e dcncta, responoou chamqr-s-3 Antomo Cet:ilio 
rt~so <10 nso. Ern t.~::;:emunho ch~ vc:·tladc o~t:J.'.';). Bylnr~o, n~u:nral deste termo, de 2?1 annos, 
o si;;nnl pnulieo.-Tft..:l/r'Íül'O JooQnim.de .'tra- casaolo, vivo de ·suas agencias. r~sidente no 
J).'li-'!ft!~. Conferido c concer·tado po:· mim tal'>->:l- lo.:.;"Jl" denominn.do Salitre, desto termo: 
li:"to :JI'lblieo intci'Ü1o. Thcodot·o .Joa.!nim dr~ 1 Perg-untado em oue tLt:l. cherro;.t o Ria-

• I ~ • '• .I •:> 
: ,..,, '~ ··• R ~ • i·n 1o lab,lli" nnblico.- ho cb Casa Nov::J. conduzindo a mala.'? Rcs-
.l,-,='t: i!.:nr.r~.·.:o .. Albcrn;;. · • pond.~n qnc no dia l:J cllll co:-rente mez, 

Puhlica-fô;ma íL 7-l!J.- Public:'-fdrma. pr.s- pelas I hoJ•as ela noite · Pe1·gantado em 
sadn. à ordem do St·. julio: municipal supplcnt:). c:~SJ depo!;>itara tt mah que trazia ·~ 

.. ~spo .:.::n qn~.~ : c ·:o· , "-· .. 

J l 

Cot-reio do So:1to ~é. 4 de .Ab;it de -1:--"82.
s,,t,::rt .. Era. quanto se continll:J. e chclt..l'n.Va. ~mo 
certificado •rtu·:p:t:-aarlnibnm e:fi·It:.ente l:!':tns
crcvi om p~tblic1-fÓJ'm:1, o cst~~ ::em cousa qne 
dudda f:H;-:1, dado e ;-~s>.nd:J nc:.:tn. vil!a. de 
Santo ~:e comnrc:L rlo Jonzciro ela p:-o,·incin fh 
B;1.!>1n. aos t(i t[•\ ~\g·osto do ::nllo cb n~sc~
IIJP.nto dn Nosso Senhor J.:i'us Cln·ist(l de mil 
o!tOt\CTHCJS n oito!~k'. o rlons. e o nri!:'ia:tl entre-

. ~ . .-,) :\ .. ·-

:Nov:: pi'Ocu:·:t!:do o encarregado do agente do 
eorr.·io c nib o encontnmdo em casa, dnpositon 

• .. . ~. - ! • 

mes:no d,1 nome .Jonnna Teiles de .l\!eneze~. a 
quem clle rcspondc.nt.c rocomrnendon que déi
t:lS~c sentido :i mala (3mquanto ia procurar o 
encnrrog:·do d•) ag.·mtc para en trog-al-a. Per- . 
g-:!ntado si ató a occasi::o em quo ollü rcsp::m
n,,ntc dr!ixou :t mala. clla. ~c ~chaYn com os 
p3.pn.1s 1[110 ccndllzia ~ Rospond•~ll que at.ó a bor~1. 
'ino c1-~ixon ahi dcpositad;L a mab. vct·ificou 
esta!· ella com o-: papeis qttc coúdt:zia. Per-

, • .1J es ndrmte ua.ndo voltoncom 
tins rlc .-\bt•ou. tallcl.li:t:o interino qne o cs ·revi. o eui:art't!g-.:do do ag-:•ntc para entreg::n·-lhe a 
suhsr.r~vi conferi. 1• concertei com o c,:.criY~·) rn-:d:t cs1·~va. ~"t~ no n.1csmo c;.;ta:lo em que a 
do a;: c as::;i~nci com o :si,r;n:.tl pnblit·o do rloixou ·~ llcspondou que de volra c~1lll c, ~nc~rre-
quo uS·'). 1-..m testcmu n H1 :t YCl'( :1 '.o. t la Y: - gano <.O :\g-en ~ c l!ganr o a , sa 
liii<~ int01'Íno.-.loti.o Jronte:1·o rl.1: .tin·eu. Con- c!•~rosltarlo u. rualn. ft1Í esta. encontrada aberta, 
í'e1·ido c concertado por J.Uirn tabell':"ío iutCl·ino. isto c, rie:;ar:a:~rrn.ch <t co:·rêa que SQrvia de tr:m
.To::to i\lentr-iro de Abreu. E 1)01' miHt es(~rivào c:t, sem qne fu~scm encon~rados c·s P•'l>c:s quo 
de p:1;o;.-Fmnci~co .-:tn'orâo de .-ti iJ.•,:!d•r. .- ennt.inl1nrn :t dit:t mala. Perg-untado o que disse 
N. ·1.-~ão ha .. ~t:lmp:il::ls. i'as du1.ent0;;, p:1...: :~ ellc J'espondente •~ lll~J!het· ·em cnja guarda. 
g"tllt S(•llo 200 \"Ól:'\ . V,it:n. de Sento s,· .. ·W de li<'Oit" tn:da., l'[lle cont.inha papeis e achando-se 
.Ag-o):to rlc ffl-\2.-0 coileclo:·, 1Vcc11.-0 cs- a!:l..:im ~mbtr·n.hidos e~t··s ·~ Resp11tuleu que. t.endo 
ct·iv;iG, .L .\. "\l.nu:ida. • nlln re::;pon.1ente cncPnrr:1. :o a rna!~t aberta e 

,.. 1 - I -~ ., 1 ~ - r · 'I t' I ..__. • . 1r:ao 1 . , . - (.Ol'l'Cspont,0fl<"t:t t!:·to :-- ,;:n!n o' !l 'tpCl" r1no ttC. :L con 'li 11• pr. :cu t)il 
g-ir;trn,h. c~: · .uErh pelo t•twrt;itJ d~ SC'nl.o Se s;Jbcr .1:1. ~l·ill' ela ca :1 qu ·m h vir~ d:dli tit·:dr> 
a:11 1:1 do Alwil de i ·-:8'Z; r.nj:t •:•1t·ifie1- os pnpei;; '·l c t~ont.inha ~~ t:l!l.l:.~o rlci~·:da "m s;n:t 
ÇÚO nomÍnnJ fm• !~~ ·. ,.j iir;:t Cn1 \'iS~:'l. <.!~1 ~1fli- gn:tr•rla :1.0 tjll~ ihl.! l'C'JlOndCII c}Ja. •jllC n:iO ~fLbi:t 
cio n. 477 rlc \·) rt"! l\hdo. li :t <Hlndnistr:)r::to Cji!Oat tin~:osc lir.dl) ns p:1pr~is da llJ:l.la, pnrqlJc 
r10fj ('or:·c O!': ela Dah ia. 1\::t!u:·cl.a ela CMi' ··~~!·on-· dnr:1.nt• :1. :ats"ncin. tloll~ r. gpnnd·n c nhi ilão 
.-J,•nci~. :)fficios i:l0m. i1lcm: Ca!'l;;. :.L'r·:mcrL. tin~w. cntr:.do pcs.;;o·• algllm. P-•rguntado si n!l. 
l)e<;tll\n .1:J,,z,•iro. lclem, B:•h:.:\, Gi.,hde dn S. o(·r.rl..; i:"::~> em qnc el!c t·cspolldcnt" deixou :\. 
Fr:. ncisco. l:llinas. L'i~tinat :·~rios. Dr. jnii': m:::. ·1 n:~ (:asa { · ~ · uann-.. 1· es 1 e - . 
dit·~· i: .n. Pt•. pt•c,moto!' pnhlico :1.0 scf!rct:L:'io ch .tinha. CCim elln. m:tis :dgnom '~ Rcspon-!eu quc~ 
c:tm:l ru r·cd ·•s; :1sLica ::r•ncnt e Tm· 1 n;Lto Jo-.ê de n csS<'· oe(':1si ·i o :wh:wa-se ell:l. e 11111 s"tl filho 
Bo:·g-··s Bl'M:ihir·o. l~muettcntcs: jni:~ m11n ic:p:ll m~~nor·. Perg"1tiH f10 si elh l'''sponrlcnte na 
id"~l. vig-:wio Pn!ro lc ~\!e:tnlar:~ r1 Al.bn tj\1 t~r- Ot'C'HÚ:Í.< l r•m '!nc der:>. por f:dt:1 rlo!>. papeis ~"lU~ 
nu0. ·prn·r~sso:• Cir: ·ro .\met·icn do C'onl:(): d ix~ condll;o;i:l a quem l.tribnin ~ SJ_,btrac~::c.o rl·~llcs ~ 
de~ - ~· in(lluich nrsb J':"·la\::io a. c~ot·,·e~pon· ! cnc~:~ I i\esponde~1 que não :tltrl?'.llll , :1. ?ul.t";l po.:
,.~ ·~i s:ra.d!'. con~t·:~nto rte_u_m !tv1·~ e tHr'l_o!.Y:l : w \ sm~ n n:w ::;1n' :1. .To~1nna 1cllc:s ,Je 1\Ie~ 
rhr·~gido:;p,elo.Jutr. nmn_Jcrpal !n:l,jO;" .l_o:sa V:c-,uo·:es, a L[llO~l <>llo .'·Sf!Oil •:t•ntc .. ~onfiuu :~ 
tnt'11W d•) ~t•o;oa, JWl" •"XlSt.ll' ' ·m l'C~pcel.tvos ccr-, :rt1:tr la. rb. 1l1b rn:\l.t ~ ten .lo fi . ,l(lO est •. ~ 
ti fien. /ns, Theorhi In Hispo t.lc Son:r.a.- O es- I dcp(lsi t·lfh~ ::;;oltr·t~, ~1m lt::1.lei'ío o rcrt• 1 d e.,-t:r. sen
Ct'Í\•tto • .-l. A. de .:l!mddcr. \ tad~L em um l.ntnco a don:t d::t. t!as:l., qnc pro-

· v.li.-'18 
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mctteu deiti<r sentir~o à mab. :1.té riue voltaose , vão do sett earg.). nb::~.ixo n:Jm ·.> adn, e ns pcl'itos 
com o ene.arr~gado da a:;encia..Per;;ttuta i" ma:s \ notiflc:tdo3 :Uilon ~\.ng·us:o t!e Ol!vcit·:• Lins(~ 
si elle responJo:1te ao receb:;,r a mtb. na Yilh .. j En•~:1s i..'cr:·ci:·a :\!Gniz. e a"' Jost:~:nnulllls te
do S:~nto Sé prescnc:ar.\ qua~'s o:> o~~.i )·~t~Js tine 1

, ncm!e-cD:·ond Bc!lcvido;; ;,ro:·:.'Íl':l do t'r·arlo e o 
dentro dei b ·d •i to·• < 1 at;ent.·~ :lo co:·r;-iu -~ R _·s- I can it:Io .JoiiD E v:1 n t:;·elist:.t Po:·ei !'a e ::'.Id:o c o 

l • -, 1 1 l t ' ' j' I '· t • . • • .., pon< en que na oc<~a,;w.o ue r.:!cc Jet· :t. ll!:l. 11 , ll'"l. 1 p:·omotor puo :co :.a c.o:11:trca. AY-:>.t::o Ltul. !•<!r-
agcmci<l do eor:·oio c:11 S::nt~' Sé elle :·:spon- i rei.:·a, e e:u pr: ::onç;~ de ~; :·~·.ndc numc1·o do 
dente prcs~~neiara o :1:;ent·~ do ~~orr·oio, rnett.or /<•::;poct:dot:-·:5. cb~ P!·!ncip:~e~ pes,oas da locnli
dou~ \'dnmcs dcn~r-:-. da mal:l, e d;r~tt·;) u<· s_~~ S':'l l d:al ~. o JUli. üc rhl'Ctto •!etcr·!u ::.os mcsmns pe-
conser'\'a~·.:m :1 :v~- :1o:·. t ••:n qn8 .ut 'epos1.:~' .'t r; ·o;; 0 .]nr·amen.o to.~ .__:In o.<:: L\'angc ilos • e 
11:1 casa cio Jrnnna Telles de:l\ienf:!ze;;, no l~ ':1.- b:•m e !i :):Hrrlt · ~ :1:~!-'cmpcnha!·em su:1s rr.Í!::=>Ü 'S, 
cllo ci:• Casa No;·a. p,~;·g-tmbdo ,,i clle r ·spon- do .. b!·;·.n. o OJttte e>n•..:.•-:.\tr<we:n ~> descob:·:re:u 
tic~nte na. via.g ·m qu ·~ f·:~ d:t Yilh :lo So:t:o Sé nos li v;·.'l..: d:1s :Lct:l~ ri::s elcii;líc' de vct·o:~clot·cs 
r~-:-a o ~{~acho O:'- Cw~. ; L Nov~< pe:-nui::l!'?.. no c:·_L-~ c .i~_riz.:'s do }J:tí: dos ljitati·~ennin~. _IS77 a 1.8Sl 
rutaho? Re"'pond u 'i::c nuu pc:-:w:t<~1':1 e:n ca- e Y!';·cnto, rLl t.C:ruw t.fl} ~~entJ ::lc, n r:o hn·o 
t11in.ho p:1rq::e no m•}S:::o di:J. r·rn CJI!C s.1hia ch I rla ;-c.,-i..::lo d•.1s _j:lr:d,Js do uvJsmQ t·~nno, qnc: 
vilh1. ào Sento Só vci.n pet·noita:· tiO t~iacho d<l I s~rviu [HI'::t n atn~o· de lS/q, euc:wl'<.'g'<\.nrlo·o'; 
Ca;;a Xova.. Perg-untado si~hbC'l morar Y:1.inhos I assim ,:e procede:· ao r-xa:U!) I;OS ditos livro.:, 
ú caS:l em a1ne dei::s:at·~• tlcpositad:\. :.: m;:b. nc{.:- res~1ond•·n !O a:::s r1•:<0S;f:os :'lég"lt i n~.es: Quanto 

• •• · ,. I 4. • • - .. '" • 

soas qae ~ t:.F•tll t!t::~atd~et::~ ::o cnc:tn'·'!;!t•lu do 1 acs lt-. ro::; d s e1cn;oM d \ '/•!:'c:H10n1~ ~ Jl1zcs 
agenre do col'I'Cio ~ i\espon 'en que sa!.1e pm· ti '~ !l:JZ. 1.·· :-;i os livt'.1s apre.~cntados pa!'a o pt·e
ouvir di:r.er qn~ mot';'.t~t ,·i:r.1Ghos á dit~~ .c;-IS~\ sont!J e:tam~ s:io cs pr?i'~·i.os Ct-:1 que for·:tm 

n,..un,., . , , : .,.,.. •. ,rr•:l' ''' . \ .,,, •. ,. :t!" 

~gente. e dentre es~:t~'> poswas ]1:~ nu_1:1 ~.ham:L'h I jui;:es ch i/:1~, ·.ü~ qt~at:-iennio-: de 1877 a 1~8'1 
~bnoel R"-Ym:.:ndo. !-.como na na m· I" 1:1··! fls~e o Vl.!.!'ente ( ~ . . , St as nct::'.s hn~ndu.s no;; dttos 
wrg·u nt~:.-1~). nem r:~spond"S:"C, m:-~ndou :-... d~ta li\·r~;s cn::L6tn vícios ou dcf,it.;s cno dcnotr.::m 
:\Utoritl:l. c tom<tl' e-:t• an!.:> qno :·,ss,g-n:\\l •::c•.:1 o haur.G: :,.•J S1 '~x:s t e contJ·a:r::cç·io n:.:.s fit·m!l.:; 
J'Cspondentc, :::;si;nan!ltl a l'O~o dosie, p.w nilo d•.).; mGI!I:I!'O" cb mm:t p:trochi~l '1 -L " Si. o;; 
s::~ll ·r lr::.- n_om csc!·c:er l\_hmf'd:! .Jo;-;;r~ d-• O li- li \'r():'> ·'~tiio r - ~nl_:-..:·r!Ienle aiJe;·tns. ;J~ecrt-;•do~, 
Yetrn, dep:ns do te:· ~~c~o h lo e ::.c h · t• ('O:if n·:í~C. n'i.in•·r:vt•JS '3 !'i.ti.J;·1c·.ados, e pot• t.tnem? ;)." Qt:an
!J.';sign:tn.:lo o !lr. p:·omol.or ptlblit'O cl ••s< :~ co- l/1.::: foh:u• t-:m c ·d.t nm 1los livro;;: ,. si coi·:·(!S
llH\iT:I. e o n;:;-cnlc dn concio. E cn, .. \.polin.ti"lO pon(i•·m elb~ ~!O ll1lll1Ci'O rir! :r::c trB.tam os te1·mos 
An.tcnio de .Ar.:njn. t' .~Ci'Í\'3:0 i':ltêl'ÍUO lfll'~ [) cs- fh cnccn·;Ul\·)Uto ·~ Cluan to ::o li'.T() da L'C\' is:lo 
ct'•.:!Vi .. José X unes B:lrl.JJsa. ~!::.mede .Jo:~é de~ dos jnrado:;. L·' Si~~ rc\'isflo pi·occd.ida no termt1 
Olivci1·:1.. n~m·•diclo CLu·i;;11in~uno d! So :~r. · 1 , r!e :<ento Sé, em :3 d<} -1anoi.ro de ·18i9, quo 
José Luiz: Fc~·•· -'ira . Et·a o qnc !<e conLinha no f'Orv:u p:t:-a os sot·teios dos jlli"ados, n11 t'0fc::-ido 
c 1to aut'J '.d~ pcr·g-nntas. 0 rp1e certt tco e ou ·e. an 11:1, wn';.:( o no two a.pr~\~ : .·nta<,o par:l o pr·e
E eu, Apolin;ll·io Antnnio de .:\i':'lajo que;;. es- :o;cntc ~~:o.:::e contém alter<tç:'i.o, Yicio, ou defeito 
c1·cvi e assignei.- .J!lolincr..-i'J :L:!O!Ii.u de qnn de:!QU•m fraude ~ 2.·· Q1wes ( l<,: r::crubros 

• • • .. , • :"'o. .. 

• ...., ""' ·t' 

no~. :t fls. 170.-111m. Sr. D:·. jni;: de di - n:l.S n.ssi:.rnataras dt) S m~rubt·os da iunt-t r :!
t•cito.-0 major .To;;ó Vi·.·tol'ino cl• s,)!;:n 0 ott- vi Ot':1. c~i~t· ' J! ! l'.:sp:vln:·;1s on rrue~tdas (lnc 
Lro-:: . pt·ecisam. fl. bem elo scn .[ircil:J. • ! Lto~ Y. S. cko0~1"!tn &ub~tiltÜ<·;.'to de aku;;m das mes
ru:,nde o csctivão do jn:·y dc:,;tc Lermo Ih:! rb. t· mas·~ •1. " Si os livt:os O->!.:io J~~,· .idarncntc a!Jcr·
no:· •·ert1d~1o o Loor elo ~t:LL' d · exam•! pr:)e:dido to .: , ''aeerrado". ntm.l:!t·:dos c J'nhticad'JS c por· 
~o livro das 3Ct.:.Ls .:a "lcit·.;io de Y•!I'ea<lvt·c,.; o 'ttW::1 '1 :\o Si c:-.:i :-;Lem :dwr.r<;Õc.-; JJ:ts rutn·it;aS 
jui;.o: de p:tz do '-":·mo d•J ~c:llt:> Sc5, d·J '1 \1:tt.1·icn- c JJ:~s c~ct·ipttlrCt•:õc" ..lo mc:;llw livt'!J -~ (Í.'' Quan
nio de 1::-177 •~ t~~t 0 vi.g.;nV;. e IJ :~m a:::~Útn do ta;; foihas l·~ ln o livrou si estãn clbsulcncion:~
li ·;r cJ d:~ 1'<2YÍs[ú1 d :J-, jttt'.'ld,;s d:ult!dl" t..:r·;no. [\•dcJ da:" no termo do t'!l t+l:'l'amento, c si o llll!llt.'l'O ú 
•l:!t'erinJC!:tn . E . lC )l.-\'. :2.L>~l. !\:'i.o h:t usi:llu- Í<;n:tt aos cxisLGate--·~ () :ftW r ._·vcndu pelos perito~, 
pilhas. 200 rs . Pagou do ~~·!lo 2fi!J r~.- .lu!- I pi··~·.;;íararn o dito jur:unento e proul,~ttcra!U curn
zciro, 4 de lleze1:JiJI't.J d0 1SS>L -.-L GoiJ/.Cs . - • pri1·. Eul ,.:c•g-niih api·esentados por mim e,:c;·i-
0 ~s~rivão. Co :: !. ;·n . Yi'i.o. ab:!i :w :1~si;: 1::,t!o , os li\'l' i.•S chs :ól.l!tas da'J 

[Jt'~ptcho .-C:,aw re ·JnCJ' . .T :t ;~ ·~i:·•) . ; d~ Do· C!ir•i•:<tes de Yct·~adorr::s ejuize:;; ch p::t:: elo!-> (i'l<!.-

z·:,:nh!'o .:c 188::. - .t,.,,.,-i,•' Nr~, · , ·.·t() . , ttic;:n ics rh 1R77 u 1:-:~t c vigente. c o l iv;oo dn 
Cet-tifi ~:). ~~~ o': ·r:·.-:1o i:ü·:rino do jn;oy :tlmixo 1 r·rw!~:io :i~ jr:t·:vlos rlnc set"viu Ít!l.:"~t o:cnnode 1~;~~~ 

:ts;;· g-na~ o. c1nc. :·e,·cnc o os ~v:.:of: r os (lX::tmes l nr:•m c: es aJ ,r.os re1os pet·i.0 ; i'n.,:-c ::~.mesa n:1. 
rlt?s 11v:·M; ~:;~ ;11:-t. · ~ela-: ~,1cic:0es rlo:; 'l.:: :~ t :-i :m- 1 1J I·eson t;>:: do~ es ;.ect::(lOr-tJs, p~s :1.t':;m a I>:X·In1i
nl0S 1le HL 1 a 18>-í l c ,.~_:;cut •. 0 do.:: !tvro;; da. , n:tl-os mmur.:to<~ur:ctrte e:H t ' ' ~ll'l.C r:one!Uldas as 
rG•:isfio rl0~ j: ;r:td :s rlo t.cr:no de S: 'nto Só, ljll!) I in\'D~tig-:Jt;Õ ·\~ qnr~ julgar:1n1 nr•c0SS:Jl'ins rlecb.
SC!'Vi~ ~ -p·1r!l o a n:10 ·!c 187'.1, dr ~ll·:s const~. (ls ! rat" .rt; , Cjll)L':ü.c: ~~~;;;.l~vn,;s das nct:1s d<'S cl_~içõ~g 
fi.~. ;; ~ tI. o co;;:u11e •lo teor I} m::tnCll'a ~"g' !llntc: I t1o v~ro::. olon • s e .)lli7.C:S .!c pnz dos (Jilatncnmo 
Anto tl!! r~x:tmcs . Ans (', rli c'L'-: (10 !111)7. .-h A;:;n->1;:) ~de -ig;-; :-:. 18,.:1 c vi:.:·cn!.c, () S 'gninlc : Qne t) :l~ 
,in :·, nno da nascimen t.o ,]() X os ;.;:) Senhor- .l r!st:s : conl.:-ai:l.m r:s li·,·;·os .;;ls acl.:ts das •.: h í r;ü,~-~ve
CI-:-jsto <b 18:-\ l. ncst:l cidade ch .To:L:r,ei•·o. cn- : reado:·r·s :·ju izos à e p:!Z do ICi':uo e fi·<:iui:.:z:ia à e 
mk'rc~l .;o nv.J~mo nome, da j)!'i)\'lt1(!l ' dn.. Bald~L. : S•.'l!tO s~ em pct•fc:to c :•la;h, niio cnnteucJo vicio, 
:1 ... 11 horas da ma1:hi!, n:.t cas:t da c:un:J. I'{I. monici- · ::~ l ~cr·açii.:o ou c-uü•;, <:t t . l'l'H!r defeito fillf.! dU\·ida. 
pal, p1·e1'ent"s o juiz dn di reito da r.:orn:::.r.;a, . ftt~<I .• C Jl(;l!0s l-'e ach•·ru bnc;adas r~s act:ts chs elei
Dr. Fcrnanrlo da Sih-n. ll :' ÍI'ó, eom1uigo, r:s~l'i- : ,;iJes ~I e v·~rcndcres e jui;.:cs de Ilt\7. dos quaü·ien-
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nios de 18:·{'1 a. J881.é vig-en to, c c~b s ~·e:11 cons~-. j r:tn-tonlo e ao numero igual a.o:: existentes. E pot· 
qur! l;os~n deno.tal' fr:•ude.~ q u:J pot·t:.tnto .t':'spon- \ n:1da mai,; h:;vr~r ilr·u-sc po1· cunchtiJo o exame 
d_ern :to !• ··iesutto affi:·m:ttl va.t:tent·•, 1::to e.c1ue 0s . orden:1do. e de t.1do se bvrou o pt·c~ente :.t.cto. 
hvros. apreile ntau(JS pat::: o pt'PS"I1tc e:~aii!C Bào c~s ) q u·~ v_ai pot· rniru e."cripto e rubric<:do pelo juiz 
p_:opt·:os !.'til CJ lH~ fora r~ :auf:.:tda~ a~ act~s das ~l•!l- 'i'J asstgnado pelo m·.•smo, pf!lo;;; pe1·itos e teste
çoes ac vere~~Ol'C•s rl .JUlZ''S de par. dos qu:1trwn-. P1 tmhas e 1w!o promotor oublico da. comarca, 
mos de lt'~i a ü:kn e_v1ge_nle . .Ao :lo, respO!JdG- I e •HWllg'O c~.cnvao .Jose l3"n~1cto Albo:rnn.z,que o 
1:n.rn n~g~tt~at?ente, ::-;to e. '}UC ::_s .acta.s la~\n.-1 fiz .. ~'S~l-~;'l e dou fJ.- ~.er~ando. tia ~~i~vn. 
aas nos dll.c::::. lt\"l'c}S nao cont:~::1 V!·~ws on deLetto, Deuo. Outlon Aug·u-;to ü·~ 01weu·a Lms, 1'..neus 
~pte ~enotom_ fr::tn_rle. Ao 3~. nc:.;·ativamcnbe, I F~>!'i'eit·a I1luniz, Üe1:e,·i·.ks ~lo1·ek~ do P!'.ulo, 
J~t~ e, qne -~t:l'l extst? contt";\t_I?C'<;Ü 1 nas iil·~~;::s \ .lo_i'i, E\·~~ng·c,lisb Pe1·ei_rn. c MelLo, .losé lgnacic 
d .. 1:s • mr~mth os ?:1. :u_cstt pat'OCI_clal. Ao 4°, a !llr- A <b··rnaz •. ) Lt1 g.:t -pro<:nct·' nl:: o pr·esent~ exam·~, 
matt\':UaGnte. lSL:r e, qn1~ o-; ltnos <:stilo r;•g-a- I pro:1 .. zir seus ch~\·iclc)S c 1egac~-; oíi'oitof;. O 
la1·mente abo:·tos <. ~ cnc~'l'l'adr:s.numr'l'rtdose rn-1 ,,~cl"ivib cxtt·:lia \'nt·ti(!ão vcrúo aclverúum. 
bricados, s?n.do O'- d:: s ad:ts Jas clei~,,ü~:·s rl0 Y•·- I de i:n:!o p1·oe ·s -:udo c Mchi-.·1: oot•igitwl no ca.I·
rendores e.Jttizr;s de p~:(th qnatt·i~·anio de 1877 :1.! t•>rio . .Toazn:n> ~ de .\g-osto d.o 18t·H .-Fernando 
it:\8 .. 1, -~e!~ prnsiden~.o d L c:Hnr.n:n. ru1:1~i~i [H.J. I da Sil\'a D ·iró-:-E se n:"i.o continha nem. decb
Alhonw Nnn<::s de ~OUZ:l. C!:J ~' ele :HJ:·:l oe 1)';~\':l. (llll!';l. llialS :;l!.,:·~un:.l. t'OUS~t em o dltO auto 
i87G_; o u:1ch·i,·:io do r:u ::t.l'i~~uni · ) ,·ig-<~111:~ ]rolo dc~·~wme do qual bon-i e fielment\: par:~ aqui 

• .1 · • •. •· • •. ' 1 ~,;, ·, '! . ., I· ·•.· ~ "'l ,.• .) .; • '• :1 l" ·~ Pr .• fi UC VaÍ 

Sento S3, em G de ;Junho de i<~SO. Ao 5°. qile sem eou:'a q::e tltn'ida faça,e !!O propt•io Ol'iginal 
os livt·os d:::.s o!eições tle vnt·eadol'es "j11izc:s de r nw r:•pot·t.o r; d•;n fó; sendo .:~ta por m1m es
)3.7., do cua.i:t'i!'nnio vio·ent•, tc:a 10 f~>lllas, c f et·inta o assig-n:\d·t 11esta cidade do .1oazeiro 
que corrcspor:dc.n1 ,. la:'l n.:) nnn~c~o ck çr•o tmtllm cor~nrca r o nw.smo nome ca pt·ovl neta a J i , 
os termos de <mce:·J·a.rz:ent:>. E h~o no w~smo a 5 cl•l Dezcml.J:-o do anno do n:;scimento de nos
a.cto pas.~:tl'am :1. examin:tr o livi·o ele. rc\"i~ão l s<: Senhor .Jesu:'-; Chdsto de 1883. E eu .Antonio . , . . ' .· 

.. 11.- • u ~-., :_... · - . • ., "· • • (..o. • • • _, ~ • . ·.. - • 

hnçou :1. aeta da revisã.o ;:rocolidn. em :~'de .Ja-
1 
}u·y quo escrevi c o.s-~ignei, conferi e con

neiro de 1879. coj:t act:1. principia no final do f e~rtei. O escl'Í.vüo interino c!o jnry. Antonio 
termo do sorteio dos jurado'·: que set·\·in no' Teixeira Lima .1unior. Tem pura o sello folhas 
unno de 1878. c por lmixo das fit·mas de .To··(~ Pa.- quatt·o a 200 cada uma; Joazeiro 5 de Dezembro 
che<.!O de C•!Bt~o. Pedro 1\.ib:iro de :\IOI'aes e de F8:3. O c·sct·ivão int!}rino dojury, Antonio 
Luiz Jose da Fonseca. Que í'ncontt·ararn um li- T:~ixeii·a Lima. J11uior-. conf.~rido e concertado 
vro velho com capa àe p~pJllão. em parte es- por mim lc~belli::io publico interino.- ~ilanoet 
tragado, sem encadernação, cl~\·ido sem clu- .Joarptim :ltbc;·n(r;.N. 274; não ha est:unpilhas: 
vida ~os annos decorridos, visto ter sido 800 rs.pag-:1.11 de sello 800 rs.;.Toa.zeit·o 5 de De-

•• • ' ' • ·' ·~ ' :' <Y' • •• - .-C tstnJ. 
ratlo em 2 (le Novernbr; de 1832~ -i~eb Dr. Lco- •. Sentença. fls. iN2.-Vi;;to estes a :Jtos etc. 
vegilcio de Amot·im Filg-uoit·as. enlfto juiz de uede j:l~tiça 1mblic3, pelo <lrgiio de ~eu 
ir i to dcst::~. comat·c::~. e :!C lortanto t·esoou- )t·omotor :tdhoc oom:;~·Jo.q n:: sr.,jam coudemna-

dem: aO i'' qn:~~ltf) neg·ati\•:tmcnte, isto r'• , ·que a dos OS ~\CCU~a OS! ffi<lJOt' • OSe ~lC Ol'liiO e : 
rcvi.::ão pt·ocedich no termo do s~·nto Só em :~ za. 1° ~nppl·'Ille do juiw municipal da. vilb de 
1le .hnei r o (l .. 1 H/9. c1 n:' sel'vi n p;lra os sorteios Sento Se, .1oãv :>.Ja!·ti ns d· ~ Auree. esc ri vão do 
do,-; juruclros no refor!dn anno, lnnç::ch no livro ju ry do mosrno term~ r~ Tl.' ~~op~lilo Bispo ele 
:tpr·os'•n t.ado p~ra o pl'O!:'ento es:m1c não contêm Souza. ng- r::ntc do COl'l'ClO n 1 cht~ vtlb.. no gra.n 
ultcl'açãn :..·:cil) ou defe~ to que <lenot•! Íl':lu:lc . m ;1xin:o a:;u,.lles <!o§ !)•• c c.;L•.! do§ 8" do art. 
Ao 2o. responderam que ·os m~~mbros da junta 1:!\l do codigo eriminu.l.em que foram pronun
t·e•·isora '!ue SI} procedeu .for:tm .José Pacheco ci:dos incursos pelo v·~nru.ndo :HlCOl'Jão de io
llo Casiro. ,juiz m11nicipal pcl:t lei cne:u·re,g-<1do li10s; f,~,Hh!Iclo-so n acclls:l.\ã~ : « Q_uanto aos 
tl·~ pr(~sidit• ajuntarr\VÍSOI'a pelo Dt·. jniz do di- duns pl'im·~iro~ :tccus<lcbs em snr duvrdoso, qu•} 
retto. AlYat·o .Antonio dll Costa. c su'udclr~~·~lo ltouvP:;;scm (·li•' s remnttido ::.t. estn juizo os li
Antonio Atíhnso u•} Qu~iro~ 11:1 falte .~o prowo- no~; ro :t qu:tli.Hcaçuo d•} jUI·ad•>S e do ali~tamcnto 
to~ publico da. cotl1:.tl'CrL e o v .. rcndor Pe•!1·o Ri- el· ·itm·al daríuell0 n.unicipio, cuja rem••ssa lhes 
beiro d.e Mo1·aes. scrvinao de pt·e~idente <bL c ·.'.- lta\'ia sido t•equis:t:tda p .,. c~ste juiz,_., medinnLe 
m :-tra munic!pnl .. ·\o :)o ne .zntivament.' . i~lo é, o: uflicios ,, pm·ta1·i::ls pm· ('Ópia, fulh;:s e folhas. 
c
1
ue nas ~l•:sin·n::'lttl!':t·• <los mcmill'os c!a.junt:J. re- . 11, 12. 1 :~ .;• Quant11 ::o 3" :: ccusndo. em que, 

·· ~ • ·"' ~- ! . "' )· .-1 ur:1~ ou Pmt~ndas uc I lt:t.\'eudo elle sn coost.itnirlo em razão do s<•u 
ü0notro m substiiuiçi'io de algilm ~: s da:;; mes- omeio. pelo cer·c: te .. o e o as .; • '=' u r a. 
ma~. Ao c~0 • affirru~tiva.monte,isto r'•.qne o livro I elos I'Cfet·:do:: livros, cl.esdc :·. dat;J. do dito cer
e sti cl'!VÍttamentc ãbcrlc.r!nccrrado. numr~t·aJ.o e 1 tificado até a d:t portaria do corrr.io, nc ;lh~t~illt 
1'11 uric :·tdO em 2 de Novem lJrO dB '18:>2. pelo Dr. cede;a ft1't, d e rp.te (t$ ltattvr:ssse ?"cme tt!dO 
Lcovcg-ildo de .Amot•im Fi!guciras . entilo .Jiliz na íilrtfrr. f)tte se p1'ocia1íW í'O?Jbada, sob o a.s
de d.íreito de,; t:< comarca, nótanllo-se poré::1 que pr:clo cb ma.iot· invcrosimelhança. Do que 
tendo siJo n nnm••ração lança,ra no fim (le c;tda tudo conclue a accu .. ação com rr;lác;ão :.t. to
uma. cte sua::; folhas, e pot· cima ela t•ubrica, es- r!o.;. Que o facto d.r~ desappar()Clmcmt? do;;; 
tn.ndo n.quellas est1·agadas no seu fi.n!'l.l, :tlguns - ~li·..-ros, em suas 1·e:lnções e consequenClllS, se 
dos numeros têm clr.sapparr.! CÍI!O, mas out~0s es- apt·esentu com •i ~at·actet· tle plano e accordo 
tão p ~rfr~itos. Ao !iu,:lue o livro tem 2\10 folhas, entre os d(·nun~w.dos, p:n·::· ca~~ um de !"U3. 

que estão cllas mcnciona.<las no termo de encer- ! parte e toclus con.Junt.amcnt<:!,mUtihsarcm a pro-
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videncb adminü•tra.tiva, illutlindo :1. reqnisi-~ m-::nte ~c dJ!lr''hendla. dos auto.;:;. on !e se 
ção dos lt\•ros. Dt~fendem-se OS :~C\!U . .:ad;)<:; achü.\':1 cabalmente tlo;mcmst rado, por meio dos 
com a materia da contrc\l'ÍP.dade de folhas 1G8: documentos oil'erecic1o:;. como ::s,;im de t::;dos o . .; 
remí;;~i,•a a defeza.. qu~ se havia procbzido na depoimentos ·~:.~s testr;munha,.; do :mmma:-i.o: 
form:l.çã.o da culpa. n.o,;; doc:ume:nt·Js exi,-,tentes i". que o te:·cciro accu.:ado c~pcdir·a ~\ estr} 
nos autos e m:tis peças qne inst1·uiram o sum- juiwo lin·o. d'l cujo ,.,..,gistJ'O no curl.·eio pas-
ln:l.l'lO; o terecen o :nn 1:-t os ( ccurnentt).;; e s:J r.t. o c:~rtt lC!HW c o j s .; ::. ·~ q ne a m:1. :1 • o 
folhas 170 e folhas i8i, probat::rio;;. 1°, de eoi·t·eí·J~ que o l.rouxe1·a, é q!t'l ti)!':! :~ [H'.
que effectinunente f.lr;L extrabido do Eno c.le mei1·:1 dcsp:-~.chada d:~p:.,Í-.; de reg-istrado o . - .. . - , ..... · . 

• : .,J • .: ' -,. 

ordem do accusado major José Victorin:l dr! ·~n. C :sa NO\';\, no let·mo do Rema.nso. c ::-ubt;·<J.
Sout::l, um n·a~lado rl& re\•i:;:ã.o ciuo naquel!e i h ido;; dei.b. nib sô •'sso lín·o como ~\iad:l toda 
tempo S3 havia procedido.» 2 ', de que no re-1 m.•i" cot·rc;,pond.cn:~ia. qu~ neib haYb sido 
ferido livt•o se h~wia procedido, per:1nte este I uv!t~~·la. O que tu•!o bem IHeditadl). devid:1mcntc 
juizo por ord.Gm do governo da pr.win- e:\:aminn.do ,. ::pl'<~ciado e : Cons~den1.ndo que o 
cb a üm 8X:une. :di.m d·~ Yerificar-se si !l!~lle JJ:lo campri.m•nto immeJin.to du. reciuisiçfio que 
exi!;ti.a. -yicio. defeit:l ou qullqn<::r alte:·ação motiv:m o pi·estmte p1·ocesso fo1·u dete1·:ninudo 
que 1ndu:a.sse f1·aude; e que o resultado de po.- uw :v·to le~al do primnÜ\' :.1ecu.s:'.do no 
semelhante exame .. r.:rocedido pu?lica~ente na. de~e:111? •nh~ r:atll!·::tl e intclligente da funcç:io 

• ::.~M ... \,I. ' . 1 . 
numeroso concurso de pesSL)as. empr: ah:!das em 
descobrirem :L fraude qu~ se inculcaYa. for~ in
teiramente ne"'.!tiva da ex:i~tencia do ~emelhan-
te fraude . Donde concluiram a su•l.cnt:tram nu. 
defeza o1·al, na auclieacb de julgamento .. )) io . 
que é certo, c já dos n.uto~ ~e fa:r.ia c•~rto por 

• CLl t. s o 1:1s 5.'), o as;), • 
c resposta folhas 61. que: o alludido do trasbdo 
ha\•b sido cxtrahido. 2•>, que, como de
monstram o certific:tdo d!'\ folh::ts 59, do ngen
te do correio, e o documento d·~ folha.;; 
72, o mencionado livro fôra etfectiYamente 
r,emettido :L este juizo, pelo segundo correio, 
immediatamente. que o trMhrlo ·ficar:t con
cluido. havendo-se ne.ste ínterim proce1ido n. 
sorteio de j urndos, :postenot"mente ordenado . . -

(htndo extrahi:·, co:uo fôra cxt:rahido (documento 
il.). do liv1·o ((:J. qualificação de jnmdos do te::-mo 
de Sento Sé t\!l\ tt·a.sl:do ' .I U.t' :t ficar :uchin:.do 
no carto,·i_,, ~lo e~criY<i.O dojm·y, prcviament~ .~ 
l'Gme.:s:;. do me~;no lin·o ~t e ~to .i uizo: Que con
ciui~lo e;;te _trasb.clo à<: rev~~i'io ~. qu~ entã.o. sa 

v. , (.; t 1 .:1. e • . 1 

tament·3 mcttido, rcg-istr::do, no correio com 
end;n·eço a este juizo \docnmento de 11s . a fls. ). 
d:)nJ.e s ·.\ condue Ci uc o d: to ac~u:':ado s:ltisfizera 
:~. rG 1ui:;ição de que so trata, logo que foi pos
sivd~ ···x l <'·l:.tm ·~ nte nos tcl'!uo:; rl:1 s0g-und<1. pal' te 
do art. 15-! do codig-o criminal, pdo que não 
póde ser considet·ado criminoso o seu 1H'Ocr:ldi
mento : Q•le, sendo a inten!_;50 do m''Smo accu
sado. ~l<'l.nif~sta nn.s _pertariu.s ele ~~._e fls. :o 

mento d:~ requis!ç·ão capaz ele suscit:íl' reparo sitiva elo ~ ;)o d•J art. i :S5 dCJ mesmo codigo ct·i
ou excessiva, de.~de que. d )lltro de 22 dias, e mimll: Qu~3 o seg undo accusado.t ;:;ndo extr·ahido, 
logo que fez-se possirel. isto é, immr~diata- como lhe havia. sido ordena.do,o me ncionado tr:.s
m~nre r1epoi:; de conclnido o rnenciona:lo tr·::s-1 bdo. ~ ntt·egott o questionado livro ~\.O pt~i.meit·o, 
lado, fôra el1:1 satisfeita, e q110. muito menos • q ue lh.'o eÀigi1·a, e a quem has ia. lambem sido 
bo w e suspens~o d :l execução d :L n1•~sma t·cqú i- requis:ta.do : QlW se :sch<l. deruonstr·aào ató n. 
siçã:o, desde que. c~Jmo se evid."ncia dos doeu- evidcnda, nos n.uto;.1, pot· rneio rlos documentos 
mentüs de fls. 58 e tk 58 . for:un log-o~ logo dr; fls. :32. 37. 3 :) e 1-11, e d~poimento d !S tr.sLe· 
expedidas as convenientes proYÍ i ~e ncít~-s para. munbas dn. formação da. culpa, d•) ils . 97 a. 
ser o l ivro l'Gmettido; 4~>, que é i n.sustenbwel 1:3i-qu~ olín·o requ.isí~ : Jo fõrat·emettido para. 
que o_ agente do correio houvesso dado o co r- es ta cidade :l csto j11izo. pelo tcr t ei ro ttccu
tifica:lo rio regis tro do livro, sem ' !IH) o hou· ~mdo~ WL mala des p:lthada no di:t 13 d!~ Abril 
\'esse recebido para exp~dir- a este ju i~o : 5o, ào n.~mo pro~iruo p::s,;;ado d iJ Hi82, e •JUO est:L 
qu~ acba.ndo·se o sobredito livro nns condiçõ r>s fôr·a. roubada. subt1·ahidos o di to livro e mais 
verificadas pelo alludido e:.:arne, sem vicio. p:Lpeis e correspondcnc ~a q n~ neHa se con
nem defeito ou d teração qualque r. qu·) de11a- t~ nham. Que. porta.nto, 5ão inteir;1meutr' io.fun-. , . . 

:; .. . ... ' ~ .:.. 

tinham o;; clo LlS primeirqs accu8ados para., d.e cusat,•ão, d~ havr'rem os :< ccu;;.tdo proceclido de 
mã os dadas, illudir~m a requi:;;ição. e tiio pouco pla.n n, pa ra illudirem a providenc:Üt adminis
para. allíciarem o tercú r;-J :: cr;us :~ do, afi:n de tra ti Ytl. da requisição do li v1·o (~m g uestão ; 
darem como roubado sem e lhant!J livro. tanto tanto ma-is quando o clocum cnto de fl s . 1.70 con
m:li;;·.quando não fôra sówenta dess8 livr-o o ,·ence de que n •)nhum emp ~nhn Olt intet·esse 
roubo pi"atic:do na malla do c.wrdo, c sim de tinh am ellcs em f:.~.zet• dr')sappn.rr~ c ()r se.cnc
to.1a a correspondoncia. expelida p ela a.g~ncia Jha.ote livro: Considct·ando :finalmr> n tc. o mais 
do S_:nto . s(·· . pal.'a esla. ci lad:! e pontos intf'lr· I q.ue do' a~to.s SB. dernonst.~·~ ~·m sentido nega.-
010dl0s ua hnha; 6 '. fin·.Jmr}nte. que c:-:l.m. 1 Ltvo d:t Cl'lllllnahdade a ltl'l l)Ulda :tos accu~~dos, 
portanto. insubsist·~ ntes a;, lJR. ·Cii d:. accu"ac;il:o e confot·ma.ndo-me com princinios e dispos1ções 
c inteir01mente infuuda.da.;; us •tdu\·id:ts I) sus- de dire ito: Absolvo ao majcr José Victorino de 
peitas» que a. originar!l.m ; o qu ~ intuitiv:.1- ~ouza,1.u su pple nte do jui:t. municipal do tel'mo 
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de Sento Sé; ao escri· .. ão do .)Ul'Y do ItlCSffiO qu·~ diligenciarei e3:ercer sem« de~crcclito )) d\ 
te1·mo. joã') :\h!·Lins (lc~ .\br,m, ,. &o agent·~ :lo minln pa.tria- ~1. «invicta. heroica, leal e va
corr ·i o àaq ue!ht vill:t, Theo; :hi!o Bispo do lor,,s,, » rmwincia da Bahia. 
Sooza; à~.;. acc;r>=a.çã::> quelhesfõn int ~ nLada, e Tenho de 1·e~pon•Ler ... -m~s. pcrmitt:1-se-me 
mando, q-:1~; se L1es de baixa n:.t culp~; pa;;as que subc:1hiu~ nc imo d'alma o ressea:imento 
• ~ .• , .... ...,. . t~l, •.• • n··· :. . r.,.. •.. ,. ~- . .. 

devidas. i~tima.ções; h v~n~lo ~ 1;;cri ·,•:'i o ~est;~ pGs;éae~, m:li.s 
0
quc pe •eo:ces·. ~lo,·c~·· e~ ~i tenl~o 

minh~! sentonç:~ po1· pL!bli~ad.!. em sua:.,; mfio.;. n dit·,·üu a pedoar·, como· pcràôJ ao~~ tneu;; ini
clando ú mr~sm<~ )Ubiicidacl.e em ~'C é•. c~Lt·tor·i;). wigo..;. f••:Js r- u~es niio a·1rov8ita 3. minha r-en~-
Ci:!ac e do. oa%•}:ro. 13 do D ·zem.bt·o do 18·~:~.- i'ílsid.:de, l.!ão pos:-:;o Jeix.ar de indignar-me á 
.A'í1Wr:'co Piílt.O Ba Tettu. E, si n:io c~mtin'.1a. selv::.t:ca t·u-:!.•'Z:J. com que insulam iniusta e ma
aem de:~l:..:.ra.\':1 outr::~. mais alg-urna cousa, em os lev·Jhmente pes . ..:oas d:·,s lll:tis S.lgr,tdas aos meus 
ditos docu:!lentos, que pa:·:t a.qni i:t·anscre\'1 do'> aíicctos. 
propl'ios f•Ui:o~ ch r::spo:.abil!tl:.Jo em CJU" fo,·,;m Tt·nn:Iuilise-so o contestantB; a sua o!J.jw·
reus o m;~j:.H' .JDsé Vietorino de Souza e OLttros. f!O.~::ro contr::por•ú iactos o documentos que me 
o :JO.' p!'OjlL'io~ doc•.un ·ni:O'-' mr; reil<l:'!.o, o vai. disrens(~a~ de recorrel' :i evasiv.~ iudec•wosa d.1. 
poL· mi:11 esct:iplo. r·out'erir.o, c'onct:lt·t:::.do c :1s- dc;;c~volta lin::.-u :g-em d:::. acrimonía certamente 
:o:ignado, :;:et!l co11sa. quo dnvid • f:: c,~"'· e ao p!·o- inspirada peL1 .. yinàicta incnnfes~a~r:l ·do ojio, 
prio originai we repot·to e don fê,:-:endo est::t por em faita du razão oa a.rg-utções ptoceclentes. 
1mm escrtr•t'• 0 ass!Q'Il:l..a ne.::t;~ ew: ... e o. oa- ·\ d · ~ 1 d · ' .... • 1 "- ~u a. p·1 g-1 na, se v c, 1r;: nsll:.a o ar.na l'~"O a 
:t."tt·o. termo c coma.t·c!'. <H) 1ae,:mo nome <a. I · · - ~ ... ·· ·.. . i~ F- . d . .. . T -~ ·' sua denomtna;tn. C•Jntest:t~~uo. l;em como o sueco 
prO.tl!Cl.•, .ws .) é.r.-t:s 1) lllr::t. 1!!\ ,J/I.lH!ltü ~tO 1 1 . . d· .. t· .. ; d· . ,,·, .• : d · . 7\- " 1 ~ , <.a c,1sca. 0!:i ,1.nl,~r,n os . ~~e cor .tce ID) r.co. >) nnno t:to n:: «e!luonro de ~ . osso ;::.ethto;.· d c:sus 
Christ.o d•' 1883. P !g":t·SG de ft)it:!o desta COl!l ! O prop1·io I'otulo que lhfl põe o contestantG é 
Ftpel e guia para o s~llo a q:m•1 ti\ que ;.i mnr- i :~n rugido de ::oicra! -~< Contestação ao 1~.\LSO 
o·em \·ai carl.'eg-.\d·l: E eu 1hnoel .lo:1c uint I <11~1hmn. c•xpe:ldo pclu JUnta apuradora do 12.0 

.Ahr:rn:u~. c ::criv{io intc•rino do jnt·y, 11ne es-1 tst:·~cto ~L•!ltOI'a :L pro~mcu (a. ailL~ ao 
c:·evi e assig-nei .-Jfanoel Jouq~~im _\.Z:;e:"íla~. D!: .• Joaqlllm .Tc!·.mymo 1• ernandes d.~ Cunha 

, . , . . · _ Filho. >) 
Conf~l·1d~1. r co:~certaua por· rmrn, e:;:cnv::•o 

i.nLerino do j~t·y .- .Jla.~1oel .l•HUJ.Hi·m Al
bl.! ~·na:;. E pc t' úlim escrh·~:: de ru z.- .::ppo l
t;;wtio ..:intonio clJ .:lrait)u. 

:!.2.0 Dii5TP.ICTO D.\. BAHL\. 

FALSO DIPr.mr_\ ! FP.li.zmento o mesmo con
tc.,t:lnt(! t•:ve :;. h"bilidade d~~ conlradizet·-se, 
quando, no exordio do seu trab:~lho ( pag. 1 ) 
conf·~SS<l. :J.. comJJClt;;J6a da. junt:,, e ( pag·. 2) 
quo :1. mrt.im·ia da mes:u:J. o havi:t I'Onfet·ido, 
..e~nbor;l. prot·•:>:t::ndo que fôr•a. ~~ r0forida junta. 

RcsJJOsta ú COiltcstar:tío nf!'el'ccirl.a ~elo 117m. a!!idada )elo s •tt l'fl~idenLe. o din·no 'uir. Jc 
Sr. Dr . .luw:ncw .:l'tvcs rie Sou.:.a no meu, dit•üito da. com:::.rca da Yil!a Nova da 1-tainha, 
(Uplmna. de d':ln~t.(lclo vel'at 1•clo i:J dist;·iclo meu Jll'imo e ct:nh:1do. o Dt·. Hannil.ul Fred·~-
clu. Bahia. r-ico Feru:.~.ndes da Cunha Rocha. 

AlJgustt)s e Digni:::simos Senhores R 'Pt'~sen- Ora, senhores juiz0s desLa hom-ada 2:1. com-
t:lnte .~ dt• Nnçi'lo. _ '1\'!:t h o ante tuim nm libcao m is,f.io, a q tti tendes pt'I.!S:'n i: e o tn''tl leg-itimo 
f::m1oso .•. Nelle, àc mãos chlus. colhd)Ol'lll'a.m di:,lom:~.. Foi eJlr; a-:sig·nn.do pelo juiz de di
despeito. 1·a 1:eot·, im•otot·r.do odio th faulilin., rt'ilo presid,.nt·~ d-::1. junta nptu·ador<\ c por todos 

f d · t '· - - ·· t' · o.' mesal'ios que comp:1r0cer:;.m. em numero Lle t•ustt•n. os 1 n .e;·r.sses. :\tn:H<;aonao sa.t1~ :ntu.. . . 
O 1U. cn.J· as :.~.<.:sl!!'natut'<\5 silo ~s sc.~_·umt"s: ,; u\':ntes d:1. c:tl:::::wi:L e os botes da invcj:t · ~ ~ 

atas;;ftlh:.u·am ~• i1um:tenlil. fimb:·ifl. da toga de La. Baclnr::l B:Cmnib:tl Frncle:·ico Fei·nand;~s 
nm mag-istt·ado int·Jg·:·o, tn'!l'C(~ ele O : us~ se:n d:t Clutho. Roch~t. juiz d•1 di~·cit-J ria comat·ca. (1~ 
n'o f<:lt'Íl'r)m. Vill:1. N;.Nn. :la R~inlw, pt·csidente da junta apu-

.A g'L':l.ll1ie SOl~lh i':J. ;_h ru:Iludiccnci~~ Ufio ol.JUm- radora. 
lmt o sol ch how-'stid:vlo na. cali~o;u iio:1 seus 2.;]. ~.bnoel .1onqnim do C::tt'vAlho Góc~, juiz 
fl'ios ne\·ociros. netn tão poncn as in si nnat:ües de p;1 z, pt•u·:>ide nlo (la mcs::. cloi~o1·; :l dn paro
m:1.1~>vobs myj:;l.i fh::m• :t \'f~ J·(lnde. chi.a th cid ·d! do Santo Antoni.n <b .heol.linn. 

N&o Lenho. :tntc nÜill -.:en:io i.nforrM c ruidoso d1·sig·nado pdo pt·esiJento d.~ junta 11ara serviL: 
ingT<I.llZ~~~~. dr~ cs~ylo isodwo:n:•t:ico setn a me- de sec1·eL:lrio. 
did~l.laÜt11Je d·} u:u:~ dit<;:In condi~·n:l, em que :3.u. \Ye,·selcneio_l'lforeit·n. de F1·eitas. P:1s"o~. 
!lS~ ' · ·" · ~t. • .; • " • • • ' · · ~ 1 (•· ·, •. ~ ' · · ' · 

políticos, a.limen!;,vlas na p:li~rro p:wtid~~l'la de pa.rochia elo SantissklO CN·açüo da Jems 
conciliabulns do aldeia : nunea, p01·ém, uma. Ria chã.o. 
eonstest~ç:'io sét•in. c ao nivel 110 dceóro p~1·la.- 4. :• .hwencio Hcrmclino dos Reis, juiz de 
menta;· é esta cacite,ncria com fumaças cice- paz, p!'es idnnte da. rrl!)SU. el~ito:·ii.L da. parochia 
,·oniaaa~. d· ~ No~s:t Senhora d:1 Sat'tde. 

E', sim, mn desforç!), não j1i1'idico. porque 5 . a. .José .loanuim <la Silva Meit·ellcs, j t1i1. de 
o C'mtestantc n:1o é nem foi J•mnis deontndo paz, pr·•sidente- dn. mesa eleitoral, do. paro
leg·itirno pelo 12..0 distl'icto: c. simpi•)Sr~Jcnt<'. chh de S:iUto Antonio ~~a Yilb do Cs.m:Jo Fot·-
uma ving:\l~Çi'l CO!l ( l'rt 1.1 COrr'I)Ci:(l pl'OC ~ de1• do l!:OSO. • • • 
um juiz probo,quc no de:5crnpenho ce s~ :a tlobt•e 

1 

. ü.:J. I\Ianocl Alftm~o .do Q?etroz, .Jmz. de paz, 
missão de mag-istrado impediu o crime ele ser president') dt\ mesa cle1l?ra1 da parochla de S. 
eu esbulhado da posse genuina de um direito, e José da Bat•ra de Sento-Se. . .. 
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7 -~ João .\ntonio de :--\t".J.ujo. juiz ·<1~ paz. 1 e prõlligan.io o vicio, o ct·im••, qae em toào o 
pre:":tdenw d:L mes:l <::lettoral J.a p:1ro ~hia. dr; i tempo tem v;~z de s::'r pmiuo. 
SantJ Antonio das Qaeimaclas. I s " HGnrirtuc Joc:e· ri., -1~·Jc'la ;u·12 d-· l)"'' Ca~·i~Ço _de lt'r ;• propri:! rc~post~ de tiro ill~s-

~- ~ -~. ~· • • J '·. '"'• 1 trc ctdadao e grand·~ s tCCl'doi:e ai' :Jccus;lÇO')S 
p:e:stdente da mes~ (•lettoral d;t. paroch.~:.~. de rlo f>iari., da nof.!i,r r],·, tlin 2:;: riP. n"znrnlrro ,J~ . . .. ... . . ... . . . 

iO.a. Ft·ancis<:o Pereir<l. d~~ ·Macedo, juiz de . ·ao po !:1, poi~! JUIZ c"- ci1ei ~: •. ~-
paz. president-• •h mes::t. doitoral 1l:1. p:u·och.i;t g.~rit• ao ospiJ·ito ··l· ~ Yado o co:·aç:1o wagn.1nimo 
Jo Stmhor do Bomfim d:t Vi!h :\ova. da R·1inha. do tão sia.::0r0 v.:ri!o. 

Est" meu diplotn:t n:lo é, pois, r((lso, seo·un(lO lnsistn f-1. cad~'L passo o Cüntt:st-:ntc. porém, 
a plml.~e descabida e juridicament·~ irnproca- '1 e~u ~tt1·ibuir :10 jnit. de dir.eito ds. Vilh"t Nova üa 
drnte do conb<:t tnte, p01·qnr•, não só é elle lbjnha :t autho!'ia dn s1~u tiPs:l.sti'e político. 
a~sig-11:1do por t1•dos os rur~,.:ario~ c;mscrn .. dure.:; P.u·u. c1ue não paire um só insinnte :1. minima 
presentes. como ainda 1101' qnat:·o libet·.:os: ~;c> Sllspeit:-:. de que o Dt. An1libal FreJ<:I·ico Fet·
bcm que :IS:Signass_em v.:.:ncidos. · n:1udcs d:~ Cunha H.ocha prot·•g•m a minha. 

• ' ( ~. 1 I, \ ' • !' ' t t 

junta apuradora não fui pr·epont!r:!"allte, visi·o 
l}U0 :l. maiOl'l:1 e :t meu l~YOr de seb.! COntra 

.. I 

Julg-o incab[vel, por amor de m"thodo. :1C:)rn
pa.nh:u· pm·i-p:t..;:.~u n. d 'SOl' leaada cont?·" taçã·) 

':) ane-
zar disto, se:n p·'rrin ··nt':! e ,.,,·n1gador:.1. rGspos~a. 
cada unD d ts suas fJ·agillimas :trg·uiçõ:'s, ina
nissimu articuhl.du d. ·';seonno~::J e cbndic :n::e. 
vei\~:tdeiras bolhas :'apon:.i.c:•:ts que ::.:e nilo irisaui 
á luz do din~it':; por.Jue :1.s a.gu:ts tlll''/.iS não 
refranl:ienl o.s prisma,;; de s:ul. chr]dade: sempre 
se refracla.m os ra!os lu rr:inosos da j 1rstiç·•, 
atra,•essando os nantan::es Ja clücan:~. elei-
toral. .. 

foL exredidJ este leg:itimo diploma, do qu:ü s )\1 

po1·t~dor a. esta aug-usta camat·a. pot· delibt:-
- · I"· 7. : • i lo ·a. 

re~p :msll.bilidade, a :;c r:. vet:. rleve se:· llllJ .ut:tda 
ao pr,Jsidente d .~ mesm~ .hnta. ah·o das suas 
ir;t~, cont:·a r>ll..: G.>~so~·ru:tlo ~\ injllria de al!ic:·a,· 
os presidGntes da::: mesas 2leitar:.1ea d :::; su::~.!> 
respectiv:ts p:u·ochias. no ex·~rcicio rbs soa.• 
funco;.õ ,).s (.h juit.es, q:ul mais independent·} ou 
mais honrad . ..,. 

A rcpresenr.ac;ã.o ~ppensa no li1CII crplorna. 
fi t•mach pelo e i ui lo r. o r e ncrando vig-:u·io d:t 
p:1rochi:t do Senho:· do Bomfim da Vi!h X.va da 
Rainh:1. o illllstrado n Jil'otinctissil;:o paor~ An
tonio Onofre da :-:!h·a, honra e org11lho dos 
sacertotes mMali~ados do nosso p:tiz~ responde 
vantajos:1.mentc i insinunção :wrisc::tda. r1o con.
t r:stantr:. ma.! :1.forlunado corn idé=t tão inf:::rz ... 

Essa re res~nt 'çfio ci de pe~ndo fu ndam~nto 
~ mUlto a ona a mte ectna. dar e o snu sl~na
t(l.rio, pOI'tl'le d0monstr·a com n.rgumentos .]uri
dicos incontest:weis. d:1. mn.ior evidencia, a. 
ft•aude tt 1r n radicalmente vicia !'L eleição de 
Sento Sé. E" de inconcuss1io incontrast:nrel. 

Irris:orios siio os protestos d:t minori~ da ,jn n t.a 
na inir1n:t pretensão de va1id:tr :1 obt·' n. m:lis 
execranch da e>:ea.nrl:'tlosa. t.ot•pc;;·t eleitl:t'tll pot· 
cxcGllencia. celebriso.da nestr~ Impcrio. 

O digno pa1·ocho da. Yilb No,·a dt lbinha, 
rlf'sNnpenbou o Sfl ll rUreito (lo cidadão, prot0s
tando contra essa rnonstrnos:d:!dC : :l sua no
brl' missão de sacerdote defendendo a ycrdade 

candidatui·n. com CIU ~ bt·a. àos d•>vert•s sa•"rados 
Je magistrado, prot1!sto soiemn·~ c c tlorosa
mente i'ob a. minha ,.,~spons:-1bilichde, d:~ qun 
iudo_ qua~t~1 f01· co~tr:l. ellc ~~rticulado ne~:-;e 
setlt(:,evt . 

E li<: !là':t podia, :.~bsolut~m·~n te não devL1, 
corno m:tgistrado honesto concot'J'er p·u·a quo 

1 .. •• l'i da f;-;1 nd ro 0 elo yjcio 
e C!'ime, apm·ando :1. <'loiçilo d•: Sento s~. 

:\s r:1.zües pondel'osas q ne o dicidil·am a isso, 
e seri::l. nm de!ido si o fi:.esso,-ell-as n~sb 
sc:u m:mifesto que pa;;s:) a iet·, ~oba sna. firma. 
honeadissima. diri!:ândr.-S'J ao Publicas e ..:1tlus 
Podei·e s do E -: t aio. (Doe. n. 2) . 

Depois desta. leitura inutil :=:et·ia. pretender 
fazer-lhe a dcfeza, que é completa. 

E n tJ":Ll·ei em mate da. 

:3 com<\t'('l.JS c o municipw de l\Ionto Alog-rc 
de::;mr,mb:·ado da Comat•t:a do C.1 mi~:"io, enxel'tn 
ille!l'::l ~1 )Orcad:J a um dos galho.:; de;sta at·vorc 
ebibmd. 

Obtive nas 12 paro::hin;; ou coUPgios eleito
racs de que cl!e se cornpüc, em toc1os os rolle
g-i·~s vdido;;, c qu!:'l L't~presentam o que mais im
purt:<nt·:, rico. populoso c n•:toriamcute civi
lisado en·::crra maioria. extmordinariu. solJre o 
me:\ contendot•. 

i), • resultado cb votação tt·ac;:da pelo proprio 
çoat1~st-:nte. deduzido::. pot·,··rn. os \'OtO:'( em se
p~r~ulo qno: o rnesmo n:io podi.a a.d.licionar ao 
snu computo se:n deci-;ão dt'Sta 2a. cormni:<siio, 
que os jul.~·!l.rá oa não cont:we:~, e\•idenci~~-sc 
qua estou legi tima.:uente elc:ito pela. na.ta do 
di;;;tricto. 

CO~L\RCA DA V lLL.\. ~0\'A DA RAIXHA 

Fernandc:>, d::t Cunha Filho............. ·157 
Dr .. Juvr•ncioAlvos......... ......... 44 

(0 4 f!lU S~'p3.1";ldO.) 

Differença a n11~u favor : 11:3 votos. 

Parocftia ele Sai?to Antn;!io d ~~ "Villlt do 
Campo PuJ•iJWSO 

Fet•nandes d~t Cunh:t Filho............ 51 
Dr .. J!lvencio Alves................... 33 

Contra o contestante: 18 votos. 
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Paroclâa de Santo .:'tnton:o àas Qgcimadas \ el0itoral do ccntesi:anto d-:scen abaixo de O 
I 23~ graus. 

Frrnanrlcs da Cunha Filho .•.••.•.•. •• 37 I Agor~l .... é o « C~b:J For·mn.nt.Grio ».. . Tol-
Dr .• Juvencio "\.lves ... · · ·• · • · • ..• · · ·.. :22 \ d:i.-Sl) o ar; peja-:'e a ~thmosohera lie deus·o·s 

:i\Iaioria minha. ?e i5 votos. vnpor·cs tenelm;sos; approxitu~-se a bu:ru.~c.t 
Somma total_146 votos, r'm que o exce.lo. i o sul.>itament~~ sób·~ a tem )Cratu~·:.~. á altura. des-

CO:\L\RCA 1>.\. J.\.COBIX.\. 

ParocMa de Sunlo A1~~onio dn cirlwle de 
JC.COJzna 

Fe1·nandes da. Cunha Filho ...••........ 
l)r . .Ttwencio Alvr.s .................. . 38 

A sua inferioridade é de 13 voto;;. 
l'aror.; 1iit:~ de .\'ogsa Scnho1·a •Íet Sawle 

F\':rnanJes da Cunha Filho •.... : ... ,.. 1\J 
Dr. Juvencio Ah·es............. .. . . . . 11 

A suá minoria é de t:> Yor:os. 

Riachr.ío 

Fem:1ndcs da Cttnba Filho .........••. 
. . . • • • • • • • • • e • + • e I • • • + 

Pct"deu ainrb. o contest~nte por 6 votos. 

Fernandf:!s da Cunha Filho ....... . •... 
Dr .. Tuvenci.o Alv"s . ....•...........• 

Ganhei ninda pot• 17 Yoto~. 

13 

ela 

45 

Sornnn ~ot~l, ,1{) valos r1110 levo sobre o con
tc;:tantc. 

CO:\L\.RG,\. DO .10.\.óElRO 

1\o·cchia de .Yossa Senho ra da.~ Gtolas cll( 
cidaclc do J oa::ei;·o 

Fernandes da Cunln Filho .... .. .. . .. . 
Dr .. J uvencio Alves .....•..•....•..... 

Diff,}rença por mim de 10 votos. 

61 
41 

Parui.'ltia de Sa;Jlo .·\.nlOJiio !ln i)am!Jit de~ 
Villet cltJ C'ctjÚiil G,'Q:)SQ 

commua:-1. 
A ter~1yest:1do 

(< 1ao tcmer;;sa vinha e car-regada 
~ ''\! _, L ~ • ,. l U.t~.- s ~ " . )) 

Despej:nn-so os vcnch vaes. bra.m indo o:;; t.J·o
võGs em deSC<J.l'::,:·a;; cloctl'Ícas. C-alurni;:d::S as 
pb.osphol·esccu~ias de :!:!-1 · r1;\arnpag-os, as 
ar·e~tas r' nudeos ch ~c;T(( tlo l";·ork-mostr;c-
so r1o . .;; ar~:s . .. 

({ De desror:!:c e gran(1i,;sima esb.tur:"l. 
~< O r.;sto can·egado, :t bai.·ba. rsqualido., 
(( o~ olhos encOl·ados c a postura. 
<:. :\~orionl1~ e má, o a côr terren~ c pallida, 

' 
<\ A bocca n0gra e os dent~s amare!ios. 
<( ••• • s~~gundo .... . 
« De Rhod~s estrmhis,;;imo colosso. '' 

O novo Arlamastor que-a quantos cabal:,ram 
í1WtW (oi notu1~io. 

Fi -a Scbasto ol :t Gibraltar rl s sens ar-
t';1 iar>s-!!inarrl~ e :1 tn.b in ! 

Sento Se 
Dr .. Tttve::cin Alvrs .............. , ... . 
1~\'t·n:.;ndcs ch Cunh11. Filho .••.•.•..... 

11J'CJ1ÍC J[.eg;·r;: 

Dr. Junmcio Alves ................. . 
Fernand,_'s da Cunha Filho ........... . 

"Jlv.ndo .Novo 

Di.'. ,Tnvencio Alves ................. . 
Fet·mullÜ'S da Cuntw Filho ........... . 

1-10 
17 

3 ... ._) 

a 

s:<ber ;1uul ó a apt·rgoada inHn~ncia 0 pt·estigio 
político do contesr:mte, candt.!ato de um p:•r
tido que se acha no por.ler, que a sen fayor tem 
todos os jui~PS rir! dir·cito dao; comarcas.d. cx
CCiJÇ:Í', rio da Vi lia ~O\':t ; t~d:1s :.1:; :ll~to:·;dad"s 

Fct·n,•n<l~s da Cu uh~\ lnlho .. · . · ... · · • · · -1.7 lnca."S c funccion::lt'to:;; pnbltcos tio J.:.stt'lcto, r! 

Dr. -lnvenr.!iO :\lvcs................. . . 2G 110 cntt·ctanto. a sua candiJ: ,r; ut·:~ é a express:io 
A ::;u~ n.~iuoria é do ~ l YOtOs. :la triste 1"t-<-..ndc do cr>lnl.n·o <iliF-t:~lii"IÜO rlo St!nlo 

Somm~~ tothl dns votos ctmscrYadl)rcs 11 :1. ~ó, e do seu congenet·;J 1\Ionte ~\.legt·c com o 
comat'C:l. da Villn. Nova da Rainlut. •.. i!-1.5 1\Iuntlo No,·o ! ! ! 

Somma total ,h W;ta~·ão libot·;~l. ... · · •. . !J~) Em tor1os os colleg-ins vn.lid.-ls :1. sn t minori::t é 
i~ 4 em sepa-r::~.do. . . 1 dr: metn.cle on clolls terços. '? E", pois, :.i esso. 
A m::tiol'ia conser"::tdora :unrh !"C m<ttnf·st.t • d0 r:-ota tão estl'onrlos 1. que chama o contes-

na comar~a :la .la.cobma. · I trtt1to n ~na ,·ictoria?! 
f;omma total rht. votaç:i o ccns'!1'V:l.:!rw::.. . 130 Sf:' est:T.o in \'Crtidos o;; tcJ'mns. :-lS p~'rà:ts c:tl:l-
Somma total rl.1. votaç:io lib0rn.l . .•. ·.• . • . . :-;4 m i t,05,1::;, :-~.s verg nn ho>:n..; rlct·:·otn.>: sl)riro csplcn-

D:i.-sa a.inrl:l. o mesmo n:.1s p:1roeh;;1~ ,·:d~tbs 
ta c0mn.rca do. on.;~mro. 
So:nma lotn l dos voto-: consCt'V:'l.dores .. .. 1.07 
So:nm:t total dos su!frag-ios libor•t~s ... . ü7 

E i 0m sr~par;1do. 
NllffiC1'0 tota l dos votos conserv:1do:·rs 

(\ 1 · ·r. " 1 s •!82 11:'lS ~~ p:1.r0c llnS e,;pCClllC,,; ,H, •••••••• 

Voio~ libci·a .. ~ na sua. tota.lidudc..... . :!;)0 
E 5 em scD:l.rado. 

Total d:~ maiÔt·ia consin':ldOt'a ..... . .. ., 
Ne,;;"'es cvllegios quo r~o1puto os uu icos vali

dos pd:i.S ra~ões t111e daJ',:li no desen\•oh'imcnto 
deste tra.bi~lho, o th~rmometro da. i nil nenda 

Dír. o conLest:-t.nt:', r o niio neg-\ qnr: não tc
uhn 111Ci'0cimcnt:l; qne r.fio pr:•; tci serviços ~o 
me11 p ltÍ~; clU ' ~ :';01\ r[ostitnirlo de dotes e I'N[t}l
sit ~s nara ap1·~~enr:1r-me r1eput.·tdo pelo 12~ OlS

tl·ict·.)', qnc alli não tr·t:ho relaçõ~s rle anmrtdo 
nem do pa!·en:e :c;); r~mftm. C['l ' ' so cont:•va ~o:n 
a vot:tdo da Vill:-1. !\ova rl:t Rainha pm· s~r o JUlZ 

de dit·eilu meu pt·imo c cunharlo, c meu irrniio 
pelo :dl'ecto, n q n·:~ lhe ct:Jquce"u. 

I\'Ias. sanl.n Deus! 1·:· pot· r:ns ··lnator1.e voto-. 
de maiOJ'i:t fr·audulentis-:ima, inclusiv·~ us suf
frag-ics do estellionn!o pcliti·~o dl) Sento Sé~ que 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 32- PÃjgina 42 de 85 

144 Sessuo em 8 do lün·il de '1885 

obrigou o contcs!:lJll0 ;~ su~;!r cen!.n ~ dn-·:o- ! v,)~!ls e s~cretas ,:o fe~td::~.l ser1h•':ll' c!c ;,ronto 
Cllta e n·Jl:'~~ ·log-i·úo; para. clpg-,!J' :10 s ·~ :t pat''-" .

1
· Al~g-c>ü c.on;.r,~ o no'jilli:>flimo vig-arÍ•) •l!'l:;:;::t f:·e

ru::r de !/';,·ias, •-~ d ·Li, r.:,r:o,rapi!~ Lo, f!!lmina- g-11e·ú:,. o p:·tdt~nt!'. g-0m•ro:;:o, all'avel c illus-. . -. . . . I . - - . . \. . 1 c os s-;_us ra1os ar: an·-i:nl!:> ''m rc\:-oln.o.;; t:<}t~ee_)~ t:)~d~ e honost1.1 ya:l!'l3 1'.-!:uwr•! .'l:J:w· (.fL ·02}--
qllC mnnd~.m os c:1rra~:~o", a:.:-:-cstcs e er.tllt;; ::· c:~tç;w; pelo q n:ll se pnruu n:) -!'Caano gat•anLl<L 
do ~eu f·rtil t.crrr:1o nnt::.L em diluúos d -~ fuer.·t nt·:-t :->- stn \'icb! 
sob·:·rbi.a; dos pi:sidos. ::me<1t;a~bs e r 'l'S' 'g'tli- o C:t;lit:to i\lano:il Pcd!O de ::: . P;l~l!n Rios, 
dos c·leitores <le ?l!ont·• .-\.l"f-''1''', ~\Ínndo (~o·,·o. t~m dos m:iis ricos e impnr~\n!•~S do-> 1W07}l'Íe
Jo:Izeiro o Capim G1·ossa. qu'' cx·:lt:t o c:Jmendo" t:tt·io'; c fa:.:and ·it·0s do mnn·icipio. c~-:.n.tppientt 

t ~ c :,1 , :s" ·• ,_,_.:m 1 i}, ~-~ a< 1esa.o :. io _\ ni:-: ruunie1p:·t :;ae oxe:·cett o se\! cal !;,'v i l-
dos S·~~ns nwnero.-.:o~ amit;o-:, a {o:·çrr do:s s ·o,: I p:.llt in-se a ln~lt"d'; o a i\·og:H~O c i;:t·) lligeni:~ 
parentes. o-; dot•'S e l"' ri:!i;it~s d:1. sn:~ in l!ddn:'l-1 pt·ofB.-~•Ot' ;:nblico _jnbit ~·lo, o hO!i!'ado t.:J:w ·:tc 
lid~1dc, os ::>eus r.·lova.ntc.; sen·i<;os, emâm, 3 sna )l\hno'l .Joacluim Jh:'l"e t to; o ,]i,-tinct;o nro[''~~cn· 
inlluer:.ci:t p llitic;;. ou par·ti:·;.~h:·? ! • 1.1..:-i,ti.lo;; TeUes de ,:\I•:no :e:-:, mell co:np:l!Ütei\'o 

'Muito 1wsa :1. Villa. No·::!. da. 1\n.inhn. n~ b:1- 1 cs•'o!a~ no Gv:~1na.~h !:hhi mü ot~,\c ~ws <:};[u-
1 f' _,,, ·~ : ..3~-.;n ... " ..... ·n .] ' 1• ..... • '" ! I ~ -. ., • · .~"C, J1;\ f\ ; ·l .,. 1 ... ;\!.:- ""I lfj·., - ,-, ," ·· -.::tn,:l. tt.). ~ .. e.111u _ .. ,lt.~.0Ih:r, ... _o •. sn~e::t.u •• e . catuo:s, o .J .. ht ·,··'"':o C.!_.. ~._..u> ·'c. u;:to n.~.~111 

Por m~ns qt:e c:trreg-ue ua. Cl)!l~l'n\ do;;. :>t~ns ~-ue::; Cc•si.ll do h:·a:~Ii. YJCtlllU d:'. ~tl•'· o :w':t 
intcr ::- ~ses o fiel nun~3. se desvia d;t Yf:lrt:c:ülj~r,-,•p·•t!•nci:t só aLt·~:tuarh pe1a p:·opri:L morte, c 

- per_rencli~tün.• ao \):-a•;o : os nwns direitOs :;::o ~:t;n; s rll1.~ro' cOiltO o 1?rov'1 c0ru o,; docn:non t.os 
J .. 1.. .• .: " .:"'. 

O êontest::nto affinna-o : p·~i'c.Jrr·e:I do n1•vo , · o-, inr1a' pr·cci.sa.,·:-:.m a:near: tr de •~ ·ort.e pelo 
o di;;:tricto em excnrs:To elr:itoral e fi,:t!ei.-m0 I crime ch dar-: : tt.~ o ~~oa 'i'cto-ao ::nm.:!:l. :IS'3:\Z 

J. 

Pois, não é p1·cv:t de qu"- n'Jo t-'':ni:1 :1. m- mocles-.i~simo pad:·e .!o::ó >iunc ;.; •h Sih·:1. Car-
fiuencia do rnen contendor ? ! n•i:•;J. iypo ;;nblime de "."i:·i:udcs cv:w;-.-·1ic:1:;, 

Afad igou-se. em balde. o ccmtesta.nto. Af~1.- sere1:o espe~ho d:t man.:<idiio d•• Ch:·i~to. (D<lC . 
1gou-s" _ ema1s. In. -.::>. 
1\iio lhe bastavam as pGrS:"'g"uiçõcs do :L!'I:unl ·:·:unhem de-.:c :1. eoJFCi'v::tção •.h sua \'ich ::t 

jub: de di:·eit:1 do Jn:1seir.'>, o Sr. llr,d1\\ r<-'l Am~- c01'f:1.gem heroic:c do son g-ra.ndo l'Ol':qão o vc
rico Pinto B:1:r:·eto contrr. o~ C(lnsc:-\·a,!ol·es •:no nerasol v:g- trin i!::B Qneia::1.dns '' ~:·. parir.':} 
lh;; denegc;:rs.m os >:e u•: Yotos ~!(Doc. n. :3;, ,~ .\.ut.-~nio do S. :.'.Iignellhsto:-:. sr~~c t·.:lnt0 di~·11n 
as do jnií: municipal'? (Doe. 4). na ··:-~t.cnsiro :h p:1b1·:-:1. Ct!llo c illn:~h·~tdo esi•i-

A rc·~u:-:a. de no·;o titnlo a. onl:rr.s a!n;go;; J·itn. ![!l'· pot'providcn~~i.-~ di\· in:t, n:'t~J cnhii:t n:t. 
m~us que o r''q::ct·er·am c•)l!l dir·ciro p ·Jr h:t- cml,osc:vh cio:; ~em~ -.ss:1ssi:ws. 
vel-os perdido '? (Doe. n. 5). E ,·. mi:;tel' t l ~· t.~l. feroc.iJalc con ir::. a 1~ün!m 

Os processos ar:l-::·(!d·o. :!!'1' 1 uj:do;; par~ inntiE- nnlh inflnenc1n. ·~! 
z :1 rem-rue os votos úe lleCH :,: o~ eo;:--e 13·:on:t- ~\:L • acovm~ ro: c em L~• d'l n 
rios? (Doc. n. :3.! r1e aV:1<H':t !::1. idr~t1 c . tK•r·r1uc me com :J. • > • 

• .;s pe!'seg-niçõ0s r::n Campo 1;-ormoso e Qnei- di:=dncç:'i(l do sen vo~.o . .. , ... . . : . ... ~ . 

- • ~ ':-. ~ • t • I .... J . ' • •I • :':) ' ., 

A c!emissão acintnsa r1o promotor r nNico CHo;·;{r.(<t('(r.i)lf';';tle co~n o sen l!Ol1l'OSO sniii·ag-ic, 
Dr . Cabussú, da comarca do Jea,eirv ·~(Do .· . m:is, qno l1ú hr:i d·~ Pfi.'-."D!.' com :1. g-r~ticl?io 
n. 7.J si:1co:·;~ cpl'~ mcrcc··m os hfl:ncns ck bem, tC\'C 

_·\. r-~moç::í;) nci:üosa. do (Hgno e dont.o pro- i~:~:l i so:·tt), 
fessoi publico t1( 1 C;tpÍ111 G:·o8so. o pi"obo o hnu- ·· ~~ :<fio c;f_: apo1og-ist:~s d:!. ,;!:·! r·rg-enP.r ·cl it':t •1o 
rado Sz·. Esme:-:ddo Cuperi:ino (I" Ar·ag-?i••, ho- p:·,:z~> ,, t:~ l'":tl'lrt••ram n s•1·~d;smn ,, i ~~·r-:,:~;_;~~ ~·-::1 
mem p·lb::-e ,. ç~~-r~~-; ,do de filh os, co :~1 o "~1ico 11 :,o::r.',~t:,::vl o ! 
fim de wc não honl·nr eom o ~eu ;·~~v;,? : (Doc. For;nn d~·milti ln .; hmlnn o: · c'l_jnr.tn-: 1.-. pl'ô)-

n. 8._} rn •<CJI pnh~ic 'cl ! C: pirn ni'O ·· ' ''· ,. C;·tp:: :i i) E··fl-
Ip.·,,almentc ll rcm:lçZio .Jo riig-no prof.· •.·sor I llll l! -nd:l_,, i]ns -"" ·:nu,,.. T<.•i' i'C.; ••• : 1 dê :'-; . • ,;:- 1 ~t!. 
t... I 1 • I ' • 1 ' I • ! I ' . . • C' • - ·~ puvrtcn (o ~t:teuar•-télHlúCfn toncs:'."•4 no)!·· · (!! cn.:o n• .-:n·~ e t• '-~' f : :~:· n1·-= ~ 1n1 j ~") !·. r~ ~··1L u1 t·,_:l·· 

1 . 1 r: 11 ~ l'J . 1 ~ 11 I . . . T>.. • I . • . • I . .. c lel.--1 (c d lOS. o :C.I' • • Ol'Cll!.li!O ( (! \.li! l'I'G .-:o 1:!!1'- • .~nt(<11t0 uW" lt':: , (I .)''1!"01"\''t:. (': .. a <i:i<l 

Via.nn , ; 70 l•·g:• as :~:e·li. :tndo nntt". ! est;t'- dm:s 'I (:ne. p;·~m" i!· ·. p 1~'\.tl' ,_, n ' .-!w·Jl · e :,.; td!n ch 
1 l. ' . 'l (I> · · · • 1 ' . • · oca t o~.·tc: .;;" ~- n. :-.. 1 i·· iifl ··. ,, r. ·T:· :cou-:•, s ·::;· .n<:- ::>: ;·o.m:-..' ."1 nw pn 

Po''(!U" "'-'S"' ,,..,,..., ,:,. ,,~t1r.'ll"lS r··''•' l' ;' ,1on ;; J"" - ~ : ,.., •'1· ·· IJ'"l\' · · ~ n••·· ~ .. n:z·) ~·.-o "r:·;!l •·am :c o .. . , V•- '" ._. .v...,••· __ , . , (' ~ .. t • • .. , , • I ,~,. ·-'; - •, 1 • , · • - • • · . · . .... . • • · 

profCS50fCS, :::nh.JS Ctl!l"Cl'\':toiO!'GE. Sf>:H nxpli- ca:1.0 llc1 l1~ '-' 11 tOl'' 'O c1 0 r:1cn gr::>::l •. 

caçaop altStve p•u·~ n 1nt·resso pnl.>.H:O.tjil<:n o }!1 '1 '• c rin" n,;,1, pm·;:•nro. :J. 1 
vinha r:lh acar-n~c:H· d··sp~zas pnr.:~. a JJrodacia f.« nci:', do contcstantrJ ~ 
e só c unicamente prt~judieaL-os nos se1 ;s cot11- Qn~o.:·s SJio 0.: :: " n~ nPJTJc:·oso.<> :;m:g-t:s. inlllicn-
mo'!~s?! . . -. I tr•s c prcs!im<JSO·: D~·s qu ·:co-; •fl.l) :f) f lb? 

Nao lhe S>J.tu;[ · z;:-tm .•• , oh! :;:1'.'; . m~mh:·n::: 1 "' - 1 -(' 1'1 J . 1. 1 r :--.o 
clPst·1 COl'l ~nis.,_.-. , , ' N~o f> m:::~is tr··: ·i o•· o ,. tJ n 11 " 1 .:-.~l'iiO ~;s c:>. 1" . e ' . . r rn.o::: t.as "'n'-lC:1 :" :: I o ':. 

- ... • I _ ... ' • l: <• . • r '" : • • : •' .. 1: ~· .. . < ,- •1. l O" O . > .... ~ >Uc. -~ 1 
do cahbrr~~:IE.•m o tt•;:'lluc;) do s :c::noou !:c 1 1 ' .. ~' 10 •d- · ,_. ,n. ·: :.O(. s .. 
f·aS"l.nOI",! I I \ s··._, .. ; ) T ·t·•··"l T',' nh: rl' -~:. l \':• .. ,T}:• l ·• n·l ·ul·l.hl. v ..;... • . • .. . ... ..... ~... ~· · ··~ ,.. .. . .. .... .• O. ,/ .•• • .). - ·' •• -. ·- ' 

Quani:) pôue o interc!:"''ú· p~r:.1 te r : ~ tm·; ·r::::·, I :\.:Y:i. C"!t1i : r, t;·,r;, uo J , ,; ::.t\i!''> o .L ç:;!: : n~: :· d·: 
tão /it l ·e;I;io.;; der'ens.Jres! I :' iidJ:\ ·' :~ '· i;:,;·t.:·c·. :·~; pul -:: ; w·L :;ll:L l'ab ::1tCO, n 

X<Io o su tisfazi:nn .:s in f".t·ivei;.: ~~ ré~Dl':Jt1t:~ i ::1:en ,,,.:,, ,J:, ct·i tn ~~ dl! :nnn•· wt pCS•0:l do in· 
p~ocessos, as per:-:egn ; c:õe~ ~1-~n· ::enrl_a s, ::s ":ollfn:-

1
1 f?l::: Arn::d"n,_ cujos : ! ui .:~" S•) ::eht•.m •·rn .cm·tn·~ 

n1as ~nonym,• s, as denunt~H1~ JJJL!'lg"<!ntes, ale1- no; ~_ · ~: ::•J Jü: :omu r1no 1!!'Hl : ~ um pt·oto~~o ap-
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Sessüo em 8 de Abril de i885 145 

prmi'o ao nwu diplom:1, fi.,cal r;:>pr,~srnbnte Haverá ne;.:te impct·i.o qnem não conheca 0 · 

do contenàor najl!nt::l ap~rador:;?! (D.Jc. n. 1.4). Exrn. S!·. Dt• .To~<o Gon\alvn~ Ja. Siiv:1, ex:àc-
Scrá.um i::ll Ivlaliorl Alvc~s VGll::s. teneate putc.do gr•ral que tanto houi'a a Bn.hia com o 

coronel nom0.;:do arl hoc. em l\1onl:e Alegt·(~, de sua probidade:, com a stm int.elligencia varia
todo:.; o:. partidos, qt:e,t\qui s··: acht1 rct:·:;ta.do damente culta., o seu espirito supel'ioJ·, 0 s~u 
nr.ste. l's.crip!·o do di.:!"no meu collc'g-~, ~ pl·GfC':S- co:·aç;;io rnnn:mcial de o:.:h~1berante<> riguezn.s 

. .- · l < .. ·a : , ~ ~ • ' · ,, • ,cc ,(, a :s Olilll'tmH r•s c · ensor e 
tides T·~llr·s ele Menezes~! (Doc. n. 15). tod•;s as 'grandes <~:lusas. de p;.t~·iotismu prc-

St"rá um tr:nr;nte-coronnl lldefunso Ba.ptist:t va~1?.: r~odf· !o de abneg-ação e vi:·tudrs ·~! 
1· i ·a si ' . · · ,. ., . 

denci:• ~ (Doc. n. '14!. g-itimo or:..:·ulho ~! 
Seri nm ~al coronel da. vilh do Campo Fora Não ú Pile um dos chefes, :não só do districto, 

mosol que e o pai do ex-juií~ municipal. da da nossa pl'ovin('b ·~ 
Villa. Nov:1. qu0 ncc11rnulava ~"s'1 c>~.rgl} com u O que se pc) !c r..rticd;;r contl'a o caracter no
ele o_str-nsivo chefe elo P<Wtirlu libe:.-al ? (Doe., b!li...;!"imo d~ me~1 p!·os;t lo ami,-;·1. o mu.jor .Fran
n. 1-':l:) . CISCO :;JarUJ!S !Jun.rt.e. n:11 dos chGfes con::;erv:t-

Se:-:i um bl Sergio Antonio de Araujo c~~pim àOI'GSl alvogado distit1cti~Úr!:lcl nv -lt,azeil·o. de 
Gros<:o. t::to C'·lebrt~ nns «COmbin:,çG·~ ck l'ran- reconhecido tn.lan~o e UO!lradez, 0 rios seus 
des eieitoraes)> cnm o l:'x-jui.z cl'~ d:t·"ito da co- ill11stre~ ii·mi:Io..; ?! 
ma!·ca do .Toazeil·o Dr. Fern:mdo tla Si.lv:i ... Contra o Dr .. losé I()·n:1cio r1a Sil ,~, ~ os 
Deiró,? (Doe n. 16). S':'us tão dig-nos it·mãos. privile:.,.i:ldoc-; pdn. in-

Será um Firmiuo Samp:tio, do '1\íunclo L'<~IWO, t~llig-:~nt:ia e ele nocm·i:'. moral1'l~i r) ·~! 
de :imbos os partid:)S, qn0 o r.epr,•st•nt,J:: 11:1. Ig-ualm•·tlto do:; capitã,•s l'tlilitão Gonç ,h·cs 
,· :01, a1 ~· J..c ... . · l c i (~..0. tl~U l:lS. tl ~! • , • 

f,~z a eleição a bico de P':nn:t '?(Doc. n. 17). 
S0r~ urn sub_:leleg-.Hlo ,[o i\i :ch:1o da .í~cobina, 

~. • no ~,.. 1 ; ·11 

sente 0~crip1o ~Ío vig.'rio, r r'S!lOns .bilisando·o pre::;tigio pessoal e politic,:l, tanto dos JH,bilü:
por qualquer at~ent:Hlo á ~u:t vida '1 (D."Jc. n. '1:3): simos coronel Arlto!lio Teix(~ir,~ So:ll'O", lc•n'mte 

s~-H·ào e~-:e~ digno;:; lib?-r:les, pequt>.ni:..;:..;im,L ?11aaoel i\.1\"(lS P irf3,::. tab··lliüo 1:Ia.ia, n::~. ,Jaco
phahnge ness~ 1.2 • d ;str·icto, q:Je só votam no bina.; tr:nente POL·phit·in Pc);oi r~ <.h Souza, .Tvs, ·~ 
contc,;:l:mt.a·l o r «e;:pirito ele parti,lo)') '1 Ft·iandes de Fi g·uciredo, majo;· Hnt':\:Üano Do,:-

Ser5.o os pobr r:\s homnns «analphabeto,.:}'> s"m radn e de to.ln. :~ su:1. num0ro~i~sima. e 11lnstre 
eira. :nem be1riL a «cah :r a ;;anon>> eleitoral rio fa.mili.a n:J l\!orro drl Cha;1en ; do :: lfcr~s .Toaq: :im 
contest<lnte 1 Alvo~ de Siint':\nmt • .José Lopes de Carval\10 n 

~Grã o proprio CO!Ü"Slante, cp'l.0 alimenta os Silvn. e .J, se .lo rttlim d:J. Sill'a. Mcirf'liCs na 
··('f' t ' > villa elo ':un•)O l•'o1·moso · cnl' ncl C \l0rtino 

dvcrs.n·io.,.: ~ ! (IJoc. n. iR). t:imões c Baptistn. CaJ•valhal em Q11eim:td:v:; ; 
Sou muiti::;simo obscuro. é ve;·da !e, m~.s <;e C:tnrlirlo Br:m.rL1o, A ntoaio Per,; ira. Fi alho, Sal

vera~. n:1o pe1·seg-uirei jámais os meus irnigos; ln~tiano lloàl'ignes ds Fig:1,·iredo, Lcncnt·} SG.n-
c razo.cs <e so rn. me couso am, e cspcrn.nç:~.m, · .:~nnn,. ose I- c:· o e . om:a e ::Jn o.s ou l'OS 

pois qnc pw· (lroit de conrp.rêi:c. m~Ls nunca de ' n:-~. Vil!a :NoYa, .Ta.~·u;~rfH'Y e ltiúb~1., com os 
1JMissancc é que tenho recebido pt'O\'::t-: n de- quM" ml) co;·t·c~pondo, porr1110 me exultam com 
monstr:1~ões inequivoc:t~, tia"! 'lll:H~s foi cabis- a distincçcio da sna.amisad•) ?! 
b::J.ixa testemnnba. o <'Ontestánte. rlo qtt'1 ]I~Jde- E.' pnhnt(\ a rot·.~q elo parliJo COD.SOi'V<Jtlor. 0 
rei !':a.hir dest1 obscuridade que me exprobn. ror ~i o \:ont;··st-:nt''· ~·Óm r.'ziTo, m'~ r: • cn»~ influcn
modc-=tia. c!a, não d··sc0nhecerá SGH!. C:1lh:1. ~le im;:a•·ci:di-
N~1o leu com c.ertezn, o m"n :1n tn:roni"' t:.>.. dadc que :1 mn:o:-in. do i :!0 ·li:,tl'icto é cons···tT:-t-

aguella. scntenç:~. exucta d': Pnblio Lyrio: I dor:.1., •.n<1s c:.:•.t·ao!'din:tJ'Ütmente !-Uperio~, e 
Q~ticlqt~id {t~tu. ··um est s1tmmtml., ub ~mo n~m~a. !alio n~ ~~_:u ::wme ~ eu t·e-;>r?;;ento e um 

nasci!.·,,;·! !l'"rttdo. a optllHtO lLyre (j,, um ' lt:ltoi·ado con
Tulvc:r.. porém. qu0 seja dr;viclo às ~~u~hd::-.::; tlo sct·v:::d?r, e fui ·,c.eit(.) peh ununirni lade d:~ to1los 
renome do C' •ntestn.nte, quo o,.: olhos aos mor- o:;; ch::lcs d<1 ~t'v'·mc."~' ::-.p ~·osr~ntado em ctt·cul:u· 
taes, desarmados não o podes.scm pet·cel.l": t· nos 0Sp!'!clal rlu dtrccbrlO. . . . . 
pincaros da sun. fama. N:I_o dev~. ~~o: c~m~~g~:un.tc a .1_1;111 h~ •nc.:tol'la 

E é o contendor tp.lc 1)cdc a cadn. pn.g-i n:t a a <'xtorços ao .JUt:r. dr! mretto da \ ·ula Nova, quo 
resnonsabili:bde c as )'mas contr:\ os meus o contestan~c asso .•. ;h.a ser 0 p:·otoetor da minha 
amiQ'os! can ' ·1 :ur.a, ms•nu;~.nr!o, a lllSLS 1r, que r) e ~~ 

Styo-m:~. da indig-nação P. de mofa. redit·uh. ·é 'I men primr) e cnnh:u1c. 
a de~t~s versos d~) te:-~o Jllvea:ll. · Eu é qnc n:i'o so1·ei echo d:1 _propal~\-llO àe 

Cow.J!IillHnt er.~dem rlive1·so cri.YJ.i ;ra (at·', que n :on_te.sta.;: t\3 qu · \'Oton :L l:t_vor '~O. pro
Ille, t;i "ltccm, scelcl·is prctiHm tulit: h :'c: .i_ecto :ll.Joltcto:llst:t, cu.ba.J:wa os clCJLo~·es .]tll':m-

diarle;;u:.. do-se esci'rt.,;oc:·o.ta. 
Não ha, indnbi:av.~lmcllt''· similo n••rn p:tri- 1 ~;ão_ devo :t m·i?h:_: canJ.id::t>:t':l ao sacrillcio 

ridade ~:•ntrc os numct'o>:os , pr·: ·st~wo:,o~. iwn- da~ nunh:•s c~m'Icçucs, d;t ntm:~:t .ltont·a ... 
ro~os . valiosos. valerol!os, cal:Jrosos, c:s:tJ·emo- l~~~~l''·'nil:.~!' <:: t 0:r1 dnas paht.vt•:t.; :c; ~'t:'~ lOJUS-

I'OS. podor·osos, gl01·iosos t~ (tn·,llidolosos :unig-•.1S tas(~ rL<ia p!·m•:ul.:~s :-~r;.;ui,~ü(~s 
do contcst:mto. e os meus pou,~os amigos. que Nao ha un:_ so a.hst:trlo. nn. ~O!.llll.I!C:.t da. Villa 
são to1los honestos c ~ót·ir.s . Nnva r.p10 o n:w !=:Cl.J!L r:i: Vt Zr_'J1S. 

v. n.- ·19 
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L 0 Joaquim Pcdt·o d·' Ol!veir:t! supplc:1te 
de d<• le q:s.di). 

') o jõs;> • 
juiz municip::tl~-

3." Benja;uin Con~tant B0zerrn., snp::lentc 
de dr•leg;:1dO. 

·L 0 :\l;:~no0 Bento rh Silr:t. 
De facto, for;!lll ellcs proce.~s:do" po:· e·imn 

de responsalJilicLrlc. o 1°, sendo o pt·oc~~,;:<~ 
instaura.do por clu() ix:1. p1rticnla.'t'. como o jniz 
de dir.~ ito informou :10 presidnn te ch provín
cia.. (Doc. n. ) . O qucixo~o e:-:1. vioicntado 
em seus direito>: por es-,;a. autnr!cbdr~. 

Tambem por quei:c:•- p :rt\cular ful':'l.m o 2° (.'\ 
o 4•• tambem processa·ios por c:•metrcrem r 0-
prov::weis:1.bu"os! e o :-)o. t:x- oíl-:~i-J or crim0s 
de~airosos ao seup('argo. (Doc . n, 14.) 

Que ti tnlo de g-loria n:io ô pod e1· o <!onte,:ta.lo 
defender um primo G ~en t~tmh::~do . qu:} aecu-

.. - - . ,. 
·'::~ ~ ,..., • • '- -.. ' 1_ ._. (..,.-

}1SOS d~ lr~i ·~ costnm:<t.')S no crime, quando é 
csso o dever d•.) m~Jg-istr:1do sct·io '1 ! 

E c!iz o c-o n!.e,.:tantc qu~' << ot-1iO velho ni'"ío 
c:J.u•·.:~ ...• )) Di1·ei, sc:n oil'Cnlel-o. o mais cabido 
adagio popul:lr all••mii.o : . 

d~fesa. Cahe-rn~ :~.qui ncsto 
momento, de no•:o, protest:n· eontr!\ ~>sso rc
cut·so do crim!no-n. f:·nflueza.. de um tcrnot•, por 
cet·to, tJtui funr!ndo de •pto t.oclo o nrticl:lncio 
s"!t·ia. e o f'et·á. no d. :b·:te oral. ptth·er·is:vlo e 
so :-;= elo e o .. ~i t ,;;··a 1 ' P. h d a;; ra.es 
peí:a.s <<. rcflu:r.i t-:,s 110:- fogo em pó para que 
flf3lb.-: n;io rest\\ m~?woi'ia. >) n:t pht·ase do V 
Lino (hs Ordenações. 

g-norninios:mwn e l!'roga. o cem es an ·.e :1s 
m:J.i~ negra>:. •' •t•'m uma ve?. prontdas cr'n!'m
t'al'; M jniz de dircitn da Yi:la Non1, pesadelo 

1 '.. :!" C 3° ) . 
Ki'ío; o :-;uperior Lribunnl ela Relação do. Ba

hia não l'~' r. ~rmou o;;; des acl10s nem decisões 
do juit. de dit•eito; muito pdo cuntr:u·io, Oi! 
r:·onfirmon; c. :•i deu p-rovimento a poucos re
c.nr;.:os i ntespnstM, é porqn~ o:~ rr•qu~rentr's 
fundamcmra.rarn 1)0slcriot·rnente ns su::s peti
ções com documentos cp<r~ não foram apresen
tndos ao jniz de direi to~ para. potl~t· julgar d·J
fin!t1v:\mcntedos !;Cns dircitos à indusiio. 

Assim. no -1'' ali~tam r·ni'o de 1881 dei::s:ai"am 
:1pcn:1.~ de set· incluid~~s 22 c!cln..lãos.d'entre 3:31 
neticües remcttirln.s ao de cEreito ·~e l o .'uiz mu-
mc1p:1l, :oenclo tO dr·ss •::; 2'?, e~clm(los depo1s! 
por intel'pn,to rr·c~trso. 

Foram e;.:tes o~ cidadão;:; não incluidos, e o ~ 

. ' 
.To1io Gn::llJr~t·to Fet·reirr~ 0 :;cu:>.stião Di:1.s Be

zc!'nl, porque, re··1nercndo na c11Htlidadc de ne
ncg-nciantcs n:'io pt'OY:!ram tct· pag-o o imposto 
ele itt:lu:'5tria c pt·ofissii'o nrJ excrcicio dr) 10<-;0 :L 
1881. nem •tne os seus e:;t:;~b~!cdmcntos com
mnrcines tivesse fundo C ~j)ital no;; tCl' rilOS dv 
:1rt. 4i, n. 1 rlas instrnet;Õt'S r t:."'pcctivas. 

l'lyr.ni:;; io .1osó dos S:~ n to~, .Jofío l'er·~i t•o. 2\Inl-

(( Ollta. Liha ·w. :t 'l . '>) O v •,lho amor n?i•• 
enferruja. ~\Inito iHl1 1: 0 a condic,\JO de m"ios 
no juiw das pct·ccpc;ü0s \'i~uaes: 

1 

t:1 •• Bnn.l~~i~1 9nn:;tnnt Hez?rr:1. G11 ldino For
Si t~r' t'l'tPn ;;isi -~3t 1) (/S~ tpu:;rlcwiuf_VC i .. fu í?dis. rcu·a !rmm:Lmcs l\bngncu a, pelas mesmas 

l{r:es: ·it . t· ;·\;'.1\f!~. I ;\nl:onio P {!t:·onil!o •h Sih•:1. prWqt1(\, t'l'qun
t' P.nrlo n~. • [ll f! lida.],, ((r) c::n·ccrcir,) da~. c3dnias 

D:'l. O •'OlÜ!" 't::l-!!1:1'! O i'Xl!'[I.Jl!J :IV~· l Ímperlr- rJ'MtUf' lb. villa, O seu Cmnrc~O nãO lltC rl:t\•:\dl-
TICTICÍ:l, qne o j niz d•) .:ireito d:t \ 'ilb :\'oYa rcito <~O cleitm·ado. ' ~ 
d:t lhin h a ri o chei':J rlo portirlo con~et·\·:td<)t' d:~. .1oiio B:~ pti,;;t 1 de Sonza, moi•ndm· n;1. f~zrm:-1a 
coma.t·co. . ·ou ·~ t· :1 :::na. propr: ;~ r csp0va nn 1 .~tt.c uc ):l!~~o . nao po cn o t•equcre:- como .JU-
Dr .. hm~nôo .-i.h·es d8 ~out.a . (Doc . n. 24.) . !'~l(lo , que n::ncao foi a té o annodo IR7~J. 

E' nitnmente !'C \'Oltantr~ rruc l'fl.'-'t".i~ :1. cnlum- I .losé Ferrcit•;t Dias ()nima;:ies . l~L)UC1'1' 11>l0 
n_ia até p !.:ur. o incrtnu·, vc de um rnagi!;t•·a.do '! eorn~ col lectn7' tlns t'<~nrbs.gcra~s da Yill_:1. N.-,v:r, 
dtgno, qu0, dt7. o contestante. <>~et·~;e u <'Olll- e nao scnilo la··s fnn ceJour!.rJOS con;: trleracJog 
pt·es::;:Io c rncnrli~~·ou \'Otos de po•t•~ ' 'IH pr1rla ! I c:·ltc :"c,; de a r·recada·:;io, f:iCg-undo o s r :. 5!i u. :j 

Si não sou 111:.t i::; cit·ctunst:·lnci•~ d') ü por'· i~~~~ : -l:t"' ltH:swa~ iust.r·nc•:0•·s, tt ií.o P'' !ia Si\l' indu ido 
isso, que c alcivo;-:-:•J, nada irupot·L:<. :'t dr~ rc..;a dfJ s0 111 pt'OYl:l. tle t'CtHb , n qnc n:in fe7.. · 
meu leg- i Limo di plo1na. ; ll\as , i •rm~~ i p:dmenlr~ Gc~nnano t:ap t:isb de Oliveira, rcq uerrnélo 
pot· h ave:·· rne l'CCit~ad•.l n contos tl;.n te :1 s pr(was eoruo pt•ofes·or jnhil<H:lo, por so juntar a. carta 
e docurncntOi:i que. com ~1'<.1.\·e dest: ;-r>Jito p~.r·a. rir• ju!Jil:u';i'io, rl r•yendo ter j11nta.do certidão d~ 
as su'ls accusa.ç~i5 <~s , deixou de enti'Ct;a!'-JUr) ,. Thesouraria P!·ovinci:\1 , art. ;)u § :3" n. :~ d;l. l01 

soneg-ando-os quando ~í·a um dever para o dG 9 de J~1neiro. 
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Jose Pedro Simões Vilias-Büas. Alfr,"Jd:l G:~r
c·Jz Gomes d<1. Silva •. João José Pinto de Souza. 
Jose Cornelio de ..:\.raujo. Prõspr.>t·o Barrd.o dr; 
Araujo, .José Tito de Ar,,ujo ~~ J •ão :\ntonio de 
Araujo, porque, ap:lzar de jurados de 18ilJ. os 

no tet·mo, art. 3G e :31 das rcf::~ridas inst1·uccões. 
Joaquim .José de Sant'~\nn:~. pot· ficar -pro-

vado sei" anal 1hRbeto e set• a enas o homon · 
do jurado de 1879, qualidadr~ sob 3 qualr·~ llU~
rel'a. 

João Antonio d;:~. Si!Ya., por não cst:tr o seu 
nome incluid~ na lista dos jurados de 1Si9, 
como o requet'Ül.. 

Joa.qnim Pedro de 0Evei1·a, p'lt' estat• pro
nunciado em criin') de respnnsatilidade. o qu::1 
tudo vem 1)1'0\'ado com a authcnticidade dof; do
cnmentosj11nctos. (Doc. n. 19.) · 

Ainda a 1;usat·ã da cortez~ de im unil:ld.S o 
contestante para dtze1· quo foi esse alistamento 
cbndestino. que foram delle excluídos cincoen
ta e iantos dos seus amigos e incluídos indeYi.-. . . 
puseram apenas dessas decisões oito recursos 
de inclu;,ão indevid t c 15 de não inclusão, 
muit . d 11 r1 " 1.1 

A Relação não quiz tomar conhecimento dos 
recursos de :nclusão. e a qun.si todos os de não 
inclt::s::ío negou provimento, ftmd :~ ndo-;.;o em 
que as decisões reccorridas et·am nullu.s, r>:Jr não 
seren1 intet·postas por ei0itot·e;; o portanto não 
conhr!cia dos seus fundamentos . 

01·a., quanto allega o cont0stante não é ver
d~doiro. e agora entendo porque me recusou os 
c!ocumcntos quo, ali:i::::. não po~sue. 

O ali;.tam•~tlto da Vill:'l. Nova. cot·:·eu ot· sons 
'tramites lego.P.s. Eu o pro·:ei. Aqui estão Oil 

documentos. O Dr. Annibal é juiz integet·
rimo. 

• \a -s 1 , , 1 l' conscqnoncu. c o 
n .dcar o;; lorlaçaes d.t impuJcncia, a p:tt·r·cracção 
minsmu ti c a de um ·~barco del r·tôrco. de ma.is a 
mais enlaçadJ de enrediç;:::; e de gdphãos q 11e 
encob!'em os seu,.; detritos ot·g·anicos, s ·~m ao 
menos nm vislumbre. uma rei'tC;L dr~ •·et·os:mi
lhar.ça ou de verJ::dn. p:tl'<:l. 1'\nxu:;ar-lh~ a \'astl 

O cont.--st~nl! ~ é pouco ail'~ito ú sulemni lado 
pbeida do direito , tem m~1.is h::tbilo dOii; ing:·e
dientes ioxico:<;. m:m1 pulados na escn rid:io dos 
laboralorio~ om empo~\do g·t•al, 011 tt·~nsl'orma
dos n:t rdol'ta da sun. chim'ica irn~g-in:-:.ria. 
Sr~ria dei~n.t·-me propositalmente desviai' elo 

int1üto qne devora fitar a cont~stação nos S!J US 

circuitos o rodr~io.~ . 

A circnmspec .ão de um Tribum.l ,-porque 
tambcm o constitue a honraclJ. commiss ,1o.-
d esprez:t as declannçães ocas da (a;·{allwl.'l.:t 
verúorrltagka do fJ.lsa nccusação. 

l\In.nejo tio :'Ómente as armas dos cavalhei
ro~. S:túdo o nw u contendor. IJU0 n mcn peito 
o t1·a.g·o de::coberlo. Não sei ll"<H' de ardis. me
nos em ducllos de honl'n ; nem me furrat·ci a 

. elles, porque p ::;sso rebatGt' coru ::eguranç:o. os 
golpes de sobre sal to. 

Não hn. conta das yezes c1 u~ eu e o juiz de 
direito da \"illa Nova da Rainha t~mos provo
Ctldo o contestante a proval' as suas impensadas 
accus:tç0e :;. (Does. nE. 2!, 25 e 20). 

D·~sculpe-me a commis:são si, desafiando a 
tão injasto .re;Jto, l:t'~. hei .rouu:•do tempo, ex
te!luadu t~Ja a posst ~el :atenção p:tra e:;sas 
nnnudenc1as que se n:io deV'•.n·iam aqui tt·atat·. 
E' ào contes~ance a culpa. 

· · e encia. as a1·o-u1-
ções conLra :.1. nleição ch pa1·ochia de S:tnto 

0
An

tonio do Pambti do Capim Grosso. 

Capim GJ·osso 

Começa o conte.:;t<lnte: 

« Por me:o de dJcumentos do maior valor 
vou provftt" que esta f~richt de nullidale insa
navel a eleição que teve log-ar na pat·och!a de 
Capim Gro3so, 1301' vicio cvidr~ntissimo da org-a
ni.~~1ção da mesa.. (Doc. n. 2 do contestante)~ 

«Com e_xeepção do 1° juiz de pn (!)que pro-. . . . . 
' . . 

Aug-ui>ta Cama.ra do~ Senhores DÍ:)ptltaclus a 
!'espon:;ubilidacle leg.tl dt< t•ef~t·ida me•a. » E 
disse. 

E · originali~simo o mnd~J clr) p1·ovar po:- prr
rue.ss.l, p;;rquanto, :';tl'icla.ment:l o\.lt·ig-1ndo a fa
zel-o, só o:l'et·ecc por documnnto o d ·; n. 3 . ue 
é (s Jrà ?) c:~rticl:I.l da acta da installação da 
mesa. 
D--~sSC mesmo n.1ludido tbcumento é que S0 

conclue qu'; o unico dolinquent•) ó o 1•1 juiz de 
p.:z, que dc;:d.-. :L V(·Sp:Jt'a não corup·; r2cc•nd•' 
:"em lllOtivu allcgatl.o ou jnstifi~ado p:tl':t fu!"m:tl" 
a. mcs:>. com o fill1 clarivirlcntr) llC fruslr<Lt' toJa. 
a possibilid::de de el:·ição, r1ual suppunha. só 
t·:rd(~ o serodiamente é quq conc0rr;:u par.\ a 
:o.:u:t m·g·:tni;;;u.ç5:,, no di.t imruetli;tto. 

o1taco, porem; para. qn' p-- tr a suares
p:)ns:lbilicb.de put· essa f.:lta ? ! 

Eis •J transumpto d:1. p:·opria ::~cta: 
' . 

manhã. na. c!'I.Sa. da. C :ruara. acbancl t-Sf') reu
ni !os alli '' 3' jni:-: cl<' pn Jo:trluim L: no do 
Olivcir·a. no impcdimr~ nto do 1·. UIJerato Jo:;é 
Lr•itilJ. c do 2~ Firmn Ah··~s ci (! Oli\'oir:t, qur.: 
crunmuni·~ou ::char-se doc!lte. cum o escri\·ã,, 
de pn n•.ltllC:lclq r11l h ;c, ,_,:)o jui:t. de pn, como 
pt•csidentc. por não ter compnt·ccido o 1··. som 
motixo justific.:do. n o 2° por tlnente , convidou n 
4 ·, Mi!it:1n Con•;alvc;; T•.Jl'l'c!s, p:tra m·g-J.uisH-SC 
a m.esn. () 4' jui:t. do pa.;~ c:mvidou u deitot• 
Franc!sco Martins de At•.•.njo, p :r t com clle 
f : :~.cr part • d :L mcsn.. O 1° immecliato. Pos
sidonio Fct•t•eira Guimarães. cummunicand,:, 
:!ch:•r-se clo )nt'l c nü 1 tend•J comparecido o 2'', 
Roz"ndo d:l. Cost:t Bo~n. e o 3", Antonio .Tosé 
R!za. l\Iacludo, po1· doe::te, o pre~úLlente con-. . . . ..,. 

dão, par~ f ctncciona :·, c esie escolheu par~t t n
mar parte na mesa ao !' leitor L1urind; Pinto 
Galtl inn; assim s~ org·anisutt :1 mesa ... 

« O rnotiro pot· que n~o s~ organizou :1 mesa 
no dia anteriot· f.:>i pot· não havei" compal·ccido o 
1° .fui:; de Jla ;;. etc . 

« Nr~sse acto (o1·ganisação da m·'sa) compa
receu o 1° j:tiz de paz. Liberato .José Leitão, e 
o 2o supplente Rozen.:lo d:t Costa Roz:t ; o 3" 
juiz de paz que occupn.vn. & pt·esitlenci:~ c o 
eleitor Laul'iuclo Pinto Galuino cederam-lhes o 
logar )). 
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Ora, :lSS'lll :-. me>:::~. const.itui,~a, foi tudo s :'
na<lo, e :::. m<~>:ru:l a c ta. é assign:•rl~\ pelo pre-
sidente e todo::: rn;'sal·ios. . 

Do r cbtorio, íme'éonst:1. tlo (floc. n. 27) s::1 
deprehende Í 1e.ll;nonto qu'é', p:w qn :!quer d,~ s
:ttteu .ão. o cnn1cstante ;1:lo l·'l1 b ·'m o one dis-
põe o ~irt. '1;:) no seu ~7o n.1 do Decrtnn. 
3029. 

Os liberac~s do Capim G!'u!ó'SO n:io) se r :)>:ig-n :m 
· a ·ro a. - é ' . .1 c 1 · ,.,. '· - ~ • 

o es::arceu qne fir.Gr:lm por cweasi~'to d::s d0i
çõ:' s.ID·)c . .;;. H'. :.!3 2!i). 

O 1" juiz do; paz Jigno, dos elogies do 
contestan t t', foi •lu"m 'l"iY. impcdit· :~ cl:,i
t;ão, e par:\ isso é qu•l só tarde eo:n;:a
reccu, v•.ra [!SSU!nir o · s "u lo.~·a1· ll :\ mes:\, 
qur.ndo lh·J coa~tou qtl<l os cons·'!'ra.d :ll'e ~ tinham 
saltado o mu:-o d;J. 'ca;;:l. 6 , c:unn.ra, por se não 
ter abet•lo :i JWl'l:,, c l:i est::v:tm r nunidos para 
os tr. . • :,> • . .. .,. . 

Foi. 1>im. d.•poisdJ tão inf<tnstanov:>. Clll"'O 
~diieto i '' juiz de pa;: \'CÍil cumpl'ir· o :-:cu dêYer, 
cn~hor:l .} ':. .. ,,-,. ... ... .. ~ .. · . 4 

' 

g-rad? sen, d-pt·ome;;sa g ::,J'aJlt ida :;o conte~tant.c 
de ,10 Yoto,;;, pelo me nos~ o quo s ~ ;:ü1o ;·c ali-

l ·:t com:·:::-ca do seu c orr.; c:.J:), .o seu nasci
mento. neste termo impot'l:lnle P''s-.oalmcnt· · 
c:1llalado pelo c:-:ntcst,tntc. foi :: :-<u:t min:,t·ia 
de 2L 10to;;: dontr·e i3 que compar~ceram~ :i fot•u. 
uma cedula t:m branco. . 

::\ão lhe abona o « d;·o~l d !J ;ta;ssance, )} n i 
d'impo;-lancr. no;1. plus _ 

O prnprio contesl:ciltü :: s a:·ma conl!'ll si. Dn 
um :u•g ueiro fn um C~!\·dh,·· it';~: « 'J.'lt~ct 1 , ,; i•l 
si:oi!pttlo ej:c::tat. )) 

Freguez:a de :\essa ~:1!nh·1!'3. (h Coi1CCi<:.ão. 
-:\. eleio;:"to t!"SV.'\ coll.-gh f,: n111:1. "'' :·,{:1.dc~1 r:t 
fsr<;:1. . l'!ll que pes · a • COIÜ\BI.:\nt". qne sem 
fntvt nwmto ncttl p !'O\':'dS a loh:zi :L~ s j i:'Oll·:::t:t 
~tl·epi li.! -une::~. 

~\.<'ha-~c int.··rc:.l:tda :•o meu ](~ ·! ilimn •1i: ,1 ·,:na 
~ r ~ \ . l'CSel)l[l'.'frO 1111~ \'1 :Í :\p:'t::s·•i1;::o!:t. ('()!fiO 

f'l'Ot"~. \f\ ;"t j11;1:.:l 1;0 tl::o .-l n :lf•lll' :'l•:iin );•~ra.l do 
i-~· · districto . ~~· ·-~s:) d · t:'il !n · ntn o· 1 n e.·mll' :-:~ a
hili:-:~imo Yalf):· .. l:í ·,·< o :1 :oo'!.:t f,y ;·:Hl:t. ~11'r\.>'-n io 
i'eit:1. n. clei<.l iiO. r1.l. res;r!.-~nri 1 .in j íz r~e n:t:: 
pr,:!"idcntü tl 1 llw·:::. tc:wnte-e11:·0n•Ü Fi !'lltino 
Fel'l'e1:·;~ s ~ L:llj l :l in. T(dl) ;~ l j ill' ll ' =~p · t:-:tto de 
Ot·g-ani;::~r;?.o ·1 · :fiCSa foi llln:t s!mple-: ÍJr mali
JaJe, :·•li:'t5; pl' ·t.cn cic~:t . r:Hli~:: Ja;cntc dcpd
mente ch lei 1!·•\)c]e .bncit·orl•· 1~81. 

\.e.)el a::o o tS!'n po:· p:=~t•:c n con cs ~a 1 • 
devet':l ser o r1i~no eleito;· ~onservndor :\ ntonio 
Robe1·to 1\cvilié-, foi nomt::l rlo nd h·,(~ um ins
trumento poli tico, mnu a n1 :!~·o:ü~tn.. E,.:sa 
g-rande hnnra nnnc,l. a e.spP, rei de um tllnstre 
àe,:;conhncido p:: r 1. mim. Prntest.o. pot·tanlo, 
contra i':tmanbo 3-buso •h m\n:1a confin.nç:t. r•ss:• 
t!Sl.lrpnção de um direito f.J:.l ~ só pos:,;o r~cdet• ao,;; 
co·relidonar!cs . Um Ültru~o n5o ser;i, pot• 
certo, Jen.l cnrlipridor de r1m carg o que ~ô pódc 
Jescmpenhal-o um :m1igo. 

A mr:sa foi public?.ment0 :.1sscssorn.da ror um 
rabLlla chamado Bacclln.r: sempre ::t vcrg·uear a 

ju~:tiça , eleitor em mo:<te Alr-grc (Does. n. 30 
:'\. 33l, e que em todas as r,leições vai sempre a 
Mundo Novo, afil!l do c~cbrocer com as suas 
candoi:ls o lusco-fusco daq uel!as florestas pri
mitivas. 

~:ão se publi t~ou or eclit:ü o resultado da 
•) e1ç:1o. (Does. e n. :::> a . .. 

Copi;d:t ~ a.penas,a acta ji lavrada de antemão 
ni!o foi logo tt·:~uscl'ipta. no lin-o de notas pelo . - - . " . 
t1di:o . 

O eleitor· Jo ;:Ú Tertuliano Fcrn~ndes da Costa 
juiz de paz do quatriennio findo ntío foi ntten
dido no ~eu pro t.:s to . 

~\. • vis tn. de: i :Tog-ularida.dns de tal natureza 
não tran,pa:·ece o intento proposital d~) uma 
,icfra.ud:t~~:1o d ar!ssima.. nf!o convence da pl·epo
tf'nei'.a coercith·a. qnando e~crcem uns rég-ulo~ 
da. 1·n,yt a <'Xpress:1o lin-e das vozes eleitoraes '1 

,........ .. • - # • 

":i • '., , ' 

irreg-uls.riss:im t vi (wli'W, ?Ji mn.te;·iu. Decr. 
IL :)020 de 9 d t~ .T:tnei;·o de 1881, :l.t't. 15, §§ 4° 
~o G<> 5·· · G' 20" 2' ·' 

O m· .. to"to uU') lembt•:t o constante npr•;son
tado ~ ,iúnta ~!:1uradora cont!·a essa ropresenra
:,ão tora:~ mui · ~alientc o espi1·ito p~rti.!a.rio 
c e::>ses quacro Jlllt.e,:; e paz quo a 
venddos o m~~tJ dipluma de incuncusa 
nü iade. 

Elb~s que não c;;;tiverem }H'esentes ú eleição 
d8 Mundo Novo. ex.c :_•pto o i ,, do,;; sig-nn.tarios, 
na :.:na pt·opria c::u,.:a juiz ~~u;:peito, pol'quanto 
p:·es!àir<"L ::t essa •'leiçãG com interl}::;;,e provado 
de sact·ifica::- o di.re~to (b,;; conset·va:iores e 1w.•u ; 
que n;'io oxhibir~un 11rova alguma contra os :~.l
ludidcs acontednJeutos que o~corr~ra.:n naquel-
:t pa:·oc:n:t no <.1:1. c.a. v c~ .• • ; 

co ::L1·nt·iar o oxpr· dido pe:os elcitoro>s e va.rios 
l::J.v:·!lÕ.úl'es. n ' 'g'SCÍ::\Il tes e dr:muis t:~arochianos 

~ • '1. ,.., • • • 

mento. 
Comn pr·o·,•:trà o c :nlest::mtc qu~ f.Ji c::;l>e neto 

tambem J;'l. inspil':l.t:fio ui) ju iz de direilo rb 
,·:uua:·!l. rb Vilb 2\oya ?! 1\;:!o Ílli o m~'SlllO pro
tr•slo p·. ::1 ic:tdo n:L im pl·t~nsa. da prO\-incia da 
H.:hi:1 '1 (Doé~ . n. :J:3.) 

E eu mesmo a.qní mostr.-, dous per~e : t~mcnte 
i dentíco~ (·m subst:tnci:t. d:ündt's de :.lundo Ko
..-o. de to Z d:' Doz"mll1·o de 18~;4, :~ baixo ~s
si .~·n : 1do de eldiot·es n dd:d:ios 'iuDlificndo~. c 
cot:l fmn:1s r· ~couhc~!das. ( Dl.lc. 11s. :30 a :3:3.) 

~cria fa c:il dizet·-me o contestante porq;re 
.•ss ~ m·'sa unnn imcment.:) lil.J•:t.:d, ne~se c·,l
le~:o ond~~ pi'osnme t0r :35 Yoto~, 'J sú lhe fa.
lhar:tr:: •lrms por ansent<::-;, e nenhum <lo.:; :r..O\'C 
<e qnc :spon o, nao cn ( u·e• scmp1·c. o mcn 
tY t·tidO ; :tincl:t ns,;;im impedia. a no•sn. fiscalis:\
(;ão, quando não era pat·a. temer-se d:t ft·a.udc ?! 

O m en partido felizmente tem c~rtos. deci· 
didos novD amig-os, mais ; temp:n·cL :-~i FHer i;l t 
;t i!Vi.TH :-: fJln s .:ris . Quem dirú quo não t e
nhamo;; •14° !? 

Sullmetto :i 3.preciaç~1ío da commis::ão os do
cumento.; que forneço para o exa me, e l'eputo 
evid.3ntemente prov:~do lJ.Ile é o contestante 
propnnso a negar sem provas, f1.dos incontes
taveis. 
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MoxTE ALEGRE 

Pcwochia ela 1\~ossa Senhora elas Dores 

Negados todos os meios de prov:~ convenien
temento, nc ste . munici pio, ó se11hor despotic-o 
e a· ;;o.u o o 1 c ,~ ;: \ · , 
Manod Ah•es Bellas, t(';le:r.~: e-co~onel nofuea~ 
do ad hoc para :fins unicamente oleitorae2. 

nos, distribue os car.~os publicas à su:~ mes
uada. reser\•ando-s-3 os do m:t!s pt·oventos. 

Prepotentc. a:·bi tt·ario: r:tnccroso ~vmbolis<t 
o typo do capitão do mato do~ idos' te~npus. na. 
sanha com que persegue os homens honestos 
seus mullicipes e v L:inhos. 

Protoa.narcha, impõe-se ao 1n·:~ito e homena
gem desses pobt·es !l.l'listas e mi:,eros lavrado
res, g·c>.nt l~ desr.unpH::tda da ct ne se 

· ' · t· 1 • · t · • · • fc~ iz -vilb 
tcrroraclos á sua cat:tdnru.. 

Perfeito simi1e desse impcrado1· de que nos 
,__ · · · ...... ··· ··,a · - )! · , st. at e ún-

pedi coalita audacia}), aere1.lita-se um peqnc
n~> rd sem_ se conkmnar co~u Avitus ; « ] lrt

t,enda mehort~;n im.pe;·ic! »: que se deva su
J eltat• ao man o os mars 1gnos. 

Do \')t'OtGsto firmn.do por 18 elP.itol'es em abn.i
:xo · as~ignu.do pu lJlic:nlo pela. Ga.;t:ta da Bahia 
n . 3 de 4 de Ja.nf:liro de 188;) (D•Jc. n. 34). estou 
justificado quaudo aillrmei que fraudulento é o 
avultado numr!ro dos alisk\dos elr~itorcs nesse 
mu:licipio tle~m0mbrado contra a lei. da co-
mn.rca. do Camisão ú qual perti3ncc. · 

Claramente demonstJ":l. q uc tambero. ahi é um 
mytho, li!. elciçã: . '= !'• '• r• I' • ~'t .I • 

litica, umn. revista das trop:ls :lrreghnen tadas 
so? o commando do tenente coronei que apro
velt3. o o oru;no ensejo, ent:To. de deila1· a~ 
suas dour~das c t·ag-onns 
nacional. 

N~o se-consegue obter do escrivão-digno 
oilcr1ba daquellajustiça phari:;;aica., nem a cópia 
d;1. acta de .Monte Alegre que não fóra trnscri
pta. após o ::cto succe~sivo t.la eleiçio, e s~tbe 
Deus r1uando o foi. 

· u Ol" eclit:1l o result:tdo da vo-
t:tçiio. 

Não se receberam os llrot9stos dos conscr
Y:ldore~ contra todas e ·;s:~:'> irregularid~\des. 

OG. n. . 
Tambem attestn. o vipl'io de Monte Aleg-re 

quB Romualdo de Cer'Luoira. Nunes, José Nu
nes d :~ Cunha e Franci:-;eo Pereira Appollonir, 
não silo seu:-; -parochianos h:t mai;:; de dous an
no:::, e vêm elle;:; votar em Monte Alegre, de 
cujo eleitorado ainda. não foram eliminados. 

Confh-inn. o yigat·io do Riac!Úio que os mes
mo-; indi\'Íd;;o~ são seus parochümos. (Doe. 
11.s . 37 e 38.) 

w 

c! mulesti;lidade é classifica<;ão que assenta ás 
ele :ções do contost:.lnt:), e os documentus c1ue 

,. u abono. 
. ~ão os ecculto, porque da notoriedade dos 

mesmos é que s~ patentearam as ft·audes, 
al>t·indo, e.:;cancar:~.ndo as . portas d:1 verd:1.Jeira. 
spe~unca o cr1me pn a ll0 , 

nos seus mantos esfarrapados, as compressões. 
.n.s violencias e todo o concurso ele copiosos 
delictos contra o meu direi to. 

SENTO SE' 

P.\.TI OCIIU DE S. JOSÉ DA BARRA DE SE NTO ·SB 

· 0mquanto a questão de di
prc~cur-a.rei tratar com n. largueza 
mister. s"ndo a capital, entrnrei na 

·~ ·t e ot· ,.;cu turno in uina 
de nullid:!des insana\·ois a eleição de Sento ..;o. 

1 ~· nullida.de: 
A eleic.;:!o ,Jit·cc.t:t, :tlc':m de outros hencnci(ls. An tonio Affr.>ns'l de Qtlt'Íroz. 2'' jui;~, de paz do 

trouxe o inex;,lic-avt·l de Lorn:\r nt·opridarios da 1" disLI·icto r!:L Villa. de Sento S•~ , uão presidiu a 
n :,ite 11a.r:L o dia até mi,;;t'I'O.::: C;lx:Hieims, l!r:t- · ~ me:o:a cl"itor·al cumo lhe cnmpria, no impedt-
ça,;; aos :Lrrendamcutos f:~l,üs! mcnto do Jo jui;~, dt'l p:n, fnllecido, Leobino 

~\pr~"c'nto ontro nlmixo :lS!:Ígll ~loo de vario:;: Nnw~s Scnto-Sô. Lei de~ de Janeiro de 1881, 
r~leitr..tr •'s cujn.s fh·mn.s estão l'eeonhecidas, que ,; ~ 7 ·• 11. 1; mns :-im o ;)() juiz de pa:t., Manoel 
DO'iO prote'-tO ao tnodo nrui:t•aJ•io. I) in,o;nlittl por AllilllSO rl : ~ QneÍI'OY.. 
qne fc .1i t·c.i citado o m••u 1iscal. o Sr. lf'lnOiliO :\ntonio Allon~o d11 Queiroz ex -ui dn.lei de 
.Manoel Jo::quim Hnrl'" ltn, c um attestndo r!o 1:; de O::luhro de 1x27, art. <1''. ni:o podia t>S
prnp;·io v!g·urio dn. f1·e.!.!·uczia (Do··. ;1. :"J.i ). cus:\1·-se po:· moti\·o algnm, c~cepto os previstos 
~ob o prl}texto i nf~:'l.llivclmr~ nlr) acinto..:o tl•' ier· no !'CU contexto. devendo provar pet·ante a 
j!l. siclo nnrnead~ :.líauoei Fernandes :l\fascn.l"e- c:~m:wa ~L le:.:-i t imidade desses imnr.dimentos, o 
nbas~ de crrdo no meu opp:>sto, p1·imo e pt·o- que não f, ,z; como o convencem o·s documentos 
t egido do p1•e;;id~n t~ d_a' mos:,._ e d:~fo .l!ber:ll j untos. (J?Jc. n:_.'JD). 
pa • . . ..; ~ . l· , ., • • nesse caso devia 
um zdoso o.r.lver::;:n·io, e consnmrnat·cm a :--e11 ser-lhe .d<ldo juramr nto con;o o l'esolveu o pre
geifo n. vi·.~to1·ia ela 11Jr g:didadc . sidente da Bahia. em resposta á consulta feita 

Contad:ts as C"d:,la!'l, ni'ío conferiram com o 1 pdo ~1residente dn. Camara Municipal de Sento 
numr.ro do eleil:ot·es q11e vot:mtm. O presli- S6. em offi.cio de 15 de Outubro de 1884, publi
g-it:Hlor prcsident:B dn. mesll cortou. porém. o nó csdo no Dim·io da Bahia, (Ga.:;eta O(ficial), de 
gór~lio , inutilisa.ndo uma dcl1:1s que cabi:~ de 1i de Dezembt·o de 188:3. (Doc. n. 40 .) 
dirr.•i to ao cont:e;:;ta.nte . Obtive ii votos, por Que escusa podia allegn.r Antonio Affonso de 
favot• ainda ! embora declara:';sem 18 eleitores Queiroz, não incompatibili:::ado pelo exercicio 
que suffr:r gara.m a minha ca.J!didatura, e a. inda de subdelegado com as funcçõo:> de juiz de paz, 
ou l:ro;:; :i puridadc o mesmo cot'ife:>:s:lssc> m para l}nando votou ne~ta eleição, lá est!i. a sua 
n ão e:tilcetbal' a::; iras do procomml do Monte assignatura entre a dos eleitores comparecidos, 
Alegre . p::tra não presidir a mesa ·~ 
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2:1. nullldaàe: · I co.I!Cs::avcl. J>c;·:; ·itamentr? caractcrisado lc-
Antonio Domingues Pes ··luciro.. -i0 juir. de paz, ga.! e jw·idÚ:mn; ,~!e p.·o >J (i dO. 

tambem não figur:l. cmao nwsario. Heza ;~ <tCt:~ E não :; 'u c, sóme•üe p·:-h l· ·i b!'aziLii'a, por 
que elle apres·'nt~u m.ot:vo justificado: mas, s0u dirci :o pnblic.u t~ por s ua jurisprudencia. 
não declarando "i este lllOti\•.J o:·a ou n:io tem- ~'leitural c parb:r:~'nt:u· ; mas o é. tam'bem. polo 
)Orari.o tend Ul'1:t cid nn dia d:: elei6'í dir•?i · ··~··" · r· :• : • .·, !_• •• 

para votar. não assumiu o sou competente loga1· eleit(!rai varb.meut:u· das na.<;.õ2-s livr •~s . de re-
na mes:1. Por gue o n:'lo f:z '? gimcn rcprusentati v o cv;u :1s::;embléas legi~la-

33. nullid:1éle : Li\'as . 
_. n omo • ranc1sco e . mc·wa, .) 1:11me- .1. ao procut•at·el ev:<Sl\'t\S. nern r.-:correret ~ 

di:lto aos juizes do p:lZ. que tomou parte ·n.~ subtct·fu~ios ~ niio usa1·ci d:: :lmb:•gcs cav·illo
mesa, esta\·a irncompatibi.li.s·.:t·1o pm·que e~"l'C~ sos. n·•m fugir1>Í pela t:~ng-:'nte, cvi.ttl.ndo a;:; 
emprego retribuido pt>lo go\·eruo. E' ngentc :tg;u;·::s e os escolhos que pus,;:aat difiicultar o 
do correb. como o pl'oya ~i c:rtidiio prcs:~nte . tt·<lns:to no camp:~ cerrado do debaLe travado 
(Doc. n. -1:1). que constitu:; pal':l. nó.~ ambos (contestante e 

E' es~ri\•ão da Colledori,L G;,ral, com~ s01 vê conbst:.1rlo) UU.l pont.J de honr~:, senhores. 
na,;:'yerbas de selb. posto em dn~'s petiçi:íe" Nilo. 
com a su:1 a:--;,;:ignatura. (Does. ns. 4Z e 43.) Assegnro, ts.m~J::m, :i nobre comissão, ao pa:·
Lei de 9 de J:meir·o, cit. art. 24. aviso de 26 lam:~nto e ú minhn. patt•Üt, que e ~t n~'Io soptlis-

, ·ri e : n. ~ ae 1 'le; gos o o. nao et·,=;i\·er;n, w·r~1 aneLo. 
18G~: e n. 156 de 10 Lle llbio de 18i1. Sou incnp:=tz de fult:l!' :.is leis seYcras d:c moral 

Não me deterei em ma.io1·es minud,Jnci .s. não c :is esp.c~i;es àn.logica e d<t critica scien ti~ca. 
~ ' 

cummi.~sãb para. q in':'xtrinc:wellal>}'!'intho de~t:l 
acta de Sento Sé, onde não se 1•nc:cmtra o fio 
)ar:c a :"ahiJa; 'brm <lssim l):Jra o modo or c ue 
assign:un alg-1111s àos mc-:~!"ios o proprio nome : 
o 39 juiz de paz~ que pr,:sidin a mes .!, C .IJ.ll es
peciJ.lida.de . 

C oll::r/o ele S t:nto SJ 

(Quest:Io c1e direitu) 

Este co1le!!'iO e :l ct:leberrim:I-Otr!. Sarwn
do 12° distá~to, q tto clese•}uili br.t as fot·ças le
gitimas dos dous p.:rtidos d:~ :p:::orinci ~ e ú 
caus:t p~rmanen 0 ;; pcrturua~mo e nu 1 :1c e 
de todas ::~s ele iç1:írs a qt1c S') ti\·er àe proceder 
lJO me.smo districto. 

lenda Carth:tg-o. 
E'>tl? collegio é nullo ,Je Jil ·!1U Llit·,_·icn, pnr 

vicio radic:ll c cntranha\·el. p:;r uull L~:tll! \' is· 
cet·a.l e sul;•tancial de fuwlo. ?\iio ,. t;m col
le~io eleitoral, ma.; :ún-mn:L t• .. uni:i•' iilcg-:tl e 
criminost-Jc C'b•itor !S falso.;, o1·iurrdn~ d.J m:ds 
evidente o cl , mo!'oso ar ti tkio ft•:luduh•nw-rla 
impa,·irl·:!Z ,, da audaci:l de l' (! g'ttlo~ de :dll ~a
}J:tl':l fa·.·onca:-e:H inter·cs..;<•:; pe •s11:11:s " pr,liti
cus c pesarem na concha da b:llanc• t cl··llo:·:d 
do di..:tt·icLo. ' 

l\!io ó ur.a :disbtn'!nto J'cg-ulat· c solcmne 
feito segundo os tt·amites c fo!' tüali :bde~. pt·es
criptos ll!l l· ·i elciLoral rig·ente-i:-re•!Ol'J'Í\'"! .e 
irreformayel-r0sjntlicala, em surmna, t::OJUO se 
approuyc de <luali tical-o o meu co tltt~ndor, J•OL' 

1g-norar a vez e me 1co e não JJc lar· · em 1-
reito). a forc.~ 1 vit·tual, o al c.:~Lnce lr~chnico c os 
cffeítos jurídicos d1~ eow;a solJc ,·ww,; ; ent~ jul
gccda . 

Ao enyez do qu() :,llnga \·anmente o cúntc;;
tante, o ali s tamen to d ·) S ~~lei tores de Sento St'! é 
uma p r.!ça falsa de conYicçiio, ó um::t obJ•:: ~ i
mulad:1! um ::~rtiflcio fi·a udulento, fab!'icado 
n as trcras da clande;;t inidade, (]t.t C nunca ató 
hoje surgiu a l uz br ilhante du sol da verdade e 
da justiça. 

9 alistamento de Sento S6, Sr.s . j uizes, em 
ult1ma analyse, d-um c·;·ií;le de (al siclade iíl -

e .i m·isp;·udenci:~i desta Lh~se d :.; dir::! i~o elei
toral n~~rlam :.mtar. 

A / nestão é nllt'ito sim ' •l0s clartt e d :; facil 
scluçTiv. 

O co:nest:nto a enr,.:da c cntt·etee:e ~ó 
par:~ ol)scnrccel-~ ; ou :1nte•. pnrquc não n·a 
cutn1n·ehende b.:m. sem ir ni,;so oi1'ens.1 ú 
su:1 in:clligencia. Tem dr·sculpa. não estuJou, 
dit· .·ito, c t0.ru razão por não conhnc•' t· a Stta 
n:1-t urezu, ex.pL'O '-'sões, <Llc~u:cc c efl'eitos judicia
rro.;;. 

Careço d · r•ntrar , m alguns c1~sell\'Ohi
menlo~. e, 1o:s. )e ~o \'Cuia ú nobre commi:-:são 
si. pot· ne~:cso; ítl tde da n.linha propt·ia defesa, 
sol.lt•etudo th do~ dircitcs politicos do eleitol'ado 
do ?ist~·.i c Lo , qu ~ !WJ coJif·~riu a hom·~1 bune-

'. a I !' : I ;:; ,. :.1. • • ..., : J \-t• : ... J :1. , 
:: p :~ nas 'I ua.nLo baste pa:·a esdat·ece1· e con
" ' ' n Cet·. :1. mat ·ri;L soli b da w inlw. juricli·~a 
oppugn '<.~:í o ::10 ciand ·,.;tino c f::l·w alisbm~:nto 
de eloitort> .:-d, p:Lt'<l~~hia de Sento Só. 

<< .J:u·is:Eeção o colupet .. nci:::. d:1:-; :tl's~rnhV·as 
lo ~is l:t ti\'ns . o do sn:1s commis.;;õ , ~s dr> i nqucJ·ito 
;;:tl'LuncnL-:t•, ':n nmteri:t d : \'GriJica:::io dos 
pcHlCt' s ri:· s·•ns tn '.•tubro<;; , >) 

0 ')110 :. \·cr-i íica,,·:'io tlc l'ud ·:·r~·s pollticos de 
as~ r~ rn!Jl 1;a .; Iezis lCira..'> '1 

Qwd a. c~te~1são, compt·•'hcn:;ão,~ limites- :h 
jui'Í:-:rli::r•:io e corn;,etC! n..:ia-das n:-sen:bléas k

':;ishti\·~s. c de sua<; rcspcctiv<t.~ commissoes de 
inr t: '" l'itc, '1 

Fit·nudos os nt·i n<.:i oios cr. rde:~.es da :-::ciencia, 
ch. lc~·bb. ~::lo e 'ch ju; is 'w udencL:. ue re""ent o 
a~snru p!o especial rb conLt•over,:la, re:--:olviLla 
pcrempto!·in.mento, ficr.l':í. Lambem a l1ypothese 
da vr: rtcn te espec!c jmlica.nda. 

Encararei pt•imeit·o :t que;:; tão sub., tancinl de 
f tm:lo- a th ~' "e de rlireito elnitfJral parlarucn L!w, 
se3·u ndo a dou tr ill a e a jurispru:lencia estra
n ha c pat:·ia . 

_Depois, a ppliearei- a. solução .}uridica. .<la. 
t hese-á hypo thr~se-da. p endente hde-o alls
tan sonto dos elc iLore,; da pm·ochio. a ~~ S•m to So .. 

1. " Vr. r ific:lç:'Io uc poderes, que1·. scg-und0 .a. 
doutr·itl·t, quer, confi)J·me o disposto nas constt
t uif;ões polil1cas c n~\S lei;.; el.; itOI·aos org:micas 
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das ll[l.~Ões livres. é:-Apreciar e decidir-da 1 Luigi P~1lma (dd potcere elettol'all') negli 
legalidade e vnlidad0 da eleição:- é julg-at· si l stati Liberi. ~·~Iibno, it;()\), Cap. go del mo
o candidato ~le t::> foi (·scolhido s:ncera. livr.: o 1 vimento Pieltorale,- t:·atando, quer da organi
volnntai"iam~;nte pelo eleit•Jr~do; si. a sna eloi- 1 saçiio cLs liA1s eleitol'.lf)S, (p:1g. 281) qu··r da 
ção não é urn pt·odu.:.:t•) ilo crime e d:' fraulr, I t.hese: Q:1em dcvr) ve1·ificar as eleições. (pag. 
do emprego d•\ forç''l. 0 violrmc!a. ou d:t 1i'essão ::105 , doetrin:t eoncr.rdemr:nt:e. E' notwcl t:~m-· 
e 111ten~enção lU( 0 tta o governo, 1:or :-i e pm· b:;!·,:. a s~1a reilt:xão philosophica, palpitante de 
seus agentes, ãntoridade~ e funccirmarios; Vl'i'd:l.{le, historic:o-r!olitica. 
c apul."ar toda c 'lual•ltl'!!' incapacidade, incom- , (( Ccsi., é cors:l. g'!~Jlel'almente quclla sen-,. . . .· - . . . . . . . 

•"' • • •. C.J. '" • - . ~ J i. ( ! ' 

substa.nci:tes, on d•' (p.u~lr1ner t:·rim'cl, ou .[o!ir_·to 0le:~ioni, ln Camere, gind~cano-non come giu
q•le vicie c annullo a eleição do nt'PSm11ido dici. ma comn g-iurati, osüa. piti, schietta-
eleito. • n'ent;n, com:.' partito. 

P:a·a. !'C:" '.'Cr(l:Hlcit·a c comp1eta a nor·ma1 (( Quindi lo scandalo di tntti. i parlnmr~nli, c 
verific;:Ç:'Io d() poilet•es, em:tprn que :1 _jn~·is- · cosi :1nche uld nostro, •le vNler oggi approval:~ 
dicr;:1J r) competencia das camaras le;;:slativ!ls un:t de:-:ion,~, fundando:-;i sul tal principio. che 
s:Jja :w:ph o lin·e, S"tn lirnitaçib, o:: :·e:;;r.;icção ":n·:i. cli,;:con0~cinto -domani, 0 forsc og·gi stesso 
algum:•, sn.lva qt::t1ttuer excepçfio pt·l~es:abr-ie- nclb medesima to1'11:1ta, tt·:lttànrlosi di deputato 
cid:-t- exprcssarn:' nt'~ -nas constiluiçõc•;:; po'ii- di p::rtr1 contt·;n·b. E' inutih il disse1·tare. al 

• • I a'"L. ' ,. , • • • • • • 
o - . ;:-, , :::- .. , 

Ou, por ontt·a, 1: ;;:;c,gundo ::t ~>xpr•·s~:"io consa- sono piti for: i della vcr.0 (lella justizia.- Ln. 
grada. :Ut\ phrase c;;nceitno~:J. cl~ u:n pnblicista natnra hamana~ é :<tata, ó! e pur troppo, sará 
-as camo.t·as verificam, 1'111 n·:im~ira e ultima sem n·o co~i». 
msta.ncia-:JS podere;: d'3 s•ms memb:.-e•. 

(Sic), a torr•nte dos publicist'ts de tod~s :-~s A. doutt'in:1. dos publicistas, õ consag-radn. 
n~\ÕI: S qne QC_ius? é cit~r, para rmtr:ri:::al' d:)u- pela5 constituições- dos )OVCS livres, de ro-

, ~.. g1men pn.rlnav~ntar. 
Si tal ú () serttidn,' e o ; h:mce rl:t ~I:Lt·ibuiçft.o Por :-ti)I'CVbr, c si) p ai'!'. cspccimen rogubrlor, 

11:> v::rifi<":lr po11C:t'C8, f[ll:tl póde Sl"r n. :-:na com- (pm·qtHl a illnstr~~~~ão d:l. nobre comn,issiio do in-
11l'C1tr!nsão I'!Xt.Bn::;iva ~ qur•rit• :, o sabe molho do rln') en, e não t': par:1. 

(),; pulllic!stas J'espon;],' ln: O :1.c!.11, nu !':>.cul- elb. (ine cst~rcvo, m~s para a opini:"io publica, 
dade de verificar pDd;;.res ebctivo-: e politicns, ::: :;obrctudo pur.q, 0 districto q uc me eonfctiu a 
ab1·ange ~odo o processo eleiton>l._ prima.rio c hourn. rle rep;·esental-o). cit:rroi n.pr'nns a Con
secun,!::'t.rw,_c:n tocl:'l. ~ •:rd:'m., .-:cr•e, e pi::a.-"0S ~tit·ui\ãO d:l Belg-ic::~.. nnnotad:1. pelo sabio pu
de. ::;uas va·n:~s (:p" ~;'i\UC~, ~~es ~~ :: fr:r::nn.çao elo b !ieistn e profes':or Thoai-::s!~ll, illustr:.'l.da com o 
a~1stamen~o, e dn. In_:-:;c:·Jpçao o~ c_lctccr no rr~-, 0~,t:t Jo cl'a doutrin:-:., d·:~ legisln~ão e da jn:·ispru-

... 1 • •. .. 1 • • ~ • 

~euniiio do., coii (·~io ~ clcitor~e-~ 
J'C pre~en t:tnt:) . 

Assim doc:rina ::1 :~int-ni rn~1s ~I:tn. de di·c,it 

CL0l1Cl:l . • 

''Diz o :-.rt. ::.i dr. Constitui\ÜO Beign.: 
um:1. das cnmara:':, Ye!·ific:~ os po~~ercs de 

Cad:1. 

. ' ·~ o 
const. 188-1. c~p. '12, p~g-c 5S:.l:-<< Vériflcation r 1~sp • ·i tr> se s11s:~! ta 1·cm. l> 
dcs pouvoi;·s- jl,i : - ElciL·) nm ~~andidatn :t 
c:.tlU:tra. rh-: tlcputaclo.'-, ou }l O :;;cu;tdi1. im:" :rl:! 
sauer: si :t cleid1o ú \'al irh. :;i o e!ci::J i i.! i!! o << COIIIIUI:Ilt:ln•ltl. :L' uonl.t•i na ,Jn :tl't1:;o, o sabio 
dit'0ito de a;.!'it: con1:J t'Pf>J:e::; ·:n!:llll•; :[•) p:ti:~. prof•~!:i':'Ot ' ensina: ~\s ~~alll:tt'as devem Lct· o rli
( Fidc bcnc kic ) . t'• •ilo <·xdu•i\·o tl~ yeritic:~.:·, em ullilll:t ]ustan-

« .As r <>g'I'<\S s01 l '·' o élcilot·:ulo. r-:ol11'0 a dc:~·i- cia, os porle~cs •1c seu.; nwHlbros . Elh" ::i'lo . a;; 
b;lidn:lc, sr;l.n·o :1. lib •nb :e c sinc ·ri !nd · •l:ts unic·a:'i ,·ompetcnl:i~ .. pnt·a jnlga.r. "i as pcs,:uas, 
clei•;i5e:': , !'o1·:un r,bs ' l'\'a1h1-: pelo callllid:lln c pot· q•to s · apt'Pscnt:un com~ o~ eleitos rio .cot·po 
seus partid i!' tas, ai ni !:.~ •jilG fo::s"m ftl ncc!ilnaJ·i,,s'1 clcito:·:ll, p: ·ssucm na rc:dtd:vtc, eso::\ rl'whdado. 
N:i:o se porlf'!t':i :1 pnr:11· :d~·11m:' i nc;t p:witlac!<!, O:t E". n. pt•im .. ir·ll C'ondi1:i'ío •Ir: su:1 in1l,•pnndcncia, 
::lg·um delicto, que \'it~ i '! a cl·· i1;:Tr do l'all•!i !:üo n de :-:n:t 11i.Q'eir.1:l.cle. 
vencedor '1 ,, A j ll ri ~t1i eç:io pw!:1.m~ni::I. I' ;u, r' ,c'fl1}ii! da~ 

<< ~\ctnnlm~n:r: 0 scn~.r1 r1 " c:-~.m ~u·:~. l'e:::pondiJm orl!l'aç iit::-: e':drrmtes ó d:1. csscnci:~ tio gover·uo 
:, · ~ · r .. J ··1.,. 1 . . 1 • .. · :·o:wc:-cntau\·o.)) 
•. L cls:-;5l'·> (j. llOSI-UC~, •• . ( CCl•. ,JJ) so .JCrnnl .. ~·l·:er(. ·.C t:-1 I o· mCSI'c10 ~nh;n e ot•l:hodm:o ll!rblici~tn .• cxnmi-
0 ~~ CitO O O C"' l lHUO I'O i~i'O.~CUt:~::!te I O C lS l'IC 0, ' - .• ' ,, . - _. . . • 

' ;:. . · . .· · nando no n. 1 t'-l :L ''Xtens:to rh nt·er0"'!1 tw:t 
eolhido li \Tól o "v o ltn: t~-ri:nn'~1 : to, co;n l)er'fr,ito tBrhtm :· n~a r TII)s t:-. m<' t.l:'ri:l. pl'ofess:l : 

' ({,O :ut. ·!GG do f'.l.l(lig-c oleitot·:.'l.l Belgn, aUri-conhccimr.nto de e ~ n s: :. , 
1
. · • · · 1 ~ 

« Srgllndo ::, c~:pt"I ! S S:"io c: rU. :;t~' l ' :1 :la, :1,;; C::lll1:l.

r·a,:, vcrifi. r~:un, l!m pri w~i n1. .. ni!ima. insta.n
ci.a., os pucl•·rc:l d•! :--:e us Jucrllt,ros )) . 

'' E!s :thi, eet'!.i;;sim :lit ''IJ to, · unJ;I. 0tJI' i:lt;ã.n 
j u•lici:u·in. qw) deV0 1';:t snJ' t'Oilfi:1rl:1 - a jlli :~cs-
0 cl r~l<Cmpenh::dn. jul'idicr. JJtcato. Ell:: é, p n:·:··m, 
coníiat1a a hnrucns uxclusiv:-:menl ·~ pnlilieos:. o 
muitas ve1.es, as vali·!nr:lies nu im·niicL1çi:íes, 
as~cntam r!m mojivos unicamente po1iticos !. .. ~ 

llll "'- :i.~ c:tm:wn.s n c li' () ltO dr' pronuncur-sc so )f•; 

a Yali rhdn d:\s op:'l':cçõcs cleitor::to;.; ]Wlo fiUC 
l"~'spoit::t. nr!:' :--:ens membros. Att~tdenclo-so só
me nt•) :i. li!t.J•a do :tt•t ., podt:r-se-1a suppo1· qne 
tcrb :~ cnnq l t~ lencia · do p:w lamoul? se rNht:r. 
a11ni ao ex:tttw <las o~ywaçGes eleltoracs pro-
pt·iam"n!:e dit:ts. - . • 

' Tal. p:)t•ém, não .~. o alca twe d1) d11·eüo de 
\'l!ri n~:nç:1o ~ d•• fisca Ti:::aç~o : conccditlo ás assem
bléM legislativas. 
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« O art. 161 do codigo eleitor<ll, de\'C ~er 
combinado com . o art. 34 da Constitui.;oão, du 
quai ci corollario. As camnr::ts silo arb:tros s:t
premos, de todas a>; contostaçíje;;, que se susci
tarem àcerca da validade das eleições de seus 
membros. Elb,;; tem incontestavclutt: nte o po-
cr e nu - - • , -

O mesmo cximio professor e puhlici:'t:'l eluci
dando ao n. i84. ( Comment!l.-:.-io ao citado art. 
34) a questão <la perrnanencia. ·las listas ~lei
tonvs. nos termos do art. 17 co codi.:;o eleito
ral Belga~ e até que ponto, o pt·i!1cõpio da per
mancncia das listas deve ser respeitado pelas 
camaras, professa: 

(({ As c:1m:1ras são. in~ontcsta"'"elmcntc juizes 
em ultima instanc~?'· de t~da.s as cont:staçõ~s 

toraes par-n. a escolha de seus membros ; mas 
esta alt.:'l. jurisdicç:1o, não podo n~>m d"'e ir alé 
o onto de concednr-lh~ a faculdade de clero.~·a.t' 
num ca!;O particular, :lS pri'SCrJpções ot•tJwes 
das leis em vig-or, ao tempo da. eleição. 

As c ·maras n:io tem o dircit9 de 
po er ::., q 
lhes conferem ; ell:s não po:lem, oobretudo. 
assumir attribuiçõcs que a 1egif'l:lç:!o e::tistente 
assign:1., confere a ouir:ts ~:uta:.-id:.:.tles. Appli
cando esLes principios :i especie que nos occu
pa, torna-se evidente qu:) :~s caroaras não t ~m 
o poder d·~ tocar nas list:~s ~>leitol·a~s. (Vide 
bene), quando estas ti vere::n sido regularmente 
organi,;:a:las. 

«A lei eleitoral-confiou-i outr:~.s ;,.utori-
•• ..1 

~~ l ist:-..s, indiviG.r:os, ·que não tinh:1.m qualidade 
« pat·:\ nellns iigur::trem; i;:;to re;;;ult:; do di
<.< r ,:ito de iuquct·ito. Não é isso, po:.-,··m, motivo 
(( para roconhecer-lhe o di:·eito de destruü·, :1. 

<.< obra, legalmente ieita pr;r essas autori
« d:tdes. )) 

o tl ' 
gut:>m :em o àireito de tocar-lhe, em todo o 
tempo d'~ sua dUI:a~íio. )) 

,. 
tema t<1 i a~lm1tti !o pela camar:~. dos represen
tantes, a 11 de Dezemb1·o de 183:1 ; pot·ém c.;;sa 
decisão nem por is~o po:~ termo a to las as con
trO\'er:;bs. Qual é o pr-incipio que domina tocb 
a lei. di:r. Delcb:: cque? (Cornmentario sobre a~ 
his eleitoraes, cap. :30, n. 07~).) O p::-incipio é 
que sómentc, <)::: V<!.rda.deir()s, OS legitimas olei- -
tore:::. têm o direito tle vo~a;; q11e, to la. a vez 
que; houver viobçiio des :e principio, deixtt de 

' e! i ·.ão. m~·a e ~incera. 
« húpedL· p _•la violoncia, qno vet·,~adoir~s 

eleito;cs Yotem, cu procm·ar, por meio de elei
tores fraudulento~ (vic/.c bc;1e) um:~ m~\icria. 
act1ca, c pro O.í:lr o mes:110 rcsn · 

p1·e um::. fra.ado :i. le!. Si a Cam~l':t n. reprime 
n'tun caso, p:, t·qne não teria o mesmo direito e 

r - I ,,_ 

ma'J.·~• ann nll:1.l'i:' . n el11i,;ão vic!ada~ pela pressão 
ào t·' rro:-. pela viclr·ne!a, pe};!s :1meaças do go
Yerno. e consagraria a validade d~• !~leic;ãc, {[lle 
hou\'esserr..t sirn11 belo, ou f,q·gic:lclo a duplici
daàe e a u~mrpnçfio clf) direito elcitOt·al !. .. 

(( Pi·efet·imos a. pos;;ibilid~vle dn. i!lju.:t!ç:t. n:~ 
apreciü)~lio das circumstancias. ante;) t1o que a 
obri ~a<\ãO immo't':il de !'OS Deitar u:.n resultado 
frau~ÍnÍosaroentf.l tramado. · 

a s- • . o • 
a tal re8peito se suscitarem. Os conselhos com- vü'o ter. em dert•adei; :t instan.~b. tod·!s as que;;-
munaes organizam as li~t;:-.. s, as deputações tü~s re:ativas à validado de urn;~ eleição, que 

, I ,- 1 iaes estn- ) 'de · esür vicbcb. ela fonte irupura donde 
tuem sobre as reclamações; a appell:tçfio fict deri\"':t, .. 
franca para o tribunal d·3 app81hçã.o do d!stl·icto, « O direito do et·:t:1r. estú s: Jhodinado :t 
e alóm disso J10clem 3S partes interessadas-rc- diycrs::s condições. po~t::s p~h lei na mesma 
corre1· para o Tribunal de Cas~açilo. linha.~ tão im?e rio~a 1\Cilt'~ c:cigida.s, ttmas como 

« A lei. tendo as,im clara c precis:nncnte o:.ttrns. 
<.< indicano :ls autori.hrit:~s compctcn-r!s-p:1r~ << :\hts, cntrct.:uto, faznm ·S0 cli~tincções qne 
<.< conhecer ela regnhrirln.de da.c; lio;t:as clni- :\ lei ,.!'prova, tanto na s~1::1. letra cotuo no sc:t 
<.< toraes, é cvidont9 qu(;l a~ camar:ts n:J.C) po- es;1irito. 
« d~m arrog::r-se e~sa missão, sem cumm•! tter (( Cumpre n 1.-.p ta r nmn rcgm commmn. que 
um :1.buso do poder.» ntio ::dm~tta f'S5e,; myst,'riosos c •pricho", co~n 

«ReieYa obser.-ar que esta interpr·.;tnçiio ó que sn n:lo pód!J macular a lei. Tud:1S ns conrlr
absolutamente conforme :::o te~to. Xos termo;; c:üe.; exig-idas do eleitor. o são. s 1b 1wnn. (hl nal
do art. iG6 do Codigo Eleitoral, as ca.marns li1!ado. on entiTo tF~nhum~L delJa,.; moti\·ar:i ~'· 
julgam da valLJado das op.~r ~ ~õcs eleit1):a~s. nullid:vle da. eleição. so ~>st:t dcpenr!er do vütO 
Ora., essas operações são mte11·a.mont~ mde- illcgnlmont•~ datlu. (Delebecqtl :) citado snp:·a). 
I:endente~. d.:. vnli.ladc d;:s in~cripç~es, nas « .:\. t:1o JOnàernsas ob·r.ç'ü·):': c fnlminantr: s 
15 :ls 1 · ; ::u·~nmontos ,·eiJ.,~xtO!l!l. )Otnss"n: ' )Ctn ver-

a lei instituitl um unico juiz, a camara. P;~rn. nade. Cftle :":Ô tem direito de \·ot:tt• nquelles que 
as list:~.s eleitot·nes. clla e;;;ta.b'lecen juizes. om 

1 l são Yc:·d~deit·os elr·itol'CS ; mas. por quaes cu-muitos o-r{~u.:;: o con,.:;o1ho commun,, . n c :)put.a-
ção l)Cr~t n~>ntc do con~elho lH·oviu~ial. c hoj :~ l' :: ctere:S se di-tingue!ll. os verdadeiros eleito-

res~ mais o t~·ibllnal de ap ; ll'll~·l}fíO. e i1n::tlm '}ntc . 
0 Tribuúa.l de Cass::ç:io. Ei ..:-ahi. :is attribui- «Por ontr,1s tet•mos. a qw>m s · ~ dev~~ I'ec0-
ções dn. c·tda. pnd·'r, d:u·a o pl'ecisa::uente deter- nhecer ·•:-:sa dt~ :: lid :,do? Não s~r:i ci:f110llt::> qnr) 
minnd .• s pela lei... I fig·ul':t!•<!ru ;1:1. hst.a uo tnornonlo em l!'''~ t..o!l~~=" :;s 

~<Ve1·da.de ó, (\•idr~) qne :t C:lmal':l. pôrle in - c<.m tesli1çÕ:'S <!st :Io julg-.td:1s. < ' ~Jl:: uJtun l w::;ta_n
« q1:1crir, si as autorid ;des pdn. lei r!UCarrga.rius 'i c1a. no mcruonto em que a_hs~a tnr~o~t-sG lr
« da formnçiio da.~ l1sl:ts, por erro~ o tambem revo~:wd, permanente Ate a rc\'lsao · an-
4 por fr:ntdc, admittirnm, 011 manli\·ornm n ·,ts mt:l.l L.. . 
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T:tl é a lição d~ sabio pr·ofossot· e pu blicista. 
Rele,re & illustrada commi·,são, t:I'J bng-a 

tr·anscri p<;ão. 
Do cxpvsto vi~-sc,c liquicbmnnte,q~10 ~ó se re

pu ta permanente,(e não vitalicia, ·c:.>lllO approuve 
ao contestante c ualifical-a a 11 u:tlific;:l ·::to, ou o 
a lStamento e ~~ eltores, p8l'feito e acaba:l•J, 
legalment(: feito, pelas autoridades competentes 
com publicidade e observancia. doa ·termos, 

:- w • 

' v ~ 

regulados pela lei eleitoral vigente. 
Somente a '!U,llif!caçüo, ou 11 alist:J.mento de 

eleitores. assilll feito, c.l~pois de r~xh;mi·idas to
da:> as vias lcg-ae;; de .reclam:Jção e recurso do 
juiz municirn•.l para o de direito da co!:1:uca, e 
deste p:1ra a. l'Chlção do districto; só o alista
mento de eleitores. nestas condições jul'idica8, 
é que se diz pet'f,·ito e aca.ba. ·!o, estavel e p·'r
manente, _ inecor·:i v.el e irrcfo_n~::vd, salvo 

, 
pol." nova;; inclusões, fl elimina.t;ües. 'l no r nos 
C:1scs p1·evistos pela. Constituição do Impcrio ou 
t)ela lei eleitot·at vio-entl. Or·a Lal nfi.o é o 
caso, nem a. hypothese do alistamento el··~ itot·;,l 
de Sento Só. ~\l:os aind:t nã~ é tem no J.•J ful::Ji
nal-o, f~zendo-l~e a appl!c:J..ç:lo d~s p:·i n :!i~: os 

r!!.l, parlamentar·. 
PermiLta a. illustr.ab cornmi.ssão qne eu fun

da.mentc e a.utorise ainda as 111 in hus th,!sr:s o 
conclusões, com muitas outras fontes, e auto
ridades, e a.;)enas pe;· sum til(( cop!ta. 

Al phon:;e Grun, autoridade na matP.t·ia., por
que, além de advo!:;ado, e :1ntig-o t•ecla.ctol· ern 
chr~fe de Jfoililo1· F,·ance:;, er~ chefe da sec~~ão 
legi,;la t~va. e judicia.~ia no~ ;• rehivos do Im perio, 

collecção d ~ d~cisõcs do corpo lr~gislat.ivo Fran· 
cez,de :1~52 a '1864, ew mtücris.J· ,. verificação de 

aderes estabelece ao nA14 ao-.t6tusc un n.425 
pag. 177, tratando 1ta permannncia das listas, 
de revisão annual, e das reclamr.ç{bc;, a.~sim 
como da lista d~finitiva. das a<ldiçües e sup
prcssões-do Yoto J~ pcssJas não inscriptas
Affonso Q;•um. eut0nd•.1 que as listttS eleitoi'aes 
são permanentes, t:;nto no rc:'gimf'n do.;; de~re
tos de 183:2, quanto no <la . legislação antertot·. 
:o:~rnpre que são organisada.:;:, de conformid:td.e 
com as l~is, que conf,:rem ou rr'conheccrn o lh
roito tle votar. e se tom:11n d··finitivos. clesJe 
que decon<do c expit·ado o prazo l•.·g-al ~•ssi
gnmh:, ning-u.;m contra :.·llas t·ecla.ma, Ott re
cOl·r·~. 

Em cunfir·mação <ia. regr~t, cit t vaJ•ios casos 
de eleiçõc~ s !lllllllllaclns,por vicio d.o ·alistam"nto 
e inclusão dr\ incap~• ZC;>, m''no:·e:;.cstt·a.ng-e il·os, 
. li tlt• s . 

A mesma. ,juri~;,rndencia eieitoral p:'l.l·:amen
tn.r confi.t·maru: F. I-Ieroltl. Le Droi t Eiéct•)l':tl, 
devant la Cout· de Cas .;;a tion,18Li~J; \'iclor Cha.r
nes e E mil~ Feitu, Le su!l'r·age univr)rsel l't le 
droit elector.tl. i i-!65; Jules Poudr·a t! Eugcn·' 
Pi0rt'''· Trai t0 Pratique de O roi t Pal'lamen taire 
18i\J; r~ finalmente T. E1·skine .May • .:\.. Tt·ea
tise of the Law, Pri\rilcges, Procecling, and 
Usagc of P~u·liament, L86t:: . 

Eacudado em tão competentes autoridades, e 
apoiado 0m t:io solido,; funcbme.ntos, p<trece que 
po ~so. S<\lll tacha. de tem,~ r;.trw. afoutPsa pe

V. n.- 20 

1·ante a sciencia~ a lri e;, jurisprudencia pa
tl'ia e e.;Lrangeita. fJUC o ali:-;tam•mto de elr•ito
t·o>: Je Srnr.o Sé. não é p01·manent·~ n1~m esta
~c-1 ou definitivo, q:1e nunca se to:-nou irracor
ri\•el e irreformavet pua que se lhe attribua o 
c:wacLer de cousa 'u!•,.:::.cla, e )OS~a a licar-se-
lh.; o aphorismo <.< Resjwlicatc~ 1n·o vuitate ha
bl!ito· )), 

Pelo contrario, alli nunca s:~ fez distamento 
"' • , . 0 .- 1 • j .. 

t··tl! serl'ido nulla e ct·:m: nosa:nente parn. duas 
ele:çües de dcput:ldo :i Assembléa Geral Legis
h~1iva, r~ a alg;:mas de Asscm!Jléa Pt·oviocial. 
é um àlist·,rn·~nto cbndestillo 1: fraudulento, 
qun nanca foi conhecido e publicado para. dell0. 
r•)Cot·rt~t·-se ; :Mts ft·.tUde colossal, p:·oducto d·e 
um crime, é e t·Jm si.io scmpr·:J mystet'Ü!Sa.
ment~ V<!lado. ft:chu.:.!o a set~ sello:;;, e cautelo
sa.rnr•nte re~guardn:lo d:t pl'o!ànação das Yista~ 

' 
r-Ias, pal'~ qne recorrct· inutilmente ~lauto-

ridades e a direito nstranhos, quando tenho na. 
;atl'ia, e fclizruente uara maiot• cuwulo de 
presti::io. no g-overno actual, não me nas d• ~ 
dou;; ft)l'tOs u:·o~,uci:;. os Sr.s. mini:>tros d:~ 
g·uc~rra e da :1 :;r·icultnra ~ ! ... - . - .. . 
pass,uh leg·istatura. rlue ambos fi.rmar<.~m contra 
a Yalicl:l. ie da winha eleição. p·~lo mesmo dis
tt·ictu, parecct· da que fvi relator o actual 
Sr. miuistt·o da. ~un l'l'a. e votos vencedores 
qna.tro de:•nt·!dos:·· represenr.ant·)s do p:Jrtido 
libet·:ü l'cln. provinci~• d~ Bahi~1. eu não fui 
julgado, senhot·Ps, fui victimado pot· maus ~d
vct·sal'ios poliiicos. 

O nobrf1 rei:Lt.or da commissão, fez um 1·e-.. . . . .... 

e su pprimin as mais concludentes das. minhas 
nllen·a.r.ões o prO\'as. E assim ao 2° cons1derando o • 
disse: 

« Que tambem não se acham demonstrados o;; 
vic!os e fraudes donunc:ia. los no alistamento 
eleitorai dn. pa.rochiH de Sento Sé ; porq;.ranto, 
à o ~~:ta me judi ci:ll d,> livro d:1 qualificação, re
sultou ficar demonstrado, que elle ne11hum 
vicio r0vel·1, fl n rom mcsruo, vestigios ou iudi
cios ne fal::ificaçiio denota, accresccndo (vide 
bene) que do alistameP.to elcitnr·al. ne nhum 
l'Ccurso f,,i interposto. nem t~ntado ou eml.m
rav'Ldo, casos o~ee;; l'm qn·· :'L camara, 1.0 exer
ci<~i·J do s:r:' a.ttribuiçfio con;.ti tucional podia 
a.p1·eciar t:~ cs fr·:: udes . e vi cios, e demonstrndos 
este:: annnllat• ~~ elr·iç<io, nne em tal alist:tmcnto 
fr·attdulento se ba~oasse. /C.:ndido do OliYeira.) 

O nob~e deputado m 'mbt·v ~··. commiss~o . e 
repr·nsept:tnte então, como h~J; •. d:l. provmc1.:t 

" '· lU. <. '-' 

cultu:·A, :iss::.:n::o.ndo o par: cer. dr~ accó1·do com 
os s.:~ns collegas. fez a seguinte nota\•el rc!:i
tricr.iio hon:-Ósa. :i sua conscioncia de juiz. e ao . ' . c se!t c~1r .• ctor ,ie honr •Hn hone;.:to.-:'..ntonlO ar-
neiro da. H.och:t pch conclu~ão, c com res
tr·icções, quanto ao 2'-' consideranllO. » 

2\:1o comp::u·ecer·am :i clelibcrâção ~a com mis
são dous memb:·o;;; da mesma, o pres1dent:e con
selheiro Anton)o Moreira. d~ B:trro;;;. ~ o nobt•e 
deputádo pelo P<~rahyba, Dr. Anisiú Sa.lnthiel 
Carneiro da Cunha. , 
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Tive em meu favor, o e.::clarecido. ju:::;to e 
solido parecer srp:m~odo, fit•mado por dou;: dis
tinctos brazileiros, dentre os mais notaveis 
por sua illustração. conscienda e caracter, os 
:::;rs. conselheiro Paulino José Soa.1·es de Souza F . . ., 
luminoso e consciencioso voto, defendido com 
sincero calor d'alma no seio da commiss:1o,:pelo 
Dr. Francisco Belü:ario. honrar-me-ha sempre, 
e raz pen ora. a a rum a gra L ao. ereço-o 
ainda hoje co:no parte integrante, de:;ta refu
tação ~ contestação do meu contendor. 

Pois bem, senhores da illustt·ada ;2a. commis
são de verifica~·ão de poderes, a ques~ão de Sen
to Sé, está vencida, pela. pt·opri:~o confissão 
e voto dos seus signatarios. os actuaes minis
tros d.~. Guerra e d~J. Agricultura. 

O pr·itneiro re~onheceu e procliunou o princi
pio de competencia das caruaras par.t an.null:t.-
rem e eiço,,·s Yici:). as, por a i.::; amcn os rau
dulentos; mas negou a fal~ifit.!açi'io. a iuterpo
siçã:o de rec:1rsos.~ q udquer embaraço ou obsta.-

. 
O ·segundo contestou as asset·ções infundadas 

do seu collega. contrarias á vel"dade paténte e 
a rova irrecusav,·l constante dos auto~. e f!il-
minou o hlist:nnrmto dr-\ Sento Sé, por clanles
tino, simulado e fr,l.udulento. 

QuiJ dicam plus ? Ha.beu, igi tu r. q uod accu
satori maxime opt:Lndum. confitentem reU!u. 

Em conclu;;ão. pois. quanto ao ali:>tamento 
dos eleitores de Sento Se. temos : 

L o Que a nobre commissào de inquerito, c 
a camar.t dos Srs. deputados. é competr~nte 
pat·a conhecer de :•list~tuJentos, simulaJos, frau
dulentos e falsos. 

2.v Que o alistamento de Sento Sé reune to
dos esses \"icios de nullid r de sub.;t~mcial. 

Agora só resta o exame. d~ questã~ de. facto e 
~ . ~ . e 

alistamento de Sento Sé. 
A verd:<de irrr.cuswel é que e.ín SGnto Sé não 

houve alistamento eleitoral, qnanto mais regu
lar e solemnisado segundo a lei vigente. 

Basta olhar para os títulos do c a p;tcid:lde 
dos pseudo-ele i teres de Sento S<3. 

Simula.. s l no pretenso alistamento, o n umcro 
de 224 eleito::-. s ! 

Feita a. autopsia cada.vet·ic:~o desse corpo gan
grenado~ sanioso e putrido, esphacela-se o ar
tefucto d:~ fraude, e desfaz· se em pó como os 
pomos de asphaltite i irradia.ç-:Io da luz do sol 
da verdade. 

Desse ingente e~quadrão de :â·l eleitores, 
193 ::;ão alistados a titulo de jurado;; Je 1870 ! ... 
Sõmente os 31 restantes o são ;or outro:s ti-
tulos. 

Pensareis, senhores, que o tivessem sido, 
pela prova de renda legal, a titulo de pr·oprie
tarios, faz l?ndeiros. lavradores, negociantes~ 
artistas ou por qualquer outt·o de pt·ofissão li
beral? 

Engano manifesto. Os 31 t·e~tautes ainda. o 
são, aproveitando a capacidade leg;al . confe
rida a c~rtos cargos e funcçõc~ publ:c?. s, ;• 
titulo de juizt?s de pa~ e verea•1ores. p~lo 
art. 4o da lei de 9 de Janeiro de 1881. 

Só esta observação basta para co_nven~er da
rl uella calva, mas arrojada fraude. -

Sento Só, da noite para o dia, contando 193 
jut·ados ,qualificados. na rcvisã~J de 187\J. nu
nwro su·periot· ao do termo da cidade do. Joa
~eiro, ao do C:~pim Grosso, ao d,~ Villa.-Nova da 
Rainha, ao da cidad~ 'da Jacobina e ao de qual-

.• 9) ,. • . . . . 
pela estatística eleitoral de cada um. Onde e 
quando l'Ôde Sento Sé qualificar tão avultado 
numero de jurados 1 

.:. ma no antigo reg-iruen do Cod. do Proc., 
em que exigua. era :~ renda e~igi ta do juiz de 
facto, que pocha ate ser analphabeto, passe, 
cor!!quanto escandaloso. ll!a.s. depois da re
forma do Cod. d•J Proc. Ct·im., operada pela lei 
de 3 do Dezembro de 1~41. e pelo Reg-ul. 
n . 120 d·~ ::>1 de Janeit·o de i842, que exigelll 
par3. o .i uizado a re:1da do eleitor e o sab >r ler 
e esct·ever, onde vai Sento Sé excavar 10:3 ju
rado;;~! ... 

L .o~ -..I • l ) • ' 

um iwpossivel ab =oluto, qÚr~ po..:i-:a ter Sento
Sé esse inculcado nutuero de jurados. 

1\'lus. si l'(~rJmcnt a r>vi~::·- ~ -q 
rou. nada mais facil do que e-s:hibit• a prova .' E, 
qHi osserit, onus incuiitbit jJrobandi. 

A revisão d0 1870, é o facto do qual pre
t•!nde o contestante deduzir dil·eito, em seu 
proveito; eia, pois, a pt'ovn. lhe incumbe, no 
rigor do dir ·ito. 

Mas, como provs.r o impossivel e a falsi
dade·~ 

Aqui o meu contendor ladeia, tergiversa, 
evade-;; e com subt,.;rfu o-ias a vill sos 
tod prova declama, dett·ahe, diti'arna aos seus 
ad\'ersarios. 

1\hls. e~hi~ir a pro\·a da revisão dos jurados 
' . • • • ::i nunca, nessa nao ca c e e. 

.:ibiit. cxcessit, evasit entpit . .. ~ 
Quem fez essa re\·isiio, em qu~ data, de que 

livro consta ~ 
Addusa. e~hiba a prova authentica, unica 

leg~~l e convincente. :'\ão ó c&paz. 
O e:t.-juiz de dil·eito da comarca do Joase1ro, 

o Dr. Alvaro AntOilÍ\I d.t Co,;ts., meu primo e 
amigo, di,.:se o cont•,stante, que foi o juiz uü di
reito t[llC a p1·esidiu. 

Puis L em ; mas o Dt·. Ah·a.ro. da coma r,~ a de 
S . Jo.st; do .Mipibú p:u·a ondn foi removit.lo ~:1. de 
ltapicut·ü-met·itu no ~fat·anhão. pot· n:lo poder 
1:star no Joaseit·o. pelo cl'ime de s'~r conset·va.
dor, ou de nossa f:tmilia. o Dr. Alvat'O 4ua.udo 
soube no H.io Gt·a.ndr! do Not·te do alist~~mento d~J 
eleito1·es Je Sento S/·. a titulo d; l ·uru ios da 
revisão do anuo de 1879, contestou log-o o ex:
ct .. '~so fra.udulenlo affirmando q uc não fora elle 
quem presidira ãq uella re·..-i:;;ão ~ mas que foi 
feita no tempo da sua judicatura. Contesta, 
pu:·ém, o numero de 19:~ jurados, e affirma que 
n;io exceJÍ:l.tu de LiO a 90quando muito. (Doc. 
n. 45 ) . 
, Concedendo dl3 bat·ato. o maximo , ainda 
i1 ssim a ft·:·nd~~ eleitoral do alistamento de Sento 
Sé é Jo 193 jurado'õ ! 

E' put·a phantasia. senão afoutezE- Je~ma.r
cada,affirmar o contcstant.e que o alistamento de . 
Sento Sé é sincero, verdadeiro e legal. 
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Tanta. impavidcz e segurança maravilha, 
pasma !. --

0 c:~rto é que por espaço de mezes con;;ecu..:. 
ti vos es.ha lll"ira.m i ncansa v e i.;:;, p·: ciencia e di
lig~nl.!ia. ? major _Francis?o ?\Llrtin;; Dmu·te e 

essa cer·titlão::. quer em Serlto ;,Ó ~lu~r no J~a.
se;ro . 

s n""anados d•' cu nada er-;~ 1ossivd con· 
seguit· na coma.rc :~ requ•!rerarn á pl"Psidencia 
da província (<H"a presid•mte o :oena 10r e con;;e
lheiro Paranag11a), que requisita.;.:s·: o;; livros 
de Sento Sé, tanto da revi!"i:b .f os j ura.dos de 187!) 
e da,,antoriot· como do ali~t:1mento dr~ eleitores 
e dos juizes de paz vei·e:1dor·es do Sr!nto Sé. 

S. i-::x.., certo, pot· inattenção, mandou apenns 
C I' r tific:tr o que con~tasse da secret:u·ià. ; mas 
não d,~ft')riu o pedido de requisição e <la exame 
dos livros d•' revisão elos ·nrados de Sento Sé, 
proviclrmcia. urgeat~~. poi:S que o prazo fatal es
tava a e;.;gota.r-se. (Doc . n. 46). 

1\a. CO!llai·c~, o Dt· .. Josú Ignacio e o ma.;o1· 

Nem sello de autos e papeis for-enses ou . de 
q uaesq uer documentos, actos e con trn.ctos, etc.; 
nem taxa de e~cravos, nem impostos de indus
tria e profissão, ect.; nada, absolutamente 
nada! 

~1. lista frau lulentamente 22·1 eleitoTes que a 
collectoria provincial foi traspassada para. 
C,1s;.1. Nova t 1·m d R roam: d P'lão A -
c:: do. 

1\las tudo isto é nad:1. 
O que. s_obretudo, ·leva á evidencia plena e 

convence,. lrre~uS'•Yelmente da fraude do alis
t:J.mento dos eLitores de Sento Sé. é a relevan· 
tissima e g·t·ave materia que passo a expôr o 
mais s ::mmariamt~nte possivel. 

A carn:1 ra dos Srs. deputados approYou . 
os requenmentos do voto em s ··pa.rado da 
COJ!Jm:ssão de in uerito de 1881. re uisi-
tan o a remessa á rnes!11a carnara dos 1-

vros de jur.1rlos de 18i9 e do processo 
origin~ü do :~olista:nenlo Je eleitores da pa-. . 

exn me dos livros pot· peritos idoneo:-; e assis- O deputado falsamente eleito e condicional
tencia du promotor d:L JU<LÍ~·a publico.. Tudo, mentt.:. rec?nh~~_ido,-si e! in quanlum-pen
em vfio, b:Jldado o e::: forço, m:dlog rarla a. dili- 1 den to sem1.re- ;t lide da ,•erdade do alia-
goncia urgente. Tudo cerrado e vedado. (Does. tamento rle Sento Só vehementemente suspeito 
de ns . 47 a 5-1. e A, B. C, D. E~ F.) e formalmente arguiJo de fraude e simulação, 

Invoca dei :ois .. o contestant:: um Stipposto esse pseudo representante do 12° districto, (o 
exame desses livi'OS, t•ealisado no Joaseiro. pre- m.~smo contendor, hoje contestante), ia e vi
sidi.do pelo Dr . .i uiz de dil·eito F'ernando Dei1·ó, nh:1., voltava e regressava a tomar assent<.' na. 
e feito com a m aior publicidacle, per~~nte mo.is camar:t dos Srs. deput:1doe, e nad:t de accudir 
de cem p(w:oas !! . . . - ao app.,llo de honra e de corre<ponder ã. leal-

Nov;L força de petulante audacia ! . . . dade de cavalheiro provando a verdade daquelle 
Tanta publicidade apregoada e silencio abso- alistatnento. Caminhava a legislatura a seu 

· a. o ue re llereram R di!irrencb ·uài- termo :'lem curar o meu contenJor de desem-
cial.ambos pessoas d~ alt~L qualificação na cidade penhar-sc daquel e compromtsso .. e on.ra, a
do Joaseiro, e lã residentes com suas famnias .. ! q uelle repto a. :seu puodonor. 

Nov<~. :'lÜnul:ição d:: um exame cbn.lestino e . qu~pelli~o .por offi~io .do presidente da Bahia 

se essr•s e e1ções or1m ec ·1ran s va i a , 
como exige o nrt. 1:3, § 12 do decr·eto de 13 de 
.~gosto de 1881. (Loc . n. 56 .) 

A P.Ohreza. insig-ni fic:mch c de~.den:·ia do 
termo de Sento St~ , de notoriedad•1 inco!•testa
·vel, em confron:açfto aos outros dous da c-o
m :l rcn. do Jo::z•-:iro. c d 1s ·demais do dis tricto, 
pi'ova-o exht1beranternente o docu1:1ento junto 
sob n . 57. Dell&~s ·~ vê que a coilect•n·ia. ~-eral 
ele Sento Sé em varios r>.xercici.os d·~ 1874-75 
a~ó o de 1:-:iS0-81. nada. ab;.olutall1ente ane· 
cadou, e recolheu á Tilesouraria de Fazend:1. da 
provinci!l. os livros em brant::o. (Doe~ n. 5i.) 

onsa.ram incul pa1· a innol~Antes e honrados 
conservadores d.•quella f reguP.zia (Doc . .a. 58.) 

E ste docum"'llto de .losé Martins de Souza 
Estre!la pulv,·risa essa irl'i~o~ia impntação . 

A ver dade é outra. Colhidos em flagrante 
delicto de fds :da.d"l. apreso.dos com a. posse r eal 
inc ulpa.ti\·a. do fraudulento alistamento, ~i
mulam novo crime, r epresentam nova · farça ! 

Corpo de delicto. porém. pri:n-:1. de violenci:l. 
on viul:.u:-<io <'(\ffi fo:·c;.a c dt:tstruição da mala . •• 
nada di~l50· Pura farça., tudo. 
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Obt·ig-ado o juiz de direito, Dr. Fema.n.iu 
Deiró, a ('um pt·ir as ord,, us ,ia. pt·esidencia nat•a 
sa.tisf,t:r.er :t recpü -.içill ela é:.l.Ulara. do.~ r1epu t';ldos 
exp?ditl ~1::, pt·eci.;;as ordens :is autoi'idadcs d•3 
~enro Se. 

~ ' 
omissão n·: ex·ecu~:io da 1 -~i c no cumprimento 
do <lc\:ez: ofi1cia~ f?i tod:l :1. rc~posta q ne o o teve 

1 

:s-ão teYe ,,ste remcdio ::cn;1o suspend::·r o e:;;
criv;to e re.~ponsabilis:-tr o s:.l)J}?lente do juiz mn
nicipal, o csct·ivão do jury e o ag-ente do 
coneio, a s:tbcr : Dlajor José Victol'i 1~0 de 
Souz:t, .João MonL·il'O de .·i.i.ir0u o Theophilo 
Bispo d-3 Souz ~L. 

In~tallacÍo o proc·~sw criminal po:· denuncia 
. do prOmOtOt' })U uli~o, ll~lO fora.m 0.<: de nu 11.

ciados t·ontme.:ados pe!o. Dr. j:tiz lLC dil'cito 
do. oazetro Ameneo l·1Jt1tn H~1.:·!'eto, que SllC

cedeu ao D~·. F·~t·nandcs Dcirú. Ret·o t·nmdo n~1. 
t'órm:1 c.l.i lei pan 0 Tribun~l da J_-~c.hc:.i'io cl? s;!n 
( I • • 

Pint:, Bart·et.o teYi! :1. :-:u!l s•' ntenç;;~. refoJrm:1ch 
r· ela relação li o distt·icto. po:· accôrdi'i.ü d :~ 21 

• " A R~ '" . . 'I'\' 1' t -

mr:nte fundament«d,l. ·(Uocs. ns. 59 e ôú.) 

Pelo accürdão da. r •heão f:ü o lo sup~~lcnte 
de jttiz municipal, ma,Íor .J, ,~e Victozoi'no de 
Souza (creio set· irmão g e ::-m::no <lo contcst.:mte) 
no :lrt .' 1~U § Gu, 2'• p:u;i:o t:o codigo crimin~Ll e 
o outro no mesmo :J.t'L. 6' o 8°. parte média. elo 
2° pe:·iodo. 

Q.:o queri:l que e!lü fi:r.Gs':'C '? :Que fosse seu 
cutl.llJli('C n::. obra. da ft•;tUOt:l c fal«i Jade do alis
tamêuto do Seut11 Sé·~! Que co:nputasse es~es 
\'Oto~nuilos. pt·odu.do de um criüw ? 

A não fazer o rtue fez, d<::\•ia tomal-os em 

Det)ois do voto separado, d:.1 yotação pelu. ca
mat·a dos t·eqnerirnentos rdativos á eleição de· 
Sento ::3é~da suspensão do julgatnento dess:~ elei
~:ão ft·••urluienta, do novo cr:me praticado por 
seus·autoro:-; pal·a suppt·imirem o C()rpo t!e deli
do, e (k:;t:·uit·i•m as peç::s de convicção Llo crime 
dos deliquentes; depois. sobretudo do accÔrJão 
da. relação do districto qne os prununciou em 
erime <le pro\'ar.ice~çiio o ful.si-lade . .. ·o que 

., 
fact.os n.cct·est·idos e as provas tão 0smag·adoras, 
as resoluções àa cam:'.t'a po;; Srs. depu t:1dos e o 
a coi·dàr) d:t rcl:lcão da. )l'Ovinda. tão ositiva e 
ter::;inantes. qlje tudo rigorosamente lhe ·prc
í>cr,)via, scn:-io o (hver d~L t•, •pt·essão. que lhe 
não cump'l ti:.\, mas sirn ~ est.:1. augusta camara, 
ao rruJnos, a r•lpulsã.o daquelb cynica e petu
lante fraude. 

'Ignora. talvez, o contestante & p:u·te geral 
da lei eleitoral \·igcntH? Poi.:: é ahi, art. 29, 
que e~ti a })lno.a defesa do juiz de direito da 
Villa Nova. Elle não podia. nem deYi~ resi: 
o (' ~ b 

cnmpliee, na obr~t torpe e · nef,t.nda da fraude 
O estygma de f:-tlsidade: d1~ fabricação clr~ colloss:·1l de Sento Só ! ... 

J'lnd falso es:t sobro os :.uni '"Os. J:: I' r'n:.•'S o . 
coreligior;ar'!O!i do men conlcn~lor em t•a.zii:J do .- . . · .. . f· .J • ,. ' ,. •• • · • , • . • ~ . ,-

1
. L • d C1 t c. ,,_ . . n.t•J ttlai . ., Cd .tuat .\ nob.e ~ h,,nt.·de:~. commi:s, ao. 

:1 1:> ·Jtn " OLO e .;:.cn o ..:lC. ~,ao e wa!S 1.1tua sus- 1 
peit~L fund·1b, 111:1a presump~·ão ,-ehemento; é- ::;; ,,li ,~~tan~o hc!lcvolcnci:l. c_ ye~i~ pc~r:\ qual
alguma cous:L w:tis : ,·, uma vcni~de pro\·:da. qt.wt• Yt\';"Ct~b_rl() de •'Xpressao. tmpo~'LVel de 
p0r uma scnten<~a. judici:u·i:L J." tribn11:1l do 2" rever· c cOI'l'l.;_n r nn. ~1Dgus tia. do pra;,o pnra •)sta. 
in::;tanr:iC!., ,1ue r:•pnto ter passado r•m j :; lgndo· refut:l_•tlo, I'eço li·:enç~ e relcYa.mento ú nobre 

conmnssão para concltnt·, sem a menor son,bra 
de suspeita ou d~ allns:Io off~nsi va, com o 
seguinte conceito de Luigi Palma: 

Agora ó occasirro de reà .~ rguit• :10 contest<i llt~ 
rever tendo e retor''i' rindo a~ :-:ett:iS hcrracl:;s, 
desp,·did:1s com ins 100 f<Jro :- contt·a o hom•;:tlo 
e justiceiro juiz ele <Et·eito d;~ Villa ?\o\'a d~ <{ Vo:.:·liom e'-s ::r lib·)ri. ma non sanno esser 
[binha. b:1.eharl'l Aunib:ü Fn: .. lerit:o F.•rn;m- giusti :" e sonza g-iustizi :l. versa tutti. anebe 
des da C:mba H.och<! , wen pt··•saào primo e cu- ver~o gli an·t!l' •ãri o lo mino:·anzc non si man-
nhado. · I t.i0nnc b liboi·: ü. )) 

E n:Jch m:1i" ili!.;''l por e!';ta só ra:-.ã0. \ R·~1norimentos.-l.o Qn ~ a nobre ccmmi-::süo 

1
'1 ' · · 

1 1 , • 
1
• 

1 
rcyuisit~~ de novo a I"env ·s,:l ofliei::d do pro~esso 

·.oi: · o :nvn n~·ra;' " · e0!1L!'a o Vil'llS 1 a~: : :m- 1 • • 1 1. 1 · 
• ..1 • · - ~ 1 1- 1 .a 1 •1 'I ortg-mal <o a t~t:tmento de e ettores dn paro-

ma e r! : 1:!7l'lg':l; lUtl) ~e:n c:-.. eanniH' ft9 a~.H dri'â de Sento Sé. 
l~s. 

. . . 2." A tiO lh~ro d ~ alistam0nto d~1. mesma 
Co:1tt·:~ .:lle \'O:lJJtou o ~.:wtesr:tnle l:n•,,s "\' til- "'"or.h ' _ 

c:aui(:.<s. fnndiu ::ts sr;ccrr' cçõe3 d:~ sua bilis p ..... ~ l'l , 
hepa thica. deve cst.:a.l' mais urn púuco :1lli- :L () A elo livro de :.i S8; g-na~ura r(os cl"i.tores 
viado .. . Yena po;·ta,·u ;il, pm· ta maloru;n. I da mesma parochi:1 . 

Pediu C.)ntra elln as pc :1a~; do codi~o cri- 4. ° Cópia do proc~sso iustaut·ado pelo j~tizo 
minai. '"" de direito do Jo'! zei~o acei·cr. do roubo Jos livros 

F;tz. dó, c.am:a h1stitw tat.o::tnhcs rancor 
cor:tr:.~. UJll m.,g isli':v.io inLe;:!-rO qu ~ não f1~z 
ma.i~ du q: tc~ apenas cumpt•ir ü suu dc·rer 
i><:l.1'if' t.n t\ ,,; f"nT•'<:n 

d~ Scnt) Sé. 
Nictheroy. 1. :2 à·~ l\!a:·ço de 1885.- ;Joaquim. 

.Jaonymo Fei' iia;ules da Ctmha Fill~o. 
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C0:-iT}1ST.! .. Ç~O AO DIPLO:.L\. DO DR. ANTO~IO ltO
J)lUGUl~S LDIA, APRESENTADO PELO B.\CHARi~L 
l~)I lHIU':lTO LUIZ: ,\CCIOLI PEREIRA 1-'IlANCO, 

IlEI,.\ TI i• A AO H 0 DISTRICTO D.\. PROVINCIA DA 

BAHU., QUE ACO::IIPAN!U O P.\RECER. N. 108. 

ugu. os e ignLsstmos r:;. epresen-
tantes da Nação.-~o exercicio do direito que 
me assiste, venho respeito~ame~te, ante _esta 

, < < 

ma de deputado geral, illcga.lmente confer·irlo 
ao Dr .• Antonio Rodrigues Lima pela junta 
nvuradora do fio districto da l)rovinci:l. da 
Bahia. l 

Na exposição r1uc ora o[fcreço ao alto c1·iterio 
de VV. E Ex. verificar-se-á, que, além de não 
ter esse candidato reunido a maioria ab~oluta 
dos votos expresses nas eleições a que se p~·o
cedeu no ref~riclo dist1·icto, não estando, por-
,('. · - ·~ · ã .. r -
tiva ch lei de 9 de Janeiro ele 1881, que, em seu 
art. 1~. § 2°, não considera eici to deputado ú . . - - .. 

• ~ ~. .':11 

maioria. absoluta dos votos dos eleitor,,s qua 
concorrerem :i. deição ( a.r·t. 178 do reguh
mento n. 8213 de 1:~ de Agosto de -18Si ). o di.-
p oma com que !'le ap1·esenta o me"mo preten
dente, e.n vez de set· o resultado da apuração, 
que em cas~, algum lho d;:1.ria aqnella maioria, 
6 a consequrmcia de uma fa.1·ça pt·nmedi
tadnmente arr:mjada em prejuiz:o da liYre 
escolha do clc: torado, do qual sou o unic.:o 
e legitimo representante. 

Antes de ~ntra~ na impugnação dos funda
m~ntos futms e até falsos~ e:n que baseou-se 
a unta ara nen-ar-m · · · . 
pido esboço a exposição dos fn.ctos que prece
deram à apuração~ pelos qttaC!s fic.:ani.'manife::;ta 
a crimi~o~a prerueditução ..:om ''iue se houve :• 
111 sma .JUn ·a apura OL'a. · 

O HIJ districto e leitoral da. proviuci.a d :t 
Bahia compõe-se de 13 ú·.:>.guezias, for·mando 
12 collegios. · 

Sómente em um d:~stos, no de Santo Antonio 
das Duas Barras, ·deixou àe terminar-se o pro
cesso eleitoral. 

. Nos dcmn.is coltegios ('1 :l.) a cl,~i~·ão proce
deu-se com t0das as formalidades leg:1cs, sendo 
distribuidos IJ .; \'Otos da maneira ~eguinte: 

Caeti té ••..•..•..•. • 
m Lua na.~ •.•••..... 

Almas .........•... 
Morít'1 Alto ....•.•.• 
Bom .Jt>sus •....•.... 
Poções ............. . 

o ._, 

.-: 
~ . 
-<: 

66 
.:,() 

28 
78 
(j() 

o 

., 
~ 

._, ..., 
o <: 
;.. ,_, 

...:: J . -- ~ ... - ...... 
·124-1 
tb 
1ft 
!JJ 
:·18 
()() 

Vê-i'-c por este quadro que compareceram 
1.149 0leitorcs, sendo portanto a maioria abso
luta, dcspt·ezaJas as tres cedula~ em branco, 
lios termos do art. 178 do regulamento cit;tdo, 
de 57"1 voto:;. · 

O meu com )Ctidor ficou ác u 
rismo, obtendo eu mais do que elle 31 votos, 
ou i4 além da xnaiol'ia exigida por lei. 

Jti.m~is foi conto"tado 
melhu.nte 1·esaltado da 
geral no 11° di,tricto. 

Ninguom na Bahia ignorava-o. Todos 'os 
jornae<> dM[UGll:i. pt'ovincia o a nnuJlci:::ram, com 
O!cepçã.l do Diario ela : Br1hia, orgão-liberal,. 
que nunca publicou essa eleição, apeza.r de não 
contestai-a. Libenies e conserv::dore:> confes
sal'am o meu tdumpho, conseguido segundo 
tocbs 3.s formulas legaes. 

, , . ., a a na-
quella capital os corypbeus da :;;ilua.ção, sem a 
menot· reset·va, que, «embora ~~u tivesse alc~m-, . .. . 

Eu mesmo tinha cart:1s de diversos pontos do 
districto, de datas anteriores não sli à apuração, 
mas até cleiçãiJ, em que se me communicava 
a intenção da ,junta, para o que 1n·etendia ella 
exduir da somma dos votos um ou dous col
legios. Algumas de~sas cartas indicavam até 
quaes set·iam elle,;: exad:tmente os que a junta 
excluiu. 

s co egws o e om esus aos r· e11·r.:s e e 
Santo Antonio da Ban·a er.'ll.ll pt·éviamente 
condemnados. 

Da c~1.pital e:xpediu-s:-, nas vesp0ras d~- elei
ção, a circular amwx:t (doc. n. 1) que clara
ruent& denunci:1. toda ~ trama forjada pelos 
meus a :lversa.t•ios para. empanar~ por meios dos
honestos c inconf..;ssaveis, o brilho de um:t 
victo:·ia legalmente alcnnçnda c dar-lhe de~
tino diverso. 

Era :1. scnlw. pcln. a c1ua.l !"e devi:1. guiar a 
junta ~puralora.. 

Assim preparaci&s 3S cou~as, o B~rão de 
Car~ tité, tio do roeu competidor, juiz de direito 
dn. comarca dv mesmo nome. S!:de do districto, 
o ual devia residir aos trabalhos Ja 'unta. nos 
termos do art. 18 da lei de () de Janeü·o de 1 1 
e :J.rt. 171 do r eg-nln.mento n. 8~1:~ de n de 
Agosto do mesmo :tnno, n:1o Le,·e a co1·agem ele 
assumir a descoberto a t·espons:-t.bilidnde de ta
manha illeg-alid.::!e. 

Victoria •...•....... 
S. Antonio da Barl"a. 
Riacho ..•.•.....•.. 

57 
1(;:~ 

4~) 
o 3 O que fu~ então ~ 

Em 1 O de Dezembro utficio~ ao jui~ de direi to 
du. com;trca de Mont~ "\.Ito. Dr. Tobia.'; de 
Souza Lim:L, conv·idando-o par:1, vir pL·esidil• aos 
trabalhos da junta. que só a 20 se de~ia r:~u.n~r 

.5D-4 
Gentio .... . . . ·:· .... -:;: H 
Cannabl"ava ....... . 26 

584-4 

71 
1 ~) 
:37 

556-1 

1 

i 3 (doc. n. 2) ; preterindo neste convite aO_JUlZ 
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municipal do termo de Cactitó. seu substit.::to.lrcnn~da~ dv!'l N0~ocios do Tmperio o da. Justiça. 
form::do c~1 dit·1:ito, a quem os citai'hc; :n·t:;;_ -~~ do Conselho d_c ~::t_::do, nenhuma duv!.da <f:~ix.:.1m 
da 1~: e '111 do reg. de 1881 dão a prefcrencnl. sobre a attn ' Htl~.;n.- , que compete as .1untas 
em caso de f'alta do.jui:; de d:;·eito dr• citlur.lr! 

1 
apur:tdoras. limit:Lda u. sowtr1~1· os votos men

Ott 'Difla cfesig;wcla para. C{{bCf:U de distr!Cit/; cionr.J~ :S nas difi'et'CJ!tes_authr!lltÍcas e somente 

e d?ü. - _ . . ·· prose- de lJezemtiro do mesmo anno. 
gu1ss(~ em seu mcento . 

As~im desbravado ·o terreno, reuniu-:::c n. 
c a. r:t mnnict-

pal! esta.ndo pres,'ntes 7 juizP.s de paz. 2 cou
servadot·es e 5 liberaes, entre os quaes o da 
freguezi~ da,; Du::.s Barras onde não houve 
eleição ! 

Iniciando os sens trabalhos, é o pre:::idento da 
junta quent propõe excluir da. ~omma que se ia 
fazer as el•!içõe::: que, de conformidnde coru o 
Art. 177. não foram feit:.s perante mesas ot·ga
nizadas de contormid:tdo ':om us dis osi .õe-; da 
secçao pt•m1elt'a do capitulo segundo do mesmo 
regulamento . E a.s~im foi resolvido, deliber:t:>de 
a juutn. por maioria de votos, não tomar conhe-

· ,., -~ · o .: n :e-
nio da. Barra, onde eu obtivera a. unanimidade 
da votaçãe (163 votos). por ddt'Íto na organiza
ção da rn esa., n por ter !'ido f ·i ta a el:~ição pela 
revisão deste anno de íSS-!. e de Bom .Je~us dos 
Meiras, onde me haviam sido d:dos 6ti YCtos e 
apenas :18 a.o Dr. Antonio Ro:ll'igues Liru:t, 
<( por não e;:;tat· a junta COU\"Cncid L d<t :tuthen
sidade da. acta que lhe fôra pt·esent~'. vis :o yue 
não foi el1a concert:J:!::t. de conformicl::tde com a 
lei e por ter faltado cópia authentica. <!as as
égnaturas dos .:leitores >) 

Ant.;s de analysar a proceJencia de ra.es mo
tivo~,' uns futeis e o utros simplesmente falso~, 
apreciarei a incompetenci:1. da .jr.mta para co
nhecer ~o~ vicios Oti it'regul:ridades de quaes-

Seria incrivel, si a ma fé não o tivesse 
inspirado. que ainda houvPsse um juiz d•) 
direito, fonuado em sciencias juridi.cas c so
cia.es. a. (1uem as leis não deviam ser desco
nhecidas, que ignora~se as disposi~ões taxati
vas, claras e terminantes qr1e regem a ma.t0ri::t 
àa apuração de votos uas eleições par:~. deputa
dos g-craes, provinciaes e senadores. 

Os arts. 18 da lei de \l de .Janeiro e 1:77 do 
reg-ulamento cita.tl.o. cuju. iiJf•?lligrmCi:l. foi íixn
da pelo decreto n. 8:308 de 17 dn No\·cmhro de 
18~1, expedido sobre consult..1. das secções 

<( Sua mis~ão é som.nuu· votos mencio
nádos n:1.s autheuticas submettid:~s á sua. a :::r e
ciaç5o.,.. 

« E - nGm se Jiga qu0 a.;; juntas apur:1doras, 
sob :t presidcnci:t da primei1·a autorida. le da 
c:-tm!lra e rept·esentadas pelos cidadãos mr~is 
digtt(ls c populat'(:s das localidades. àecahem de 
Sota el·~vadiss m3. missão limitando-se · 
rio e obs<~nr·o papel de accumubr :~lg-arismos, 
~omrnal-os e distribuil-os pelos diversos can·li
datos. 

<.(A commi-.são entellc1e, ao contrario, .que 
a opinião que ella coml><l.tc, do :1mpb.r-se 
as ::ttrib:riçücs àas juntas apLlradMas, oíF::
r·~ce todos os rerig·ns l:?em nenhuma das 
vant~_u·cns re!3ultant•:s dn · restt·: e~·:lo cie suas 
attribtti~Cu,;. 

~' Colloca.d:L a junta. apur:ldoi·a no centro dos 
~~omb:ü ·ttl.es, ir1·itados os a ni mos pcl:t luta 
quasi Ul'::l.ÇU a braço C etn qne lllUilaS V<?lO~ 8.S 

pareialid:1 dr.s etm·e:!·anl-Stl a dcplo,·:lveis cx
ces::;os, o~ cid·rdàos que devem constitui!· :1 junta 
e jnlgat· do pl~ito l·wam inP- vitavdmento com
sigo to lo o fermento de i;eus (lrlios c paixões, 
que infa.llivelruentc f~Hão c:s::plosão no dia da 
apuração geral. 

creada pelas nuis p:üxões, é que mlliLas veze~ 
a victima de taes ex ·e"süs c· o c::m ;id:üo que, 
long-e (lo theal:t·o ch luta; ve. seu dil'(~ito c::n
culcad • pelo dolcnl:ia r~ m:i v,_.ntadc aos sem 
protcctu:-es e corrcligionurics. 

<.< Entt'ariamo:; com rana tal lati tucle no dis
pÇ~_SLono:l.l't.177do 1·cg-. de 1'3de Agostode 
1S81, no antigo e f:tlal r.::gLmend.<t' duplicata;::, 
.-bs exd nsõc,;; 'acci ntos:•s de cidadãos legitimu.
ment.é r~l~ itos e violentament~ arran~·:dos do 
p:trlamcnto pela. supet·ioridadc .numcricil. dos 
partido.; que se a.çha.v~m. no poder. 
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« Contra. nm:t tão p':'ri!.;osa emer!!encia. ó l Reuniram-si:?, port~nt.o, o jnli de dh·oito de 
dever de todos os amigo~ da eleição directa Monte _:.\lto, que havi~ presidido os trabalhos 
oppor forte e pet·se\·erante empenho. » intr~rrorupidos, e os cinco mesarios liberaes, 

(Annae.:::.-Sessão de 1881-1882, vol. 1 ", segunJo consta., na fazenda-Santa Barbara- ' 
pags. 30, 31 e 4'1.) de_ prop.riedade do Barão de. Caetité, tio ?o meu 

E' ·ássignado pelos Srs. M. P · Lacerda. lá,-à vontade. forja.r~m esse supposto diploma, 
'Werneck, Altaeida Pet·eira. Antonio de Si- com que o Dr. Antonio Rodrig-ll,~S Lima se 
queira, .:\.ífoaso Cdso J_un~nr, Leopoldo Cunha, :1 ;resentn n.nte esta au.,.usta ama 

T~ro ap:•lieaveis são taes pala\TilS a<Js f"1cto~ 
occorridos na junta do 1'1° Jistt·ic~o da I3a.hia, 
que parecem ter sido escriptas na previsão da 
hypothcsc actual. 

São, por a~sim dizer. a photog·rnphia dos la
ment:l.VI>is succe<sos dtl" Ca.e~it6. que tomaram 
tamanha colebndadc na impt·ensa do pniz : os 
animos ir1:itados pela 1 u ta fize1·am cxplosfío 

Fica, pois, ex h uberan teme!lt~ prov•1do, quer 
pela lo;.!'ish;ão ebitoral vig·:~nt", quer pela ju-

• . ··!' 

violr:mci::t1)l'Otest~uam immedia.tarnente contt·a 
o procedimento da junta os dous juizes de pn 
das pa.rochias de Caetitú e de Cannaln·ava, ca
pitães Lauro Gonçal v e.;; Fraga e Julio Bcm::1.rdo 
de Britto. (Doc. n. ô.) 

A junta, porérn, a nnda. fíuiz attcnder. 

O pl'otesio dos Jons juizes de p:tz foi des
pt•ezado ; e iam proceder· na realização do 
plano, ha.vi:1 tanto combinado e com tanta l'O-

me ttação arranJ~l. · o. quan o n. mdign:1ção dos 
espectadores, subindo de ponto, fez explosi!o, e 
os .trabalhos da junta _ior:tm i~ter1·o~1pido3, . 
pelo ·propl'io juiz do direito B:tt·ão de Cn.elité, 
fot·::un commuaicados officialmente ao presi
dente do provincia da R •hia. 

Releva no ta r de 1>assagem que o Ba.rão de 
Caelité reassumiu o cxr~rcicio de sua jut'isdic
ção par:l communic~1r as lamentaveis occnl're n
cias, quan<io mui to n.n tes não podi:.t, por 
doente, presidir· :i junl:1. nput':Hlor:L! 

De um lado, :-;im nhçfiu pal'n. salvat· a legali
dade; d.:: outt·o, fr~mqueza p:tra fug·ir à cumpli
cidade. 

A apuração nito se tcr·minou, pois. quereis 
a prova ~ Ab.i estão 1)ubiicados· os offic10s dos 
dous referidos juizes de paz e do delegado de 
policitt de Caetité, cujo testemuuho não deve 

· · s i o pol' p r ··~ 1 t• c e :i , 1 • • i '· l:e 
nolitica do meu competidor, dirigidos ao prcst
dente e ao ch<de de policia ela Bahia. (Does. 
ns -1e5.) 

Evidencia-s'J. por esses documentos que foram 
interrompidos os tr:lb:tlhos, que foi a ordem 
nltet·ada., r •sultaudo dahj serem destl'uidas as 
nuthentica.s, e não haver a apuração . 

?-Tão dcs mimon, co:ntudo, n. junta. apuradora. 
Era. pt'eciso que a se1:ha déssí.! into ;:-a passa
gem á f,·; ,ude, que o diploma fos.se datlç ao meu 

· competidor derrotado. - · 

dcndo ser o eleito do 11° districto da Bahia! 

Peço a attenção da cam~na para o documeJl.to 
anncxo sob n. 7. 0m que o pt·oprio juiz de 
direito presidente da junta. Dr. Tobia~ de 
So'Jza. Lima, attcsta, por seu proprio punho, 
que :J. apuração não se t~rminou na casa da. 
camara! 

E' o proprio sig-natario do supposto diploma,
~o-J•eligion:trio do meu ~orn etidor e a uem se 
con ai.': ~ tão 1ngrata m:ssão, quem vem depois 
attestat• que a ::pnração não se concluiu l~gal
n~flnte, no log!:t' c1ue a lei r•xpt·ess.amente in-

SA~l'O ..I.NTO:'i'IO DA. BA.RR.I.. 

I .-.Po1· defeito·na otgmli;a::;üo ela mesa 

Simples allegação ! Vago enunciado ! Nem ao 
menos a junta. indicou liual o defeito, qual o 
vicio na ot·o-a niza ão da mesa. 

E' clara, porém, ~~ intenção de ::;emelhan:te 
all1~gado : procura-se inquiuar d1} nullidade um 
collegio impo:·tantissimo de mais de 200 elei-
tores~ ou.:; terços elos quaes da parcialidade do 
meu contendor, sómentG pol'que nem um só 
voto nóde elle alli obter ! Esse é o unico de
feito ila eleição de Santo Antonio da Barra .•• 

E tão certo estava o:Dr. Antonio Rodrigues 
Lima de que n::io conseguil'ia votação nessa pa
rochia que dci::s:ou cot·rer a e!eiç:1o á revelia, 
não se apt·esent·•ndo <tlli o S(>U fiscal, para pro
testat· CíJlltt·a qualquer occm·reucia. 

A rdorrnu. dei tOt'lÜ foi previdente. pt•opor
cionando ao canJidato um meio segur·o de con- . 
stanto vigilil.ncia. lnsti tu indo os fiscaes, o le
gislado I.' pl'OCUi'Ott facilitar aos interessados a 
sua pt·esença nos co~nicio~ ü·itoraes para im
pedit· as. irregularidades que pudessem preju
dicar os seus diraitos. 

2.o- Te;· sido f cila a eleif}ii.o pela 1'13"0isa:o 
ele 1884. 

Rcvoltan te falsidade ! 
Basta para proval-o perlir a attenção para o 

documento sob n.8. 

. E' uma certidão da secretilria da presidencia 
da Bahia, da. qual se v e que só foi alistado na 
parochia de S;J.t;tto A~toilio da: Barra .o ~leitor 
Clemente Ottom da S1lva Gond1m e ehmmados 
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os quatro eleitores seguintes: Adolpho José 
Ramos, Aprig-io José da Silveira, Amel'ico da 
Si h• a Gom,~s e FraHcisco. l\Iartins de Oliveira. 

Leia-se um por um todos os nomes dos 210 
eleitores daquella fregunia, 1til) que votar:1m 

' ,... . .. -

que falla. a junta?! 

BO)I .JESUS DOS :II'EliUS 

1. -..\r{to esta~· a }Hnta co nvc_;1cida da aHthen
ticidade da acta, visto qHe ;u!o foi eslrt con
cci·tarfa com. a lei. 

a.~ r!.;;-

Alem de não serem nullidades, si: o motivos 
por demn.is frivolos p:1.ra não S') aput·ar os votos 
de un~a authen~ica, aind;L quo a juntà estivesse 

I-ia n :t lei pres~ripções essencines, su1~stan
ciaes ou intrínsecas e tambem meras formali
dades, prescripçõ3s puramente intrínseca;:. 

Sem as primeiras o acto não est:i completo ; 
a inobserv::mcia Jelbs nullifica-o, provado y_ue 
sej:!. o dolo, n. fr:lude concorreram pa:-:t a l;Ua 

falta : sBm as segundas, porém. o 3cto . é com
pletamente. valido ; ~ auseneia. d~lbs pódC:, . 
dade, em qualquer tempo sn.navel. 

Da ordem destas ultimas são o.:: motivo.;; 
.. l 

ção a el~iç~ão de Bom Jesus dos ~[eir~s. 

O concerto da~ authenticas e a reme~sa das 
assignaturas não são falta:; substanciaes do 
processo eleitoral, q 11c se co11sidera completo e 
acabado corn as assignatunts dos membros da 
mesa que o presidiu. 

Recorro ainda. uma vez, em apoio da opinião 
qu.; sustento, i jurisprudr,ncin parla.:ncntar _ 
que assim já. decidiu !~Or mais de umn. \'er.. 

O já citado pweccr, &:d.> n. 18, depois de 
consiJerar de ~<somenos irnportancia o concerto 
das a c tas >>, reeoaheceu q a c não ha na lei 
« uma só linha ou phrasc. que conside:·c nulli
dade ins :na'\'el a falta de inlervcuç:1o do ta
llellião no eon r~crto das actas. » 

vincia, embor:1 << confesse que nenhuma uas 
actas é conferida. e concet•!ada pelo tabelLião ou 
sécre t~rio da carnar'l municipal, facto que ro
pctidas_ vezes ella tem notado >>, conclue pro
pondo que se :-.ppt·ove a tlil.a eleição e a~sim foi 
foi vencido IJu. sessão de 15 do Janeiro de 

contt·a o recurso de guí•, em desespet·o de 
cJ.usa. valeu-se a maioria da mesa do collegio 
de ?llonte Alto, tomando em separado o;; 78 
votos que ahi obtive, por nã:o contet· us cedulas 
a deeb.ração de li.inha residencia c profissão !. .. 

Cumpre notar que esta salva.dot·a provi
dencia, a hem da legalidaue, foi tomada por 
voto fie descr.11 :atn do juiz de paz presidente do 
collegio eleitoral ! ... 

Seme 1antc resolução, contra <'- qu:.1 protes
taram itnmediatament0 dous HtC:"arios e o meu 
fiscal, nã? é a;t:_orizada pela lei em nenhuma· 

' ;::,~ ( ' 
marcando os casos em que se deve tomar em 
sepat·ado os votos, trata desi;e. 

No uarec0r sob n. 109 de 18:-lZ. sobre a 
eleição· do 2° distt·icto da província do Rio 
Grn.nde do Norle, a~signado pelos Srs. T. Hen
riqucs, Barlio de Anadia, João Penido, Araujo 
Pinho, lgn~icio Martins e Adriano Pimentel, 
mandou-se contat· 47 voto" tomados em separado 
1ela mesa da at•ochia da Imperatriz, por não 
conter as ce ulas a ec ara<'ãO o 
votado~ • · 

In-ual r testo fa .o contra o rocedimento da 
mesa do collegio do Riac 10 de San.t Anna, onde 
me for.t m tomados 'ém separado 4 votos, sem 
declarar a acta. o motivo de semelhante reso
lução. 

E' intuito que tanto as cedulas em que se 
d~u omissão de minha moi'adi~l. e pt·ofissão, 
como as que no Riacho de Sant'Anna. não foram 
julg:tdas djgnas de figurat· na apuração, deviam 
tC:'r sido app,~ ltsadas à acla., para que a camal"a 
a:::; aprecitts,.;e em tod:.~ a extensão dos seus 
suppostos d<_·feitos. ; 

Ahi fica, port::mto , cabalmeute provado: 

1.0 Que a junta apnradora. do 11·' districto 
da Bahia, não podia legalmente expedit• di .. 
ploma de deputado geral ao Dr. Antonio Ro-
dngue;; 1ma, por nao ter e e reun1 o a mato
ria. absoluta dos votos expresso:> na eleição a 
que se procedeu no di:t 1° de Dez~mbro de 
1884, em 11 paro chias daquelle districto. 

O parecer sob n . 20, do 1w·smo anno da '1881, 
a resp~i to da eleição do H)0 c.iistricto da p1·o
vincia de Min;ts Get·aes, assignado pelos rues
mos !:ienhorí~ ..: qur! fit·mar::m o pt·ecedent3 e mais 
pelos Sr•. Allonso Penna e Bezerra de Menezes, 2. o Que par.- ~. fnel-o, não tinha a mesm:~. 
e votado _om St'ssiio <le :30 de Dezemb1·o, << pot· ,junta, em face d 1 lei e da jurisprud~ncia admit
accórd(ÀÍnaniroe, nã~j considerou ~ubsta.nciae.;.; ttda por esta. aug-usta-ca.m:1ra. competencir>. para 
certas formalidades, tal como: concertos de excluir da 'apur~lção as actas de dous collegios . 
actas, cópia da relaç~o dos eleitores que com- em. __ que fui vantajosamente votado. 
pareceram á eleição. » S'~ Qne a apuração não se terminou na 

O parecer. sob n. 72. da mesma commissão, casa da camara. de Cactité, onde pela lei se 
sobr~ ·· _a eleição do Si districto da referida pro- l devia fazer todos os· trabalhos · concernentes ·a. 
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referida. apuração~ em virtu_de dos disturbios 
que os inteuomperam, nã~- constando que i 
dit:l. junta publitasse os cditacs de nov.1 convo-, 
cação para o logar em que simula ter concluido 
3. l'e-"pectiva. acta, cuja copia o Dr . .Antonio Ro
àt•igues Lima pretende apn:sentat· como di-
p oma. 

3'- Que os moti'v·os em que se fundou a 
· un tn. para n. ~'ep:wação dos deus referidos colle-
g'ios são, ou futels e d') nenhuma graYi ado, 
falsos e coUt!·arios :.'!úS pr.•cedentes firmado:; 
pr!b camar!l. dos Srs. deputados. 

5 '- Que :finalmente. e em conseaucücia Q.) 
quo fica exposto, o intitub:lo diplomâ deve s~r 
considerado nullo por esta aug-usta camar.t, 

- pat·a o fim de con~idera.r-.sc-me o uuico e legi
timo eleito l)elo H ·J distric~o da p1·ovincia da 
Bahia.. 

Assim satl-.: r:1to o S<1g"ra( o evcr que me ln:t-
1)UZ de p:1g-nar em pr·oL dos intcreo:-ses do inde
pcnd_en~e el:ito1:ado do 11" districto de minha 

prepot0~di~· e peh ft·:md;~ ~tg;a·t·d;, confiado 
no illustr·ado e irnpareial critcrio dosttl. augusla. 

r, onllecimento do meu incontes-
tavel direito. 

Releva accrescentar que pera.nt·'3 a. respe
ctiva commissão üe vet·ificação de podere•
apresentaL·ai. em tempo, novos documentos que 
aguardo a todo ~0mento. 

Rio de Janeil'o, H d0 Fevl!reiro de 1885.
Lui:; 1lccioti Pereira Fmnco. 

Vão anne:::s:os oito documentos.-.-1.. Fi·aHco. 

O!Iereci. um· occasi:Io da discussão perante a 
2a. commissão mais dnco documentos! qn/3 vão 
·untos sob ns. D, \) A, 10, 11 e 12.-A .. 
i' ranco. 

Doc. n. 1.-Aos Sr.;;. eleitores àas vlllas de 
Bom Je~us do;; l\leiras e Santo Antonio da 
Bart·J..-Bahia, 22 de Novembt·o do 18<:>-:1. • 

111m. St·.-Constando ao clü·.;ctoriodo partido 
liber<Ll nesta capital que se p t•etende arredar o 
elr.,itoraclo lib<'l'~ll, t:1nto 1~1. vilh do Bom .J::s:1s 
dos l\1eir.u•, como de Santo Anto11io da. 1->aJ·r,,, 
ele yotat· no candidato unico, que o ]Jat·tido 
ap:resent.ou e l'''commen :ou ao H 0 distr·icto 
el"itoral desta nrovi.ncia o E:;:m. Sr. Dr. An
tonio Rodrigues· Lim11, e constando ffi''i~ que 
h :L q 1:em prcL·~ncla m·rast:1r ~s Srs. eleitores 
libet·:•e ·.; a vdarem no cand1d~Lto conservador 
Dr. Fr·:mcr~ Filho, ·o dit•o<:t?r~o encam~t;on a~s 
al):llXO ~~SSlg'U:t OS •3 ~ o • 
toros de ambo" o·: muni.cipios prevenindo-os 
contrit tão ?erfidos !!onselho:.;, que constituem 
uu1a verd~dcim tL·ai ção ao pa.t·tido libet·al, e 
fere de morte os seus mais legítimos e vi
taes interesses, mareando cs seus brios e 1ig-ni-
dnde. · 

E contn.ndo o directorio q llO u eleitora-do ii
be:•:•l d ·~sas p::.t·ag-cns. eontir111!l.T'Ü a wantCl' as 
honrosas 1radiçõe;; do seLl pas~aJo, espet·a. que 

~V. S. desprcz:mdo, como úevc. tã~ de.sleaes e 
funestos conselhos, se apresse de levar á urna 

V. II~- ~'1 .. 

no dia 1 o de Dezembro o nome e sõ o nome do 
Dl'. Antonio Rodrigu~s Lima. 

1';. ' l 
nome aos nossos amigos dahi. 

Somos com toda estima e consideração-De 
V. S. amigos e correligionarios affectuosos c 
criados obdgados. -Con::.;elheiro J o(io Fen·ein~ 
de .Jfow·a.-Barüo de S. Francisco.-Dr. 
JoÇio elo.~ Reis de Sou.~a Dantas .-Dr. JeJ·o
nym.o S od;·rJ Pr.n·ei1·a .-DL'. .A.1·istides C e:=a1· 
Szlinola Zctma. 

1884. 

lllm. Sr. Dr· . Tobias de SGnza Lima. -Peço 

<.las dei~~ões deste 11" districto. 

Da respost:t. de V. S. p(~ço ftculdade de fazer 
o uso quo me convier. 

Sou com p!Jrfcita cstim~t e considcração
DoV. S., amigo attento, obrigado e criado, 
Jocio .Jose rle Faria. 

111m. Sr. Dr. João José :le Faria.-Em res
posttt à sua carta retro~ cabe-me declarar-lhe . . . . .. .. 

Póde fazer dr; minha resposta o uso c1ue lhe 
conYier. 

Sou com pedeit:t estima e consideração
Dt; V. S., amigo attento e obrigado, criado, 
1'ouiets ele SotG:.ct Lima. 

Reconheço a letr•' e :fit·ma supra semelhante 
a. Jo pt·oprio punho do Dr. Tobias dn Souza 
Lima, elo que dou f.:. Ca.iteté, 22 de Dezembro 
d;J 18..;4_.E eu. Domingos Francisco de Almeida, 
1" t~bell:iio de not:•s, que ~ reconheci e assig
nei pulJlico o !'3.SJ o s::guinte do que uso. 

Em testemunho da verdade_ - Domingos 
F1:.cmci.sco de Almeidet. ' 

Doc. n. :?.-Caitet6,'2i de Dezembro de 1884:. 

m .. ,r. r. , o JU o . 

beit·o.- Desejo a V. S. pe~feita saude. 

Pe~.o a V. S. qne, em .a6ono du. ':er·datle, se 
di , ·no tleclat·ar-me no po desta o d1a em que 
foi V. S. convidado pelo j ui:~. de dh·eito para 
pt·esidir a junta apuradora nesta cidade. 

Da resposta de V. S. peço ~1. faculdade de 
fa.zet• o uso q uc me convier. 

Sou . com estima e consideração- De V. S., 
"mio-o obri<>ado e criado:-Joao Jose de Fa-.. o ' o 
1"iâ. . 
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111m. Sr. João José do Fat•ia..- A continn:-:.- i a interrenção o empreg-o d·1. pouca força poli-
ção de feliz s:mde des=.'.io a. V. S. eial aqui c~xistcnte. 

Em rc::;posta. à sua carta tenho a. dií:er-lhe 
que i'uiconYidac!o pelo E~m. Dr. juiz de d~
l:ei to, para. pt·esidir a ,junta a pu rJ.do:-a n~:::!.a c1-

Em testemunho da YCl',!::dl} .- D'jiid;i!JOS 

F·;·ancisc o cl•] illmez~da. 

oc. n. 4.-Undr;cinw dist;·icto.-Pdos 
jui7:es de par. de Ca.itcté e C::nnabra.va. foi atrl
gido o seguinte oiiido ao !H·esid :~nte da }.lro
vinci.l.. 

Exrn. Sr.-Cn:npri~-nos ur i:!' •tH.c·mente corn
munica!' a V. E:o:. que foram i::lt!rt·ompiJos o~ 
trab::.lhos d:t apnr::tçã;J ~er:-:.1 p~n·:1. um de~~ut·1do 
geral por este decimo pt·i m~iro d:stl·icto. püt' 
desagrad::\.\'e! incidente na o:·casi:'íu c>:u que a 

, : ...... ,1 ora -.::- .• .•• • n r:\'• • 

lllembros da. we::;a se r''Liraram. julg·amos de 
no;.;so clever trazer como mesarios esta o;.:cn~·
rencia ao conhe,;imento de V. Ex . 

Pedimos permi~~ão a V. Ex. para :! publi
cação mo. imprensa d·~st8 officio. 

Deus guarde a V. Ex. 

Sab. d:1 c:<mara municipal da cid :do (lo C::..i
teté, :2•j de Dezc.'muro d·~ 1K84.-!llm. c E~~~:i. 
Sr. pre:>id::nte da provinciá d't B •h i t.-D,u,·o 
G0n::alues F1'ti!JrL-.Julio B,·,·na,·do de B,·:·tu. 

Doc. N. 5.-U.;der:i:;:o ll:'st;·:cto.-:1,o Dr. 
chefe de policia foi Jiri:;ido o S'''-:'llinte ol!icio 
pelo del'3gaclo d~ Caitetó,se!.>t·co;;acontcciat·•n
tos alli oceon·ido'; pnt· oc('asi::ro cJ,~ :·c·mit'-'-1'! :. 
' .I 

<~.. Delegacia. de polich do tüt'mo tie C::iteté. 
20 de De:r.crrÍbt·o de '1884.-lllru. ~~·.-Lei'O ao 
conhecimeoto de . V. S. quo, haveado a. mes::t 
apuradot·a se r e1:mdo para :t c.1ntagem dos vob~ 
alcançados pelos candidato .~ á :\ssemblé;i C:Gr·:d 
Legislativa, por este 11 ' cFstric:t•). foi a orden1 
alterada. result1:.ndo da.h1 F.et·e:u <lo.:struidas as 
authenticas dos collegios que cornpoem o dis
tricto e não haver a respectiva apul':tção, não 
havendo felizmente désastt·e a. lamentar-se, não 
só pela intervenção de pessoas ot·tleir.'l.s, como 

l~·~nu\'O a V. S. os prot~sto:::<l'~ cstim~. o coo.
si.d•raçã(l.-Deus ;.;·ua:-dn a V. ~- Illm. Sr. 
0l'. chefe de p:;lici~ da provincia da. Bahia. -.,. , .. 

o . 
do a junta. a.put·adora do 11° Jistricto eleitoral 
da proúnci~ da B.llli;t. que se r~uniu hoje na. 
casu. ,la camar;,~. municipal Jesta cidude :;e r :J
cusado aceitar o prote.~to q;1c fizeram os ab::i~;o
~ss~:;nade~. j ub~s C. e p::..~. preside!.1t~s cl~s col
b~lo.; eleitor. c.~ do S:mt: ..:'..nn:~ d•.: C<!.ltete. e ,lr; 
XÕ .. sa Scnh:)!·a do Ros::rio d:~ Cann·1brav;t.ccmtra 
a s~:pm·ação que o pl'estd·•nle c a tmdoria ·da dita 
junta. _dccidit·~1m .t~z~=~r da~ aut)1ent~ca.s .valid;ls 

í't• ., • ,... •:\,.. .• .;. ,.... ... 

cot·ri.}nte nas f!·eguezia·~ de Santo Antonio da 
Barra, e do Bom .Jesus do;; :.\leiras, cvm o fi1n 
de dar di lama ao D!·;Anton:o Rodl'i!.!"ttes L!m;: 
contra 1 oà::~.s as ,[ispüsiçães àas leis em vigor 
(Art. 117 do Reg. n. 8~;3 de !:3 de Agosto de 
1881; e àec:rc_Lo elo; 17:lc Noventbro de 1881.)._ o 

os mesmo,;; abaixo :is~ign;~d;'JS resp0itosamente 
prote:-:tar per,lnle e =la illustre a~sembka contra 
semclhant<J arbitrariedade dt ret'el'ida juntá, 
que, não poclon~b te;·minar :1. apill·ação n•:sta 
c:1sa ela c:Hnar·a mun.ici;J;d,por incidente occor
ri lo por occas:ão de co:::e~,·:!t'-se o< tl"ab:.tlhus, 
retirou -.s ~ para a cas:~ de rcsidenci:~ pm·licular 
do Ex!u. ~r. B:trão de Caitcté. tio do rnc:,:mo 
Dt·. Antonitl Ro irigucs i_;i:nn, ·onde, segundo 

. "' ... .. " 
• L..o..: o ... , 

reali~, , r~ n1 :t :-;ua iHeg·:•l o viohnt:t protenção, 
expr,~1i,nd 1 diplO!!J3. do dr·pulado g:.·r·to.l ac ditu 
cand;uato. 

Os ab:lixo assignados. augustos e dig·nissimos 
s~nhores. ouu·osim pt·otestau: contt·a a viciosa 
or~n.nizn ção da j tlllt:l. <lpllt':idut·a. 

Etrectivim.cntc. fc.i ell:t pt·esidida pelo juiz 
de dil·eito de Illonte Alto. Dr. Tobia;; •Ir~ Souzn 
Uma, q lle p:·e.!l\Ea it::td w~cntc havja. sido con
Yio:•do pelo juiz.dc direiro dc~~a. cDrnarc:t, o :::u
prneitadu Bat•ão d · Caitet,:•, des.lc o dia 10 :lo 
C!.'t'i'Cnte. com. pt·eterição do substituto l(~gal, 
q11e Cl'::l. o jui;: mnnicipn.l dc:.: t•J Let'.tlLO, Dr .. Joa
f[Ui m Emygdio Hibeir·o Chaves; e além dis~o.fez 
pat·te cb tn~sm:.~ j !llll:t :1 pur:tdora. o f o juiz de 
pa;: ch frcguc;:ia. da:-5 Dua.:.; Bat•r::t:=. OIJde não 
houvei·:t cleic:i!o, C•):no prova a act!:l. do collcgio, 
eleitot·:.tl. J'Cmotti.la. afJ:> 1:odct·cs c·omp•Jtente;.;. : 

Os ::;lj ·; i:~o :rssignados, C(m~cios do dil'eito que 
lh · ·sisb.., 3 ·: 

c'llltt·: os :1ctos illegaes, e portanto nulbs. r1uo 
ahi ilca.m c1!ndCl!;, com a maiot· íidcliu:tde. e pot· 
cuja veracid::de j lll'::rfio si neecssat·io f,; r·, 
esperam (1ue cstn. illustt·e <1Ssernbléa se dign0 
d·! toma::- na cl : ,·:id::~. consiàe;·ação o presDuLe 
pl'Otcsto .; fazcurlo :l 11(1Ct•SS:l.l' :ajU81.ÍI;:l..-Saht 
dn. carrw.ra municipal , 11 :1. c:irl:l. io ,;e C:titctA., em 
:!() d '! Dez0muro de 18-14. -Lrmj'O Go1u~al·ves 
Fraga .~.ht!io B~:out~·tlo de Britlo. · 

R(~co nhe•;o :-:s firn.'laa supro. SCl'em a~ proprias 
e .\'er.b.dciras dos capi.tii:es L:tUrO Gonçalves 
F r.' g-a e .lt1lio Bern:1.r:dc> de Beitto, e dou fé.-

.... 
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Cidade de Caitet~. 2') de Dtw!n1brn de 188,1. Eu 
Snbi no Vi e i r;! ds. Co;;t,L, 2·• t:'l.helli:io q ne rec::~
nhed c ussi::nei em publico o r:ts0 seguinte de 
quo us:>. Eu: t·~stc:nnnho da vcrdadc.--S'!bino 
Vieira dr;. CIJS!.(,, 

Illm. Sr. Dr. Tobias de S• .. ut.a L1 rau·. 
a V. ". ·uo • ~h 

co Ma.rtin;; de Olh•ejx-a. E p:.r-"1. constar onde 
conviP.r, i'st::. s~ passou na secretaria do gover
no, aos 19 dhs do me..: de Ja.nei.ro' de 1885. E 
eu, ..:\ntonio .José dn Silv~1. ofikial archiyista, 
a escrevi .. E eu, .José Vi.eira de Fada Rocha, 
servindo ce sec:·etario da rovincia, a fiz es-
crever e ass1!?'no. - Jose 1iiei;·a. de •'aJ"ia 
Rvcha. v 

poc. n. 9.- Ao padamento nacional e ao 

d(~da:-ar-me ao l)Ó dcst.a, si :.1. auurnç!io da clei- " · d ~ t ( • 1-.m conseqncr:c:1a e !Illl pro.es o que, pc-
ção por_ este 1,1~ &:tJ·icto, qu~ te\'C lu;:s:1r hon- 1·r ... nte o 1. • t:tbellião deste termu, fit.era.m os 
tem. fui conClllt~h _;l:~ c:ls~ •nt c:t:ear!l., e 'lue cl•)it-ores Dr .. EJ·nesto Botelho de Andrade, ju:iz 
da r~sposta d•: \'. S. oa i:tçL o uso qu.c me j d•) dit·r,!r.o .le::;ta eomarca, e .Joaquim Gonçalves 
crmvler. de S:wt'Ann~: . arg-uindo dl~ nulla ::1. eleição 

SOLl corn pc;·fe:ta c.~tinn () l'Onsidcr?ç·i'o pl'O{:cdida no dia i I do corrente mex pa.ra depu-
De V. s .. ;:m;;;,} ob:·ighdo c c!·i:ulo. D,·. ,lt,.-ío tado ú .Assembló;t Ger:J.l Legjslativa, os ab:tixo 

}o:;â de Fa;·;, 1• - · I :1~signados. membros da mes:l que presidiu o::; 

ração g'•~l'd da •"t0.ir;.ão deste dist;:icto nã•J 
concl:1irh :n:1 s:üa. ela ~~:!.l:JaJ'I mu~icipal. 

Pó:le faz~r d r) H.bha r·~::posta o nso crte lho 
c 1 \'l l. 

Sou _com re:-frÚUl e~tima o C0:Jsi.le•·aç:To. 
De \·. S.~ awi~·o :1.~i~ ' Ctll.:SO o oln·!g-ado) ct•1ado, 

_,., . . • ' -.:. • ...... . , l 

~{CCOnheç.o ;1. lct!.!'a e fii'fl1:\ ;;::~jY!":!. !=Cmclhante 
a. do proprio pnnh0 de Ur. Tc·bias de Sou:t.à. 
Limo, de (!ue dou fé. 

C:tetcté. 2Z de Dc:~r.Jmbro tle í:--'8 : . En D,,_ 
miug-os Fl·nncii..:co de ~\ltneid :l. ~o t:1tcli à0 rlc 
not:1S lll!f! a. rr~ COII 11eci O :lSli!.!:nOi. 0:n pl<blico O 
l':IZO 

. . 
rei Lniz Ac::i<1li l'!)l'!~i ··a F:·:ll!CO p:·c;ei :a. a 
bem dH SCil (l:r.• iio, •:no v. E~~- sr) di~'!l'' de 
mn.nél:u· pa--sa t' por c·~ ··tid :"i:o ll ua 1 o ntiro P. :·o 
dos clcit·o:•es qlwlilb::d•)s, de·:.io o unno cb ·t::>Si. 
JHL ft·eg-u •:~,i:1. cJ .. ·S tn!n Anto:1io ih 1-'a:·t·.a, c em 
vist:n. das t·-w! ~i:ies r.o;;tcJ•iorcs c; nal o w.unero 
dos que for,un climitul. los. • 

OuL1·osim. !'0qtl '}r a\'. Ex. qu.') 1:10 !ll:1n:le 
,::u· por t.!Crtid:in o.: ll•1mes do : q:1c fo:·ati1 qu ·l
lilk~tlM n:1. niLim~1. I'twi:.-::io o!.~it•Ji":ll cl•J ·1~~'),1, 

• ' !' I' • j :H~srra eoz~:? ;w~ q11e or'<lm n.an~n~r '.lS ,n'l m:;:~-

m:l. o::c :swo. Neste;; t:'t'm0;;.-b . !{ . . 1!.--H:~
hi ·. U ch haci:·" (lo H~~83.--·L1â ~ .t,•cio ii 
JJcr~::i"t""- [i'J-~l.nco . -Pa~,;e-sr} do quo c:msi:1.1', 
Palac~io ri!l. pr·•!'itlenci:l da 1-bll!a, lG :ic Janeiro 
de -!885. -Brn·ros PiJ::enld . 

trab~lho . .,; r~ossa eleiç:I~~ y-êm. 1)e1·ante o paria-
. ' 

sanos. 
A',; U h.o;·as cb. manhã do dia. i do andante, 
'" .. .~ ' 

com par~ceu o jt1iz à e d[reito Dt·. Ernesro Bo
tdho querendo a t.odo transe pcrt~trbar a mar
cb.:\ t•o;;ular dn. eleição '-lue se i:L começ:u·; o 
pt·e;;.:iúc::t.:: cu tão: obs:)rvou-]he que, d:pois àe 
constituida a. mesn, dar-lhe~i:l. :1 pnlavt':l~ visto 
crlmo .Ft h:~ vendo al~·un.s mes:lrios tomado a.s
,onto. só quaudo <l mesa :.·sti,·ess'.' c,,n.stituicl:.l., 
~~odcri:1.. dll~ usar da p!daVl'a, uma YOt. qlle ::~. 
!1ypo:hcsr' er.1. diversa da gue ~e acha prevista 
"' , ·)~ : 'lo- .\ ·. . ' i -

di~po~;ição do art. ~l •. , § :)'•, :1. I)UC se ret.:re o 
:u·t. 135. ~ 1°. n . 2 do r·eg-nlam~>nto citádo, o 
Dr. jni:r. d·-~ .1it·cilo reiterotl o setr pedido da pa
bvr:L. qnc lhe foi'fl conceJid:t. ; e começando 
po:· 11il:o d.ize:w o <1ne pt·et·'ndia. um dos mesn.
ri"s, u :a:1 d0 da palcwra, l'c~cptGt'Cll~ de accorrJ.o 
com o a.t•t . -t3:3. :2a p:n·te. do regulamento 
n. 82U. o encerramento cb discus!\iiO, cujo 
reuuel'in:ento. sendo votado confor·mc dispõe 

. os~'c :::.1•tigo~ foi unanimemente :t.pprov:ulo, sem 
o r11~n n~o iutvin. tempo de t·calit.:t:·-!'1e n. eleição 
n :·s~c diilo. como de t:ermi na n :-..:·L :1:}2 elo citmlr) 
d::ct•clo, que tliz : «A clci~~;!o eomoç:.tr:t e ter
min:t.t•:"t no m"smo (1in, não porlcndo prolong·ar
sc :dów <ta~ 7 horas d:t t:trdc}) ; t::mto mais 
tpl::ltlto o jnit. do dit·ei.to pretendin. só c unica
mente inutilis:Lr os trabalhos eleitoraes, se-

b1n o ;:enanc::1 rio ~ :c~r:tcho r~"~i.L'O ~~~~•'tJ!l•;:) g·undo pu ::co antes mamfcstat•:t CoJill to a. 
qnc <lo ~ aL:atatl l!1ntos :11'ehiv:1dos· nos r. ·;. SMI'•~ta- t\·:tnqnczn .. 
ri:o. eonf>b qll ' ~ n:1. p:ll'<lthia ele :-;;:t::tn .-\rJI.onio Dcnois disso o Dr. Ernoslo Botelho, com o 
<1:1. ihr1•. ~ l'•.tl·am alist:IClo~ r>m JSS l 18.) eleito- sou itisep wavcl compr.nhciro Sunt"Anna, qLJe 

.rc:: o em 1S3:!. no·.-e , ~cndo olimin:vJ:) : um nD con.scr\•ou-sc somprc nos bastjdorcs c não vei.n 
anno de tR82: n:Hh coH ~tando ,1tw.nt:" ao an- :'• sconrt, rot.\I·:wr•m-sc do pn.ço da. camarn. em. 
no de I ~8:~ . !~ .. 1 vi :;ta d:.l sc:guw.h• parJ:e da \"·'- pt·o·~u r:~ , ~o um nci.:Ll'i.o q uc lhes fir.essrJ algum:l 
1. i~:Ti1t do snpplit:aJIIt~. l.audJ•~:11 cet·tiOc•.t •tlll ~ H :l, ~~-on,:L 11LtO puloss~m dar o uomo _dc«pr~t~stO)'>_; 
tn~!..:'illl:t p:H·nchia f,ir:tiu no :.1.nno de 1~:s4 :di,.;b-: o isto c1 'llztH'an: sem a. oh,.;er\•:tnct~t cbs lot•rmth
do~ n c~pit:1o Cl•) lll'mLr) Ottnni da Silv:~ Gondirn dacles .. tn:t.is comr~zinhas, pcr:mte o tabelliao 
o elimin::do;-; .i\dolpho .lor;é it:.1. rno~. Aprig-io .Tosó Antonio .To:.lqttim Moreit•::t; c ::r.bi, apôs tun e~
da Silveira, 1\tn:.tncio d:~. Silva Qomcs c Fr::rncis- . :tCilf.!O :mm;o;ol, resumir~m o p1'0t1'Sto nos factos 
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seguin~es : Primeiro, te~ amesa eleitoral destt- -~ a.ccórdo com a l':i ~n. :1.029, ~.~-,~. 1;), § 7°. n .. 1, 
parochta de_Santo Antomo da . Bm·r:~ recusado pa.rte 4a, e os :§ s no art. 1.):) do respectivo 
a pal::wra e deixado de acceitar o pr.testo ilue I regu_Ia_mentc, org'iluizou-se :L m:s~ dei~oral qne 
perante a mesma. aprcsentat'!llll. por te:-en1o;-: j pi:es1dw os tr::.b:J.ihos da elmçao. d . .: 1 do an-
traba.lhos cleitoraes começado depois das '10 cb.nte. · 
horas <1.:1 m~nhã .. SegDndo Dão. ter. ·a pwsmn.l Apezar ele l.:r um dos signatarios des_:se m:-
-mesa st~o org~lllsada. de_ conl )l'm!dado com 1 mor':'wel prot ·sto c·OJt~ptlls::do, a leg1sla9ao 
as prescrtpções do art. 1:)o e seus§:§ do regu- 1 patl'la, n~m m·~smo asstm ~~ncontron um at·tt;ro 
lamento de 13 t1e Agosto . Terceil'o ter presi- ! de lei para citat· :dim de provar qne o·-cargo de 

1 o :t mes~l o JUIZ e paz, corono ose • g1 :o pre;;;: eu e c a mesa e cttora e 1ncompa t1\' C 
de .Moura o Al!;luqucrque, pro.:idente da cama- I· com o de presidente da Carna.ra .Muni,:;ipal, e 
ra municipal deste município. Quarto não ter que a eleiçtt'o assim presididP. é inrpinada de 
sido co_nvocados os eleitores n:t t.:onformidaàe I nu!lidade; e quando houyesse incompatibili-

'do art. 124 do supt•acitado regulamento. Quin- I dade, devia salwr que d· sdc 25 de Novembt•o 
to, finalmente, por terem sido coagidos. a não ultimo o coronel Jo.;;ó Egídio de Mom·~\ e Albu
votar em consequ<'lncia de insult:)s e vio] f.! ucias querque p~us:::~u o ex:ercicio de presid,:mte da. 
que soffreram, etc, camat·a, ao Ycreador capitão J uvencio Pereil'a. 

D'ahi concluem que a mesa eleitoral com- Dutt·a, conforme o officio qne em :26 des~e mez 
m~ttea falta~ ~n:;anav;is, ferindo de ft·ente a ~I;o ~óra dirigido, cuja recepção ni'io pod.3r:i 

cC~r a vedade, é ass:;ssinal-a m:•smo de Cr:'nte ! 
A lo:;ica dos factos que lhos re:::ponda essa. 
exdruxnb e menos cxuc:ta propos_içKo. bem 
como, 1)e a 1 nscusat0:r. 1.0 u ttruo provara, o 
deixamos sem com:Hen t:ario : pois ninguem 
acredit:u·à qtvJ a 111esa commettesse o crime de 
coagit· aos autores dess~ singular papel pat·a 
não votar-em ou '[UC recuzas~e os seus votos; 
pot• quanto a eleis-:lo coJ·reu livremente e com 
toda lii.>~rda:lo. 

Si. po:·ém. a me :a praticou osso acto crimi
noso, o juiz de dir:~ito, com•) pl'imeit·a autori
dade da. coma:·~~a a qtJem incumbe fazet· r l}spei-
ar a et, me rt·en na sancçao pr~1u1 c o :n·. . ::>' 

do cocli~o criminal. p 1r ni'io ter o1·dennd:) ou 
promovido :t :::ua responsabiiidado. Nã0 houve 
-. .. r ... ' .... -. .. • . 

No segundo itrm dizem qne a mesa não foi assim lhes · convinha e por tet·em acceita.::o o 
organi:r.ada de conformidade corn as prcscrip- conselho de um inimigo. 
ções do art. 1::);) e :"Cus pa.t·agn pho~ : treslou- Os mem b~·os da mes<~. eleitor::).l desta pMo-
caram realmenle ! chia dn Santo .-\ntonio da. B:tt'r:1. pois, d::'s-

Si a mesa não foi ot·ga.ni :!aàa de conti)t·mi- emponham-s') de lill1 c!ev:: t· dandu :10 pod•Jl' eom
clade com. alei, como não dcclar~: r:L :n o por'JH'-' petente conhecimento do occorri•to. que é o 
do viciodaorg; nizac;ão ~ one \'Ô!11 de rchtar, e n:.\:1 o 'iuc disser:'l.m os 

Ora,§ Jo dr:.;;;e at·tigo diz : Nas m0sa.s el·~i- St·s. Dr. ·Ernesto Bot.,:llLO c!e .'~nllrad. : ~ Jo.L
toracs da pa_:: Jthb 01:ga:11sad:ts nos ter'? o~ do 

1 

t1nim Gonç~lw·s de Su.?-t' .\nna, . o • quaes d~ ~n
aL·t. 98, sr.rao snbsttt-ttdo:; : 1". ::-te; 2·', os temão h:wwm planeJado nLühfic::n· ::~. olCl\HO. 
~~e~brm; du. ~~snc 11elo modo :lr:-t~1:min~do nos Vilb de S:mto ~\tlto~io dr~ .. ~~rrn..S d•' De
::o::s;-e3 ~ do a1~ . \:Jf.;. Pclo~p .. r~ ~rapho,..d .~st.cjzomçL'O (h 1~S:L-.Josl.' E q:(liO de11fow·a c 
~rugo vc:se q_:1o 9nand~ detxa m de com pare:.c~t· .4.fúttb?.!Ci ''JU.e. pr::.·si lcn t•~ . B 'atisqrio itlvcs I' e-
1.1S dous Cldaclaos unmr.d1atos em vo t0s aos ,JU 1- I ,·ei,·a. 1' lteocloro da Sii 'Vl:. e .:1.-:;,J;•e,J.o, .lt !V/3,,
zes _de p::~.z, que deve~ tall1Qcm compor a mosn.l cio Dodrigucs Couti;dw, Ju:To 11ntoni.o d a 
ou d.gum tlelles, ser:J? conYocndos um o~ do,us Rocha \ ;-ia;úia. · 

,.,. ., ,•o 

dos imme liatos aos juiz.es cl; paz a:~;1do n. f.dta Recc:nhecimonto . - R0 •.~on~1eço vertlH.•leir~~ 
destes ultimoE; prehencida por eleitor0s de entre as fi r mas retro, o qu 0.. don f,•. :-<an to AntoniO 
os presentes. · da. ~aml. 8 de Dczom lJl'O d?_1~84.-Em tcst~-
~0 to e -to s upplentos dr)s jniz0s de pn:r. muniio do verdade . O tnbchuo, .Totio A.n !. onw 

nao comp::ri!C'.•rnm ; este por t1:r :-:e muda. In dn S i!v(J. . 
para a pt·ovillc.ia do l\li tl;us e aquelle pot· Duc . n. 0 A .-llhn. St·. juiz d rJ pa;r. do l'' 
estar encomrno::a•lo de H ~t:t sandc · ·~ · neste di~r.deto ch vil i::t.-0 aifet·es F r<Lll l ' Í.:sco Ri t, r~it·o 
scnticlo otliciou U. mcs:t . Dot·an tn os f.;•aba ;bos ~ i lva Perei ra, uhitnr de"' b p:l t':):·h ia . para fius 
d?u;,; juizr:s de pa z vet·b:.dm.~ute l"Hrlue l"el'a. m el· ~iwr·arJ·.:. p:·ct:L-.:a que o e::wt·ivão dcs:-c juizo 
dtsr~ensa. vt• to não p1der·em estw :1ssent~t· Ih <:~ eori:i.fiqtHl :w p.i dP-ste si no di:L 1 de No
doa; e o pre~idente defet·indo, os sub..: tituiu v,_.mbró do _anno proximo pat=sado pa~sou e pu
por eleitores daparochia, }ogo, mui lcg<tl e do blicou c edital convocando os eleitores desta 
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parochi~. p;:n·:1 a. el,'lição qne:Live ~·l'l. logar nrosta 
parochi:L,no dia 1 de D~~zembro,para dsputitdo a 
Assernbló:t Ge1·al Legislativtt.-Nestes Lflrmos 
pede a. V. S. defcri~:n.rmto.-E. R. :i\L-P,·a , ;~ 
cisco Ribeiro Silva 1-lercim. 

1bÚu a. essa pt·csi .. l: ' ncia., pa.rticirxtndo o motivo 
r;:lo qulll não compare:?.eu ao,;; tt·abalhos da 
pnta apm·adot·:t.- Nestes termo,, re le def,I·i
juento.-E . R. 1\1.-Bahia, 25 de Fevereit·o 
me 1885.- Lupe1·io Leolinrlo Pitombo. 

P;lsse-sc. Pal~cio d:t pr•3Si lencia da B:l.hia, 
26 de Fevet·eiro de 1885.- Ba1·ros Pirne ;uel. 

Em obsm·vancia do d,"spa:!ho r (.' tro. certifico 
que a cei·tid:lo·que 1:cde o supplicant0 é do 

' . ... 

B{~t-ras, onde somos propriet1.rios e res:dente;;, 
de c!:. ramo::;, sob juramento. ttue deixá mo$ de dat· 
o üO:>SfJ voto a~ con·lidato ~i assembiéa g-eralle
g-islat.iva, por· c"!:e _11" distl'icto da Bahi'a, o Dr. 
L!liz Acciuli Pe1·ei ra Franco, em raz:1:: de tet· 

governista o<tava em gi'an io minoria. 
Duas Ba.:-r·us. i0 de D~:~emb1·o de 1884. 
Poly<:<ti·po Soa;-es de Carvalho, mes·::-io. 
Theophilo :\.:.vier de :Mattos, mesario. 
-To~é Pedro Rodi'igues, -_,,.. : JO. 

Josá Dias !J:l.rb:. ~ C(!na~ rr& eriv. 
Anr.onio Carvalho dn. Fonsc~u .. 
• Tos:.·~ de Souza . .!.\h~iel. 
Por Seba~tião PeJ!'O Rodti;;: ne;:; não sabe!' ler 

nem escreve:·. Jusé de Souz:1. ).Ia.ciel. 
).!nnoel Alveg Teixeira. 
Silverio Antonio de Almeida. 
Si!aphronio _José d_e Lima. 

Aot·ig-i:' Fern::\ndo:;; Baleei1·o Pern.teno . 
.To'aq,-iim Rodrigues Dantas. ' 

~ J\Y; t:O Mauricio ela Rocha. 
::\icolau P~~rei!'a dn. Silva. 
Cn.ssi~no Pedro Rodrigues. 
Sabino Jost': Jiuniz 
Sebastião José Tá :\J' irn.. 
i1Iano3l Pereira l?erreir~t . 

1\econhE:cimento.- Reconheço. por seme-

votoo.; 'pat·a clcpntado :i asscmblé:t geral Jegis- Doc . n. 12.-Illm. Sr. Dr. juiz de d irei t0 
lativa, -de conformidade com o§ i" ~l o art. 17G d::-, coma:-ca..- O alfei·cs Fr·anci~co Itibeire 
do regulan1en to que hn.ixon t•:tra. CÀOCução do Silva Per.·iL·a. ele ilot· dest a p:1rochin., a. bem d0 
Decr. n. 821:3 ele 13 de Ag-osto 1lo 1:-lNI, pOI'• jue s0n direito P para fh!'; elc;tot·ae-:, precis:1. qu
o respectivo juiz de direito, Ba1·ão de Ga. ·tilci. V. S . d:;;ne-se ord·~ nar 111.1e o tnbelli:1o. cmc~u·
dcixou de a.\·isat·-:nc o dia. hora e log-ar da I'Cg-ado d1) aiist:uneHt o eleito!'al J~st:t c:J mar <H 
reunião da mesm n. janta.. como aliás lhe c tuu- lhe ~m·tifi 1t,e . ern tel·mos q11 • fa·:ão f", :1 tó c1uc 
pri:t. em Yisl~t. do que dotcl'!uina o ::tl'L. i7G do I'cwi zão dos d eilores co:np!·eh~md.e u a lista, que, 
citad0 rcg ubmcnto. llcnov-o o~: metl:; pt·ot•)stos I d • : 1 •.~côrdo cora ·o :u·t. 1:3~ ~ 2° do Rc:;ubm·~ nto 
de estima c consid~raçiio n V. Ex., fi qncm I a (flHl <:e r nf ~~··! o decreto n . ()21:3 de -1::1 de 
Deus gu:.rd·:l .- \'Ub. do S:~nl:o Antonio da 1 A;;osto d~ 1881. fOI' ti 0C0tl ~o ·lo ju:z de lX1.7. desta 
Ba.rr:l, 22 do Doz•.:mbro de -1 :-:iS:L-Illm. o Ex111.l pa rochi:t Je 6:.\nto .Anton to (h R lrra. par<~ ll. 

Sr. c1 s:~ miJ:~ t·gaolot• prcs!denb desta pt•o,•iucin.l elcic.;:1o de ~ioputarl_o ~Cr:l l, proccc~ida no uin. ~ ,, 
da B~tlua.- J o~tf Egyrlio r{,~ Jl 01..t1'1r. r: "1/bu- , de De7.CITI IH'O . - As~tm fl fl. V. S. cldert
qttel·qtte, juiz _ Llc p~tz prcs~dente, 1 o yota1!o. 1 mcnto .. -:- Fr:u~cisco Hibei~o 'Sil~a Pe~eira . 

E para. cot;stat·, onde convtcr, -::-sta_ s; p<~ssou ~et't1f1qne: ~:1nto .:\ntomo da. b arra, .) de Ja-
('t • j· Q- . , . ~ • - • . .. . ' t ., 

de Fuvot·eiro de 1885. E u •• José Duarte Vieira . 
no impodi:ncn:o do offidal ~rch ivistll., a escrevi: 
E ou José Vieirn de Far-ia Rocha. serYindo de 
secreb 1·io da proviuci:.l , a fiz es:!rev.er e n.ssig-no. 
.ios.! \Tic:ra (lc Farirt Rocha. 

Pa:.:·on de cmoln rr:0n los n::t. r ccebedorb ch 
Bahi;~ a quantia de ·1$040, cont'-J:·nil! o r~onh :•
CtlllOnto n. 7054 qn~~ fic<t d'.!ehi·n.d., ,- St::c :·: ·~ 
tari:J. do Go\'t:ruo d~ Bahia, 2 do Mn ço de 1S.::i5. 
- Josd p~~ari~ Viei·1·a .-

Doc. n . il.-Xós a.bai-so aasignado<:, elei
tores desta pn.rochia. de Santo Antonio das Duas 

O c:1pitão .TofLo Antonio da Silva ; t-:1Y·lli:1o do 
p nblico j ll lli ~ial e no tas, escrivi'io do ch-el d"' 
p r uvcdu:·ia üe ca pellas o rcsiduos nf:l ,;ta Villa d r) 
S mto Antonio da 8a.:·r·:1. c seu t:~ l'mo, por S1:a 
l'víagostac1e o lmperadot· ~t quem Deus Guard-~ , 
e tc . 

Certifico quo, i!Ill cnrop l'im~nto tlo :lr t. 1:;)8 
~?o do d :~ ct·eto n. B2t:.i d.:1 i:) de Ag-osto dt~ !8::31. 
i:~t·noci :10 1_o jui.-. de p az d·~sta pa.:·oc~1ia ?c 
S:into Alltonio da. Um·i.-3. :J. lista p:uci:d do alis
tamento eleitoral da t·cfcrida par·ochia, . cuj~ 
lista. SÓlDOJ:tte COIDfirchcn,lia OS alistamentos 
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anteriores ate a ultimn. ro3vizão. procedid:t no 
mcz de Sot~mb:·o do anno de 18:·n, e pela qual 
se nroc~dAsso a clHtma.da dos eleitores pal'a 
e1eiÇão g-et·al de 1 I de D 'Z ~mbro do anno . p:·o
ximo 1'assarlo, o qne dou fé. Vilia Je Santo . .. . . •) . .. ~,- ~ 

\ '. ...... I -' • 

João Antunio dá Sih·a. tab:dli:io c:ic:H·r.~g·ado 
do :dist:: me nto eleitoral. a escrevi e ussignGi. 
-J :í.o A.,it·onil) d(t Si.!•o,c. 

N:1o paga sclio. por sl'lr p:1ra fins e eltJrao3::. 
Et·_:l supra.-Silva. 

11.n DI5TR!C1'0 DA l'IW\"IXCI.\. DA BA!i!A. TIES?OSTA 

A' CO::\TESTAÇ:\.0 DO DIL _\CCfGLI FlL\l'iCO. 

Aug-nstos e Digni;:simos S1·a. Rcpt·escnLantes 
tl::l. Naç:io.-0 Dr. L:!iz Accioli Pet·eir:l Ft·anco. 
candidato qac foi ao p:trl:tmento nacioaal pdo 
11 o distric:o da, Ba,~~ia, :l prescn t~t-.'-r\ con t~s-

dol'a do mesmo distrido 
legitill1:;mcnte eleito. 

K fundamento nnico desta contest::~.ção :1. 

supl;)osiçà·) em que se n.c H:. aquo. ~ e:tnülc a.;o 
de que reuniu :~.maioria de votos ü:(prcsso;; no 
clistricto, n :l eleição ele 1 ele D''zembro proximo ..... . 

. 0 ~ L ~ 

~ües o cont,:sto.nte adduz ;;,emprc como unico 
;rg-umcnto n. fals:1. convicção em qne se ach:> •. 

Com animo cal :no e desprevec.iclo nó~. porêm, 
yamn" mostrar qual o U'!pnta.do legitim·tment·; 
eleito pelo H' d:stricto ela l:hhia. em eleiçõrs 
v:Uida:::; reaes. expr0ssücs legiti::n:1s do Yoto e 
cb. verdade eleit•)t·al: potH1o de p :t J't~. put\l r1c
pois c :tfi.nal rc~pondet·:no~ . a~ injnstns ;·cct·i
minac;ões qn.e c cont:;st:tnto _dirige :i jnn.L1. ::tpu-

:\ (\ •. t. , ., 

... '· .. 
u: camll.ra que vai con l1 eccr do. iegi timidru.lf\ d:.J. 
Hleição- a de ::;aber si as ,juntas apurador3s 
t•}m ou não com )CLc:,ch )~rD. conh(~cet' ch elei-
c·i5es sulJ..,Lar.:.ctalmcn te n ulh s. :,_~ som mar votos' 
<~1ue não foram a expres;;iio dÓ dit·éto cleitonl.l. 

Foi este o resultado dJs eleições no 11° llis
tdlo eleitoral da Ihbia : 

Cida.Jc de Cactitc 
Dt·. Ro:lrigues Lim:.1 ... 
DI.'. Perúra 1'':·:\nco •.•. 

i2-i- i em sep:tt':1.do 
GG 

L:nbnt':Jll:ts 

Ro1lrigul"s Lim:i.. ..... ,t:-. 
Pcrci1·;t F'r:ln('o... . .... :{n 

< 'ann::tlJt':.t \',1 

Rnd l'Í a·lu~s Lirn:t-. • . . . . . :;:-; 
ret·cft;a F'r .• n '~O... . . . . . 26 

ncutio 
Ro:lt·igues Lima....... . -l!l 
Pct·cit'.L Franco.... . • . . H 

l\lontc Alt) 

ltodrig11es Lima....... !H 
:F)ercit·a Ft·~l n.co. . . . . . . . 7N 

,· . 

.1\i:.LcllO ~hnt'Alli1<:t 

H.o.tr·igucs Liw:t ...... . 71 
Per Jir.:, Fl'anco. .. . . . . . :.i~ I - 4 l'm Repal'a•.b 

Poções 
Rodriguns.Limn., .•• , • , G/3 

Victol"i:•.· 

Peteir"::~. Franco ........ _ 57 
Ro.li·igues Lim.!... . . . . :17 

.Alwas 

-. . . . . . . -
Bom. .Jr:sus ,1os ?lí eiras 

. I 

3) 
I\··~nltacto fin:1l : 

Rodt·igue;:: Lima.......... ;J5-í. 
Pct·:•iÍ;a Franco .........•.• · 422 

Alúm dnsl'3.<; 10 lHn·ochias! er.n 7 das quaes 
te v:· o c:t ndid:.l.to dip~tJm:Hlo grande maioria d·~ 
votos. Lz~·m tn.mbem parte do :11° districto 
dt~itot•-tl as p:~rochi~s dr~ Duas-Bauas,. omh 
n:;o lOUY·' ,. c.-1cao, a.u o t n om 
Barra: 

âa Barn: 

A f:.uça que - se repr!'sentou lll'SSa pctrochia 
com o nom~' t:e Pleição~ foi um processo. ~Lt 

.. ' ... & 

toral tão ::ma.rcllica ~~ ,·iolnnta~ qu:1nto urbi-
tntria e vicios:~o:nrnt.e constituid:~. por um in

-dr>C•' lltl~ at·J~anju, e com form:ü pústcrga~~rro da 
bi delto!·al e do rc;.rnlamr. nto n. 8213. 

De modo qn"! aqui dr~ixamos escripto em 
começo uma tlnclaração formal e positiva, 
coml)rOmdtendo-ncs :t pr·ov:\l-a no cort•et· da. 
demonstt·::lÇITo: n.lém dr.• l"g-al, a •'xclusão da 
p:u·r.dlia Q(~ s,L::to . ·~ntonio da Barra, na apu-
..... :- 1 ~ 0 .. ~1 ' 0 o .. ' O • • A . .. • • , 

ua;a qur·st:1o de aita mot·nlidacle poÚtica, e 
cu in. ::;oltH~ão ha de inJlnit• n·:~essariamente 
); ;.a a< uiÍatat'-St) o e:; Jirito de 'ustiça. ·~ hom-
bridad(~ ,1,·:-;La cau::ar;t. 

Qttcslib lt>gal, pon1u~~ Lemos parn applico.r 
::o facto monstt·uo~o daqudla "l•·ição a dis
po.~iç. P' _ do § 12 do art. 15 d:t l• ·i eleitoral, 
'iue .:iSSim di:;;pãc : «Não sr:lt'á válida qual
quet· nlPi~ãQ fr•ita P ' 'l':J.Ot() m:•sa_ qo:e não for 
or;;·anisa:!a pe~a fórt11a est:t!Jnkeida nus§§ 7, 
8, \)~ 10 13 11 d:•str' at·tigo. . 

Qne-;t.ão de mor:diJatL! politicll. 0 r.lig:Ji.da<.le 
do p:1:-laml}nto, ·por;pHl nslamos certo. júmai~ 
sr.:·:i. :1.pp:·o·.·:Hh l'07n. o voto (1nst:l. au g-nstn. ca
mn.t•:t um:1. elcic;ão (JilC alr'·::: tlo tudo. fói t:1.mbem 
o t· e~ttlt :L'l') rlc nm man0jo indec<mlc c de uma 

I f!·aurlc indecoroso.. 

lsto posto, mostremos que ó nulla, por não 
tot• si·Jo feita, yet•antt) mesa leg.tl, a eleição 

Dispü~ a lei. clol.toral no art. 15 § 7°, quo a 
mesa 0kitoral d::~. parochia S•) compo!'á. do juiz 
1lc paz ma.i..; V;itallo di:l. sr'·rlc da parochi~ .• Ott tlo 
rlis1ricto de paz, como pt'i•s idcnt 1 e do 4 
m~tnbros, que ser:1o: os donfi j:1iz:'lS de pnz (1no 
;ujW)llc so scg-uit·om •1m voto:;:. ~~ ns dois ci
d••cliios immo J.iaLoe em votos ao 4. I jni:r. <b pa:r.. 

O rll'l. !)::; _do regubmcnto, :-c produz r~sla. 
disposiç::io da lei. 

Ora, segundo o documento junto sob o n. 1, 
são juizes de p<\Z e immediatos da parochia dG 
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Santo Antonio da Barra, no q uatt·ionio de 1882 
a 1885, os seguintes cidadãos: 

.J~ti::eg ele prc::: 

, f.o José Egicli:.l d."é 11oura e Albuquerque. 
··-JO . - ·• . !' 

3. o Rodrigo Alves Pi)J·ei.ra. 
4.0 E:mpet·io Go;:çalves Gu::lre~ma. 

faltado si é que fos;;e exa.cto. deviam tomar 
part<J n:í. mesa o 2' e 3" im:neU.i:'lto;; em votos 
no 40 juiz de paz. Lei el !!itoral ut. 15 § ju, 
regu!amcnto 8213 art. ~JS § 3°. 

E a r~dU; ?i.~ fJ'ie o 2° r; 3u immc;diatos em 

. ' 
são elles : Tiv:odo:·o da Silv·a :!.zer1~do e Joaquim 
Antonio de Mir~mda · 

l\Ias eis uhi outra invcrJade da acta da ur..,.a-

1. o Fel:cia.no de Aquino Barboza Coelho. niz~ção da mesa ; quer ~e confirmar uma fal-
·-::>.o sidade e ca.he~~e em outra. -v~~jamos: Só o 

jheod_oro ~a tSilva. Az_;
1
r?do.d 2o immeditttO em votos Theodoro da Silva 

:~ • 0 
-,. 
01 ::J.qullm~II 1.n °~10d d_ ~ .l.~ lra.n a. Az~redo · stev0 presente, confot·me diz a mesma 

4. 0 
J.V ano c · ono··1o c ...,ouz·1 I . • ·' · . . _ act~, _como ó que afth-ma tambo~ ella haver o 

Pol." con~cgumtf', segundo u.; d1sposiçocs i •J JU1Z de paz occupa.lo a cabecetra da rues:l. c 
lcga~s devtam compol· a mesa eleitot·al da pa- couvida.d~l o ~o, :3) e 4o juizes de paz, para 
roch1a de ,;.SauLo ~\ntonio da BM•ra., o~ cidadãos: com o :3o immecli:üo Joaquim } .. n tonio de Mi-

1 °juiz da pa:.:, José E.;;·idio de 1\Io:u·a ... :\.lbu- t•a.tid:• compor·em a mesa. ehitorul ~ 
querq~e. A composiç:io de uma mesa. eleitot\il não é 

ar,)lti'arla, não e :t -vonta e e o capnc o o 
1° juiz d0 paz que detet·mina.m qnaes devern 
::;et· os membros da mesma me:-:a : é a lei elei-

.. , - P·-'á.ões taxatira.< e elara~;. • 
2° dito. Th o:loro da Si;va Aze1·edo. Dq, pt·opria acta ,;a organiza<;.ão da mesa se 
As. substituições Õ•}vemset· feit::.s nos preci.:.:os vô. pois. que o Zo immcd.iato ern votos, achan-

termos da lei ena de nullida•!e. do-se t·o~ente :tra f~tzer narte da. nwsa olei-
Ent1·etunto. como se organi;:ou a mesa toral. f,_.i della e:s::cluiifo arbitrariamente pelo 

d.a.quelb pa.r·ochia ·~ '1 • juiz d<:\ paz. 
Diz a act:L da. installação que a mes:-.. foi. (~uanto ao :)o immediato em votos, .Joac1uim 

constitui !a pelos 1°, 21), 3::1 e "1' juizes de paz e Antonio de ::Ylir:-mda, declara a acta. que fez 
:3o immediato :1. e:;te em votos. par tr\ da mesa no di:t en1 que elb. se (~onstituiu; 

Tom ; ram~ pois. parto na mesa oleito1·al dous entretanto não ,:e encou tt·u. u. sua as~iQ"natura 
cidadãos t!U t3 a lei não chamou par-a orga- nes;;:t acta. E. ainda n.iais. elle n ~1o fiiura na 
nizal-a; o 4 '' juiz de par. c o ;)a immediato em mesa que funccionou orn 11) de Dezembr·o n:1 

votos, não ::c a(:hando prov_atla a. falta, ausencia elei~:ão. nada l>e declaraudo sobro sun ausencia, 
o;; itUpos;;;ibilidade de comparecimento de qual- sendo cer·to qae esteve presente e votou. coruo 
quer (,aque •)s Cll :t aos tlUC :~ 

para :~. constitn-ição d:t mesa ~ 
. ~ntre:nos. porém, n:L analyse . . . 

m <es1o-nou consta. c a copt:t as ~ss1gnatut·as l l1S e.<-:1 ores. 
Quantn. arbitrariedad<) ! Quanta. illegnlidade! 
Mas já mostramos que, se fosse exacta :t r.igoros:J. dos 

. • • • ;-. I. • o • • ' -1 • • • 
~ ~ ""'f 

mesa deitoral o vejamos como foi ferida dn de prLZ, o terceiro necessari::mentc dcvin. tom:!!" 
f1·~ nte a lei: - parte na 1111~ sa. porque a lo i o ch:tma Vtl. para tal 

Em primeiro log-:.r é inexacto q un o cidadão funcção eleitoral. · 
Felcciano de Acptino Barbosa Coelho, JH"imeiro Cunseg-uintemente, como tlissemos. :t org:-llli
lliUlediato em votos ao 4° juiz de paz, hou,•ess~ zaç:To d~L rw!sa elcíto1·al em Santo Antonio da 
officia.do ao 1 a juiz de pa:r , cotnmu nicando a Bart'<L fui facto anornalo, sem r1ualiíicação pos
iropossibilld::s.dc do seu comparecimento, por·- sivel diant.:l da lt~i e do bom senso : só o at•bi
o.uanto, dev-endo achar-se tal otlicio ap[l l'nso :i trio c:un(;leou impavido! 
~opi:t da. acta, como e prescripto no art. ·150 do Tewos iuadequadn.ment e empreg-ado o tet·mo
r r:gulamP.nto eleitol·al, e t.::..l dcclaraf;ão por organi~uçlio da mesa de Santo Antonio da. 
escripto do cid:~.dão Barbosa Coelh•J, jámais Barra, pot"fjUanto aqu:Uo n:1•J foi Ol"ganização
poderá ser '.!Xhibich, porque nunca exi.-till , foi at"t"anjo. 
pelo contrn.I"io. B:~ruo~a Coelho est•)\·e presente Aquf'llns cida.dãos c1uc in.;;; iJiosam8nte foram 
a todJ o processo cleito:·af. tomou part':l na arredados d:1. composi~iro da me:~a clcitot•tll, de 
eloiç:lo, Yotou, co:no se vê da ac t::~. e da.s modo nenhum pod<!riaru pactuat• com as se•.• nas 
assignaturas dos eleitos. Alé hoje aqucllc ci- d rJ ese:mdalo, e. mais qr_1e isto, cotu a indigna. - . . . . - .. . . .. ' ~. 

:-, . -:' l "" . ·~ ' . 

trnt'it~mont ·~ preterido, tanto ll:L COmp08Í!; :10 da. deputado Jog-ÍtÍmatnC:Ute eleitO pelo J1° distt"ÍCtO 
m""sa eleitoral na v"spera. d:t cleiç:1o como nv tevo naquella pat·ochia. 
dia d•'sta. na r r•composição da mesma mesa . O r~t·im':l precisa !;empre de urna. vont:1.Je que 

Conr.:etlamo!>, í:ntt·etanto. que fosse P. xa ct.:t d~~ liGera e tem sempre um braço r1uc e:s:ecut<L e 
tal d·~ claraçii:o po1· oificio : ainda assim a lei uza. 
elrü toral e seu rf! 00ularnento dilmo•·lll 11t1e fal- Precisa,·a.-sc de homens quo constituis~cm 
tando q'ral!IUP. I' ir~m ,di,1to. o io 'ou 2 ' 8 ~~.ia. Plle um tribunal s~m (:on:sci1!ncia, preeisu.va-se de 
súi.>stituiJo pelo i:amP-diato · que se lhe ~eguir 1 consciendas. pou :.~o ese :'Uj~ t~lor-;as qu? . foss em 
até o 4". pelá ordem da vo t:J.çilo . ! surdas aos dwtarues da pi'OIJHlade poht1ca e da 

Por conseguinte~não pc;dia o cidad:"Lo Barbosa I mor.'lli<la:l~ eleitoral. : . 
Coelho ser s ubstitUído, como foi, pelo 4') juiz . Fora preconcebido o plano: a quella. mes:l. ex
de puz ExLtperio Gori•;al ves Quaresma.. Tendo 1 primira.,. um só· pen-;:tmente e umn. ::;ó von-
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ta-le, seria ac(~órde. nnanimc, no centro de 
toda aquella agitação polit1e'' de uma purochid. 
onde sempt',l fo1·am agu~~rridvs os ].•:.lrtidos; 
constitui:·ia um tribun:.l ol'igi;:al ante o trual 
não ex.istinliO u. lei, fic:!.sser..u tumlJI'm concul-

r:~cs os dous · terç·2S do eleitoi·ado da parochia, 
e qur•, por cuns,.guillte, deveria ser de dous 
trm;:o.s de yotus e~ p!·esso.:; os sufi"ragios do can
didn.to lil.>et·al. 

A est ~ confissão qualifi.cttda do contesL:mte 
.. " :"" . . . . .... 

r~g-at!vas. annull::d:;:.s~to:1<1.S as enorgi<ts. ·bavet·em conco1•riJo •ás urnas grande numero 
Ne~:1 prontr<cnuoa (diuwie <ts provas uesW.,; d <". ('leitores conserv;~do.-cs, e entre elles o pro-

s mn s ~ffir•rna ,3es 'lOl'l ue to.lus as H'O\":l.S H'io chefe vi••ario Bellarmino S lvostr·e Tor-
possi...-eis, imagina.veis J~. d,:sejaveis se acham I .re,, como se ve da assig-n:~tut·u. do~ eleito1:os. 
n:.,s actüs tanLo d:~. orga.mz:::.ção da mesa como Accc·esceu tc-s·~ tarubern a. de que na. ultuna. 
da eleiç5o elciç:'io ~rue S~\ Jll'o·:·edou em Santo Antonio ãa. 

São d.ocumentos cspe;!ioso5, onde as afr1rma- Ru·I·;t, pa1·a deputados provincia0e, o candidato 
~ü·:.~ co!ltt·n.ria.s ~2 ct!ltnÜ!~.m. e onde as d ·'lda.- liberal D1·. :Nlanoel Jo;oó dos B.!.!is obte\'e H·?. 
rações as mais ·simples formam mu tec:.:ido Je \'Otos do;.; se~~;; CJ-rdigionat·ios. 
inexti·ieaveis f<llsidade.s: 1 Claro, pois~ _fica, e é lllistet• ~.~onvir que, só 

De ú1do : 1 por aLgum meta l"eprova.Jo, por~ alg-um system:1 
·Nós jà vimos como as decbr:.:~lÕes cb mei"m:\ de erin.ino,;.a . prest1dig·i taçn:o, poderia. ser es

s.ct:t tla orga.niz:IÇ<ÍO da lllCsa se l' ·pcllmu ent!'e torquiàa au candidato liberal a ~U:l votaçãe na 
;:1 : conft·oute:nos :~:;or:l as (.3:;taraço~s •- a acta p:truc.na. 
com as jSSi!rnatUt'<lS dos l!tes:u·ios. c c:.:om :is .-\.o contestante só f<ütou explic:1r porque 
:tffirma<;õ ·s ~do 0s:~r_.:,·,(~ .!e p:.:í;. · modo, oa po:·que geito obteve semelhante re-

• '" _, ·" (). . n" l. ... \. 

se achavam pr·e~eates p:1r:1. COIIStituil-a: 
J\: s~·~ Egi11io de :\Io:ira .~ll.>:.Hllll :rque .. João An-

~ i da R,.c :a. \'iann~: 1-~odri•.,.o Al-
\'OS Pel' :Ít"cl., Exupcrw Gonçaln:<> Qual"es
ma • Tbeodo:·o da Silv:t Aze\'edo. Joaquim 
Antonio d:~ ~lit':lr.ch, :, q :e d;~:;tes o 1° juiz de 
paz charuon pa.r·a f:.mu:-:.:· n. r:!1C3a. com olte Jo:"io 
Antonio da Rocb<'l. Yiauna, Roirigo Aln~s Pe
reira. Exuperio .)os; Qll~t·e:sm~, Joa•1ui:n Anto
nio de .Mimnda. .:\bs o e:>cl"i vão de pn decb ra 
qu13 assignam a acta os c;à,J.J}os : Jose Egiclio 
Mour~ Albuctu·~;·,ln ~. Joã.o Antonic ch Rocha 
Vianna. Rodt·ig-o .:\lYCS P· ·reit•a, Exupel"io Go n-
(:.ah·es Qua•·as:.ua, 1 1coc v!.'d CL 1 \' :lo At:e·.'e o. 
E a acta da organ is,~çfio e riSSl!;' ll .:tda. pelos ci
d::l.'lãos: José E:;idio l\1 . AlbtFtUCt"clue, João . -. ' ... -. . . . . 

·-
Pouco lh~ imoprtn. ~• lei calcada. aos pó,.:; 

muito t'moora .the tli:!·a a p::-opria conscicncia. 
c ue a: t:eUa unanimidade. os~,·~clOS:Lmentc ar-
rnnjatb, aa.da m;~is seja ciU'J o resultado dn uma 
fraude e do utn c1·imG. 

Ter uma. m·~::;a :lCCol·de e unanime CJ.paz de 
tudo ;;ubscr.:vel", eis o plano auda.ciosomente 
pre·~onceiJido e calculadamente ext.cut:-~do. 

Não b::ustavam as trop ::ha;; de OJ·_qani~açtto 
da mesa n~l vespera da eleição: Foram taes as 
se.enas turn: :lLcosa.s do dia. 1 de Dezembro , qae 
d·)::s dos ciii~dãos que então se s:ntavam · na 
mes!l. ,...l ,~ito :-·•1 como mes~u·ios, jutgara.m-,;e im-
possun,lta o;; 1 I! conllnl.lal' a. uncc10nai' na
q uolle p~·ocesso; f ·ratu dles Ex.u pet·io Gonçal
ve;; QmLi' I~Sill:1 o Ro. irigo Ah,es Pt}reira . 

~ . - - -
./. .&. .. , .. .: ' ' 

l'a, Theodoro d:l S ~ h·:~ Azc~r Cdo, J uvencio Ro- dolent:l., u.fugontav:< pal."a long-e de si todos 
drl~ues Coutinho . c.q uel!es qne, como esses dous m rosarios, com~ 

Úma verdadeir·: t gera1,::Io espon t:~.ncg. d ~ me- pr·: hell1lr.ram a enormidade do crime que se 
c;arios ! nhiS:::. \' Gl" . :ad· ~ é um :l ~ó: Ont!e es:.ara estava pt·a ticando. 
e!ln. l)Ot' \·enttll":l, no m ·~i~ l de tantas invct·d.:.:.ries·~ Ellcs tinham de s:~r :-ubsti tuidos, e pre::creve 

Eil-:L ~:qui n ··sta conclus:io absu1·tla , mon.;.:- :1. lei. eleitor·u.l :10 art. 15 § H, e r~gul:\m.)nto 
tr11 os·•.mas tit·acb. só c exdns~v:lmcnte ela ::c t:t da I no art. 1:-)5 § iu q ue« no caso de f::t.lt.a, ou im
Ol'!;:J ni .. ac;:ioda. mlélS:Lr·l c i :or·al: Eu1:-:. Antonio d•.t pe•iirw :nto~ d u.r·u . .tf~ os t.·ab r.tlhos da eleiçao, 
Bat·ra ~ tiJ !ll:t:".t:n pa 1·1 · n ~ • wes t eleitora! d:1 par·o-l os mesudo,; q ue falta1·em set·ão substitmdos pe
chia.: ao mo~ tno t :rnpo_.i", Íllrlívi :uos: 1 p:·.:! ~ideu-1 !o.: S!! ~S i :umedird.o . .;; em votos ~t:? o 4° juiz d~ 
te e 6 m ·;;:,r·:o;:;: t ·• . J.J,:•,! I-... :\{nu :·:~ o Albn·1 nol'q ue p:t7. . st );e tr·;:.tat• u·.'t tunna. do;; JlU:t.es de pa·r., at:~ 

2 · .João Antonio ela l\.·;c Íl~l. \"iann:1. ; :) 1 1-~o- '·' 4Y irumeiiato. s i l'e tratar dos imnv·din.Los, 
dr·ig-n Alv~> s Pcn im; 4 · EXIlj'Cl' ili G .~ n<; 'lv·~" sendo 11ue "ómentc na. falta de juiz1~s do paz 
Qu·u·es:na; 5J Tlte. dor., .ia Si;v • "\.t.e\'•!do; ti' ou de immcdittto~ é que S•~l'ão chamados eleito
.lo:quirz1 :\.nt onj., r.k :\Ii:·and.1; i' J uyenc:o l{o- re:.: pat•a complr~ t:J.r o numero d<:s mesarios. 
dt·i !:;'uc -: C:1_itinl~ o . Ora., n? ~c·llegio eleitoral estivera1~ pn~s~nt:!S 

' L 1 

compor:i de cinco meml.n•o-; ; u 111 presidento e 
quatro tu e..,arios. 
Cons<:~gui nteLttente r:1z.ão . ti'\"(\f\10~ 11ós om c.f

fit·ruar que :l. organi za1~ào r!:t rne7.a elei tora l ,J,. 
S:1nto Antonio dit Barra, f.1 i Ulll :1j unt:unento 
t umultu:1.rio e :, ;, arehie:J, e qne t·wc como r e
sultante u:11 fa.r(la. indoce ;;, te e !1!!1.;.!. frau~le 
i2"nobi 1. · 
" E é o q ue serlenei;:-. n :l eioi1;ib do üi:.:. J de 
Deze1ubr11 n aq uelL1 pa!·oc hi~L. 

Ainda bom que o proprio c:mtea.ntc é q ue m 
:lifit'ma nas suas: allega,;ões que são de libe-

<!Ol.!l cxcepção sômrmt'1 d o 4o-immeJia.to, Ma
uoel Hnnorio d<3 :5ou7.:1.; todos clles tomat·am 
pa t·:e n:1. e l·}içlio e votaram. como se -vc das 
as~ig-n:Ltur·as do eleitoraJo ; por conseg-uiu te, 
u :ro podia o pr~sidente da mcs:1. chamar arbi· 
tt·~riame!ÜI! , comr) charno :t, a dous P.leitores da 
pa t·ochia p:.t.ra :-: upprit· a quollas du:1-: falLns . 
:-' e.t,:" ll l'l-se. po is, •1ue null:lln~n te Ol'g:tnizada. no 
dia :~0 de No•":)Illbro. foi a mesa l'linrh ' \riciosa
mcnb recou ,.:tiluida. no dia. da e!eição, como 
acab~n1os de provar c consta da propda act:~ da 
clr)ição. 
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E como não ser assim si a eleição de Santo 1882 sobre a. eleição do senador .Avilla; firmado 
Antonie da Barra já se achava antecipada- pelos Srs. Vieira da Silva, Baependy· e João 
mente feita~ · · Alfredo. Parochia S. Luiz das Missões). 
. Doas cidadãos houve que da assembléa de Igual doutrina no parecer de 9 de Maio de 

eleitores levantaram-se para protestar contra 1884, sobre a eleição do senador Lima Dna-rte, 
aqu'ella assembléa. Um foi o ,juiz de direito da firmado elos mesmos Srs. senadores. Paro-

a comarc-:• e anto ntomo a arra, r. c 1a a once1ção da arra. 
Ernes~o Botelho de A?-drade, outra o eleitor· ~-- Igual doutrina no parecer de 31 de Janeiro 
JoaqUlm Gonçalv~s de :S~nt'Anna,_q11e devia ser (1e 1882, sobre a eleição aos~nador.Martinho 

. \ 
tos ns. 2, 3, 4, 5 e 6). -

C9mo. porém. procedeu o p1·esidente da mesa 
eleitoral, aquclle que, pelo art. 15 § 5° da lei 
de 9 d'3 JanP.iro. tem o dever de r0gular a or
dem na assembléa dos eleitores, e mantel-a 
g uando assim o exigit·em as circum,.tan-

. 'l 
Cl:l.S. 

O president~ da mesa re.-ponde com injurias 
M primeiro magistrado da comarca, qne violen-

• A • l • 
-~ ~ 

. " . ' 
terio e a ill.ustrada apreciação da camara dos 
Sr~. deputados. · 

Nem nos se1·:í permittido suppor que a dou
trina aliás · invariavelmente seguida até hoje 
peia camara, dr~ annullar eleições feita.-: perante 
mesas eleitoraes manifestamente vici:!das em 
sua constituição, seja dc:::prezada, por outra 
contraria., e qu1 originariamente não derive do 
árt. 15 § 12 da lei de 9 de Janeiro. 

r • •-

' . 
chia de Santa Rita d~ Cas;::ia, parochias de S. 
Sebastião do Areado, S. João Baptista do Bar
ranco Alto, S. Francisco de Paula tio Macha.
dinho, EspiriLo Santo da Varginha. 

O parecer na 3a. conclusão deu por nullas as 
respectivas eleições. 

Apuração. -Passemos agora a refutar <1S 
allegações do contestante na parte em que se 
refere ao procedimente do digno presidente e . . .. ' . 

aet1 e, ·pe a. ma ta e capangas que, pe a VlO

lencia. quiz a todo transe perturbar o processo 
da apuração e frustrar o cumprimento da lei. - .. 

' forme declar<\m no final da mesma os juizes de 
p:tz que a subscreveu com o Dr.juiz de direito. 
( Vid. does. n-.: . 7, 8, 9, 10 e 11 ). 

O facto de haver o juiz de direito de Caetité, 
o barão de Cactité couvid~;do com antecedec.cia 
ao juiz de direito àa comarca visinha, Dr. To
bias de Souza. Lima, para presidi!" a junta ~pu
radora do districto, caso não podesse fazel-o, 
por se a_cl~~lr sempre ~oente, o j~iz municip~l 

• '1 no ' "'" 

a.inda invocar os pareceres do senado annul- beit·o, é um facto tão natural diante da lei elei
lando as eleições da p!l.rocbia das Lumina.rias, tor·al, que só· não poderão comprehendel-o 
provincia de Minas Geraes; da }larochia de aquelles ue argumentam de máfé. (Vid. doc. 

. ..mz e t 1ssoes, no rnn e o u , e pa- n. :., . 
rochia da Conceição da Barta em Minns Geraes, E' cbro que a lei eleitoral marcando um 
onde as mesas foram irregularmente organi- praso fatal para a apuração, e determinando ao 
zadas. · mesmo tempo que o juiz de direito de uma co
~Pela grande importa.ncia destajurispi'Udencia marca visinha. substitue ao da comarca em que 
firmada em ~mba;; as ca.'las do parlamento, tr·an- tem de se reuni1· a junta apurado-r"\• tem pre
scJ••vemos aqui os asestos do s enado . venido a hypothese,;;e que effecti\•::tmente reali-

E. manifesta a. nullidade da organização da sou-se em Caetité, pela motestia do juiz muni-
mesa: cipal d:1.que1le termo. Pois o juiz de direito de 

f.o Se, compa!'ecendo o f o e 3o juizes àe paz Caetité havia de esperar até o dia da apuração 
refere a acta que um eleitor substituiu a falta para providenciar sobre o seu substituto, 
do 2o, sem declar&.r-se qn.e antes foi convidado sendo de 15 leguas a distancia de uma para 
o 4o. ontra coma.rc:~. 1 

2.o Se, comp:1recendo o 2o immediato em CerLo que não; porquanto, é fatal o prazo 
votos :.\0 4° juiz de paz, substituio ao 1~> um apuração : (Vide documento n. 13). 
eleitor, sem declarar-se que antes foram convi- Mas, diz o contestante, á junta apuradora 
dados o 3° e 4° e se o eleitor substituto foi . de- falta v a competencia para excluir da apura~.ão 
s1gna o pe o t:nme 1ato presente. arecet• g-era os votos os 1str1e os a e e1çao e 
sobre a eleição do senador Ignacio Martins. de Santo Antonio dá Barra. 
10 de Julho de 1884, firma~os pelos Srs. Bae- Não foi legal, nem juridica a argumentação 
pendy, João Alfre:lo e Vieira da Silva. Paro- do conte~tante~ 
chia das Lumii'.arias. . A rect1dão e justeza do procedimento da. 

E• nulla a organização da mesa, quando o junta, excluindo da apuração a eleição de Santo 
presidente da mesa eleitoral, contra o disposto Antonio d:l. Barra, por ter sido manifei;tamcnte 
no art. 15·§ i 0 n. 1 da lei e art. 98 § 3 ··do re- vir.iosa . e nulla a. organisação da mesa, estão 
gulamento. eleitoral, designou o eleitor qae acima. de qualquer incriminação, porquanto 
substituio ao immediato que não compareceu, dictou-o.a lei e a juri~prudencia do parlamento. 
designação que _só devia. ser feita pelo imme- A lei-porq~e a de 9 de}aneiro de 1881 de:
diato presente. · (Parecer 'de 1° de:Junho:cle t ermina claramente no art'~ iS·que ~ajunta. 

v. li.- 22 
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apuradora. se limite a somma.r ·os votos meneio-c 
nados nas diiibrer.tes authenticas, attendendo 
sõmente as das eleições fe_itas perante m0zas 
organisadas pela. fórma deternüna.da. no art. 15 
§§ 7·•. e -~ 1). )) - r 

c~1mara dos deputa.dos ficou firmada :1. doutrina, 
aliàs unica. verdad~ira. e legal, de que as «jun:
tas apuranora.s muito bem procedem. excluindo 

a apura~~o gera ~1. vo ~Ç<W aque as paro
chias, onde as me:a1.s eleito•·aes n.ão são organi
sada.s legalmente. » 

Deli beração da c~tmnra de 1:) d·~ Janeiro de 
1882, approvando o parecer n . i6 de 31 de D ·
Z0rnbro de 1881. rehtivamente :i eleição do 
5'' di;;;tricto do Rio Gr~ude do Sul. 
( Annaes de 1881 a 1882, vol. 1 ', pag. H2) e 
a deliberaçãv da cam:tra d·3 i• ds .Março de 1882. 
repro•:ando o parecer de 13 de Fevereiro de 1882 
sobre :t elei~ão do 10 dis · · 
na?s vol. 2•, pag. 5 e 85.} 

Por conseguinte toda a vez que a junta apu-- '- . . ) . .. 

de urna. eleição. cuja mesa f ,Jr::l. illegalmente 
constitaiJa. deve e:tcluil-a. da apuração get•al 
dos votos. 

·e1 e a u rma expos a nao e1xam mar
gem a duvidas são inexoraveis. 

.Mas dir-se-a .. e convem elucidar aqui este 
ponto, o decr. u. 8309 de 10 de Novembro de 
1881, fixando a intelligencia do art . 17i do re
gubmento que baixou para a execução da lei 
eleitoral, declarou que .i sómente na hypothese 
de serem presentes :i junta. mais de uma au· 
thGntica de uma eleição, compete a elln. pl'o
ceder nos termos do citado artigo ~o r~gula-

6 um acto do poder executivo, o qual, se pode, 
na esphera. de suas attrib•lições legaes fi:s:.n.t• a 
intelligencia de disposição regulamentares, que 
houvesse decretado para a boa e:tecução de uma 
resolução da. assemblea. legislativa, não põde 
todavia estatuir direito novo, estabelecendo dis
tincções c1ue :L mesma resolução não tenhu. 
creu.do. nem previsto. 

A lei eleito1•al de 9 de Janeiro emanou desta 
fonte legitima,- a. ass~mbéa geral ; acima da 
autoridade ~a lei, resoluç~o da asscmbléa g eral 
acima de poder l egislativo, nenhum outro po
de:· ~xiste neste p:1iz que possa. annullar-lhe as 
deliberar;ões. 

Portanto, só o poder legislativo poderia ex
plic~r authentic~~mcnt~ o pen!';~llnP.nto lc~gisla-
··v . - . • . 

de Ja.ne~ro, que delle emanava. originaria
mente . 

De modo nenhum a lei eleitoral fez a d is
tincção creada pelo decreto n. 8309 de 19 de 
Novembro de 1881. E' taxativa. a disposição 
da lei: · 

Dá :i junt:1. apuradora a competencia de 
conhecer da legitimidaJo d,l. mesa. eleitoral, 
não cogita. de duplicatas. o de .·lara tP.rminant~
mente que, quanão a mesa. eleitoral não SI! or
ga~i:_a com ='-S formalidades legaes, não hs. 
ele1~a.o . · 

Por conseguinte, exorbitou d:t esphera legal 
das attribuiçõ ~s do poder executivo o acto pelo 
qual a. 19 de Novembro de 1881 se declarou que, 
sómente no caso de haver duas ou mais 
a.uthenticas de uma mesma e1eição, a junta 

· · - a que se organizou 
legalmente. 

Se de alguma sorto é verdadeira a these de 
que o poder ex, cutivo legisla na esphera de 
sua:-: at n utçoe:; const1tuc10naes, regu amen
tando uma iei da assem~léa. gel'al, não é mencs 
certo tambem que a acção desse poder está tão 
justamente contid:t dentro de razoaveis limi
tes, que transpol-os seria ao mesmo tempo'des
truir c :mnulhr a acção deste outro poder-o 
Jegi.;lativo. 

Em _diamett·al opposiçiio ao decreto citado 
estão as duas deliberaçõe-s da Camara dos Depn
t:~clos q~e ~itamos. e tomadas em éJ?ocas po!;tt:l- · 

1 lV • 
Em taes condições, diante da lei clara e ter

minante, e da. doutrin::1. d:1. propria Camarn. dos 
" s, qua 1 deveria ~ procédi
mento do magistrado que tinha de exercer a 
elevada.attribuição de presidir á junta. apura
dora do 11° di~tricto da Bahia 1 

umpr1r a e1, ou o a.cto mantfestamente 
exorbitante do poder executivo ~ 

Collocado pela Constituição J9 Estado na 
posição summa de fiscal da lei, seu cumpridor 
e seu primeiro c fiel exet:> utOt·, o poder judicia
rio deste paiz ser ia. tão indigno de suas eleva
das attribuições, quanto incapaz de exercei-as. 
si não soubesse distinguir que entre uma 
resolução do poder legi:Slativo e um acto do 
poder executivo, que procura inter· pretar au

i ::t. n ~ es u. mesma reso uçao a a mes-
ma differença. que entre um acto legitimo e 
outro illf!gitimo . . . 
disposição expressa- art. 36 - revogou o 
art. 120 da lei de i!) de Agosto de 1~46, em que 
se fundou o governo para dar interpretações 
em materia eleitoral. 

São de um parecer formulado na Ca.mara. dos 
Deputados as seguintes judiciosaS" considera
ções, que liquidam perfeitamente esta ques
tão. 

Eil-as : 
« Das disposições da lei, diz o parecer, resul

ta que a junta no acto Ja apuração não tem 
ap r:l tlas o direito de escolher entre duas aulhen
tica.s, que, porventura, lhe sc>jam apresentadas, 
como era outt-'or.1. da competencia das camat·as 
municipaes apuradoras. 

A sua faculdade vai além, pois que, quer os - - . . , . , . re~c-----

ção fa,cap. 2o, ào regulamento, não se occupam 
somente com o systema da organização das 
mesas, mas tambem estabeleceu regras claras, 
rliversas e quasi casuisticas, em relação á com
posição dellas, á compet~ncia dos mesarios, e 
suas snbstituiçõ:~s. 

« E' clarn, conseguintemente, que, desde que 
a lei man:1a quo as juntns ~puradoras a.tten
dam sômento para as eleições feitas perante 
mPsas organizadas pcb. fórma determinada. nos 
§§ 7 a -11 do art. 15, implicitamente deve d9.r
lhes o direito de examinar o mec:J»i'imo da 'or· 
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ganização e regularidade das substituições, a municipal desta villa, designado por acto do 
com petencia do pessoal, et~. governo da província para nelle se proceder 

« Si a lei th·esse em mira sómente restrin., ás eleições, pelas 9 horas da manhã, reunida a 
gir ás juntas o direito de escolher· no caso de ·I mesa eleitoral. installada .na.confor·midade ·do 
duplicata, alias por clla não cogitado, e antes decr~to n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, pro
condemnado, o faria ern termo~ precisos e cln- cecleu-se á elei ão :Jlo modo seo-uinte: Ccllo-
ros, pe a mesma rma por que se a:; la\•a ou- cada a mesa no recmto do dito edificio, toma
trinado na legislação anterior. rarn asgento o presidente major João Antonio 

« Longe disso, a nova lei menciona os §§ da Rocha Vianna a cabeceira, e de um e outro 
do · • · , . · · 1 

pitulo inteiro .que prescr·eveu regras diversas e . Pereira, João Ramos de Figueiredo, tenente 
variadas para a organhação, e, no emtanto, ·Francisco Pereira da Silva e alferes Clemente 
ante essa enumera\~ão taxativa, ainda se duvida Gonçalves Viannn. Nesta occasião levantao
da competencia da junta. do-se o 2° juiz d; paz temente H.o:irigo Alves 

« Ha por certo ahi um grave perigo, que Pereira, o 3° João _1lamos de Figueiredo e o 
cumpre ao poder legislativo obviar, porque o supplente tenente Francisc0 Pereira. <.la Silva, 
diploma confere direitos importantes ao por- ; requereram ao presidente da mesa eleitoral, 
tador dellc. mas Zegem habemus, e, emquanto o que achando-se elles impossibilitados de esta
t~xto não fór explicado authe~ticamente, não rem sentado~ e de continuar nos trabalhos da 

l'ão a duvida, sobretudo em face do p:.oincipio 
funtl-ado no art. 36 da lei de 9 de Janeiro .» 

(Annaes de 1881 a 1882, vol. 2°, pg. G.) 
vtsta. o exposto pe 1mos : 

i . o Que seja declarada nulla a eleição da 
parochia ds ~anto Antonio da Barra. 

dessa. villa, afim de provar nullidades radicaes 
que affectam a eleição do dia 1° de Dezembro 
do anno proximo findo, acontece que tae;; func
cionario;; prepotenternente recusam d.esp:J.cb:~.r 
as petições p::ra impedir ao supplicante de pro· 
varas nullidu.des arguidas ; e como no arcbivo 
desse juizo dc:va. existir cópia authenlica da 
acta da. eleir.llo de juiz de paz o de vereadores 
do município correspondente ao quatriennio 
actual, vem pedir que se digne V. S. fazel-a 
baixat· ao escrivão comp3t~nte, ol'denando-lhe 
em dar-lhe certidão da mesma ; pelo que-pede 
deferimento-E. R. ~L 

Antonio Joaquim Moreira, 1° tab~llião o 3S
crivão de orphãos e ausentes, servmdo de es
crivão. interino do jury desta villa de Santo 

, n on1 a rra. 
lei. etc. 

Certifico que revendo os autos do qnal consta 
a copia da ac ta. da eleição a que se refere a pe
tição retro, delles á fls. 8 até fls. i3 e verso, 
consta a. dita copia do teor seguints: Copia.
Acta da eleição pal'a vereadores deste munici
pio e jnize& de paz dos districtos desta ?arochia 
de Santo Antonio da Barl'a. Ao 1° dia do mez 
de Julho do anno do nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Christo de 1882, nesta parochia de 
Santo Antonio da Barra e edifi.cio da eamara 

dente houvesse de attendel-os, e substituil-o.s 
na fórma da lei, ao que o pre:;idente deferiu,no
meando para substituil-os o 4° juiz de paz tenen-
te • e 1c1ano e qu1no a1· osa oe o, e os 
eleitores dest·1 parochia Hermano Alves Pereira 
e tenente Belisario Alves Pereira, de conformi-

~ . 

ores a camara mumc1pa es e mumc1p10-, 
e outra para juizes de ptLZ do districto da resi
clencia do eleitor, assignando depois disto seu 
nome no livro parJ. esse :fim destinado . Con
cluido o recebimento das cedulas, fol'am ellas 
conta.ds.s, verificando-se terem sido recebidas 120 
cedulas para vereadores da carnara, 49 para. 
juizes de paz do 1° districto da. villa, 22 para 
juiz ~s de paz do 2' districto de S. :Felippe. 47 
para juizes de paz do 311 districto de Santa Rosa 
c Curraes Velhos, e 2 p11ra juizes de paz das 
Lages, as quaes foram emmassadas, e o presi
dente da me~a, designando o mesario tenente 
Belizario Alves Pereira para as lêr, annun
ciou que ia. proceder á apuração das cejnlas 
para vereadores deste município, e repartindo 
as Iettras do alphabeto pelos outros tres mesa-
r1os, oram cs es escreven o em suas re açoes 
os nomes dos votados e o numero de votos, que 
recahiram nos cidadãos seguinte!!: coronel José 
Egydio de Moura e Albuquerque, neg-ociante, 
f8 votos: capitão Juvencio Pereira. Dutra. la
vrador, 18 votos; capitão Jesuíno Pinheiro Cfln
gussu, lavra·lor, i8 voto11; tenP.nte FI"ancisco 
PP.reira da Silva, negociante, iS yotos; alferes 
Miguel Lopes Ferraz Moitinbo, lavrado!', 18 
votos; tenePte Theodoro da Silva Azeredo, ne
gociante, 18 votos: alferes Clemente Gonçalves 
Vianna., lavrador, 6 votos; alféres :Honorato Pe-
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reira. de Oliveira, negociante, 5 votos, tendo 
uma cedula em branco; pelo que for.-.m decla
rados e reconhecidos vet·eadot·e.;; da. carua.ra mu
nicipal os ci Jadãos que obtiveratn quociente 
eleitoral dos el •itores que concorreram á e lei-

- • "<'o- • 1 -
querque, capitão Juvencio Pereira Dutra, 
capitão Jesuino Pinheiro Cangussu. tenente 
Francisco Pereira da Silva, alfet·es Miguel Lo-
p~s eo oro a 
Silva e Auredo. Passou-se a f1zer :L apuração 
das listas pnra juizes de paz ~o 1° districto da 
villa, as quaes, depois de apuradas com as for
malidades recommendadas p~la lei, obtiveram 
votação os seguintes cidadãos : Coronel Jos:) 
Egydio de ?llont·a e Albuquerque, negociante, 
46 votos; major João Antonio da._Roch:1. Vianna, 
lavrador, 35 votos ; tenente Rodrigo Alves Pe
reira, lavrador, 34 votos ; capitão Exuperio 

Lopes Ferraz Moitinho, negociante, 13 votos ; 
Joaquim Gonçalves de Sant'Anna, negociante, 
12 votos; João 1-,ernandes Vianna, lavra.dot·, 10 
votos; José Baptist·• de Lacerda. negociante, 
9 votos ; Verissimo dos Santos Sil\"a, lavrador, 
8 votos~ Apolinario Ignacio Pereira, nego
ciante, 7 votos~ pelo que, fot·am de~larados pelo 
presidente. como fo, 2'', 3o e 4° juizes de 
paz do 2° districto de S. Felippe os cida
dãos tenente Jústiniano Ferraz de Araujo, Pe
dro Lopes Ferraz Ar;lujo, tenente Francisco 
Ferraz de Araujo, Pedro Lopes Ferraz Moi
tinha e Joaquim Gonçalves d•3 Sa.nt'Anna, 
supplent~s os quatro que a estes se seguem, 
confor:ne a ordem da votação. lmmedjatamente 
procedeu-se á apuração das 47 cedulas rece-. . . ) . . 

sidente declarou como f o, 2°, 3° e 4~ juizes de 
paz do 3o districto de Santa .Roza c Clll'raes 

'Velhos os seguintes cidadãos : capitão Zeíerino 
Pereira de Souza, alferes Augusto Pereira 
Dutra, tenente Candido José Vieira e .Mamede 
J ~ · 1 · ~u l n s - uatro immediatos 
em votos, :;;egundo a ordem da vota.ção. Passou
se a se proceder ã apuração das ~ cedulas re
cebidas para juizes de paz do 4° districto das 

ages, cuj r u os as e ma. as quaes, s. 
apur;:tdas, deram em resulbdo a seguinte vo
tação ·: Fr.mcisco Alves da Costa, lavrador, 2 
voto;;; João .Gonçalves d11s Virgens. lavrador, 
2 votos; José Fortunato Pereira, lavradot·, 2 
votos; Jose Alves da Costa, lavrador, 2 votos. 
Deixaram de comparecer 03 elt·itores seg-uintes: 
Antonio Joaquim Ivlot·eira, padre Bella.rmino 
Silv~stre Torres. Heh•ecio Francisco Torres, 
José Torquato F~rt·eira de C;,rvalho, Joaquim . - . . ~ . 

1anna, a. 1 a 1 ur mo o r1gucs 1a~, :lr
celli no Pereira da Rocha, Quintiliano Rodrigues 
de ]\loura., Ern~sto Alves de Andrade Vianna, 
Braz Pereir,• da Rocha, .Tosé Antonio Ribei
ro, Marcellino Soar:.'!s de Oliv:·ira, Tertuliano 
Avelino de Oliveit·a, José Antonio Torres Netto, 
tenente João Francisco Torre ;, Joaquim Jose 
Ribeiro, Manoel Hanrique de Almeida., Sabino 
da Silva Fernandes. capitão Bernardino Jose 
Cor~e_iro. capitão Ma.noel Cor~eiro da. Sih·a, 

Rosa e Curraes Velhos, cujos rotulos tambem nomes dos cidadãos votado~ segundo o nu
as definia, as quaes, sendo apuradas, deram mero de votos dados a cada um a qual foi 
em ·resultado a seguinte votação : capitão Ze- pubL.c2.da em voz alta e mandada pelo pre
fe~ino Pel'eira de Souza, lavrador, 37 votos ; sidente a.ffhar na porta do edificio onde se 
alferes Augusto Pereira Dutra, negociante, [Jrocedia aos trabalhos eleitoraes, sendo em 
36 votos; tenente Candido José Vieira, lavrador, seguida inutilizadas as ceunlas em .presen-
35 votos; Ma_mede José Alves, lavrador, 34 ça. da. mesa. Mandou o presidente ext1·ahir as 
\'Otos; alferes Aureliano de Souza Ormundo, cópias de que tra.la o artigo i5t do regula
lavrador, 13 votos; Espiridião de Faria Bitten- mento eleitoral e as do artigo 202 do citado re
court, lavr••dor, 12 votos; Norberto Ferr0ira de g-ulam~nto, tendo ee observado todas as forma
Faria., negociante, 11 v. otos; Florind .. o Fe. rreiJ,"a. llidades recommendadas pela. lei. E para con
Porto, negociante, 10 votos; pelo que o pre- star, eu, Hermano Alves Pereira, secretario da 
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·mesa eleitoral lavrei a presen.te a.-cta., qa~ vai que annullão a eleição, ferindo de frente a lei, 
no mesmo acto tra.nscripta no livl"o d~ notas do e porque a mesma supr·a referida. mesa tivesse 
2° tabellião capitão João Aa·tonio da. Silva pelas recusado t0dos os meios fa.culLa tos pelo regula· 
5 horas da ta.rde, a q u.al vai po: mim a.ssignada mento de 13 de Ag-osto, já n~g: ndo a paLwra., 
com o presidente e membros da mesa.Eu Herma- já deixando de aceitar nem tomar em. considr:!-' 
no ves ereu-a secre ar10. · mesa (• ~;ltora a raçao os pro es os que em tempo apresentaram, 
escrevi, assignados João Antonio da Rocha Vian- forçando-os e eoa.gio.do-os a não votarem, nem 
~a, presideat~. Feleciano de Aqui !lo Barbo~:a requerer a.o tabellião Antonio Jo:1quim Moreira, 

. . . ., . 

que rezumem nos seguinte:; factos : i 0 , ter a 
mesa eleitoral recusado a. palavra. e deixado de 
aceitar o pt·otesto que perante a mesma apre
sentaram as abaixo assignadas, por terem os 
trabalhos eleitoraes começa. io depois das 10 
horas da manhã, 2°, não ter a. mesm:1. mesa sido 
ot·g-ani;;ada.. de conformidade com as prescri
p.;ões do art. 135 c seus par:1graphos do re
gulamento de i3 

~ .. 

' • o 
sario ; Ha1·mano Alves Pereira, m'~sario. insultos e violencias que soffrera. o pl'imeiro 

Concertado por mim secretario da mesa eki- delles. E para constar lavrei o pr·esente termo 
toral, Hermano Alves Pereira. E por mim 2o de protesto, em meu livro de notas, que ass!
tabellião João Antonio da Silva. Não sa con- g-naram. Eu, Antonio Juaq,uim Moreira 1° ta
tinha. nem outra mais alguma cousa declarava belli~o que o escrevi e assignei. Ernesto Bo
uma dita. cópia. da acta, do que o conteudo telbo de Andrade,.Joaquim Gonçalves de Santa' 
acima trnscripto, copiaio u:1.propria. copia ori- Anua, Antonio Joaquim Moreir2. Era o que se 
ginal, a qual me reporto e dou fé, e esta cer- continha em o dito termo de protesto trasladado 
tidão escrevi: conferi e assigoei ~esta villa. de do proprio livres que me repo_rto. n? mesmo dia. 

Janeiro do anno do n:}Scimento de Nosso Se- Eu, Antonio Joaquim Moreira f o tabeUião que 
nhor Jesus Christo de 1885. Eu. Antonio Joa- o escrevi e assig-nei em publico e raso seg-uin
quim Moreit·a. e'3crivão do jury, ue a escrevi tes. Em testemunho da v~:rdade.-Antonio Joa-
e ass1g-ne1.-! monto oaqwm ' orewa. e- qwm 1 Ol"et1"a. 
conheço. :, Doc. n. :3.-Instrumento em publica fórma. 

Tem para p(lgar-se o sello fi. 6. -Sa;ba.m quantos este publico in:::trumento em 
Barra. 31 da Janeiro de 1885. publica. fót•nu\ virem, que sendo no anno do 
Em testemunho da ver.:lade.-.4Z-vm·o Lopes Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 

áa Silva. ~ 1884 ao 1' dia. de mez de Dezembro co dito anno. 
Doc. n. 2, Traslado de protesto, livro, 10 de nesta villa de Santo Antonio da Barra em meu 

notas, folhas 43 até folhas 44. -Protesto que cartorio compareceu o Dr. Ernesto Botelho de 
fazem os eleitor~s Dr. Ernesto Botelho de :\n- Andr,lde, que reconhe~o pelo proprio do que 
dra.de e Jo~tquim Gonçalves de San f Anna. don fé; e por elle me foi pelido e requerido 

Saibam quantos este puolico i.nslrumonto de lhe d(~sse e passasse em publit·a. fórma. seu 
pt·oteslo virem, que sendo no anno do nasci- titulo de eleitor. o qual apresentou, e é do teor 
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1884 St~guinte. lmperio do Brazil. Titulo de eleitor. 
ao i 0 dia do mez ·de Dezembro do dito anno, N. 195. Provinda da Bahia. Comarca de Santo 
nesta villa. de S. Antonio da Barra em meu Antonio da Barra. M unicipio de Santo Anton1o 
cartorio. compareceram o Dr. Erne3to Botelho dá. Barra. Pa.rochia de Sant~ Antonio da Barra. 
de Andrade e Joaquim Gonçalves de Sont'Anna, f o districto. 1' quarteirão. Nome do eleito~. 
e e1 ores es a paroc 1a , que ec araram que r. rnes o o e 10 e n ra. e. ua 1 ca l
vinham perante mim ta.bellião protestar pelos vos. Numero de ordem. Idade 43 annos . No 
fact s seg-uintes : Que tendo sido violentamente alistamento ge1·al. Estado. Casado. No alista
preteridos pela mesa eleitoral da referida pa- mento da. revisão i. Profissão. Magi!'.trado. 
rocbia, na eleicão de ~hoje para. deputado à as- Renda 3:600$ Instrucção, sabe ler e escrever. 
sembléa geral legislativa, de exercitar os di- Filiação. Data do alistamento. Comm•mdador 
rei tos facultados pola.lei eleitoral n. 3.029_ de coronel Antonio Botelho de Andrade. Domicilio 
9 de Janeiro de i881 ao ponto de ter o presi- · Praça da Concordia.. Assignatura do portador, 
dente da referit\a mesa. eleitoral provocado e· Ernesto Botelho de Andrade. Data. e a!islgnatu
insult~Jdo virulentameote :.10 primeiro dos abaixo ra do juiz de 'direito. Santo Antonio da. B:1rra, 
nssignados, tendo-os impossibilitados um. só 19 de Feverei1·o de 1883. O juiz de direito 
de protestarem contra as irregularidades e f:il- Ernesto Botelho de .Andrade. Era o queconti
tas insanaveis pela mesm:1. mesa praticadas, nha em o di~o ti~ulo de eleitor adma tt·anscri-
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pto, copiado do proprio original. ao qual me 
reporto e ·dou fé, C! com outro official compa~ 
nheiro esta publiea fôrma conferi, concertei e 
assignei nesta m<?sma villa. e cartorio os mes
mos dia, rnez e anno de sga data no principio 
deelar.tdos·. Eu, Antonio Joaquim Moreir 
tabellião que o escrevi e assignei em publico 
e razo. Em testemunho de verdade. -

]f o;·ei;·ct e commigo distribuidor Behior Xa-
vier da. Silva. • 

Reconheço as lettras e firmas supra, simi
lha.ntes ásuo punho do tabellião Antonio.loaquim 
Moreira e do distribuijot· Belxior Xavier da 
Silva, do que dou fé, cidade de Caetité 19 de 
Dezembro de 1884, eu. Domingos Francisco de 

.. Almeida 1° tabellião de notas que as reconheci 
e assignei em· publico e raeo. Em testemunho 
de verdade-Dom.in os p,·ancisco deAlmeida. 

Documento n. 5.-Juizo de direito da co
marca de Santo Antonio d:t Barra, 9 de De
zembro de 1884. 

Portaria.-0 official de justiça Rozendo, que 
s~rve de porteiro. interino dos auditorias desta 

• 
Em cumprimentp da portaria supra~ cer-

tifico que não vi c nem foi por __ mim affixado o 
edila.l de que trata a presente portaria, em
quanto na. cas1 da camara muuicipal não está. 
affi.xa?o, e nem na porta. da igre.Ja. matriz, e 
dou fo. Santo Antonio d:l. Barra, 9 de Dezembro 
de ~884.-:-R~.=.endo .A.lcxancl1·e d~ .J.1[ ome.~, 

mtngos ,·anczsco 
Sant'Anna, que reconheço pelo proprio, do que de .4.lmeida. 
dou fé, e por elle me foi pedido e requerido lhe 
désse e pas:;asse em publica fôrm[l. seu titulo de Doc. n. G.-lllm. Sr. Dr. Juiz de direito. 
eleitor, o qual apresentou, e é do teor seguinte: -Ao Dr. Antonio Rodr1gues Lima, é mister 
Imperio do Br.1zil. Titulo de eleitor. N. 15ô. que V. S. digne-se mandar que os officiaes 
Provincia. da Bahia. Comarc:t da Victoria. Mu- deste juizo certifiquem ao pé desta e em ter
nicipio de Santo Antonio d,\ Barra. Parochia mos que façam fc: si :)0 dia-3 (ou em qualquer 
de Santo .Antonio da Barra. 2o districto . 15o outra occasião) antes da eleição quP- se pt·o
quarteirão. Nome do ~leitor. Joaquim Gonçul- . cedeu nesta paro::hia no dia 1 o de Dezembro 
ves de SanfAnna. QU<llifica.tivos. Numero d0 do anno proximo passa·lo para de utado o-e-
ordem. dade 38 anno') . No alistamento g ."ral, ra 01 a xa o na porta a matr1z ou na da 
119. Estado casado. No ali..,tamento da revisão. c~mara municipal ulgum edital tend.-~nte â 
Profissão negociante. Renda 500$000. Instruc- c~nvocação de eleitores _para a referid:~. elei-
~:ão sab · · .a • e ar- · · • · · 
cello de Sa.nt'Anna. Data do ali~tamento, 20 de Como requer. Santo Antonio da Barra, 8 
Junho de 1881. Domicilio, S. Felippe. Assigna.- de Janeiro d(~ 1885.-B. de A.nd;·ade. · 
tura do portador, Joaquim Gonçalve~ de Santa Ce1·tidão.-Certifico ~~ dou fé que na porta. 
Anna. Data e assignatura. do juiz de direit )~ da igreja watriz desta fregue:âa e nem nas 
Victoria, 21 de Junho de i8Sl, Adolpho c,~rlos port:ts da. casa da camara municipal íoi affi
Sa.nches. Era o que se continha em 0 dito titulo xado edital de convocação de eleitores pa1·a 
de eleitor acima tr:::nscripto, copiado do proprio as eleições do dia. 1° de Dezembro do anno 
original, ao qual me reporto e dou fé,e com ou- prox.imo passado. E para constar passo o pro
tro ofticial companheiro e:;ta publica fõrma con- sente por mim assignado e que de tudo dou 
feri, concertei e assignP.i nesta. vilb de Santo fé . Villa de Sl\nto Antonio da Barra, 15 ele 
Antonio da Barra.,e cat•torio nos mesmo dias,me~ Janeiro de 1885.- Antonio Gomes Pe1·eira. 
e anno de sua data no principio declarados. Eu official de justiça do juizo municipal . 
Antonio Joaquim Moreira, primeiro ta- R~conheço a firma supra. Bahia, 31 de Ja
bellião que o escrevi e as~ignoi em publico neiro de 1885. Em testemunho da verdade.-
e razos. Alvaro Lopes da Silva. 
~m teste!llunho de verdade, .Antonio Jo~- Doc. n. i .-Illm. e Exm. Sr. conselheiro 

• . mm1stro e secretario de estado dos negocias 
Certificado por mim,tabellião Antonio Joaquim do imperio.-0 Dr. Antonio Rodrigues Lima, 

Moreira e comigo contador BE'b:ior Xavier da. candidato pelo 11° districto da provincia da 
Silva·. Bahia~ na eleição que teve logar em 1 de De-

Reconheço a. lettra e as duas firmas supras zembro ultimo, vem pedir a. V. Ex.. que lhe 
semelhantes do punho do tabellião Moreira mande dar por certidão a cópia de officio que a 
e do contador Belxiol" Xavier d::t Silva do que junta. apuradora, reunida na. cidade de Caetitó, 
dou fé. Caité, 19 do Dezembro de : 1.884. dirigiu ao Exm. presidente da pt·ovincia da 
Eu. Domingos Francisco de Almeida, 1° ta.- Bahi:1.,relatando os acontecimentos que se deram 
bellião de notas que as reconheci e assignei em no paço municipal daquella cidade.-Pede 
publico e raso. deferimento. -E. R. l\1. -Rio de Janeiro, 16 

. Em testemunho de ycrdade, Domingos Ftan- de Fevereiro de !885.-IJr. Antonio Rodrigues 
CISCO de.- .-1l1neir.la. 1 Lim,a . · 
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E~ virtude do despacho supz:a,, certifico qu~ o. 
offimo de que trata. o supplicante é do teor 
segninte: ((Cópia. .. Junta apuradora do uo dis
tri~to n:\ cirlade de Caetité. 21 <le ne:r.erubro de 
1884.-lllm. e Exm. Sr.-Tendo sido convi
dado o Dr. juiz de direito da comarca de Monte 

to, pe o r. J u1z de 1re1to desta comarca, 
para ·vir pre.sidir á junta apuradora deste 11' 
districto. no dia 20 do corrente, como se vê .. . . . . . , ~ 

designado, e procedeu aos trabalhes da apuração 
com toda regularidade, decidindo a j uuta todas 
as questões que se suscitat·am p01: maioria de 
votos, e havendo um protesto por pnrte de dous 
mesarios, Julio Bet•nardo de Britto e Lauro 
Gonçalves Fraga. Qnaado já estavam conclui
dos os. trabalhos, lavrada a acta, faltando apenas 
as asstgnaturas dos membros da mesa, e sem 
que se esperasse, entrou inopinadamente no . . . . . .. 

duo, e arrebatou as a.uthenticas apuradas e 
di ver~os documentos que haviam servido para. 
delib3ração da ·,lnta. inclusive um rotesto do 
,Jtnz e tre1to a comarca de anto Antonio da. 
B1rra, sobre a eleição ahi procedida, na qual 
foi obstado votar, e a outros cidadãos, segundo 

' o d::t. junta, d:mdo-s'l n~sta occasião um grande 
tumulto, provocado •· adrede por um grupo de 
in di viduos armados de punhaes e revolvera. 
ameaçando a vida de muitos cidadãos; e 
muitas mot·tes l)Odiam h~ver, a não ser a 
prudencia com que procederam os membros 
da mesa. Muitos grupos armados existiam 
nas immediações da casa da camara, que 
tentaram invadir ? recinto n~sta occasiã0, e 

disso não se ia dando serio confl.icto •o salão 
da camara, onde se procedia á. apuração ~ 

Pel9 quo-P. a V. S. deferimento-E. R.. 
M.-Dr. Joaquim 1J[anoel Rodrigues Lima. 

Attesto que,achando-se rauuida ajunta apu
radora e de ois de a urados os votos dos res-
pectivos collegios componentes cleste Uo dis
tricto, a excepçiio dos de Santo Antonio da 
Barra. e Bom Jeslls, qu~ foram depurados p~la 

' . 
alli eleição, e depois de l:J.Vt·ada a acta, mas 
antes do seuencerramento deu-se o confiicto por 
pessoas que. invJdindo o recinto. romperam as 
authenticas jâ apura.das.seguindo-se d"ahi uma 
alteração de animos e ameaças de parte a parte ; 
não tendo com tudo havido offensas physicas 
attenta a índole moralizada dos cidadãos que ahi 
se achavam, e a energia do_ sargento do destaca
mento que, tomando a escada. da sala,pr~hibiu a 

, 
tomado em consequ~ncia. das ordens que lhe 
dei. Attesto mais que logo depois do confiicto 
fui informado ue não tinha havido a ura ão 
o que evei no con.b.ectmento o governo em 
offi.cio daquella data ; porém ao depois soube 
9ue ap~nas fal.tava a conclusão da acta, e que 

Caitete. 
Caitetó, 24 de Janeiro de 188:5.-Josc Evan

gelista de Sou::a, delegado 2° supplente. 
Reconheço as duas firmas retro. de conheci:

mento proprio a do Dr. Joaquim ManoeL Ro
dl'igues Lima, e a do delegado por afia.nçat·-me 
pessoas de confiança. ser propria. e verdadeira, 
do que porto por fé. Santa Izabel, 30 de Janeiro 
de '1885. Em testemunho de verdade.-0 ta-

. ' 
si o conseguissem. Ven:lo a junta. que não Doc. n. ~.-Eleição do 11° districto.- De 
havia segurança devida na sala da camar~, um telegramma expedido de Queimadinhas a 
onde se oderia tomar o livro das actas ue um ami.n-o nosso co iamos o seguinte: 
sa vou-se por ter um nos mcsarios se apossado ~A .iunt:l. apuradora do o dtstricto exped1u 
clclle, resolvett 1•etirar-se da sab da camara, diplomn. ao Dr. Rodrigues Lima. Ao terminar 
para uma casa particular, onde assignou a acta os trabalhos os adversarios provocaram tu
da apu1ação geral. e a fez transcrever no livro multo no edificio da. camara e romperam as au
de nota do tabellião Almeida, deixando de as- thenticas já apuradas. O livro das actas foi 
1:ignal-a os membros Julio Bernardo de Britto e s:llvo. Reina agitação na cidade.» 
Lauro Gonçalves Fraga, que não quit.cram Diario da Bahia de 30 de Dezembro de i88-t 
acompanhar a junta.-Deus guarda a V. Ex:.- -11° dtstricto.-Recebemos ante-hontem car
Illm. c Exm. Sr. presidente da Bahia.-Tobias tas de dous amigos nossos, que assistiram aos 
de Souza Lima, presidente, Francisco Pe- trabalhos da junta apuradora naquelle distri
reira. de Castro Lima, secretario.-Dr. Deocle- cto. e q,ue no;; dizem o seguinte: 
ciano Pires Teixeira, mesario.-José Borges ((Caetlté, 20 de Dezembro de i884,- Reu
de C:1rvalho, me~a.rio.-Antonio Rodrigues La- niu-se hoje a junta apuradora, sob a presi
dúa, mesario.- Doming-os Gomes do Azevedo, dencia do juiz de diraito da comarca de Monte 
mcsa.rio. Conforme Jos{Vieira de Faria Rocha Alto, Dr. Tobias de Souza Lima, pOL" se acha-
8Ct·vindo de secretario. Confere A. Silv,!.-Pri- rem impedidos pordoentes o Barão de Caetité 
meira directoria da Seeretaria de Estado dos e o seu substituto formado, o "uiz munici al 
Nego cios do Imperio em 20 de Fevereiro de deste termo.>) 
i885.-0 director interino, Dr. E. ;L 11!.1 (<R.eunidaajuntanopaçodaca.mara,começon 
Ba:rrns. . e terminou a apuração sem maior novidade, á 

Doe. n. 8.-lllm. Sr. delegado de policia 'excepção de calorosa discussão por occasião de 
2o supplente em Caiteté.-0 Dr. Joaquim Ma- 1·esolver a maioria ( 7 contra. 2) não tomar 
noel Rodrignes Lima precisa que V. S. lhe conhecimento dos collegios d ~ Santo Antonio 
atteste o seguinte: da Barra e Bom Jesus dos Meiras. 
. 1o Si quando a junta apuradora já tinha r « Gr:mde era o concurso de pessoas que assis· 
concluido os tratalhos-faltando apenas a assi- tiram á sessão da junta. 
gnatura de alguns ,juizes de paz não foram as < Concluida. a apuração, passou o secretario a 
authenticas ,j:i. apuradas, rasgadas por pessoas lavrar-a seta, que lhe ia. ditando 9 Dr. juiz da 
qna invadiram o recinto12° Si em consaquencia direito. E, quando ia encerrai-a éom as pala-
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vras do costume, atira-s& sobre a mesa o cida- 1 inspirada p~lo mesmo, de um «batedor elei-
1ão Manoel de Faria, rasga as authenticas jã.l toral de estofa vulgar, sem zelo no exercicio 
1puradas, insulta todos os membros da mesa. e de seu cargo, esquecido da propria dignidade 
1ahi um indisivel tumulto, que a custo e pel:1. e capü de todas as sorte;; de immoralida
grande prudencia. dos mcsarios foi acalmn.io. des. 
notando-se então qne muitos dos espectadores Como se mudam os tempos, com elles os ho-
se aeh:P:am armados, uns de re\ • · , . - a r s 
de punhaes. · conceito que fol"mava o Sr. senador Junqueira. 

c Um dos mesarios conseguiu Sllvaguardar o daquelle illustre m::1.gistrado. 
li-rro das actas ue íicara intacto. ' · -· 

« Acalmado o tumulto, retiraram-se os me- gistrados não subscrevem as odens e instrut
s·Jrios, e :J.<;signaram depois a acta, e mandan- ções da grei vermelha ; desde qu0 não se pi."cs
do-~ transcrever no livro de notas do tabellião tam a expedir diplomas aos candidatos conser
Almeida. vadores como Annibae.<; e os Peáros 1lf ariani, 

<<A pacifica. cidade de Ca.etité íicou pro- deixam de ser hom?ns de bem, e tornam-se 
fundamente constP-rnada com este desacato dignos das maldições da Ga:;eta. 
feito a cavalheiros estimados e respeitados por Para. o orgão conservador só são verdadeiras 
todos. as noticias que elle receb3 e transmittH ; to-
: !~· « O espírito publico está agitado, e a popu- dos os que com elle não fazem côro faltam à 
!ação sensata receiosa, pox- ue o~ gru os de verdade, e são réus de falsidades. 
esor e1ros con muam arma os na cidade, e la 

falta de força publica para contel-os, se quize
rem fazer novos disturbioR. . . 

.. l • '-

men.tar nem mortes nem fel"imentos de es_F.ecie 
alguma. 

« Dous dos mesa rios J uli d 
Fraga. não quizeram ::~ssign;~r as act .. s. O.s 
outros membros da junta., em numero de sete, 
expediram diploma ao Dr . Rodrigues Lima. 

~ Contamos que o governo da. província serã. 
prompto em dar as providencias, que o caso 
requer. 

« E' lamentavel que os nossos adversarios, 
em vez de lançarem mão do~ recuL·sos que a 
lei lhes offerece, queiram pela força bruta im
pôr a sua vontade aos libel"aes ·" 

- agenc1a avas. entretanto, expediu daqui 
para. a côrte um telegramma annunciando que 
grande numero de mortes e ferimentos tb:ha. 
havido na cidade de C · · ·-

Dois dos membrós da junta, que são do seu 
partido, asseveraram q ne se n~1o tinha feito a 
apuração dos VJtos no 11 o districto. Os outros 
sete, poram, 1nc ustve o J utz de direito que a 
presidiu, communicam que n. apuração est~va 
feita quando o tumulto se deu ; a. acta da apura-

:- . . . 
• 

no livro de notas, é remettida. á secretaria do 
govemo e mentem o juiz de direito e os mesa
rios que com elle1 assi~nara.m a acta. e só fal· 
Iam a verdade os dous juizes de paz do seu 
partido. 

Tambcm assevera a Ga:;eta que o juiz mu
nicipal- de Caetité, substituLo legal ds Barão 
de Ca.etité na pr.:sidençia da junla. apuradora, 
não ti_n~a tido. n? dia 20 communi~a\.ãO .de es-

apuração dos votos. Para dcmonstr:tr que, como est:ls, são as 
Avalie o publico quanto dista. da v~rdade o outras affirmações do contemp01·aneo, estampa-

telegramma õ.a agencia Ha.vas: mos em nossas columnas o dficio do me~mo 
Não podemos dei:xar de manifestar o reparo juiz municipal, ·ao qual sem duvida não tem 

que nos ca.11!;a o facto de uma agencia telegra- noticia a Ga~!?ta: 
phica da ordem da agencia Havas, por conta. e «Juizo municipal de Caiteté, em 20 da De
responsabilidade propria, passar telegrammas :r.em bro de 183-L-lllm. e 'Exm. Sr.-Acabo 
desta. nature;:a sobre os negocios políticos d~sta. neste momanto de receber o officio de V. Rx. 
provinda. convidundo-me para presidir ti junta apurlL-

Doc. n. 10. -11° districto eleitoral.- Em dora, que hoje se tem de reunir, e, corno n:io 
s~u editorial de ante-hontem. occupou-sc a posso presidit· em virtude do meu e~taJo de 
Ga::etct com a apuração feit5 pela junta deste saude, apresso-me a communicar a V. E:t., 
districto. que lhe s~rviu de thcma. para uma para 05 fins coa.venion.tes. 
descabellada descompostura ao juiz de direito 
da comarca de Caetité _ 0 Barão de Caetité- Prevale\.o-me da opportunidade para reiterar 
e ao Dr. Tobias de Souza. Lima, juiz de direito a V. Ex:. os meus protestos de alta estima e 
de Monte Alto, que pres·~· ~·,..:-.:.:-:,:.;_;;~::..;;.;m~a~J~n~n~a--l-c:HHI.-SÍ-<. El-eJ:·~-ãe,.,-..-!}j*Mi~ogwl-N!fee-1al--VV-;. --JE~· xx-o--.---;lHlt!lmn.. ----
apuradora. e Exrn. Sr. Barão de Caiteté, juiz de direito 

A Ga~eta contint.'ta impavida. n:.. sua triste d!l. comarc1.-0 juiz municipal, Joaquim Emy
faina de t.udo d~ molir. QIIe lhe importam as gdi!> Chaves Ribeiro. » 
alh~ias reputações? A calumnia, quando não O estado de molestia do Dr. Chaves Ribeiro 
tisna. mancha, e é preciso fazer pairar a. era publico e nolnrio; com lüuvn.vel prudencia 
duvida sobre a reputação daquelles dous dis- preveniu o juiz de direito de Ca.iteté ao seu 
tinctos magistrados . collega. de Monte-Alto para se :t.char na.quella 

O honrado Barão de Ca.etité, que tem uma cidade~ para que, no caso de continuar a im
longa. vida de moderação e probidade, a qu~m possibilidade do ju!z municipal, não soffressem 
o Sr. senador Junqueira conhece bem de os trabalhos da junta apuradora a que elle não 
perto, não passa hoje, para. a folha. dirigida. e pod1a presidir; mas, só depois de receber o 
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officio do juiz mudei pai, dirigiu ao Dr. Tobias 
de Souza Lima o seguinte officío : 

(( Caitete, 20 de Dezembro de 1884.-Illm. 
Sr.-Não polendo o Dr. juiz municipal deste 
termo, m·~u substituto legal, p:esidir a juu~a 

desta. data, oonvido a V. S. para presidil-a.
Deus guartc a V. S.-Illm. Sr. Dr. juiz de 
@l.ireito de Monte-Alto.-0 juiz de direito, Bm·.7o 

e ente ,e.>) 

Correcto, perfeitam~nte correcto, foi, poi,s, 
o procedimento do honrado Barão de Caetité, 
contra o qn;.~l desencadeam-se hoje as iras da 
gente da Ga::eta. . . 

Si o Barão de Caetite tives-;e a peito ext•edir 
diploma ao Dr. Rodrigues Lima, a quem ·que
rem fazf:\r um crime de s~r sobrinho dacl':elle 
bar~o, contan~o com seis dos melllbros da junt:~, 

A Ga:;eta, no seu a1fan de act~us:l.t'. nada 
tendo que ptul,.sse allegar contra. o proi1o e 
mora!is;,.do juiz de ·lir8ito da comarca d" :1\Iontr! 
Alto. lembt·ou-se ele dizer que e;:!.e mt1gistt·:ldo 
era filho rlo Dr. Antonio de So;:za Lima, vene
rando juiz <le (Iireito .lo Ut·ub:~t. a quem a Ga· 
::eta não perde O•:casião de maltr~ttar. :1 
· Antes de tudo, o Dr. Antomo de S0uza Lima. . . . . . 

l\1:ts o Dt•. Tobias de Souza Lima não é filho 
des-;u v••n .. r ·:ndo ancião, e é u:u homem de rija 
telllprwa, tjUe não costuma. ft:r.et· servi(;.os a. nin
guetu r·om o :-:act·ificio da lei ,-J da Jignidadc 
propria.. 

No;j o"z annos de domínio conservador e:s:er
ceu o C<LI"!.W d·' ·promotor [hlblico d:• comarCfL d~ 
Cait• •té. e tal foi s~wpre o se11 proce.!imento, 
que os nosso.;; adver.::1rios. 'lun. fizeram tauoa
rasa elll t•Jdos os empregos de confiança, o dei~ 
xararn no exercício do ca.r~o, t:d foi semp1·e a 
sua p:·obidadr! c moderação. Nemo repente 
malus. 

Si a maiot·ia d:1. ,junta apuradora. do uo dis
trictc e:s:orbitou de suas attribuições, os m ·ios 
legae" ahi n~tavam para impedir que ella co
lhcss· ~ o fructo de seus cxces;;os. Acima drdla 
estavn. :1 Cam:wa dos Deputados, n. que-seriam 
presentes :ts provas de seu p•·ocedimento irre
gular, e qne não dnixa ria impunes as feriJa-; 
feitas ao direito de qunmquei" que fosse. 
· M:·s ~>m logar de lançar mão desses meios, 
que são a arma dos que t em coo.sciencia. de 
seus. direitos, os amigos da Ga~eta julgaram 

v_ .n- 23 -

melhor servir-se da força bruta, como si esta 
resolvesse alguma co usa em assumptos desta 

Sempre os mesmos, tanto no Uo como no i3o 
e 14° Jistricto. 

A capangagetn dcsenfrP.iada, animada pelas 
instrucções e ordens expedidas desta canital e 
con t.ando que o partido con~>et·vador estej'l no 
pod •r a tó Março, como daqui mandam dizer 
para todos os ponto do interior, leva a. aulacia a. 
ponto de qunrr·r tazer dflputados pelo baca-

~ . ~ . 
os consciheiros e os r-.xecutares de tão tr:ne
bro;;os planos do que o bacamarte e o punhal 
não levam os partidos politicos á alta t;"SLão dos 
n~gOClOS pu lCOS. 

0;;; nossc;,;: advr:!rsarios hão de se convencer 
afinal d~ (rue em um paiz livre c bem coutitui-

o, · orça jamais preva ecera 
rei to. 

Ta.nto respeitamos este, como despres:•mos 
aqueila. 

(Diario cfrt Bahin de 10 de JaMiro d•) 1883.) 

Documento n. H.- U ' districto.- Con
cluidos os trabalhos eleitot·aos deste districto 
peb apur;:ção y_ue w:e log;1r 11n dia 20 de 
Dezembro nlt:imo, tendo ;.;ido ex 3dicio di toma 
ao can t ato liberal, faz-se p1·eci.so leva•· ao 
conhecimento do publico a nuração fià•:digna 
de_c~~tos fa~ro~ · que não só demoustJ·um t1_ue_a. 

em favor do candid:lto iiberal. como t:uubem a 
isenção e espírito d·~ justic,:a com IJUC proce.lcu 
ajunta apurador:\ sob ~L presidencia do digno 
juir. de dit·eito de Monte Alto, Dt·. Tobias de 
Sonza Lima. Quem tiv<.'l' lido c·s artigos publi
cacl·rS pr'la impr~'n..;a consern:Ldorn extt·anhará, 
pot· certo, :1 maoeit·a. violenta e injust~t por que 
tem discutido os acontecimentos do ultimo 
pleito no Ho districto. 

Informn.çõ:•s susp"itas e um a.ttestado offi
cioso fo•·rna111 ~J. base _ d:1s accus~tções 11ue o 
pnhlico jà "Onhnce; J is to n:i' basta pn.ra que a 
or tem da~ cousas seja Ülvertid:~ e a.Jvenlw.m, 
portanto, todas a s vantag-:ms ao candidato con
servado!'. No U 0 dis trícto, é co usa sabida, o 
partido liberal e:-;tá em immensa maioria.. 1\incla. 
na u t1ma. e e1çao proviDCia JOUS can 1 atos 
liberaes foram eleitos em primeiro escrutínio. 

NrL r.leição do dia io de Dr'zembro para d·~pu· 
· tados gera os. a mai01·ia de 2i votos em favor do 
candidato conset·v:rdor, l'l.bsolutamente não ex-
prime :L opinião do eleitorado. . 

Apozar d:L c~bala inírP.ne e de todos os meios 
violentos e ameaç~· s postos ao serviço do canrli
dato conservador, é sabido qne, em uma paro
chia, muitos eleitores liberaes foram _iu,pedidos 
de votar, por lhes ter a. mesa obstado. Além 
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disso, alguns eleitores que votaram .nJ {~andi- . que a jt:nta ai~uradora, tendo expedido diploma 
dato liuet·íd p'\rd·>mm o:-; seu,; votus, porque, ?O : ao ~an_J1dato lll>eral, nunc<.~. se afastou dlJ.;; pre
mom"nto da. a.pt:ração das ced ul..Js, esca~,d1 n- i :scnpt;oes legaes. 
clu~;i,·e as que continham o nom'' ·o canr•: •l'O i E a pr-:p~tencia, a fraude e as violencias 
liberal, fot· • ru lidas cum o nome do t:an_dltlato ~ ainda. não tort~.'"' desta Y<'Z elemenws basL::.tnte 

i de Cailet1_!. -Cidade de Caitot<'•, 7 de Dezen1bro 
Nem pvdia ti·iumplur o pla.no d '~ un• bntos ·

1
• de 188L-Des,·.jo a V. Ex. e 1:1. toda E:xwa. fa

Nbcraes e aúot•~c onista.~, si é que ·O·: sito, ct11 e . rui:b a continuação de feltl sauJe. 
não ac:Ja!·~un _melhor oppol"tunid •d.e de a1firlaar 11 E <ta tem po1· fim p•·dir-llw noticias do meu 
sua~ conncçoes do que agora, sulil":•g:mdo uma. amig-o o Dr. JoaquiLU l\Lno 1. que b:J. tanto 
cund:datura ..:ons:~rvadot·a e e:;cr:wi,.:t::J.! 1 t·~mp.) tem se C(•nservado sempre Joe11 te ; Lr~nho 

A junta. a.put·adora, qÜe se r:·un.itL no J~a.20 I qu~rido ahi appar··~r.:er pam Yisital-o, mas, con
de DezezJlbro na ci.~ade de . CaHe.t··_. pre~ldt.d<l j stn.ntctucnte, adlll.n .~o-me duente, nãu teuho po
pelo Dr. Tubias de :so 1Za L 1m:~, JUIZ de dn·~tto 1 dido ~ Sl n st•·s dias rue viet• alguma melhora, 
da comarl!a ~.lo.~ ?\lon.te-Alto, pot· se a.charem un- ii·ei v!sit l -o . Recouauende-1ue a elle. ao Dr. 
pedtdos o .JillZ e iNltO :t co•_llarca :~ .a.t .::te. :~ntouio \.O( rigues 
Barão d. CaiLet'·, c o S '·)\1 sub,.tltlltO, o JUlZ mu- s~mpre á.s ot·deus me teLu como-De v. Ex. 
nieipal Ll1·. c:,avc;; Ril,y~iro, ll\"tu utn :;ó lll•l- i -.'.mi;;o ai!'edo e obt·ig:.tdo criado.-Juuqui;n 
mettt•.o e.'\Ot ;Jitou ,·;e suas .tHribu;çõ s, reeonhe í Eln!J!Jdio tlw'Vt~-' Rtbeu·u. 
ceudo o direito do ca11didaL!.i liber·al. ao qual 
expedi'r r:liploma. A~ eleiç;105 cxcluidas pela · t~econ.heço a lett\t e fit·ma supra semelhante 
·una. ach:w rm-se inc uiuadas de nu!1:dades itt- <Í d,, proprio punho do Dr. Joaquhu Elllyg-dio 
sanaxeis. e a::>sitll não d"viam ,.:er s:_~mmalos os . .". . é[ '· 1 • • · ' -

vot"s. :-•·gundo deLermina alei de!) de Janeiro· Dez. m!•rr., de 1o~4.-Eu, Domingos Fn~.nci,.:co 
d r. Alll.leid.a, 1° ta.be.llião, qur' a reconheá e as-

de 1 ·~8 l • · · 1 1· · 
Slg"r!el eru pu) tco ç, r•~so o seguwte, (jUe uso. 

O poder verific1dor, a C:l.tllara dos D~pu ~ados -Elll tesrernunhu de vet·dade . - Dvmi,rgos 
ha ele l 'a:~.er justiça à irn1)arc'.alidade d:1 Junta 1 F,·anci~cu (.le .Aimc;lcna. 
apuradora. l 

Doc. n . 1:3.- lllm. e Exw . Sr. Con:::elhl')iro 
A imj>re nsa conservadora ront.esta C[ll" os :\li ;Ji;;tro e Secreta rio de Esta:lo dos Nt~g"CJCio,- do 

tr;lballlo' dtl. junta ti,·es,;eat corrido com r;'gu- lmpe!'io.-0 Dr. ~\ntonio L{l)drigu~s Lirna,can
laridl~de. Sobrl3 est.~ po!lto o yublico .ia. fo~ in- dida.tu :1 0 lug-.:r de dt~putndo geral P"lu H· J.is-

1 a tt'lt.:to ' a prov1nc1a (a )a w n:1. c etção 'i ue se 
Bohia d s grav•·S occurmncias havid;.s no paço realizotl eru to de Dezembro ultimo, vem pr!rlir a. 
da c amara 'i u .ndo ;i. .i unt I termin ; V:l os ,.:eus v. Ex. q llC lbe ruande passar r•ot• c·~l·tid:i.o a cópia. 

· · · "lo · "' ·· a act:.J no livro • · · · · . . .. · 
resp ·c~i\•o, 11uando inop~~la I?L•:;onte um indi- d:LS cuwArcas d . C e<ité e ~!OJ;te-.\llo, por oc
viduo apauhoa as aut.h•: nLwas J!.l. apUI":Hias, as- t·asião da :q•tH~Lçüo final, que l.·~ve lo,!pt· nu. ci
sim com" outro' clucum··ntos iwpol·tantes que dMie d•! Cne it•; no dia :!0 de De;:erubro de 
se achanun sob:·e a mesa.de!:.tl'uin.lo-os; s ··g-ui u- 1~S4 . Pe ie deferiui"llto. -E. H.. i\1.- H in de 
se utu eontlicto.-que tornando p·randns pro;•Or- Janoir·o. ·16 Je l•'•·V•?l"ei ~·o de 1885.- Dt• .. ·LI
çõe-.,• .bii.~on os 1:1e:;arios a r etira.rnm- ·e, s:tlYan- tM~io NoirifJW! S LinuL- :-;im.- i\1- :t-85. 
do ·o li,• t·oon·Jo_FLsl~acbil.vain"cri ptan.actadu Em \"irtude dorie -pac.:ho s11pr:t, cei·llfieo que 
apllra,:ã·•· Não S') 1'CUI1iu, portanto, a junta. em os uflicios de quo tr-:dn. o s :rpplicanle s;io do 
casa r~rticul: r corno nffit·zn••n a (;a.:;cta. (J,tan- tro1· se~niuto : •< Co :~ia .- .Jui:w .;e rlireit•> do 
do os ruesMios retirar·a.m-se do P •c.~ o municipal Cu•-•tité.· 10 de Q;.~zewb.t·o de it-iS-1.-lllrn, Sr.
est&var.n os lra.Galhos da. apur.lçào con- Tt':lilo ;lese proced.·r á l:l.pumç;io gnra.l Ja. olei
cluidos. ção deste .distt•ict.o no dia 20 d(.l cot·rentr•, rnra 

Vm l-lttestado officieso que publicou a Ga:;eta. o qual suu imped !do. e ac.halld••·S '' eonsta.n te
d~ um "'rpplente d ·! delegacia em exercicio n:'io mente doente o Dr .. l•.laquim Emyg-dio Chaves 
pôde iníirtuar a r!xposiçào do que vai dito ·e que I H.ibeiro, meu substitu~o leg-~1, ·cuo~ido a. V. S~ 
é do dornini.J publico no distrir.:to. pat·a se . a~hat· ~esta. c1d.:de no re~emlo cha afim 

accusação que se quer JZ .• er ao JUJZ e · 1- n' · · d ·v s • ·1'1 · ' S o · · d-
reito. B::J.!"fio de Ca.iteté, e e.ncampada." pelo can-

1 
1.eu~t gudar ,e

1
a t · .A·.;- 1

0
m· .. r.l r

1
·. J~ttz e 

d·a d ·, ·b ~ . d . c treJ.o e :1on e Ho . JUlZ co c1re1 o.- . 
1 ato conserva or. r ·• surua etu to o~:~ os pon- B _ l C . . r· ti J · ·v· · · h · b - · · a1·"o c e aet.zte. on orm•l.- o1.:c tet·ra tos pois ac a:va-"-e o arao de C:L1teL•~ por oc- .1 · F. : R 1 "'. ::1 l · t · C 

casiào da aput·ação na fazenda Santa Barbara, frt,e .d'al'Ulo oc,ut , ·cs~n:ln ° 'Je .secre ar.10: 
1
ond-e 

d. 1 1 "d d d C · ' 1 eri a.- •:J Ott:.rr. . ODI:l..-. UlZO IDUlllCipa 
1stante uma egoa ( a c1 a e· e alteie, 011 e C .. . ')O d D ." ,~mbr d'! i884.-lllm. e 

achav:•-se g-r:wementr~ doe me ;;eu g enro o Dr. aett te .~m .. e ez o 
Joaquim l\hnoel; neuh 11ma interferencia. po- Exm .. :sr.- A<·abo nest~ moznPnto de receb~r 
deria t'!r 110 acto da a·.1ur.ação: n. of?~lO de Y. E:\:., conv1da.n~.o-me para -prest-

1 dzr a .Jilnta apu:·adora, que h·~Je se te~ de reu-
A. commi;:;são verificador·a dos poderP.s e à nir, e, como não possa presidir en1 Vlrt•td~ do 

ca.mar ' do;; Sr3. deputados vã·J ser a;,rr~senta- me a esrado de saude. apres:so-me a. commumcar 
do;; documentos . va.li lSOS e que demonstrar:io I a v. Ex. para os nns convenientes. Preva-
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leÇo-me da. opportunidade p:1ra reiterar :~. V. 
Ex. os meu;;; protestos de alta osti,rna ·~ consi,.. 
deraç:i.o. Deus gu·' de a V. Ex.. -lllm.e E.x.rn. 
Sr-. lhrão de C:~<> ti tê. juiz. de cli1·eito da. c:,marca.. 
O jlliz municipal, .loaqtti.m Emyqdin Chaoes 

zbeiro. on orme.- o .. ~e 1etra r-. <a na 
Rocha, servindo <~A s~crP.tMio. Conferi la..
Soui:;rt. Cópia..- Caetité, 2t d<> Dr~ zemb1·o rle 

, J;-. 
nicip::Ll <!e:-;te te1·roo. meu sub.:titllto lr•gal, -pre
sidi!· á junta apuradora, co1no me comrnunicou 
em o ~'ido de:;ta data., convido a V. S . para 
presidil-a. . Deus guarr1e a. V. S.-lllm. Sr. Dr. 
juiz de tiireito do l\lonte Alto. O juiz tle di
reito.- BariJ.o lle Caetitt]. C"nf•mue.-.Jo,,J 
Viei.-r" de Farict Rocha .s .. rvi"ndo de se('r"tario. 
Conferirla.- Sottz,.r. Primeira Dil•,.ctori:l. d:l 
S0cr"ta.1·ia. de Estado do.:; Neg('cios do Imp,.,rio 

~ r • evereir dr' 1835 dir t r intr)r · 
Dr. "L JI. Ba.n~os. 

SESSÃO E:.\I 9 DE · ABRIL DE 18S5 

SU~DL\HIO.-.\J•prova<:IT•l da ada el:!. ultima r.lüição.
EXI'Kul:·:;o;Til. -He•r[Hcrirn •llln elo e•>lllluissiios do ÍIIIJUC· 
rÍiü.-De·cl a:·:oo,'iie,; do Sr pl'll•Í !ewl.e c elo -\r ruin;,tr·,., 
da ~ut·rra.- I:!!'JIIcriurcntn tlil Sr·. 1::Lrlns Po.'ix •LO.
Yoto •I•! pczar; Jli'"P""lo cln ::ir. ~hrlint Fl"tn~ i>c•> p.:la 
Jlll)f'lel eln t'Oil :dliCÍI'O ~he•JardO tiO IJI'!! :t .-O t:DI~\1 lfll UI.\. 
-Vnlaçii•J c rccouhcrilllcnto elo olo!!lllt:ulo>.-Charna•la. 
-lli,cu.<s:'~o• dn parcce!r n. ltl7-1Ss'i.- Di>'c:tu~os Jos 
Sr". 1: a~ par lJt'UiumonJ. o J u~c .\la:·ianno. 

A"s 1 L acham-se presentes os S rs : l\Ior·~irn. 
de ~hr,··~~. :\lfi,n.:o Celso .Jun ~r, .r. Sin_imbü 

• .. o .. , .. ,... 
Ca,;t1·o.H . d· i\lenfonça ::::obl'inho. Cha~:~s,:\I:ts
ca.reuhas. l':u!ll:l Fl~ur·v. ;.\lnut;\!ldOrl, l-hri'in da 
LeopcL.iinu. S lv:t :\l:ti:•: Dia" Carn•·ie·o. Lci t:1C> 
da Cellllla. IJ ·lfino C111tra. :-;ilva :\la.fra •. lo:lt> 
Pc·uidn, Alveo; do Ar:tnjo, :\lcafot·:•·IO .lunií)l·. 
Lc:u11ll'll ~I:Lt• i(li, .lo: ~ Jllilll Tav:tt'e ', Bet.:uu::1t, 
Sch1111!!, ll , .ul:~..: Góes, Lo111'e:rço d · :\lhii<Jil''l'
guo. Zalwi,H ZCI'I'IL Ga\·nlc:Lnli, .\ugnsl11 Fle111•y, 
Dio;:o do Vasconcc llo..:, Vald ·tar.,,-1\lnraes Gni 1, 

Mu.c-Uowfl ll o Ül)tn ·s d! Ca.;tt·o. 

Com a.recom de~•ois rln ch:uunda os S1·s : 

Fra.n~'isco• Belisario, Cruz, Sig-ismun,~o, Ma
ciel, Di •n:.t. Camargo, J0sé Pompr.• II, F1·anklin 
Doria, Ulysses Vianna.. José ~hrianno, F1·an
cisco Sodré. Aimeida. e Oliveira, Lacerla. \Ver
neck, Carneiro da Rocha, Bulhões, Eufrazio-. . 

orrem e nano 

Fa.lta1n, com causa participada, os Srs. An
tonio Carlo;; e Ferr,~ü·a Moura.. 

Faltam sem ca:lisa. participada, os Srs. : Al
vn.ro Bo~elho, Antonio de Siqueira e Barros 
Cobra. • 

E' approvada a acta da sessãv antece
dente. 

0 SR. fo SECRETARIO da conta d:) se
guinte 

Officios : 

. ' 
em t•e;;post<~ aos de n;;. 86 a. 88 rk :2ô. e 91 a 94 
d. :31 de l\larço proximo findo, declarando ter 
communicado ara os devido~ ell'eit,•s aos res-
pectivos presidentes de províncias as de~izi5es 
,[a cam:ml. do:> S1·s. deput:do~ ,.:obr-e as eleições 
dos seguint ·s di-t1·ictos: 6°, fio e :f.:3v ;n, pro
vind:l. de :\Iiuas 1:er~~es; io J.t do Pia.uhy; 9o 
da. d:• Bahi:1. ; 5o Jade S. Paulo ; 1•' d L do Es
pírito Sanlo e :3° d,~ do Ceal'á.-lnteil·ada. 

Idem. em resposta. :•o de n. 08 d: ~ 7 do cor
rente, declar·ando t•)r o r lenado a.o p1·esidente 
da provincia d :t Pa.,·a.hyba, afim de que mande, 

. .. · . :-

no 5 · distrido da. mesma provincia, pa r·a pre
enchimento da vag:• do deput:\do Visconde de 
Souza C:trvalho.-luteir·ada. 

Idem. da m~srna ·data., em resposta. MS de 
n. 84 de ~lart;o ult mo, t1·ans rui etin·hl por 
c11pi:1. " officio do pre~ident~ da p1·ovincia de 
Penmmbuco o os dous docnln!'lnt··S :1 s :tber: 
ac I.:LS d S Cl1~i(;1ies J\:11':1. m·:· rnbi'OS dI USSr11i1bléa. 
p1·ovillcial do 188::. nn. p:u·nchia de :S. lim~çnlo 
de U 11:1, ü 0 lPI'IIIO, :\ c•lJ:1S :LjiJl(' n.;o, <]e ,)llr!l.
rnentu do :-l" jni:r. de par. rb m~>Srlla p:11·ochia, 
R:tvrnunclo de F!·('iLas Pa.olilhn.- "\qll'~lll fe:t 
a r·e,1uisic,:ã,,, (A' i•L couuui~s:io de in •ill~rito.) 

Sal;;a lo. C;u•I<>S P.·ixoto, A. Caminhn, Udel
fonso d·~ Araujo, Cast1·ioto .. João Dantas Filho, . 
Sa ty t"O Dins, Ca.d o:::; Affonso, Prisco Para.i;r.o, 
Rib !il·o de .l\l !ne:r.e.,, ~\nJ.ra.de Figueira, Henri
ques, l\Ia1·tim F1•ancisco, Olympio C:unpos, 

Vai :i tu. commi .... s:in de) Íll t[UCI"Íln a. a.d:.l. da 
el• ·içiio de !\I i;;~ão \' clh:t, do ()v di~t1·ieto d:l 
província. elo Ceará . 

E' lido, apoiaclo o approvado o seguinte re
uerimento do. :-:a. conuuissão de in ucrito. 

o~quuu · e . ro, :soares, :•rue1ro a 1.1 n la.. 
Ro,. l!·ig-ue-: Alves, A. Prado, Ro lrigo Silva, Be
Z0rra de Men"zes. C <ndido dr! OliYeim. RU,eiro 
da Lnz. Barão do Gual1y, Campos Salles, P1·u
d~nte de :\Toraes, Leopoldo Cunha, G.,nçah'es 
Fer1· ·ira.. AraUJO f'inho, Araujo Góes Juuior, 
Felid o dos Sa.n.tos, Affonso Pen.na. 

;~ Ahre-"e a. sessão. 

Comparecem, depois de aberta a. sess:1o, os 
Srs. : Castello Branco, Bento Ramos, Dilarte 
de Azevede, Coelho de Almei:la.,Alfredo Chaves, 

HEQUERI:IIENTO 

A 3" commis~ão de inquerito requer que se 
e~ija por trle~·ramma. do presidentt~ de ~li.na.s, 
que rei tere suas ord ~ ns pa1·a. a remessa .. a 
e::;ta camara. dns livros das actas e· das assl
""niltur:IS dos eleitores de Arrcpia.dos, relativas 
~ eleição de fo de Dnzewbro ultimo. bem como 
que <•xija. do secret:1rio da ro:pectiva m~sa. 
ele.itor:.l, Joaquim Auguo::to da Cas~ro Lette, 
documento que jurou haver remett1do ao ex• 
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prc~iden te da camara ~a Viçoza, João Lopes de I da guerr~, i_sto é, qu? a s~ss~o e:s:tra?rdi~aria 
Far1a Franco, os r.·fendos l1vros. tem de u· somente ate o tha;} de Maw, ~poca 

. _ . • , _ 1 da sessão ordinaria, porque, de conformidade 
Sala das co:nnussoes, ~ de Abn~ à e 1~~~ • · com o regimento, não se procede a eleição da 

-Carlos Pe~xot.o.- Pnsco Paraz;;o.- St.- mesa poL· mtmos de um mez. 
Hi1í< Juni- ·- ' · -

O SR. PRESIDEZ\TE: -O Sr. ministro da 
:0 ' . .. o.; • -

n. 14 A sobre o elem•' n to sot'vil, fo:-:so sujdto :i 
vot~tt.~ão d <l camara., p:·r ra. s~r julg-ado ol•jecto d 0. 
delibr}raçào. formalidade que, di,se~ ::1ão tinh~ 
sido a.inda preenchida. 

Cousult<mdo os annaos e as a~ta;;: da cam::tl"a, 
verifi. i uei <rue foi lido o pa.rccer sob r.} esse 
proj •·cto, não so decl:u·ando si foi ou nüo julga
do ob}=cto de d0liberação. 

Pelo :··~ g-imet~to nenhum rv'ccto vindo das 
ccmnnssõ;s deve ser m::m.la .o a impl'imii- sem 
prévi~~mea te ter sido j ulgaclo t•bj ecto de de li be-: 
ração. O official J.a. acta informou-m · que não e 

O Sr. Carlos Peixoto:- Sr. 
presidente, no intere:"s<:l do districto que tenho 
a. honra de rc )resentar n l ·'" 
d: ·i:x.a r de, sendo t:lo solicito quanto pt;ssivel, 
:l.tt·~ nder :í rechuua~~~u~::; 'lue dalli :-;ão ftlitas em 
rela~~fío a [;~eLos gravi:-:siluos que ;:;e l'SLão dando 
e que viio p;1ssando despercebi-los ao actu:ü 
minist•~rio . 

Faz uartc do HJo di,;;tricto, o importante e 
1lorescei1te m.un h pio de ·Phila. :elphia, cuja 
séde é a ~!idade de Theopb.ilo Ottoni. O •mgi·an
decimento .!e.;;te municipio, Sr. pt·esident~, vai 

c , 1·' 1onp n o tto111 e üOS que tem n •:gul!luS na-
estar snbenten lido. e o Sr. cons·~lheiro Alves · quelb reg·iã.o. ...tii~Z{~,~:- : · 
de Araujo. que e11Ü0 pt·e,;idia a sessão, decla-

. clamei sobr~ isso quatl."o annos e não consegui 
taçio. . V E l 

. · 11 O SR. FE LI CIO nos SA::-;-ros:- A oi~d · rou-me tur sujelta.do o projel'to aqn · r -

nada; van.1os ver se . '~- consegue a g-uma. 
Em conser1uencia~ considero o projecto como cousa. 

já. tendo :-::ido julgado obj t~cto de deliberação, e 
sem I'a,-:1o .lt) ser o :-eouerimento do St·. miui~tro O Sa. CARLOS PEr~o-ro : -A principnl me-
da guel'ra. ' dida. Sr. pr ·s!den te, a tomaL·-se com relaç.<'io 

aq•1olb . zona e incontest:welrue:ate pro:uovet·-se 
o Sr.Ca.n.di:i.o de 01 iveira (m.i- s. Ctmlinu ",tão ela import:tn~e via. de comwuni

nist,·o ,;,( f}'t.tc 1 ·,·a:-~r. pre:;identc, agradeço as c:lçào deuomiuada- Bahi~t e .1\lin;lS-, ' lue, 
exph::• :;ões ,1ue y. Ex. acaba. de dar-me. . po1· divers:ts c~\ usas de que em temro me oc

___ __ _;:o-:-:-~,.-;o---:o-;:~==:-:::--;-:-;;:---::----:-:~~~----.:':.;:;:;:-;;-::;---:;:::---t-e-tl-fl•Wei, n:1o \•ode jll'OSOgtlir em su,ts obras com 
• u nao as~evere1 que o pro.Jecto t1v0ss·1 ou a nec's,.:u·ia celeridade 0 q ue aliús fez no ter-

niio de!xndo de ser jul.;:.vlo objecto de dclibe- I'Ítorio bahiano, sendo a província de i\lina.s, a 
ração _: pa~e~ia7me _que não_tinha sido; mas~ ue vae sendo )I'e 'udicad.a com este L· 

cousas, bdn pt·o:ümo do a bando ao . . 
fa.zer. estou t•on,·encido 'Jlte de facto foi julgn.-
do objecto de Jelihe1·ação . Ha r.mito pouco tempo, ~egunclo informnç~ões 

que tive, es~·~s indígenas atn.,·:~ram diversos 
Ago1·:t somente rest:1.-u1e r0itel':tl." o pedido vi,dlllantes e 0 proprio log-ar em que f'l::istem os 

feito. i,:to é, que p:l.l·a ::t pro:s:ima. ~emana seja. o mi>"siom•rios incumbidos de sna ca.t•·ch ··se. es
dito projedo induido n as III:tt•)rias ua. m·dem uo capando 1niraculos:unente esses tlignos cápu-
dia. chinhos. 

Com 0s!e ()edido o g-overno sem duvid?. não 0 Sa.. CAltLOS AFF<)XSO : _ l\la~aram 12 
qum· pt•;:judicar o reconhecimento de poderes : 
o matet'la r.u·gen te, lJ ue deve i)['ece.ler. l\b.s pessoas· 
V. E:.; . :'i:lbe (1ue :t. sessão e:x.t1-aordinaria c~tà 0 St\. CARLOS PEIXOTO : - 1\Iatara.m 12 pes-
a. encerrar-se. soas segundo sotl info1·mado, e acab:L rle confir

O Sa. CARNEIRo DA CUXHA:- Por culpa do 
governo nada se tem feito. 

O Sa . C.ANDIDO DE ÜLIT'EIRA (min i:.:tl·o da 
a : 1 aio proxtmo eve 

abrit·-se a sessão ordinari:1., e é conveniente, 
é necessar1o mesmo, que a cam:ua dos Srs. 
deputa..ios~ convoca.Ja espechlmente para co
nhecer e resolver sobre o projecto servil, pro
nuncie-se a respeito delle nestes dias queres
tam de sessão. 

O SR. PRESIDENTE diz que nada. tem a ac
crc~scentar ao que disse honl0m em resposta a 
reclamação identica e -declara que não deu 
para a. ordem dia a eleit;ão .!::t. m rsa tendo em 
vista o que acaba de declarar o Sr. ministL'O 

mai-o o illustr; reprt.~sen ta r.. te do i5° distt·icto 
dn ~lin:~s. o ~r. conselheiro Carlos .-\ifonso, e 
fizeram muitas outras victimas. 

pio lllais florescente e de mais futuro do norto 
de minha província seja tão descura :!o pelos pe
deres publicos, iiObrdudo quando quasi toda a 
popub.,:ão ,:esse r.uunici[.>iO é constituída por 
eslrang-eiros laboriosos •.•• 

O SR. FELrcro oos SANTOS :-Apoiado. 

O SR. CAnLosPxtxo-ro:-..• qúe levaram para 
alli. a vida, abalteram matta.s, estabelecendo a 
a. lavout·a de café em grande esca.b, tornando 
esse município o mais productor daquella ferti
lissima região. 
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Es.-:es estrangeiros, Sr. presidente, podiam ! mente pelo o meu conterraneo o Sr. ministro da. 
ser e seriam por certo au:xili:~res podero ... issi- I guerra que .•. 
mos pf'>rd. a eolonis:1ção que tanto almejamos, se I 
de outra. fórma fossem tratados _pelo governo. se O Sa. CA?'DIDO _nE ~L~V"EIUA (m!nisti'O. da. 
os seu" reclamos fossem a.ttend1dos, se ga1·a.n- '_que1-ra):-Ja prondenc1e1 a respeito, e a1nda 
tisse lhes ao menos SU<<S vidas, I novas providencias hei ~e tomar. 

o SR. FELICIO DOS SANTOS:- Apoiado. o SR. CARLOS PEIXOTO :-... esriuecendo-se 
· um pouco d:ü; t ·;·a-m~;ias: ue faz em rer•ar 
•. " _ , . _ . u. o~ os. tas para Ir l;ro ongando a •;i.-ta do 

tratado . .; como s~o, eües procUJ'l!'rao atuge1:ta:- mm1ster10, se lembt·e ào qu 10• 0 filho d'aquella 
as ,.c,1s compatriotas de un: p.:lz 8m tlue nem ll)!'Ovincia_, quo se ~~ certo tf,m •'nnobrecido por 
ao meno." 11a segurança de v1da. seus serviços, por seu amor ao trabalho. tám-

U:-.r Sn. DEPUTADo:- Ar)oi:J.dc. bem o eleYou â alta posi,ãc; em que hoje se 
acha G da qual podia fazer-lhe muito bem. 

O SR. CARLOS PE;xoTo:- N8o est"ranho, Sr. Tr:nho, St·. presidente, com est~ts b1··~ves con-
pre,.:i,lent0, que seja ::::ut·do ao.:: reclamos da- sidcrações jilstifi·::ado m :u re<ruerimento com o 
qudla i~portal!tr! reg-i~o _ uru ::inisterio, ;ue j (run.l :tci:ed:to prestar um ser'\'Í~o ao d:stricto 
parece n:.o ter outra missao s0nao atar:.ar• todos ttuc resLltmu-rne um asMnto n •:sta cas:; 1· -

:1 · ain a. cut·an o a.:s11n u· amorlisa:-Jdo a grande divi.Ia 
liti(·o i.1 tn:·vinJo de modo escandaloso no ul- d' J g-ratiuão em que estou constitui lo p:.ra todo 
tim_o pÍ·!ito eleitcr«l ew que_:: nentr·a~idade r•ra o seu g~.~net·o,;o eleitora'do. (.Utdto bem.) 

Gst:we mante ega , n:t,.:ceu e cresceu a som ra 
da lei, m:::,; me admiro de que não :1cud:1. ao me· 
nos aos redamosd:•quell~s que serb.tn seus au
::dli:tres uo toeant0 i eolonisaç:io e que p:~de111 
sómente <jUC se lhes gat·a.nt::J. :•. vicb.! .T:i n<1Ct 
fallo dos no~~os eorupatriotas que alli ''ivem. 

No pe,Jido que se me faz Jo importnn te mu
nicípio <le 'Theophilo Ottotti. o qtv• como repre
sentante do 19o <.lisLr!cto, faço che:.:rn.r ao llli
nisterio uO'onisante o!rore .o-lhe o ensc ·o ,[e 

ReqtuJ1'i·Jnen to 

RoquP-iro que se p~'ça ao presidente da pro
víncia d•J J.\linas Geraes infot·muçôes soure as 
ultimas aggressões dos índio;; Pirychas feitas 
na s immeJiações da cidade de Theophilo Ot
Loni, o quaes as providencias tomadas a res
peito. 

res!!'at~tr umitas Je su:1s gr"andes culpas. fazen- "'a a as sessoes, em 
~ Gados P <.:ixolo. do cou1 que p;·ovi lcncias sejam tom:1das no sen-

tido de gar<.!.nlir a vida daquella. populuy:io 

O Sr. . J. PExmo:-E taml>em dos indigenn.s 
que andam po1· lã mui to pcrSI'guidos. 

O Sn. C.uu.os P}~rxoro:-Devo con Cessar a V. 
E::s:.Sr. presi lcnte,que entrcgttescomplet.amento 
aos seus propt·ios recut·sos os habitantes elo mu
nici! ·Í•) de PililaJelphia tom s· ~ visto obrigados 
a recorrer a meios quo, owbora não se possa 
deix:~r de con ;etunar, s:1o ju.;;tificados pela lei 
du necessiJadc, o é o extermínio du.sses infe
lizes. 

Cu:11prc, pois, que o govr·rno tome medidas 
energ-icas e urgente~ para fa ser cessar os to es
tado de cousas que nos enw.rgonh;• com toda a 
razão perent') o p~tiz, e nos cnverg-ouhn.rã~ I:e-

;-::. ... , ' 
espociaes desse m:micipio.não .ficat•ão s epulta
das naquella.s regiões ha bi ta.das em sua maior 
part ! por estt·angeiros laboriosos, aos qunes 
muito deve o norte de minha provincia. e onde 
t'a.mb;'m temos grande n umero de distinctos 
compatriotas. 

Em occasião mais opportunn, Sr . presidente, 
trabrei com maior des ' nvolvimento do mesmo 
assumpto ; por emquanto limito-me a oíferecer 
um requerimento que esporo seja tomado na 
devida consideração pelo governo, e ~especial-

A provincia. de S. Paulo ni:pecblrnenv•, e to los 
q11e co:1hecet·am o finado cousolhcit·o L:l.urindo 
Abelardo tie Brito, que acima de lthlO nos 
t,·i:;tt"s tempos, •tU~ p:,ss:u,t, era um cnrn.cter, 
sentc111 profundnrneute :t 111orte deste clisLincto 
cida.Jão. (Jl Hitos a)loiados .) 

Si hoje n:1o se acha ello sentado nestas b:1.n
cadas, ond· ~ est:i, seru duvida , pC>rfeital!ICnte 
su!1stituido por um dos utais ..Iistinclos talentos 
ch nossa patt·ia · ~ est.irn:LVel ci !adflo. nem por 
isso a saudade de todos nó.: que o conhecemos 
c com elkl )Jl'ivnmos se apagou, como a. magua 
qu e sente o paiz peb infaust:L perda, 'lue lhe 
trouxe a sua morte . 

Co~hecedor de qu~mto ~preciavn o finado con-

dever na;;; circum><tancias em que nos 'achamos 
pela demora dos nossos tr:lbalhos, eu não me 
atrevo a pedir a sus1)ens~o da sessão nem acho 
que essa medida seja conveniente, m:1s a sau
dade que sente a camara. a homenagem que 
presta a es!;e dislincto cat'actel' e a este notavel 
companheiro dos nossos t1·abalhos traduzir-se-à 
perfeitamente lançando-~e na acta uma mani
festação de saudade e de profundo pezar pela 
mórte do conselheiro Abelardo de Brito. (itpoia
do$ .) Conto que a camara me a companhará. 
n esta manifestação. : (Apoi ados; muito vem . 
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E" approvado unanimemente o requerimento 
do Sr. l\Iartim Francisco. 

ORDEM DO DIA 

Vobção do parecer n. 77 -i8R5, q 11e anulla 
o:; diploma. do D1·. Severino Ribe:ro e- reco
nhec'~ de utado, pelo :3•' districto do Rio 
.. rand·' ü u, o at· osa ta11llY· 

O uarecer é a ppt·ov:do em to.i::s as suas 
partes. 

E' reconhecido .Jep~tado, pel:J 3° districto do 
Rio Grande d.; Sul. pre..:ta j11r:•mento corn as 
formaliJades do estylo e toma :lS!'ento o 
Dr . . t·:g-ydio Barbo:>:t de O li \'eira lt:1 quy. 

Votac;ão do parecer n. -!0:3 - 1885. que 
man·la proc'od,Jr _à nonl. eleiç:"to no 2o di:4ricto 

e ei·g1pe, pores ;'l.r vag-0 o ogar etxa. o pe o 
Ba.r:io da Estancia, nomeado s-.:na.dot~ do lm
perio. 

as .<mas 

ao Gu,,e:i.-uo, dctndo parte desta deliberação da 
cama1·a. 

Votação do parecer n. 81-t.'i85. a.nnullando o 
dipl0tua. do D1·- Amaro Cavalcanti e reconhe
cendo .t,•puta.do pelo zu dislricto do Ceat•:i o 
DI.' • .Antonio Pinto. 

E' regeit3.cla. por 42 votos contt·a :39 a 1a con
clusão: 

reg-eiw.da a seguinte 

O abaix() as;::'igna•lo, nn. ' lnalidar1e de canr1i
da to di p!om:1do p~lo 2° dist1·icto da província 
do Cearà. reque:-: 

i . 0 Q11 • sej r1. j1dg-ada validn a eleiç:io da pa
rochb dn. l:uperatrit. daquelle districto. 

2 .. , Q1v· B"ja jnlg-:1 h nulla a 4 ' Í<;ão do col
lcgio d" S. Franciscv da Urubur~tama. Jo 
m0smo di:;tricto. 

3.0 QIF' , rnsni~ando d~> ta.ns factos a maiori:t 
de votos 0m favor do abaixo :1ssignado con
form·· do s"u diJJlom·l, s"ja 1•1l~> r~>conh·'cido 
depnt:tdo pelo 2o di:'itricto d eitoral da provincia 
do C·.·a1·á. 

.... ., . 
rito, 9 d n Març~o dn 1885.-.:lma,·o Cat>alcanti. 

E' approvada. a 2a. conclusão do parec~r: 

Qu~ S"l approv~m. as d eiçõ·es d~ to.los os 
outros collcgios. 

O Sr. Alvaro Caminha d~clara 
que não póde ter logar ' à votar,-ão d'a emenda 
annuncb.da, uma vez que foram approv·aJas 
todas as el~ições do 2a distrito do Cearà. 

VozEs :-Salvo a emenda. 

O SR. ALVARO CA11H:\'HA continuando. diz 
q:uo _não ha. anullaç:io de um sô collegio do 2o 
dJslrtcto. e a approvação da. em·,nda. que man
da p roee lel' à nova eleição, seria votar cont.ra 
o. vencido. 

O Sn.. CAn.Los PErxoTo :-0 autor da emen
da oxplicarã. 

•. liNHA ti: qun as r1as 
emen las acham-se pi·ej11dicadas, <t do Sr. 
Allíaro Cwalc :nti, qu~ sappunha a an
nullação da deição de S. Fr:;ncisco. e a 
:tssigoa a pelos Srs. :\lionso Pennn. e Penido. 
que ta.1ubem suppunhu. a annultac;ão daquelle 
coll,,g-io. Esta._ultima foi ap1·ese nt:da no in
tni.to visivel de. não sendo apprO\'ada,:; tLdas as 
t·leiçõe:') do 2) disir·icto do C •ar<i. proceier· se· 
á nova eleiç<'io .. Or•~. _a _c<tmar·a. acaba de v'~tar 

S"'IO excr•pçi'io de um só voto. O que si.g-n i fica 
appt·ova.r to las a~ eleições e mandar proceJer :i 
nov-a el,·i ão. 

Portanto, acha.m-se prejudicadas as emen
das., pa1·a reconhecer 11Ue as~im é, o or;L Jor 
P'" .e ao Sr. )re.si,leHLe q 11e ha. ·a de as mu.nd<\r 
let·. 

O Sr. _'-\..ft"õn8o J.=>en:n~~ (pdr~ or
rJe,,):- Sr. p1·e:úJent::•~ (·onforme V. Ex. C.e
clarou, a cr~ma:·a votou a. conclusão a ti ue o 
noul'e depubdo acaba de referir-se, salv~t a. 
C!UCUJ.a.. 

O Sn.. PRESIOE:-;TE:- Esta entenaidu. 

.;. 

p1·ejudicada a emenda, de,de que se trata da 
annullaç;ío do ,tiplom:, d,) um canli lato . 

•. n.. RF.:SIDE::'\TE:- 8 no I"C'> eputa.( .. OS 

p1·etend ·m •tU<J o p!'•·sil ·nte, por sua. auwri
dad •, elituine uma e:uenda. con.-iuerando-a 
prej li<lic~tda por votaç<io aiJLe~ior·, não obstante 
'~" reda.naçüe.; dos yu•) vot.~1·am aquelb con
clllsão. E'. pol't~~nlo. utuito ntais razoav,·l .-,ue 
espetem que a ca.lllat·;t. pelt :;ua. votac;iio. de
IPOnstr~~ Je !!lOdo claro sua intenção. (Apoiado.-: 
e cr.pru·t.c:s.) 

O S1. ... Bezerra Ca:val<~ant.i 
(pela onLem):- Sr. presi.!<mt~. preci!'O que 
V. E~. me declare. e a cam~•r·a po1· seu voto 
coufiJ'Ille ou n5o a d:ds:io de V. Ex., si por
ventura. quando por um iuque~iro t•i;.:-oroso na 
verific 1 ção de l)Oderes, por um parecer Jr: com
rui :~à? se reconhe ·~ '1ue _um candidato tem 

.. -
annu!le nenh.uma d::ts eleições doa collegios 
que compõem esse distri.cto, como no. caso ver
tente não s~ ann;ülou. ficando, pot· conse
guint~, a eleição no seu eshdo primit:vo· 
(ap,iarJ,o.~) : si porve11 tora, pergunto, a cawara. 
t m o poder Je annullar essa eleiçiio, dP. con
siderar que não està .-~l,~ito quem tem por si a 
condição essr~ncial da lei. isto é, waioria abso
luta. do eleitorado do seu. d.ístricto? 

O Sn.. ZA~f.A:- Quando já foram approvadas 
todas as eleições do districto •. 
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O SR. BEZERRA CAVALCA:'!'õn:- E' o que per
gunto a V. Ex., Sr. presidente, e taml>em á 
camura. 

O q uc ha nes<:a eleição para ·que se possa 
submetter a vntaç;'"io uma emPnda ue mand:t 
ann u CJ.r ·a r·~ etçào to 1stncto : A so utamento 
nada. lato posto~ o ar-guomo:rLto ou pretexto, q ti e 
~se queira tira1· do art. 20 da lei não tem ~1.ppli-

,- I • .. . - -

houve annullação de eleiçf> 'S par'cia~?s ou siqu~r 
de um vor.o ; a eleição est<i., como eu disse~ no 
:seu estado primitivo, pura, como :sahiu do elei
torado. (A.poifldos.) 

O SR. PRESIDENTE :- 1lõ·•s agora trata-se 
apenas da di1·ec~~ão da votação. 

O SR. BEz.E:tuu CAYALCA~Tr:- Estou tra
ta~do :la gue-tã.o ot.u ~i, p ·rguntando a V. Ex. 

· ar • a cr e agor:l annu a;· essa 
eleiçlo? So não h::1. por que n:lo tewos poder-:•::::, 
di:';cricionarios. sonlo':\ tn.mbem s11jeitos :':. lei ~ 

, . . ,... . , . .. . :" 

razão J.e :;er, acha-se prcj udieada, é ate illegal. 
(ilpoiado.-; .) 

te cont;a a v~i, contra. o priucipio cal·de<tl da 
lei qu·~ é a ma:o:·b :tb..-oluta q quando o candi
dato a tem, t·stú ir·rcmessivelment"' eleito, não 
pode .[eixar· d·, ser r·~conhocido. O cand~ d:üo, 
d('~ q:w s ~ trata a obt ·ve ; como ngora não reco
nhe·:e1-o ? ( .4.po-ir.ulos) Não foi maioria abso
luta arr·anj tda pelo processo da Vet'ificação de 
podere~, com a annullaçJo desta ou daquella 
par·ochia. 

O Sn. RE:t.ERRA CAY.-\.I.CANTr:-Ennunciou
se quem? Ha uma questão primordial ::. venti
lai·-se. H~ r:Lzii:o de ser par·:t os ta CliiCnda? O 
candidato não est.<i.legitimament'i eleito'? An
nullo:J-S'3 alguma das parochias '? Nada, absoln
t~mten te. Não h a, pois, razão para esta emr~nda. 
que el'tá prejudicad.~ por· contraria :10 voto 
a.nterio'i" da cumara, e até mesmo, insisto. por 
illeg-a.l seria. uma verdadeira expulsno ! ( Apoia
do .~ ). 

VozEs:- Vamos votar ! 

O Stt . JosE'l\tuuA~::->o:- De<:.de que cahil" o 
2') q11r~sito da e1nend~, n:'io Me poderá suiJmetter 
o resto. 

or 45 votos contra •10 a se-

Emenda 

Si forem apl_)rova.da.s as ia. e 3a. conclusões d 't 
emenda, substitua-se a 3"' conclusão pela se
guinte : 

Saja. annulada a eleição do distri~to e pro~e
da-se a nova. 

Sala das com missões, 24 de Março deH885. 
-Affr)nso Penna.- João Perii<lo.- Felic'io 
do:; Santos. 

E' approv.ada a 3a conclusão : 

Que seja doclarado deputado, pelo 2° dist1•icto 
do Ceará, o "Dr. Antonio Pir:.to de Mendonça.. 

Procede-se á vota ·ã:> do arecer n. 94 an-
nullando o tÜ:plqma do Bu.r:to de An<J.dia e man
dando I.Jl'Oceder á nova eleição. 

, 
clusão ·da. tna.·.ori:t da co .unis·•ão que propõe 
seja annullada a eleir:ão da parochia de Mu
ricy. 

Fic:1 prejudicada. a seguinte emenda do Sr. 
z~ma: 

EliiCllda 

1. o Que se annulle a eleição do collegio de 
r .. uncy. 

2.'' Que seja reconheci.lo deputado (J Dr. Ma
noell\les:sias de GtlStuão Lyra.. 

Sala das commissõos, 8 de Abril de 1883.
Cc:;a,· Zcwna. 

O St~. Z::·una. :-Sr. preste ente, con
cordo com '~ flU'l V. Ex. vai fazer agot·:t: àesd~ 
,1u0 Lo:la;; l:\S r.lei,:õcs estão approvadas, nao ha 
ontt·;~ cons ·•1uencin senão o re<:.onhedmeuto do 
Sr. Ba1·àode Anariia. Vai-~e fa~et· ex.actalltente 
o contrario do que se fez ha pouco. •. 

~não q11ero jáma.is (1ue a Ci\ll1ara dus Srs. 
deputados possa expellir d'aqui a.quellr) qu~~ foi 
(·l·•ito e cujas eleiçõesjô. foram approval'las por 
ella. Porta:.to re ;ueir·o a V . .E:s::. ue submetta 
á votação o reconhecimento .do Sr. Barão de 
Ana.dia. 

tem rahão . Niio ha ..:i;;lilc entre um e outro 
caso : Na eleição :lo Cead a commiss:'i.o, pn.ra 
reeonhecm· o ~r. Antonio Pinto, pt•opunba em 
1 v lugar a nullida.de d:t parochia da lmp ·~ratl·iz, 
que i1 ca.ltlar;t approvou. 

E' reconhecido detJnl:ado pelo 2° districto i!a.s 
Al:tg-ôas. presta jurat11ento cout as forntalidades 
dr> e~tylo e toma assento, o Sr. Barão de 
Anndia. 

ProcPde-se á vot·tção do pa.rece1· n. 96, an
nnlbndo {) .diploma do Dr. Sancho de Barros 
Pimr·ntel e reconhcc~>tHio deputado o Dr. José 
Luiz Co.~lho e c~l111pO;;, pelo .j_O dist:r·icto de 
Sergit1e. 

E' approvado o parecer era todas as suas 

E' I'econhecido deputado pelo 4° distri.cto da 
proviuc.ia de Sergip~. presta j11ramento com 3.5 
for::nalidad· ·s do e!;tylo e toma assento, o Dr. 
Jose Luiz Coe1bo e Campos. 

Annuncin.-se a votação do 'Parecer n. 107-
1885- reconhecendo deputado o conselheiro 
.loã<> Mano~l Perait·a. da Silva, deputado pelo 
<Jo dis tricto do Rio de Ja-n<liro. 

O Sa. AxnRADE ·FIGú'"EilU. pede severifique si 
ba numero-para a camara deliberar. 
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o Sa. PRESIDENTE manda proceder acha
mada. e vê-se que se ausentaram os Srs.: 

i B'lrn~tr_do de Mendonça Junior. 
2 Chagas. . 

Barão de Leo oldina. 
4 Sih•a Maia. 
5 Delphino Cintra. 
6 .Alcoforado Junior. 

an(r r 
8 Bezn.mat. 
9 Dio!!'o de V:1sconcellos. 
iO (;ornes de Castt·o. 
H Carlo"' Pe~oto. 
:1.2 Ca"trioto. 
:1.3 Andt·ade Figueira. 
H Hentiq11es. -
15 Ca.rneiro da Cnnha. 
ili Rodri~ues Alves. 

. 
iS Ro it·i~o Si.l va. 
19 Ribei~o da Luz. 
20 Barão Jo Gun.h r. 

21 Gonça.h·es Ferreira.. 
22 Araujo Pinho. 
23 Bento Ramos. 

1 

2.? Alfredo Chaves. 
26 Francisco Beli.:;ario. 
2i Cr117.. 
28 Jos0 Pompeu. 
29 La(~('rda \V erneck. 
30 Eufr·azio Corr<>ia. 
31 R;~r•;io de Anadia. 
32 Coelho c C:l.m pos. 

num,·ro, b8m como n dos demais designados na 
orJem do dta, e a eleiç<"io de commissões. '~f.· 

Conlinúa a discussão do ·rrecer n. 99-1885. 
anuulLnclo o diploma conferidu ao Dr. Gaspar 
M. de V. Drumrnond. e mandando proceder a 
nova elei~~ão. · 

O Sr.~ • Gaspat.- Drumlllond co
meç::t di:r.endo que circumstancia especial obl'i
gou-o a não e,;tar hontcm na cas:l. quando se 
encetou o <biJate sobr,.~ o parecer da eleic,~ão do 
8 ' districto rh provincia de Pel'nambuco. Não 
foi pi'Opo-:i tal a. sun. ausencia. 

Accommett.ido de molestia gravissima, sahiu 
ào h i to pat·a vir à camar·a ; indagou si havia 
possibi!it-!.d · de 1·ntr:tt' em discussão o referido 
parpo,'\r, t'!VC c<:t·teza· do contrario, e por e~sa 
razão rHir·ou-~e. 

Si cstivesc:e prr·sente, upressar-se~ia ~m res-
' ' -

mesrna provinch, que .se encarregou de ser o 
attleta pela nullidadc da eleição do districto 
que rept·esenta. o orador-. 

Pouco habituado ús praticas parlamentares, 
invoca a proteeção do Sr. presidente da casa 
e pede ao seu compr·ovinciano, illustre repre
sentante do 2° distr:cto, que, nm attenção a 
velha. .; rdações d ') amisade, o auxilie para cor
rer a discussão com toda a calma. 

Pc~a ~na parte protesta, que não tem a me
nor 1d~a de offender a quem quer que seja, e 

que só tem em vista defender seu direito e 
tratar da questão no terreno jurídico. 

Começa por discutil· a eleiç-ão de Agua Pre
ta. tem presente todasas actas e documentos. 
Di\·idi!':i :1 sua argumentação em trcs pat·t·~s : 
nn. pnmeu·a, mostrara que nao constttue nn 1-

dade o facto at·ticulado pela commis~ão de in
querito_;. na ?egun~n. mostrar:i :i saciedade, 

' ' tados teru decidido em sentido contrario, e fe-
lizmente, para o orador. n[ls eleiçõ 'S dos seus 
proprios juizes; em V.:!rceiro logar, demortstrarâ. 
que na eleição de Agua Preta . nada ha. que 
po--sa servir de motivo para. inq uinal-a de 
de nullidade. 

Ni nguem tem o -direito de crear nullidades e 
formulas. 

Diz a commissão: <.CO 4° juiz de az, o :3o e 
4o imm"'dia.tos, em votos. não foram convi.!ados.-. 
No emtanto. na propria act't sn encrmtra a 
decbração de q a e rsse!'; funcci~narios r-espon-

livros e actas cln diversaf; "leiçües de parochias, 
que até não existem no 8" districtod.e sua pro
viucia, como sej:t a. d•3 :Noss:~ Senhora. da Con
ceição. 

Não tevn razão ::t illustrada com missão. no seu 
parecer,propo:.io a nnllidade referida; ó :1. pro
pria ia. cot~mis~ão de inquerito que reconhece 
não havf:'r um aeto de irreg-ul:1.ridade na eleição 
de A!!'ttll Pr•·ta, e, quando houvesse e.;;s·t falta 
de fót'lna, est-i ella comprr:hendida entre as 
consideradas pelo;.; j1:r:sconsultos como ~cci
dentes de certa ot·dem: ma.-: a commiss~o. sem 
faZI)I' a 1n::no:· advertenci~\ , conclue pela nulli
dade da eleição. 

Onuo se viu um parece,r de com missão sem 

Um parecer ó um!l. s~nten!(a, estabelece pre
missas e tira consec1ucncias. 

O parecer da commissão estabelece premis
sas, e põe-se a fazer intrwrogações á camara. 

A melhor defesa do direito do orador 0 o pa
recer da commissão ; aqui ella condemna. um 
facto, que tem completamente identicos, e de 
muito mais importan :~ia., em eleição de alguns 
membros da respectiva commissão, e que fo
ram no emtanto aprrovados. 
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Cita. o que deu-se com eleições de Pet"nam
buco, Rio Grande do Sul e Piauhy. A commis
são não póJe reformar a lei. 

Podia o orador citar muitos f""ctos para mos
trar c:>mo têm p::-ocedido as commissões em .. . . . .. . ~ 

que a eleição do., nobre ministro da guert·a. é 
um verdadeiro embl'Ulho, c foi approvala; ha 
tambem irreooularidades na elei ão do nobre 
ministro da agricu tu:!!-· 

Querendo chegar á evidencia sobre o ponto 
arguido de nullidade, encarregou o orador a 
seu filho de dirigir-se á Agua Preta e pedir o 
interrogatorio do 4° juiz de oaz e dos immedia
tos. Recommendou-lhe tambem de v:~r si exis
tiam os officios de communicação e respostas 
d~sses juizes, e que os enviasse, pedindo-o; 
em confiança ao p1·esidente da camara, em cuja 
secretaria deveriam elles a a -s 

O seu peJi lo foi satibfeito, e pas:;a a lêr os 
documento> recebidos. 

o ..., 
para. essa inquerição, foi citado o promotor pu
blico de Palmares; foram citados os meearios 

ara com )arecerem. 

O orador lê todos os depoimentos, entre os 
quaes uma declar:tção d0 primeiro jaiz de paz 
de Aglla Preta, que é liberal e mui distincto. 

Apresenta duas certidões: uma dos nomes 
dos eleibres de Agua Preta, e outra da eleição 
de Barreiros. 

Ainda outro ponto se suscitou, foi o 
relativ0 a aqta àa o1·ganização da mesa c:leito
ral do Rio Formoso; mas, nem ao menos, alle-
gou-se um ponto .~nu 1 - a e dessa acta. 

Passa a ler essa acta. para convencer ao no
bré deputado pelo 2J clistricto de Pernambuco, 

e que e a e a \'ez a ma1s em r e Ifrl a e 
todas. Todos os ju1zes de paz estão juramenta
dos, e para provar apresenta. as certiJões de 
Barreiros, Agua P1·eta, Rio Formoso, Gamel
leiro; servem ella;; de protesto a quaesquer al
bgações, que, porventura se possam levantar. 

Demonstrada. até :1 sacieda:le a \"erdade d1 
eleição da Agua. Preta, passa o o1·ador a consi
derar a eleição de Una. 

O nobre dAputado pugnou peh nullidade da. 
eleiçã0 a~~ Una sob o pt·etexto que o juiz de p lZ 

Padilh::t não havia Ri lo juram~ntado. Quet- o 
nobre deputado annullar a eleição no districto 
por causa. d:quella ebicão. 

Entretanto, influe ella. no result ~do final? 

Senle o orador que não s~ja ampla. essa dis
cussão pal'a demonstrar á evidencia á Cama.ra 
que a nullitlade da eleiçB:o de Una não pi·eju
dica o l' c~sul ta do da. eleição do districto, e não 
fazel-o em resumo. 

O numero de (·'bitores do disticto qu~ vota
ram foi d,~ 84i,sendo pois a maioria absoluta de 
421. Descon ta.ndo-se os 76 votos dos eleitores 
~e Un:1., v ·m a ser a maioria. absoluta 384 vo
tos e o orado=- teve 432. Tem assim maioria 
abs9luta até mesmo annullada a eleição de Una. . 

.v. II. -24 

~ nobre deputado apontou a nullidade no se
?'umte : « o aço lam~nto coin que procedeu a 
JUnta apuradora 7 dias depois uo pleito; a diffi
culdade do candidato cont~atante em obter c~r
tidão da acta; não estar ella no logar designa
do· or lei· e o 'uiz ter restado ·uramento e-
rante outro juiz de paz em vez de faz2l-o na 
mesa.» 

Estes argumentos odem roduzir sómente o 
e cnto as o as e sabão; desfazem-s3logo. 

A lei ~u.torizl a p:-estação de juramento pe
rante o JUlz de paz, e disso ha e~emplos que a 
Catnara validou em votações anteriores. Ainda 
mais : o orador mostt·a. á Camara o termo de ju
ramento do juiz de paz extrahido do livro com
petente e esse juramento tem loia a authenti.
cidade exigida p ~la lei. Não pôde s3r appelli
dado de fal:5o. 

' , ' 
não foi a nullidade da. eleição de Una, não in-
flue ella no resulbdo da ele :ção, continuando 
a ter a maioria absoluta dos votos do districto. 

Conhece qu~ a Camara está fatigada~ e julga 
ter exposto a sua opinião com a clareza. com 
que costuma fallar. Mostrou a ver Jade da ele i-
çao e gua reta, e, s1 e asse tCltO pe tr o 
adiamento do julgamento Ja eleição de Una o 
faria para discutil-o livremente com o nob're 
deputado. Confia que a Camara o julgue com 
a suajustiça e a sua s:tbeJoria. 

lhe impuzesse a ímproba. tarefa a oppor-se :í 
ao reconhecimento de S. Ex. 

Commetteu o nobre candidato grave injus
tiça, attril>uindo ao orador a vontade de querer 
prejudicai-o na sua legitima aspiração, e de 
contestM-lhe o diploml para que tem alias 
sobejas hal.>ilitaçi>es. 

Não intervei u o·orador na eleição do So dis
tricto, por cstc:~.r todo occupado no magno pleito 
que se debatia na capital. Escreveu ap:mas 
uma carta a favor do Dr. Pedru Affonso, a 
quem não podia deix.ar de apoiar, defendendo 
elle a causa abolicionista e tendo promettido, 
na sua circular, apoiar o projecto de 15 de 
Julho. 

sua eleição, que e:s:cepção de incompetencia é 
essl. que enuncia S. Ex.~ O nobr3 dt~putado 
pelo Parâ, cujo exemplo procura seguir, o no
bre da puta lo p3lo Cearâ, que occupou a tri
buna. na sessão anterior, occuparam-se com 
o maior empenho no julgamento ele eleições de 
sua provincia. Essa intervenção não lhes foi 
censurada, nem podia_sel-o. 

Não procura, nem procurou suscitar emba
raços ao reconhecimento do nobre candidato, 
na commissão de inquerito. Votou pela. nulli-
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dac.le da eleição de Agua Preta, somente quan
do se convenceu que nulli iade havia, e da 
eleição de Una por se convencer Ja. f:.c.lsidade 
do termo dejur.uueuto do juiz de paz. 

Apresentou, é certo, á cornmissão um doeu-

gressista.. Não tivesse, por um!~' circums~neia 
eventu .. d, atrave~sado o Atlanttco e resp1rado 
a atmospb.era das gran.lP.s idéas democraticas 
que irrompia.m em Fl'ança,,.e o orador não sabe 
si ?ão estaria .hoje al ·stado 'sob ·~s mesmas ban-

. . . 

. - . ' 
podia s11r ind.fl:'er nte :i eleição do Dr. Pedro 
Affonso, qu•! r·epre:;ents. a. idêa. abolidonista, 
que sust·~nt ~ o pr ·j·~cto mini,.;terial e é um ele
mento de opposição a direcção fatal do partido 
conservador na provincia. 

Tributa a S. Ex. profunda veneração pelos 
grandes s.~rviços que prestou a seu progenitor, 
como amigo delle, yüe foi, o que significa ao 
mesmo tempo veneração pela memoria deste. 
E' certo que sens s•!ntimentoc; de filho não lhe 
podiam aconselhar outro proced,mento. Si, 
por amor das relaçõ!~S a 11e ali ude, l1ouvesse 

! transigir com a conscienc1a, bem mereceria 
a c :ndemnação de ter-se rleixado arrastar pelos 
impulsos do coração, sacrificando os ditames 

Nã • era de a.dmirar que apoiasse a eleição do 
Dr. Pedro Affonso. 

Acba.l"á, porém, occasião de discutir a ia
fluenc a pem1cio,;a, nefLsta para a. provinci9., 
da direcçàt) offi.c1al dll partid , couserva tor alli. 
Tem o .irei to d · f<izd-o porque a má ou boa 
direcçào dos 1•artiJos influe profunlamente nos 
negocios de todo o p;•iz. 

Voltando á e::s:cepção de competencia que o 
nobre can.tid : to e ppoe, pergunta st, a1nda 
quando _ ti v esse ~ido o p ·ocurador do contes
tante do mesrno illo~stre candiJato, es at·ia pri
vado de dar se11 voto pelo r sconhecimen 
eleição. 

Observa que não representa alli o interesse 
indi vidu~tl, ma. a ::;im o interesse publico. Nunca 
se consid··rou ,..uspeito o deputado que, <~ r
guindo a nullidade- de uma eleição, defmde o 
di1·eito dr~ um dos c n iidatos. E, si o deputado 
não fica inhib:do de dar o voto na Camara, 
igualm·mte nã:J o esta de pr·onunciar·-se na 
commissão a q•1e pertence. Nesta não é mais 
juiz do que naq udla ; ao contrario, a.lli a ~ua 
parcella d ~ poder é nlUito peq tena e limitada. 

Para não transigir com o dever, viu-se col
loc •do na dolorosissim·1 con.tingencia de op
por-se ao r cqnheciwento do nobre candidato. 
Pela lealdade com que comb.Lte, pela mesma 
intr:tnsigench de suas idéas devia me c 
os a versar10s wats justiça.. Procura-se pin

tal-o como um fa ccioso, e não sabe porque nelle 
a intransi'-."en·· i:o~. , em vez de sr.r titulo que o 
recommende, disperta tanta;:; · iras. Entretanto, 
a SU'l educxção política foi infiuencia.ja pela 
escola con~et·vadora. Quando deixou o lar da 
família, quando encetou a vida social, o p:: rtido 
conservador aj..!'itava a O'Pinião, e o ot·ador acudia 
a ouvir na cidade do Recife a palavra ungida. 
de patriotismo de João Alfredo, de Souza R·~is e 
de Borg es da Fonseca, que tambem empenhava 
todos os esforços para debellar a situação pro-. 

- ' . 

Combatidas as accusações injustas de que se 
c.1mpoz a primeira part·~ do d tscurso do nobre 
candidato, resta ao orador occupar· se da nul
lidade da eleição de Agua Preta. da. ft·aude 
ba viJa. na dr~ S. Gonçalo de Una, do atropello 
e irl'egulari :lades de que se acha eivado o pro
cesso deitoral que se discute. 

Mas. por estar adiantada a hora, reserv~ 
para depois esta •liscussão. 

ora. 

amanhã a se-

Votação do seguinte parecer: 

N. 1.07, r econhecendo o conselheiro João 
Manoel PeL·eira da Silva deputado pelo 9° dis
tricto do Rio de Jan~iro. 

Eleição de commissões. 

Continuaç.ão da discussão do parecer, n. 99, 
annull::~ondo o diploma conferido ao Dr. Gaspar 
M. d.; V. de Drummond e mandando proceder a. 
nova eleição. 

_ N. 104, annullando a eleição do i " districto 
da provincia de Mato Grosso. 

N. 105, reconheceo lo dP.putado, pelo 2° dis~ 
tricto do Espirito Santo, o conselheit·o José Fer- _ 
na.ndes da Costa Per.·il'a. Junior, annulla ndo o 
diploma do Dr. Horta de Araujo. 

N. 106-1885, annulla.ndo o diploma do Dr. 
J . J. Fernandes da Cunha Filho e r<>conhe
ceodo deputado, pelo i2o districto da provincia 
da Bahia, o Dr. Juvencio Alves de Souza. · 
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N. 108-1885, reconhecendo deputado o Dr. 
Luiz Accioli Pereira Franco, pelo 11 u districto 
da Bahia., e anuullando o diploma do. Dr. Ro
drigues Lima. 

DOCOM'P!NTOS QUE ACOMPA:::s'HAM A RESPOSTA DADA 
.Á CONTEsTAÇÃO DO DR. JOVENCIO ALVES DE 

SOUZA •• 

Doc. n. 1.-Ga.::-eta da Bahia. quarta-feira, 
1.1 de Fevereiro de 1885.-0 padre A.ntoniu 
.Onofre da Sil-oo..-Nào deyin. responder á no
jenta. c01·respondencia que foi publicada. no 

tarto ·t a~ a e e ez .. m r·o proxur.o 
passado, relativamente á apur:•ção dor;; votos 
dest'~ 12o districto eleitoral, e na qual vem en-. . -, 
ella. a minima irnportanci:a.. além de ser um 
-ve:rdadtJi,·u Sento-Se, não traz t.:ma a~sign:'l
tura, e um aoonvmo, o anoo mo a. ·>rova mais 
inconcussa ela pus1 amm1 :•de e da cob·1 rdb ; 
o faço, porém, sómente para. que o cob;:rde 
corresponrleme. que nno lem nome, niio pense 
que me :at .. moriza e que tenho medo das suas 
carat:ls, aliàs bem feius. 

Diz estr: typo, que não me é clesconheci,lo, 
-apez:1r da roascn.ra em que traz sempre ::cober
t:ldO o ro to. q ne e.u servi de in::;trumento do 
digno jui:t. de direito desh comarca, para apre
sentar uma re resenta ·.ão contra aDuillo a 11 

dá. elle o nome de eleição de Sento-Sé, ma<; que 
realmente nenhum nome se lhe pôde dar. prin
cipalmente o de eleição, que é a m·,nifesta~,:ão 
.livre da. · · • 
habilitados, na 
ta.ntes. 

Não me dou ao trabalho de provar qne em 
Sento-Sé, não póje h:~vr.r eJe=ção legitima; 
basta dizer que os individuas que alli têm o 
nome de eleito1·es, com e:s:cepção de bem poncos 
são tangedore.;; de burros, barqueiros e pesca
dores, indivíduos, emfim. que de accordo com 
a lei, não estão na. altura de gozar essa regali:1; 
sim, não me dou a esse trabalho-Sento-Sé, o 
mundo inteiro já o sabe, Sento-Sé é Sento
Sé. 

Não escrevo para os meus superiorr>s. para 
os meus collegas, nem para. os meus amigos ; 
esses perfeitamt>nte me conhecem. sabem qu~, 
desd0 os m··us princi [lios, tud 
sentei em publi<'o foi fructo de meus trablho~, 
sabem que não m~ presto a servir de instru
mento de ninguem, sabem qne não só tenho 
ea.pacidade 'p rra fazer e cora!.!'ern para Rpr sen
tar a r P.preseotação que submetti a considera
ção da m~sa apt;radora dPste 12 .. districto, m.,s 
ainda que ~posso sem tremer, sem medo.de
frente a frente discutir, não com quem f.•z cor· 
-responilenc~as tão mesquinhas, asquerosas e 
:até anonymas, mas ·com quem discute com 
lealdade, com quem defende uma i.déaque, n() 
seu pensar é verdadeira. Escrevo para aquel-

les que não me conh~cem ; lJOrquP- sou moço, 
comecei agiJl·a a miilha ·· vida. publica e não 
quero que faç:1m a meu respeito urn mau juizo, 
uasean•to-se na.quella immunda corresponden
cia que não passa de um acervo de mentir::~s. 

- , - . I ; ..., raças a 
prodigalidade divina, sinto quP. em meu cere
bro engendram-se iJéas. sei dar forma a essas 
e d b xa.l- " · · ira 
re::;ponsahilidaue do que e:>crtwo. Instrumento 
são esees typos que, querr~nlo f<Jzer fortuna., 
arranjam uma nwlta Je barqueiros e pescudo
•·es, confere•n-lhes o titulo de eleitores, se 
fr:.z •· m eleger deputadoer, e lã naquelle recinto 
onde só deveul entrar os homens intelligentes. 
os homens capa:~.e:.: de fazerem o paiz caminhar, 
vilo fazer a tr·istissima fi.gur·a de ho-·nens esta
tua;;;;, verdadeiros auto•uatos, repqtidores de 
apoiados e n:io ap01aclos no meio do tumulto das 
1scussoes C<• oros :1~ ; ln,.trumen tos são aquel

les que lá para a cama;-a ~ão mand!ldos para 
rerluet·ere~ encerramento de discnesões so~re 

' tellig-entes desejariam prolongar para melhor 
elucidal-os. 

· ainda a tal eorrespon~eneia sem assigna-
tura que o Dr. Juvencio di-<cutiu p1·ofic iente
mente sobre a repr·e~entaçào que apr•'sentei á 
JUesa.; isto é faltar oaturalmen tA com a _vnrdade; 
o qu·~ o Dr. Juv,nci--1 fez ti:ri insultar ao honra
dissimo juiz de direito e a mim. ouvindo logo, 
ao pé d L lettra, ~i bem que em linguagem 
diff··•rente, de 11ó::: arubos a flevida r 0sposta.; o 
que o Dr .• Tuvencio f··z foi decl<l.mar. f,zer um 
pessimo seru1ão de 1 :grimns. pro:~ur:•l" commo

.11 ão dos juizes de paz, afim de ver si 
elles com pena não ac ·i w.va.m :t m :sma repre
sent<~ção e lhe conferi.:~m o diploma; o que o 
Dr . Jurencio fez foi in,.nltar ~o distrnctissimo 
povo v1 unoven!i:r.>, ouv·n o ogo o meu lmme
diato protesto em nome d·~~ te rnc~mo povo. 

Não sei o que quer o t.al ::t::lonymo dizendo 
que foi e;;colhirlo para apre :entat· essa repre
s ··ntação um Sl\Cet·dot.e:-nãn, o !<a ·erdote não 
foi e scolhido. de s:eu motu propr1o. de sua livre 
vontade se encanegoll d·~ d·•smas ·ar:tr a men
tira.. o dolo, porque ,. st.n. e a .::nn. n.issão na t'.:'rra. 
i:rim•' seria e;;:::e sncerdotP. :~poiar a bandalheira, 
a ft·aude esc .. nda!Ma. cie S•~·:t(l Só. porque então 
seria concorrer para o triuurpho da mentira. 

Mu1to agradeço ao ano1ymo tel.' iito esta ver
clade a meu re, peito. Q·te con tent··1mênto para 
ntim. que do~ce consobção parrL minh • conscien
cin, q11e b r.ll issima. carta de r ecomendação para 
os meus super iores ! · 

r. . rn:•n es n. nn l\ 1 o, ma1s a 1-

litado do que eu, ntostrarã um dia.. si o ar·bitrio 
do governo não lhe roubar o il 'reito quP. tem a 
unia cad~>ira no -parlamento. q "e ::~.falsa eleição 
de Sento Sé não é u1ua qnest.ão vencida, que 
ella não foi, como diz o cr .barde anonymo, ap
provada pelo poJer comp~tRnLe. 

A camara reqnisito.u o li no de jura~os e o 
livro do pror-csso el•·Jtoral de Sento Se para 
d"pois de e::!amin·il-<>s da.r ou nã.o a sua ~ppro:. 
v ção, m·1nd rarn roubar os l:vros, nao foi 
s3.tisfeita a requisição da. camrtra, não pôde esta 
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fazer o seu juizo e cómo continuam a dizer digno nem honroso, e a m:1ioria d:1. junta. não 
sem corar que a camara approvou aquelh ban- duvidou em sacudir de si a responsabilidade de 
dalheira ·~ facto tão infamante. 

E' mui.to corajoso o anonymo em chamar 
indecente o di loma · conferido ao Dr. Cunha 
Filho:.! 
Re~lmente ba tyros capaze;; de toda.s as co

ra"*ens ! Si é indecente o diploma conferido 
ao Dr· Cunha 1 o, tga.-nos pe o amor e 
Deus o correspondente sem nome do Diaí·io da 
Bahia, que qualificativo se deve Jar ao diploma 
que em i8\::l1 obteve o canJidatodo seu pat•-
tido 1 ·· 

Já tenho di to m;~;is do que devia_; a um ano
nymo ou não se re~ponde ou não se responde 
tanto; :1ssím em -conclusão receba o anonymo 
um conselho: (é tambem dever do padre acon
selll~u· a verdade, bem entRndido) : óde dize1· 
o que quize-r do vigario da illa Nova a 
Rainh:1, mas tire a m:lsca.J·a, descubra a cara, 
um homem que diz a vordtde não tem mer!o de . . 

' quem faz ~assim são os mentirosos. os embus-
teiros, os fraudulentos por q uc temem ser co

c:: 

ViU a Nova da. Rainhn, 16 de Janeiro de 
1885. 

Padre AxTO~IO o~oFRE DE SOUZA. 

Doc. n. 2.- Ga~eta da Bahia de lO de Feve
reit·o de 1885.-0 jv.i;; de diJ·eito da co·ma·rca 
da Villa NovR. da Rainha.- Ao publico e aos 
altos poderes d,) Estado.- Não venho discutir o 

l ual ~• maioria da ·unta s uradora 
do 12a distl'icto eleitoral de;:ta provinc:ia. resol
veu não eonfe_rir diplom-e ao C:1-ndid:1to Dr .. Tu
venc!o .Alves de_ Souzn_, ~xcluindo da apuração 
gera os vo s a. r:nça qu 0 na. 
parocbia. de Sento-Sé. Assim o resolveu ella 
em sua justiça. e patr:otismo, ern vista dare
presentação qne a rf:':'peito foi ap1·esentada á 
junta; e a sua r esoluçãJ legitima como a de 
toda. maioria. n os corpo:. collectivos deve ser 
acat:1da em qmnto J).ão fôr revogada pelo poder 
competente. 

Está na con;:;ciencia do paiz a existencia da 
monumf'ntal fr:tucle do a.listameuto ele itoral de 
Sent~~-Sé, ítlist:1meoto que est:i. intBira.mente 
fóra. da lei, em conc~içiio exr;cpcional e unica, 
não se podendo acob·~rtar com a autoridade da 
cous·• julgada- e antes pedindo uma. lei espe
cial que restaure naqu~lle canto do Imperio :J. 
verdade e os direitos politicos dos cidadãos. 

· - • • •• l:) ' 

t ornar-se inst rumen to e curnplice de tão mons
truoso a t tentado e transigir com elie- de pois 
que os seus a utores, nullificando a provid~ncia 
da ca.mara dos deputados em i882, audazmente 
:fizeram desapparece1· as peças comprabatorias 
do crime, isto é, os livros e mais papeis requi
si t:1dos relativos ao r eferido alistamento, e 
depois que por esse des,tpparecimcuto · ou si
mul· do roubo foram em gr:io de recurso pelo 
superio-r Tribunal da R t!laçào do districto pro
nunci:1dos entre • outros o irmão germano do_ 
Dr. Juvencio Alves de Souza , não seria isso 

.. . . ... 
e mais brazileiros illustres que nella collabora· 
ram. E convictos de que es->a lei em nenhuma 
parte ~toff,·eu violação maior do que no Sento 
Só e q_ue hoje mais do que nunca tocou 
a seu auge o escandalo e a monstruosidud<> 
desse attentado, que deve ser con:lemnado aqui 
e acolá em todos os lugares e perante todos os 
juizos e tribunaes- a. bem da moralidade e jus· 
tiça social, do respeito as leis e garantia aos .. .. .. . .... . .. . -

. ' 
no:; arrependeremos jàmais da resolução to
tomada de expurgar da apuração geral deste 
12 uistrid o eleitoral os votos do colle io de 
SP.nto Sé, o qual não annu !limos porque não 
se ::~ nnulla o que em si é nullo em :~ua natureza 
c origem, sem fomento de justiça - e verdade, 
sem cunho de :moralidade alguma. o mais torpe 
fructo, emfim, da mais torpe fraude ! 

Não vindo, .porem, repito, discutir e acto da. 
maioria da junta., direi a penas: - A camara.~ 
qtte requisitou a vinla dos livros do c••lebre 
alif;tam;.:nto e viu sua r equisição burle~ca e 
audaciosamente illudida, a cn.mara, que tam
bam em sua m~iorio approvou em 18ti2 a elei
ção J e Santo-Só si. et in. quantu:n- até a apr~
sentação dos refer1dos hvros hoJe desapparect
dos ; a camal"a , que com o desapparecím~nto 
desses livros viu des::tppa,.ecer, tambem para 
elb. o un!co criterio q1~e lhe restava para apu-

• ('f. • • :"\ 

o . 
mesmo alistamento, e vru desapparecer por-
tanto o unico críterio que tinha para julgar da 
legítimidáde d:.~s ehições feitas com semelhan
te alistamento ; essa camar:~. é quem somente 
poderá. julgat·,-;não o meu procedimento como 
juiz c!e direito presidente da junta apuradora 
do i2° districto, mas o procedimento da 
maioria dessa junta que IJão confcrin di
ploma ao Dr •. Juvencio .Alve-> d~ _Souz:~.,_ por
t:ldor. não de uma act:t de eleiçao ha·nda no 
rollegio de Sento-Sé, mas de um papelejo sem 
nome q_ue com presumpçiio de acta mand~u en-
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do ex-d'putt•do daquellas paragens, e não po- tem cumpr1do o seu_ dever este JUlZ energtt
deria a ·· maioria da junta. apuradora levan- meno, á quem, entretanto, o~ homens de bem 
ta I" a salutar medida politjco-sanitaria. d.esta comarca hão de intimamente cho~ar a re-

, • • uvenc10 um pouco 
mais no lazareto P-ro que o collocaram a ca
mara e a moralidade publica.(!!! .. ) 

Em escripto>:, porem, mandados publicar 
· desta villa pelo Dr. Juvencio e mesmo nos 
editoriaes do Diario da Bahia, soffro por esse 
acto da ra.ai ··a - · 
quanto calumiosas, que venho á imprensa para 
protestar contra ellas e mostrar o erro e in
justiça dos meus accusadores. 

Ao l>iario, que tenho visto préga1· e exaltar 
as verdadeir:1s garantias da impt·ensa livrn, a· 
mo~eração na lingua~em, o respeito c justiça 

:s a rsar1os, es ran e1, con esso, 
um tal procedim0nto. apezar mesmo de ser o 
Diario um orgão politico. 

Ah ! frei Thomaz ! 

O que poderia e~perar, entret:1nto, do Dr. 
Juvencio-~m outra qualquer situação quanto 
mais no e~tado de des3pontamento e furot· sa
bido em que vive actualmente este senhor? 

tranhar que não tiv"lssem os mesarios liberaes 
reeebido-os-, quando aqui se apresentaram 
elles desde o" <lia 18, vespera do dia que ett tinha 
designado para a apurução, e qne pelos m·~smos 
mesarios não potlia ser advinhado. 

· A elP.ição correu nesta comarca com a maior 
liberdade possível, tendo eu até na ante-v.~spera 
da mesma da:lo diplomas a eleitot·es liberaes que 
justificaram a perda c1,9s primeir~s. e não póde 

a) D3 intervenção indebita em favor de meu 
primo e cunhado antes e de ois do eriodo elcú- '"" 
tora ; e a x~tamento fraudulento e conti
nuado de phospboros. na comarca de minha j u
risdicção ; c) de am0.aças, per8eguições, soli
citações de votos de porta. em porta, de fazenda 
em fazenda para con::-eguir a eleição do mes1uo 
meu parente e candidato conservadot· ; (d e 
finalmente de ter otficiado a todos os mesarios 
con~ervadoros marcando o dia da apuração, 
deixando de officin r aos mesarios liberaes. 

Ao publico e aos ultos poderes do estado eu 
digo alto e bom som, com a altivez de um ho
mem de bem a o orgulho de um jui:r. honesto, 
é tudo isso uma mentira. torpe, uma calumnia 
sem qualificativo! 

Chamo e provoco solemnemente ao Dr. Ju
vencio AI ves de Souza para com sua assi-. ~ . 
o < • essas 
imputações al"livosas, pois. é doh.,roso e não 
posso supportar que se me esteja. sômente a 
ferir pelas costas, infamemente e sob a capa 
do anonymo! 

Está formulado o libelio ; venha, pois, o 
Dr. J uvencio Alves de Souza desenvolver e 
proval-o, deixanrlo H declamação ôt:a e insen
sats., que não convence antes compromette, 
que nada prova e antes confirma a innocencia. 
do accusado, a fraqueza do accusador, e a il)a.
nidade ou inopia da accuo:;ação_. 

fot·ça verdadeira e traliiccional do partido con
servador nesta comarca ? 

O facto de ser eu primo e cunhado do Dr. 
Fernandes da Cunha Filho, candidato conser
V•ldor, t"m sido o estl'ibilho fa,;;tidioso _e con
stante dess·:s ~tccusações pttrtidarias a mim 
feita<::, mas é uma. cousa ess:·\ de pt·ovoca1· ~im
plesmente o riso ; o mesmo riso que me vem aos 
labios quan lo isso leio, e que tnrnbem lhes vêm 
aos labios quando isso lêem o<:: meus collegas-. 
Dr. Benigno Dantas, juiz de direi to do ltapi
curú, por cujo districto é candiciato o !':eu digno 
parente o Dr. Dantas Filho; Dr. Candido Leão, 
ju!z de direito do Brejo Grande-por cujo di::;
tricto é c<.J udidato seu prezado tio o Dr. Ztlma, 
e o Exm. Barão de Caiteté, juiz de dit·eito da = . . . . 

!"i • , 

finalmente, é candidato seu estimadissimo so
brinho e genro o Dr. Rodrigue~ Limr~ ~ todos 
membros muito distiuctos do partido liberal e 
que não são os meus uuiccs c()mpanheiros de 
solh no bufão e bernardo estribilho !. .. 

Dê-me Deu~. po:s. · ~- serrpt·e, a paciencia de 
Job .•. 

Farei, · por ulLimo, uma obs-:-rvação: 

No m'3io da. ~ri ta e voracid:1.de Cã.nnib:l.l, com 
que os meus ~accusadores lanç;;:ram-se sobre 
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mim (porque o Dr. Juvencio não teve diploma), 
não p:JUpar.:m os ferozes o nome do ,honra
dissimo vigario desta freguf'7.ia e me:1 dist:n~;to 
amigo o padre Antonio Onofre da Silv:l, o 
qual-teve :-1 no 1re ene1·gia de repres ·nt::r. pe-. . . . s . 

alguno:: conservado-res. Vão esfoi"ço ! Podem em
preg:-~I- os mP.ios que a sua ima~inação depravada 
lhe suggerir ,podem usar das viohnc:as e perse
guiçõ ·s, a que-estão habitna·los os h11mens da 
.::ituaçilo, nada ~onsP.gu~rão os Srs. AmP.rico 

~uper oridade, que tem o partido conservador, 
cujo congraçamento e união, pode-se ,Jiz,~r, é 

s c> hoj"! uma. realidade. Não ~>crá cC'Im proce_ssos 
cu•Hprimento dos seus de'\"'eres, ~ ter um co- a aos, que ao e con';egu1r ev ~n ar ('sse ca

. ração, não ttio Vfl.<:tn como o tt ,1ive1·so parn. da ver, que tem o nome dr! partido liberal. Es
e11che~· de odios, mas bem amplo p·tra n~lle llern.ndo o resultado do infern 1l plllnO, que 
aninhar os ma.is t>levarios s"'ntimentos de bo- estão pondo em execução, cha.maanog p r:~. esses 
mem e cidadão. s"j"~- como P.ste sacerdote que, factos aytten_ção do gov~rno, ernq_uanto ê tempo 
moço ainda., tem. pot• seu m~>recimento real, d ' pro_:t--lenc1ar no ~enttdo de. cw11ar uma per
conq'-!ist~tdo . a estima e ~• distinc~ão de suus . turbaçao geral de consequenc1as funest s.» 
superiores. 2 . 0 .-ii de Fev~reiro de 1885.-Joa~ci?·o.-

\'iÚa 1\TClva da Rainha. 10 de .TanP.iro de 1885. - (( Os escriptos que daqui têm ~eguido 
Hamúbl.!l . Fl·etlel"ice. Fernandes da C~l e_ hão sido ublicado~ elo Diar1o da Ba-

Rocha. - - · hta, ora com a ep1grapbe esta c1 
com a de Villa Nova da Rainha. têm causado 
iudig~·rção a todos que os lêm; o s_eu autor 

« Tur\':lm-se os hnrizontes pnliticos. Neg-r s 
nuven;; accnmulam-se, annunciantln tormen
tos·t bor-1·asca.. que está. prestes a arre·Jentar 
sobre esta. infeliz ciJade, ba sei~ annos sujeita. 
ao dl)minio fureo de uma situação intoler.nte, 
reaccion ~ria e perseguidora. 

pella par 1. as providencias do go\·crno. em 
ordem a pôr um pat•adeir·o ao arbitrio c pr~'pO
teoeia da.s au torida.d·'S loc:l es. c , 

Em br;~ve temos de ver esta. cidar1e trans
formada ern uma novn. nlaca.hub lS. A popub
çao. JUstamen e r~ceio , so r · , -::; , • p-

pelo "spirito mesqui11ho de nma pobtica odient-t 
e toda pessoal. vão jã est,nd~_~ndo sua rede de 
pers"guiçõ 'S contra os con,.,et·v:do:·f\!':, •111~ não 
se submette:u á sanha dos prdensos chefes. 

O Dr .. J,,vencio. despeitado co:u a união do 
partido conservador, e com sna pujante força, 
e à v stu. do resultado da el" ição ,-.rovinciDl. •·m 
que foi derrot:1doo seu canrlidtto, que obte,·e 
votaçã•> muito inferior â. !o partido conser\'ador. 

. assanhou-~e, <> poz em campo os seus ag-entes 
de pl~r·seg-uição. Foi ji pronunciado Jol'io de 
Araujo e Silv:t, cons!!rva.clor, e tratam de pro
cess:u o c-apit:io -Antonio R.ibei1·o. outro di -tincto 
con--e rvador, qu•> já foi citaclo par-a OU\'Í r tesre
munhas Não fica ni sso, por 1ne j à é sa.bido 
que reuneru eleruontos para proc·'-sar, igtral-
men e, 1e•l oro .: •·ap ,., · 
dor.-!s. A neutra.li Jade :tppal'f\ntada. ern pri tt
cipio pP.!o juiz de dir~ito .f\merico Barreto. 
desapp:u ec,•u, e o homem patenteou-se. '1 ual 
é o genio perigoso, que convubionou a infeliz 
villa. de 1\lacahubas. 

O partido liberal deste mnnicipio ~>stá morto; 
mas q oer à fina forçn. o Dt· . . 1 nvencio er:.:-uel-o 
e para. issn conta · com oe se•·vi ço,; e- bons offi: 
cios da prim ~>ira autorida le jndi1+ria da. co
marc:l, que dP.p tis das eleições, se ha manif~s
tado de modo inconveniente, amea~.ando até a 

,e. ~ b .. ; 

!Jeito que revela contt·a o illus re e honrado 
magistrado Dt·. Annibal, que --cornm"tte o 
i-In , · v l 1·ime d ser a.rente dn " m a-
rico e legitimo deput-tdo por esse 12·· distr·icto o 
illu<trado Dr. FHnandrs da Cunha Filho. 
longe de conseguir o que preteu.le. porque as 
causas màs sem_ ·re prejnJi~am a quem as de
fetl 1e, chama a si o desprezo dos homen·s de 
bem. 

O Dr. J uvencio e o seu togado amig·o nesta 
cidade, vendo-se perdidos pcrque lhes faltou 
na :tpuraçã? de t9 de_ Dez .. mbro _a sua turpe~a. 

' l -

tam contra o hunra.rlo j ,Jiz de di,-eito de Vill:~. 
No,•a; e esquecendo-se dos rudimentos mais 
t.rivi~v·s de uma. fina educaç.'lo, _ insultam. ca-
Iumnl3.ttl '" um :>s vu tos. m:us proemwen es, 
p~h nobr"Z't de seu caracter, da magi•tratura 
do pa:z, somente porque a maioria d:1. junta 
presi.lida por este ,mqgistra i o. protest indo 
contra a.quella imrnorlili .adP. do di .. tricto que 
se cba.ma- colbgio d~ Sr>nto Sé. nfío apurava 
este ps~udo-collegio eleitoral e em conS"ll(Uen
ch disso e:s:pr>dira diploma. áqunll~ qu·> na elei
ção de 1° de D zembro fôra sutfrag-ado pela. 
grande maioria dos l~~gttimo~ ell.:itores do dis
tricto ! 

Incommo Iam-se, ngn.stam-se, p!'!rdem o so
cf.!go, quando falta-lhes alguem no celebrisado 
collegio de Sento Só. 

Bradnm, cbmnm todos as dins p i>b imprensa 
c rmtra o digno juiz de ViU • N~va; inve:·tem os 
os - .. , ' ' 
mRntern :i. con~ci ~'ncia e injuriam aos c rracte-
res impollutos :mordem se P- intrigam-se, re
V••stcm-:-oe de toda a raiva e in\·erb>m com todo 
furur e tudo is~o porque exi,;te ain(la no 12o 
di~tricto um juiz de direito que pl'ofessa as 
idéas do p .trtido conservador ! 

Forte insania ! forte de~peito ! 

Só qu~>rem O!'S comarcas do: districto juizes 
do quil 1te dos Deirós, Pompilios, Napoleões, 
ele. , _etc. ! 
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Eis a ~uestão •.. r-is o .motivo d~ tanto odio~ reun<~m-se estes em conferencia e_:ahi discutem 
de tanta calumnia, de t::mta infamia, de t<\Ut:l. o m ·io-d~ pol-o fora de combate. Si é algum 
grita! e~pirilo fra ·o, arranjam-lhe um p1·ocesso e lã. 

Só serve na Villa. Nova um juiz g .ue, trab:1- vão em embaixada fazer;lbe proposta sob con-
lhando pelo Dr. Ju~encio, anime os liberae~. di·ã.o de t .. mai"ern a si asuacausa. · 

0 uncc10nar1o 1gno e ze oso de 
dato seu, uegue tilulos ao eleitor quando con- sua reputação, ameaçam-no com a remo~ào ou 
servador, com·> se faz aqui com Eufr'a.c;io Ro- demissão; si algum criminoso sobre o qual 

---~d~r:_ig~u~es~~M~a,.,_.,~·t~in~s~e~J~o~s~é~F~r';a~n~c~i~sc~o~-_.,_P~a~c:!!hl<!e ~oL-'1---· ~~:z--:~~---~;;.~...,____..'":~da d.él. l"~i ; abafam os 
per.;1ga. como se fez ao inf:-1liz Arapongas e ;•o meio.; 'de execução e garantem-lhe a impuni
pobre .João Fvgu<?teiro, sophisme e esc:1rneça dad~ !! 
da lei, corno aconteceu quanlo os eleitorr•s Eis os factos. O digno professor publico de .· 
Quintino Lopes da Silva, Thomaz Leite e Flo- Capim Grosso, Esmeraldo Cupertino de Aragão, 
rentino da Silva requereram eliminaç~ão da pn.- .,á soífl•.·u as penas do seu conservadorismo, 
rochia. de Sento Sé. por· se acharem resi lindo. sendo deporta_do para o Riachão de .lacui pe · 
ha mais de anno. na p~rochia. de Vilb. Nova, O llromotur publico, que o hoor:1do e illustra . 
aos - qu:1.es ex..igiti-se que jíintassem os : ti- Dr. Cabu~su, que aqui não deixou utn só acto 
tulos! ! ! q 'e o desabo-ne. t0i retirado da comarca pela 

Só 3 ,.,.rada na Villa N v sim:,Jes razão de não se (_ uerer resb · 

~ mz 1a n:l.o servem ... 
de sua cadeira, si t : ver a inaudita cora!Je m de 

Sós t afaz n • Vdla Nova um juiz que, logo negai' ao Dr. Juvencio o seu voto. 
que vej L em perigo a eleição do _candrdato li- Ao ex-coll t r a 

• • • <~. . =-- · m ron e. como se co11•promettic;lo com a thesouraria, garantiu-se 
fez aqui com. Antonio Laurindo, Na~cimento, não ser incommodado para assim poder votar 
Mar1nho e Ben dicto; levante lousas :ie sepul- no :.:andidato do governo-
taras; a\·tve odio..;; lembrP. a viuvas que estão João Antonio de Araujo e Silva sobre quem 
no doce socego do lar a posição política dos ma- t ·m cie certo te•llpO a esta part~ se des•>ucadeado 
ridos quando vivos! atroz perseg-uição, acha-se ameaçado de ser 

Só contenta na Villa Nova um juiz que. como pr so por um ima.:.:-inari • debito á. tb.esonraria., 
presid•mte de ju7,não a pelh da decisão dr..ste. orkmado. s·>gundo dizem os seus p•·rs~gui
quando este absolve inju :ta.mente 1:m liberal, d"re :, por occasião de ser elle ené-,rreg.~do da 
ainoa qu ~ este seja uma postula social. um '"'a- arre .~ada~,~ão c.1mo fiscal da c:~.ruara ha mais de 

Só aprn.z n ·t t a om um J 111z que promova sem etfei to 0 ima.gina.rio desfalque ! . 
manifestações politicas em f:l.VOI' _do Dr. Ju- Theodoro Joa·1uim de Arapongas, que r<:>sis
vencio e 1111e depoi,.; man ~e publicar na im- tilr a toJa.s as ti·ansacçõ~s ignobeis 1u·opostas 
prensa q u·l f,> i is~:~o obr.• da espontaneidade de pelos li beraes, acha-se condemnado, negando-
500 p s :oa.s ( !!) - risttm teneatis - quan lo se-lhe toda a dP.Í"za. 
não passaram os manifestantes que acompa- A Antonio Ribeiro dá. Silv::~. Junior, quando 
nhav~t.m a philarmonica de 20 a 30 c:tpa.docio:; !! conset·va.dor, inaugurou-se 0 tão d-·ca.ntado pro
Eis a yue·-tão •.•• eis o motivo de tant:l. bulha, cesso<< estampilha>> e como fraco qu•l é aceitou 
da tanto · de ·peit') ! • • • Estraf ~guem, grit •m a;; propostas q ae ::;e·lhe fizeram, pelo que esta 
muito embora o Dr. Juve~cio e o seu amigo. hoje nos braços da familia do Sr. coron~l :'l..n
ma.s fiquem conVfmcidos de que não são capazes tonio Luiz Ferreim, por quem era ap~dreJado 
de articular um &ó f;cto que possa. ao mr.mos nas pr;•ÇRS publicas por motivos que só 0l!es 6 
de leve polluir a. toga do integerrimo juiz de salH~m. Pu r occa~ião do seu julgamento. JOga-

. Villa Nova. r!l.m--e todas as cartas e foi ell, absolvido em 
Vocif ·rem. declamem muito embora.. mas 

:fi.qu ·m certos de que ~ó terão dos homens de 
bem. lfUe aborrecem estes torpr's mPio 
fazer politica. o verdadeiro desprezo que me
recem. - F. F. » 
Ga~e ·a, da Bahia de 18 de Novembro de i884. 

3o- A cnbala eleitoral no Joa~eiro .- Escre
vem-nos em da.r.a. de 8 do passado: Ga.:;eta da 
Bah·ade 18 de Novembro de 18~4, n. 265. 

c Desbra~adio e cynica tem sido nesta co
marca a cabal~ eleitot·al . por parte do Dr. Ju
vencio e dos s ~ us amigos. 

Quarido um eleitor tem a ousadia de negar 
aos amigos ~:J homem de Se~to Se o seu voto, 

Julho pass~u.o. Appellando da decisão do jury 
par~ a t•el1ção ?- pr~rnotut·i~ pub:icà, tratam os 

me::;t-~a dos autos· par·a aquelle trib·mal, de modo 
que, si a relação mand11r submett. ·l-o _a. novo 
juln-,.mento. o acórdão só aqui venha a chegar 
'de~~ois do 1° de Dezembro ! 

Cham:,mos, pois, a attenção da relação para 
este facto. . • . 

O julgamento deu-se a 29 de Julho e ate hoJ_:, 
8 de Outubro. os autos ainda se acham em mao · 
do escrivão do jury ! . N 

No termo do Capim Grosso e Sento Se nao se 
fez este anno revi:são el~itoral. Aqui falla-se na. 
in~lusão de algu.ns qu_e llào têm direito, ma~ 
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192 Sess&o en1_ 9 de Abril dé 1885: 

estou certo que a pa.triotica. opposição conserva
dot"a. oslevarã. ate ao tribunal da relação.» <- _ 

Doe. n. 3 ( continuação).-Ga.=eta da Bahia 
de 19 d~ Agosto de 1884.-Perseg>dçües aMes 
da ele!çl1:>.- 4.0 - Joazeiro . - Escrevem-nos 

<.<As cirAcumstancia.s que ultimamente vão se 
dando pãr~c~m im~~imü• uma no_va face ás 

. ' 
de Dez-·mbro. a revisão dos eleitores em Se-
tembro~ a inferioridade numerica e moral dos 
libere.es · em relação aos conserradores, vão 
despertando aO! hornens ~a situação aqui uma 
certa. conducta mdigna dos que tem como 
norma de proceder a l ei e a mor:didadé. Tra
balhám a todo trans·~ para a remoção do illus
tt·ado e talentoso Dr. Alfredo Cabussti. que, no 
cat·go que tão dignamen_te e-s.:r.ce, nã?. tem 

;: 

a satisfazer os caprichos partidarios da.quelles 
que aqui est<i.o de posse dos elementos officiaes 
e ctUe não sa\.>~m viver fóra O.elles. 

Os taes processos por estampilhas estão 
nos indicando consequencias bem tristes! José 
I9nacio Alb2rnaz está conderunado pelo_ Dr. Amo-

:> 

inutilisado em uns autog de testamentaria de 
Antonio Ribeiro, estampilhas j :i servidas antes 
de .o.pplicadas; Theodoro Joaqu-im de Arapongas 
acha-se condemnarlo pelo Dr. Ame rico Bar
reto á pt·isão com traballlo. pot· ter tambem 
inutilisad:> <'sta.mpilhas já servidas ; Antonio 
Ribeiro da Silva acaba de ser absolvido pelo 
nosso jury, tendo entretanto coanuettido o 
mesmo crimGl de · Josó Ignncio Albernaz que 
era co réo de A · · · 

Antonio Ribeiro era coris ·!rvador e por isso 
lhe fôra instaurado aqualle proces~o; esta ins
tauração fez Antonio Ribejro :t ssar-se ara o 
parti o iberal que, tendo-lhe sido favora.vel o 
sorteio para o con~elho, absolveu a Antonio 
Rib~L·o ! ! E nada di-.so nos surprehendeu tanto 
como o não ter appellado da deci~ão do jury o 
Sr. Dr. juiz de direito da com~rca! 

Sim:. A op2osi~~1o que tinha visto o Dr. 
Amer1co Barr~tto condemnar a Thaodoro Ara
pongas. a or.-posição que via o octogeJiario Al
bernn ~ob o pr.>.so r1e uma condemnação lavt·ad:L 
pelo juiz de di reito da ccmarca. e que ouvia 
por diver~as vezes ao Dr. Americo qun.lificar a 
Antonio Ribeiro de JW.st.ttla soci(tl: a oppoi>i
ção que sabia. ser Alb P.rnaz co-réo d13 Antonio 
Ribeiro, não podia deixar de ficA.r sorpren
dida qu~mdo. ao escrever o Dr . Ame rico a absol
''içao de Antonio Ribeiro. não fez cahir de sua 

enna a a ella .i'io da uelle in i - uo roced r d 
jury e sentença !. 

Sim! O Sr. Dr. Americo não podia julgar a 
decisão do _iury como resultado de uma justiça 
fria.. e imparcial; quando foi S. S. o juiz de 
Jose Ignacio A1bernn e Theodoro Arapongas, 
um réo de cri me idenLi~:o, outro co-ré o do mesmo 
crime! 

Si a decisão do jury foi justa.. a. condemn·•ção 
de Albernaz c Ar;tpong.ls não foi filha da irn
p:ncialidade e rectidào do juizo do Dr. Amel'i
co; si a condemnllção d••st0s ultimas foi aind•t 
tlm dos acto.~ de justiça de S. S., a àbsolviçã•) 

de Antonio Ribeiro foi uma iniquidade e uma. 
in justiça revoltante, e neste caso era da ver do 
juiz a ppellar para o tribunal da relaçãl). . 

Mas felizmente no pr:-:cesso d~ Antonio Ri
?eiro deram-se illegalida.d~s que ~brig~ram ao 

O processo Ferrabraz e .João Fog11teeiro. de 
que já dei noticia, ainda está: pendente de deci· 
sã dos 'uiz d dir.,· · t d n ~ · 
interposta pelo procurador de João Fog-uetairo. 

O juiz municipal despeit:1do pelo er1·o que 
cornmetteu quundo proferiu a sent~nça no pro
c s ; r i j uri s ver a~>s, em consequenc1a a 
queixa dad·.~ por _Ferrabraz contt•a o dito João 
B'ogueteiro; · propab emp!'egnr todos os meios 
de ;:t:rranjar um proces::;o contr~L o tenente Theo
dosio Joaquim de Arapongas, por ser este o 
advogado daquelle. · 

Ora, digam-me, que culpa t'=!ve o advogado 
de não ter o juiz municipal condemnado a João 
Fogueteiro no medio d;ts penn.::. esta l>elecidus no 
art . _238 do . c~di~o crimina~. visto não ter sido 

meios mencionados no do dito co-
digo? 

ara ue foi tão sem 
cipal, que pelo desejo de pet·seguir, para satis
faze:- a. Ferrabraz, decretou unia pena contra o 
preceito do art. 33 do codigo _crirninal, vindo 
assim a cahir nos dentes do a.rt. 16t d0 mesmo 
codigo; visto como, condemnou em pena supe
rior à estabelecida na lei, julgando nssiin, em 
um processo crime, com otl'ensa de uma lei e:s:
pressn? 

Que o juiz municipal commetteu o crim~ de 
p1·evaricação, está l>em patl')nte pela sentença. 
que decretou no art. 2:3i. § 3° ,!! r·au rnédio.uma 
vez que P-ste se refP.re ao crime de injuria 
commettida por algum dos meios mencionados 
no art. 2:10 do codigo criminal, e não n. que for 
commettida sem ser por algnm dos meios men
cionadas no supradito art. 230 

direito, no caso vertente; porque, outra cousa. 
não podemos esperar do seu fundo de justiça. 
senão a absolvição do pera •gui lo .João Fogue
teiro, e' a e1fectiva responsab'lidade ao juiz 
municipal, po1· ter este proferido uma. sentença 
contra. a. littr~ral disposição da lei . 

Voltando aos boatos qu"l app1recem a .re;;peito 
de ser processado o tenente Arapongas,diremo:; 
que serà ~~is uma prova. de despeito em que 
estão os lioeraes, e a raz~o ó simple~. 

O tenP-ntc Arapongas foi liberal muitos _ 
t\nnos, supportando até privações para .susten-
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ta.r-sejunto á essa pandilha; mas, um bello 
dia, j:i n:Io podendo mais· tolerar as m:iscl'ias c 
picm·dias que prati(:am os liberaes aqu~. tomou 
a resolução de tel." uma confer:mcia com o dis
tíneto. e honr~lo chefe consel."v.ldo:-. major 
Fm.nc1sco Martins Duarte e resultando dclla a 

e outros cleitor•:s conservadores. e com toda 
ur·gencia :1gora quo s_~ aproxim:1. a eleição pat·a 
deputad:)s provinciae<:; c o meio de diminuir os 
elementos con~en·adores, s5.o ()~. processo~, 
d:>senvolv,..~ndo-se a•sim, a maL;; in:.1.udita. por
segnição! 

sua acet açao pc o par 1 ·J,. azo s·m m·1m esto ,,a tn.]usta scntcn•:a. a,;pell ·U 

politico, que foi publicado na Ga:;·~ta da Bahia para o Dt·. juit. li(l direít> da comarca, e hoj11 
de 15 de Dezvmbro do anuo pwximo. Eis o sobem os ~ultos á. sua conclnslio._-.prwemo;; 
moth·o. de tantas iras coatra. e.. · · · · · l . . ! 

pai de familia; e somente p:;rque ú elle, íle -de tonuo .;\s persc~·uições em sua comat·c~. 
essa dat<l. um ve1·dadeiro conse:·v:<dot·, sem « Esj;er!'l.rnos. P'H·t:Lnto, 'Jtl"l css l autoridade, 
jàmais, querer estar em cont:tcto com aquel~s sai:m se colloéar adm L das mí~or·i:1.·' '! intr·igas 
a quem por escarneo voltou-lhes ~s cost:ls. » desta malfacb . .I.: co:wwcu. e ·!ará o sc:1 inde-

.. Doc. n. 4.- Ga.zet:Js da R:1 hi::~. 4 ele Outubro fürivcl pr·ovia:ont:), ;ll.Jsolvr~ndo :·10 mai·tyt· Jo:Io. 
de 1883. - Pm·scgtti~:ucs a·;s consel·vadui·es F(\gnetcit·o. - N'llS :11ltO~ :Lehad. o Dr. jmz do 
pelo jHi:; mnnicipal de Joa.~·ei1·o. dü·eito o maior p•JIO>;tal t-nLt·a su~tentat• a justa 

absolvição, dcspr·esando um processo quo ;.:ó en
Joazeiro. -·~á somos visif:n.dos pelos m.or- cCHTa em si a mais revoltante persen-uição. 

ma~sos e estaçao calo:·osa, d t ndo-nos :1ssLm, « Por· ox· 1• nada mais tomos de n~tavel e 0 

0;.; ne~·ochs politicos aLé á . . . , . ·-
S'r. Fenabraz, filho do coroneL Antonio Luiz 
Ferr·eira, pt·ocur<\ ulter 1r ess') estado de causas. 

Em Junho do co!."rcnlo anno deu elle uma 
queix:1. contra um ele i tot· con:set·v:\dor·, de nome 
João Antonio de Araujo e Silv<'l., ( .conhecido por 
.Toão Fogu!:!teiro) dando como motii'O. ter este 
praticado contL·a cll~ o im:tginario c!'irue do in-
juria. · 

O juiz mun:ci:)al, bacha!." ·1 Benedicto Chris-
. · · · · nt 

-Um oúsen:a•tu'i·. ,. 

lG clr~ Abril d ~ 1884.-.Toazeii."o- Es~rcvo:n-
nos em dat::~. de 3 L de :\Iat· o : -

« Continua o Dr. Benedicto nos seus tio.;;;:~ ti
nos. Não quer compen·~trat·-so <.1<3 ttuo a wissão 
de ju:z c mcompa~ivel, com cert •s entida 1es, 
de que S..'! ach·l pej~1.d:1 n ~ociedade. Longe do 
procux·ar· cotTit;it·-se. p:tr·eco, ao contrario. pt·o
posi taln1;·ut'} t• ~c:ücitr 1t' nos erx·os, quaes as 
intcltigcncias anãs quo l>ravejam quando :':C 

vc~ltu ~smagada.s pelo peso de sua. ignoL·anci;\ 
ou o:rusc:Ld:.t.s P')l:t ln·ilhante luz da_ verdade . 

deixou-se vencer p•~lo Gspirito politic". e sem Sr. DL·. BcMdicto, d:i pot· pâos e por pedras e 
attender qu•! Fet·ral.>r,,z o que desejav:L é Iuet- vae curtir n ~ua raiva nas pobres victimas de 
ttel~o na. contradança d:L~ intrigas locaes e da su·L pequenhez mor:~!. 
po 1 1ca, l e;,:pt•eson a;,; pt·ovas c a c e esa c a v1- uan o nao se 1e ·eco um e og10 a sua o a 
ctima e p:·ofal'iu a sua son:·~nça conlemruJ.tot·in., fat11id I•!C, cnr•oscn-se r~ eil-o a derr·amar sua 
sujeitando Jo:to Fogur~teiro a soffl'er :t pena de nojenta bilis sobre cara .~tercs que estão muito 
quatro mezes de 1•risão siwplcs c multa cor~·es- acima de S.S., entr0gando-se de corpo c alma 
pondcnte :'l. mctaile do t"mpo !!! á~ t·idic~tlns c·:wi~fltut·a~ dest·t tet·ra, a cujos 

Parece-nos que o qu0 mai.; !'rovocon as ir:\8 caprichos i.nconfes;;::wcis ~atisfaz com a melhot· 
<lo juiz, foi o advogado d··! .João Fogueteiro, tra- vont:vl•l possivel. 
tando . sobre :.t d!!p:md•.mci:t em q1:e se ach:wit A;_:-Ol'a. mec;;mo nKo trepida em saltar por cima da 
uma das te:..temunhas dn. accusaçiio pru·a eotn o l·}i p:1 ra t!M gostos :l.ltrn:=~. entidade suja qn~ nqui 
queixoso-Ferra.bt•ait., mostt':l.L' <iue a testeH11t- e::::istc cum o norne de Emygdio e quo por des· 
nh::. é soln·inho dos cr·iminoso; .M0dl':ldo e Chico gt•ar;:t deo:tn tQrt·n. e honra paro. a partido liberal 
ls:tbel~ e que estes f;C :tclL~m ltomisiados na do .lo •zeiro, occnpn. o r•argo de delegado de po
fut.enda-!\bnoel Gollçal\'es, onde mot·a o coro- lid:t, c·a·;;·o que lhe ó mrmtidcf unicamente em 
nel Antonio Luiz Fet•rnira. pai d1.~ Fen·abr·a.r.. recompensa das esmolas por elle dadas aos li-

A pt·oposito dr.!SS'l lngM·: acabamos d•1 sabt'r : bct•aes df:!St't tet·r·a.. 
qu.e l;;L poucos dias no~!':\ f,,,zen·la.. uu~ gem·? _do 1 Ei'-? ~:L~to: ~n;- dias do 11107. de Novembro 
crmnnoso Medrado. de nome Antonto c~ctliO. de 18::~3 fo1 defim~tvn.mcnto dada um:t sentença 
<eu uma ormv ave cutt a a em um rapat. n contra. o nosso anngo oao ogue etro em uma 
nome Nicol:L.n-Pat·a ali seg11iram o c.tpit;to questão em que eril.autor o delegado das pe

·Avelino Luiz I<'t:rre'i.w, actuil promotot· publi- dt·ada..., o celebre moleq1tn Emygdio. E eis que 
co in te ri no dcst:n comat•ca c sctt pn.i; mas não ante-hontem apresenta-se este perante o Sr. H e
sabemos do l' :>sultado dcs!!G conflicto. nedicto requerendo executivo contra João Fo-

0 que ó cert), ó que ficat.._t i :sso ab:tfa.do, guoteiro p:trn pagar ~s cttsLas. 
como outros.. João Foguetoit·o~ recehen'!O a intimação, re-

« Os criminoso~ continu~tm nili dc~assombra- _ quer ao Sr. Benedicto fazendo ver que não é 
. dos, zombando d:1. acç:1o da jui:'ti'(a, porqufl I mais devedor daquellas custas por estar·em ellas : 

sabem que o juiz municipal não ha d•! mand·1r I prescl"iptas desde tlue são pa:-sac.l.o:: mais de tt·es 
cercar a casa do seu co-rcligionn.rio! ! ! • , : mozes do dia da sentença degni~iva; · J.·cgundo · 

.. <L Só .. ha. perseguição para .. Jo:1o_. Fogueteiro· : rezam as leis qne nos regem. . · · .. ..· 
v. u.- 25 . 
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Entretanto. o Sr. Bencdido inccfere e .manda 
passar o executi~o contra o desatrecto üo su-
jeito Emygdio. _ _ _ . 

Hoje apresenta-se ao Sr. Bened1cto ur~a 
miseraveluwlher requerendo exame de slint
daJe na pessoa de Luiz de-tal q?H em cacha-
. ' 
pelos p •t"i tos leigos foram classificados graves 
e que, entretanto, s~is dia~ dep:_li,-, permittt!lll 

· id assear le ll!O e silO elas ruas d·~sta. 
cidade a miseravcl mulher, digo. requer em 
sua defe:o:a o tal exame~ de sa.nidatV1 o o St·. Be
nedicto (que juiz ! ) responde voc·\lment·l á 
.Pobre mulher que _tir.ha mais o que fazer e q~e 
portanto não rodta se occupar de cousas tao 
pequenas. . . , . _ 

l~sO é fo.cto vertdtCO que fo1 p<'é·SGD_clado por 
~gum. ~ -

E sabe porque niio cumpriu ellc o seu ,;e,•rr? 
Por ue o tal Luiz é capanga dos lil>et·aes 

desta te1·ra e ex1ge os seus paLroes uma. 
gauça da mttlhP.r. . 

E deve·se dar a 1sso 
' ~ 

tarios, concluindo ::inda umá: vez chamando a 
attenção das autoridades superiora~ do nosso 
· 'z :t sim como edind·• no D1·. 'uiz ele (Hrei o 

da comarca proYid~ncias para estas e outras 
arbitt•ariedades que o~ seus subaltr~rnos no .Joa
zeiro não escrupulisam em praticat·. Espet·e
mos. )) 

Doc. n. 4 (continua.ção).-Ga;etada Bahia, 
to de Fevereiro de 188 =!.-(Pe·;·seg~otiçiirJs do 
jui; ?n1.u~icipal do .Too:~eii'o.-Esct•eV(:m-:no~ 
desta cidMle em data de 12 d~ Dezembro: ·· - ---

« A corre~ ondencia •nblicnda no Diario da 
Bahia de- de :. ·ovem )ro u umo _e en,•iada 
desta cidade sob o titulo-..:Yegaci:)$ do Joa-
zci1·o-vae ter sua respo~ta. -

novo mlSStVlS a o Wr'ttl no ouze1ro 01 
infeliz; o.s accusações que pretr.ndeu aniqui
lat·, feitas em parte :10 Dr. Benedicto, per,;is
tom ainda de pó ; os documentos apt·esentados, 
long<:! de d~smenti1·em as noticias t.ransmittidas 
de~ta cidade para a Ga~eta. que as inseriu em 
os seus numeres de :3 e 4 do Outubro, são ar
mas. cujos gumes só podem ferit·. éonfirm:tntlo 
aquellas noticias, aos libel'aes dfJSta terra. com 
quero esti hoje o pr. Benedicto identificado 
por uma m~tamorphose filha da~ circumst~ncias 
c _que talvez aJguem saiba explicat·. 

Antes, porém. de confundirmo~ o articulista, 
provando nossas asserções. vamo::; responder a 
certos topicos com que. não sabemos si por nr
di!, enxertou em m· hora sua cor1·espon 1encia. 

'. 1:> 
numero de amigos. que ~ão,por todos os t~tulos, 
respeitados na localidade~ jú. pela sua irnpor
ta.ncia já pelos serviç~ pt·ostado:;; com hombri
dade :i causa das idéas que com denodo tem 
sabido defender. 

.A qualqrler delles. a!::>siste o direito, o dever 
meswo, te ser fiel denunciador daquelles que. 
de posse dos elementos de garantia da lei e dos 
direitos dos dJadãos, f:l9 desvia:·em do cami
nho que lhes dieta a responsabilidade dos car
gos que officialmente exercem. ; 

Já vê o articulista qué :ls noticias que tanto 
o incommodara.m não po·lia.m ter sido feitas si
não por urn m•=Luuro do pat·tido conservador·, 
q~1e •. cumprindo assim ~_e}l dever ?omo opposi
CIOll~sta, _prestava mar:; um se1•nço de que o 
parttdo so tem_que lhe agt·_a.,!ecer. · 

1-

~?~ àa G(!.;;-cta rep~ll0m a autorb. e respollsa
btliJ.a.de » dos artigos e« que eHes pt·oprios 
a rco-oam clandestini< a · · · 
além da má fú com t1ue foi esct•ipto, teve por 
:fit~1 deprimir daquelle que :;uppõ~ autor das no-
t:'cias da. ·ua:scta. · . 

Pot• venmt·a o articulist:a tem consr·.ien~ia de 
que • todos ris. ~~migos da Ga:;eta no Jo·rsei o 
repell(~m )) as tae; authoria. e rosponsabilidade? 
Nã.o porll! t·:l-a. . . · 

O articuli~ta ouvia algum con"erva:lor «avre· 
goar» o rl ue av,nçou? Não p •dia tr:\t' onvido~ 

Art uiHo 1 ur~ diss·) o articulista do Dr. Bene-
1cto tlão pl~.-:sa de uma a:1(ltheose d:J amigo 

pm·a amig-o, nada. prova, pot•tanto. · 
De qu:mto ó capaz o Dr. Benedicto em re· - . , 

que c con 1gno ao pape 
l[Ue rep:·e-~entam. 

Di~se mais o articulista qae o JXu·tido pare· 
cia querer << ;,imular perseg·uiç:1o >> ! ... 

O partido r~ons~rvador. o novo articulista. 
tem consciencia. dis.o;o nunca 1lo:;iu perse
guit:ão ... 

Es_s·3 papel cabe melhor ao partido do n.rti
culista que. não pouct~s vezes : -alg-oz, en
feita-se ,_:om a corün. de nHtJ•t\·r. 

A historia de t·Jdos os tempos, ahi est:i ... 
Os fu.·!tOs c.::.tü:o at·chiv~dos ntl. i mprcnsa. .•• 

A p~rseg1tição de qne temos sido v:ctimas 
nesta cidade. do Hlil::l pat•a cá, ha. nos aberto 
f.}rida'> qtle ainda ho.io "o.ngra.m. Os actos de 
br·u talidadr', de seh•ag-eda praticado,. polos li..: 
beraes .!o .Joa.seiro ~inda fJstão vivos n:t lem-
rança as YJCtll'll<l~; os seus vest1g10s o.1n :l 

o.hi estão gottejantos. Não queremos rept·o~ 
duhir a tt·istissima e V'3rgonhos:t. hi,;;tol'Í<L dos 
lamentaveís acontecimentos que tive:am por 
theatro esta cidade. 

Não pret•mdemos descrever mais uma veí: 
aquP.llas scenas deponentes :~té de nossa civi
lisa.ção. . 

Longe de nós lembramos (me;;mo porque is.:;o 
póde~~~citflr-lhes n extíncto) aquelbs torpezns. 
aquelhs scenas de ganancia que faznm arri
piar ~~_c_arnes e cobrir o .rosto de vet·g,•nha. 
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. Parecia. a cegueira e a 1Ciucura ~1ue h~vbm I Como .justifica o Dr. Benedictoa. sua recusa 
tomado logar e ·á lUí': da razão ! . . . E diz-s~ l de uma t0steuiunha fornedda por João Fogue
simulamos perseguição!... · teiro pelo fac~ode ser·aquella co:npadre des

Ah ! j:i \'OS esquecest~s das injurias, dos in- te? Que incumpatibilid:tde é essa descoberti~ 
sultos •. do;; improperios-que vós, reunidos nos pelo Dr. ~cnedicrol 
a(~entes íla lolicb tantas el. n · a 
saudando a vossa. b:tc(;hanal com o estalido das 
vidt·a.ças que sob o peso das pedras cahiam em-
estilhaços·~ · ! _ ; 

o 
·-1 , a a.roz e lnHJ ua. p13r·se-

guiçii.u que, :~ todo transe, movestes contra o 
capitão l\lelchiades Ignacio d.'l Silva?! 

Jà vos esqu·~cestes de todo isso·~ ! Tar
tufos ! ... 

Ma;;, f·~lizmente, ahi esLà o resultaJ.o destas 
J:?iserias- a voas t desmor·a.lisaçiio, vosso des- · 
credito per·~~ute a opinião publica, vossa. der
rota. em q~alr1uer- pleito que porventura tenh<l 
log-ar no t"er·rono d:~ le~al1dade. , -

o ' 
m:ts o vo.~so triumpho só tinb•t logar quan-
do sclb.do pela violenà~ e p~la ft·aude 1 Não 

assavam de victori:> -' • 
O d'; hoj0.. como sempl'(~. o pat·ticto liheral no 

Jortsciro ·~ Um cadavet· :1ue com cel'teza nem 
o galv:.nismo tel'á o dom cl.e resuscitar. 

Agora provemos no~s 1S p1·oposiçoes enun
c:arla.s no principio de~tc escripto. O que dis
seram as noticias d::1. Ga-::eta ·~ 

testemunho de uma misr!ravel mendig:l. que 
todos o.-; dia..~ vai à porta · do ·queixoso receber 
sua esmola! Q:te . pe;:o tm·:i p:tra um homem 

· sensa a que con 1ece as causas o oazetro. o ! te<:tcmunho dos pa.ren.tes dos criminosos Me
. drado e Chico hauel. que contam por coito a I fazendiil.- :Manoel Gonçalo- que tem muita 

relaçiro com o capitão José Luiz ·~ 
R·spondam t;stas interrogativas ; desejamos . 

ser desmentidos, porque nos dóe o obrigarem-· 
nos a de vez em quando fazel'mo; accusações de 
tal jaez. -

N:1o nos regosijamos com as misot·ias hu-

a.uto1·idade;; e residindo em uma fazenda que · 

I não é sua, dellc, a 5 leguas da cidade !~ Porque 
I não se desfa.z M menos aquelle cotlto, oucle to

dos os dias t·enov<.l.m-se oscrirnos ~! 
Agora mesmo um certo parente daquell0s f:~.

migtH·ados crimino;;os não acaba de e~faquear 
horrÍ\·~lmente á pobr.) I\hria d:1 Conceiçã-J ? E 
o que são seruell1antes attcntados si:e.ão a con
seq uencia d<'l. impunidade com que contam os 
seus nu tot·es ? 

·to Que e~tava proces.:ado injust:1mento pela 
Dt•. Benedwto o t!leitor cons ~rvadot· .João Fogue
teir·opor denuncia do capitão Jo :ó. Luiz, ua
searla no im::ginar·io crime de injm·ias ; 

2.0 Quo os CL'imi n· ~sos Medr·ado e Chi.co 
hahel s ·· acham ainda acoitados em u :11a cet·t:) 
f~zcnda do Salitre zomban io <l~. acç:1o da ju:.;-; 

Si não qu.(·reis entregai-os à ju.sti\~a, porque 
ellGs são os vos,;os jagunços, tende ao menos o 
escr·upulo de ~sco~del~os do publico. .. . 

:3.0 Q•1e Antonio Cecilio, genro do l\f;•dt·ado, 
comme~tera. o crime· de ferimentos gravt>s e 
c ue sr~r. ttn a 
abafado ; 

4.'' Analys~\ :L sentença. d> Dr. Benedicto 
quo s:1lta ndo por ci:na da lei, pr·evaricou 
daúdo uma nen:'L maior do que a merecid". pJlo 
codigo ; • 

5.CJ diz que •.·ort•e:nlJc,~llos de que sorã pt·o
ce;;;;;ado o teneu~o Ar~1.ponga;; , advogado do Jo:io 
Fog-uGt~ir·o. 

Eis o q :r o rcs:un os artko;; da : Gâ~etu. E 
o que allegotl o a l'ticulista do.Dittl'io p:1r~:~o con
test! r wdú i!,so,? Tre" -C"'rtidõ'?s Hm as '-1 ua.e;; 
pl'OVa-sc : t ·, cp.te o Joii.o Foguett>iro cstâ 
etre.~tivn.ment~ proc~>ss:1do ; 2 ', qlle nã'o ha. ou
fro oleitor con..;rwva.dor pro:el'sado, n"m em ca
minho d iss:>; :r·. q t:c Antonio Cct!Íiin, aut.ot· 
<los ferimento:; pratic:td,," n:1. p::;:soa do Nico-
lcu a a 

Provou o !l.l'tl•·uli,.ta COitl o i" poulo, confir
mando õ dito fh .Ga:;eta, · a ,.,fr,~etivi:l:J d '! do 

· .. proccs-:o do João Fogu·!teir·o, mas não contes
tou, nem cont•:stat·á, a inju.;;tiç:L de 'lue est:L 
satnrada ~emclhanto peça; ahi é que lh·1 cum
pria a cont:·al'iPdade . I\.L1s como fu.zel.o ~ Qu nm 
no Joazeiro _ignora :ts circumst:.mci:ts que pl'c
ceder·rnn a. insta tll'!lção de.;;se p;:-occ~so? Qu l!rn 
n:Io s~be do cynismo de qu!~ s:1o re•:esLido;; e 
da f:t,~ilidade q urJ encont1·a.m os liberaes no fa
b!·iw d'l seriwlhantes peças~ Têm ~ido tantas 
ellaso.e .tantos o:;-meios L , 

.. 
sen·ador se acha processado ; é v )l'da.de ; Ill.:'lS é 
Ye1·dade tambem que propa.lou-sJ, corn algum 
· .. :r ten n · 

Ar·upongas, por 5-lludir· a factos vergonhosos, 
teria a sua puniçEio por a--1uclb coragem. B 
e:;se:; bo<ltos u.indr~. circulam a cidade, esten
thndo-se hoje a mais alg-um:: conservadores. 

O dia de ;rna.nhã nos "'air·~i. a verdade ; espe
remos. 

Agora nm:~. palavra ao nosso noticiat·ista do 
-])íw·io, e temos concluído :-S. S. e1·a a unic:.a 
pe;;so:t no Jm1zeit·o que nilo de\'Í:l. pegar na. ~en
na. parn., e daq u ell-:l modo responder aos artigos 
da Grt~ela da Bahia. >> 

Doêumento n. 5.-Grr,:;età, da Bahia de :31 
de .Janeiro de 1885.- (l'crsc!JH:çur.s aos con
.r;ervaclores deoois (la elcíçüo) .- Recu:;a de 
titt~lo.r;, amcr/çrr.~. etr .-Cidade do .Joazeiro ~ 
- Des:n 1)-rocedcnci:l. escreYem-nos em 26 do 

o: 
' <t. O \}erigo em que se achav:.\ a rceleiçãod.o 

homem dé Sento Sé, o Junkopings eleitoral, 
assu,:tou a muit::.. gente bo:l.; desafivelou muita. 
mascal':.t e f•!Z das alltoridades desta cidade ver
dadeir·os c::tbos d'l eleição;TiiClusive a primeira 
:m Lori.ladP. da comarca., em cujt\ im pn.rcialidarle 
alfl'uns' hom~n., de bem e de boa fé :\inda acre
ditavam, taes 0rmn os ardis do qtie sabi:l o 
Sr-. Dr. Aroericousn.r para illuJi!-os, fing·in.:. 
do-~:' u1n:1 casta e pudica vest:J.l ! . . . _ 

Cho"Oll a hora do comb:J te, levantou-se o 
p~nno

0

c o jui~ do direito _Amedco Barreto, não 
. . ~ 
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podendo mais contr!l.ri~r a. sua inJole. desmas-1 Hontom o Sr. Dr. Americo nomc:wa par~ 
cat~o,:-:.:e; sua. · c~sJ, constituiu-se logo dias ! adjunto da proroõtoria em Canim-Grosso a.o 
:mtes da el. eiçãÕ quartel general, donde p:u·ti:::n? I capitão Epaminnndas, tendn j:i. em visti.su~~s 
tola,; as o r iens e pb.no~ -p:ua a exeeu~ilio ate co usas resen·:~das_; hoje pe:le, exige S. S. a 
.da u::üs pequenn. tt·ica=eleitoJ·::d. Desde alguns demissão d•:ssc funcçionario, _sem haVGl" elle 
mezcs antes do 1° deD:)zembro ,tratou o Sr. Dr.. comn1ettida amai: · ' 'll:l fal· -
Amct·ico, com os seus pés de hi, J.e, ar:ostando recido. as honra:S a,~ SP.r ató hontem c a todo o 
tod~t a odiosida.de, pouco a. pouco prepat;ar o instante elevado por S. S. a(JS cornos da lua ... 
ten·eno para o comb:l.to quo se avisinhava.. H01üem co:J.seJ·v::dores e libr.~racs prestaram 
·e c o a11 q ··· ·. : , <=> ·, lf -: ·. consic.e açao, es 1mll e rcspe1 o; 

dissidenci:L conset·\·~dora, a Pl'Z1ll" dos m:~.is hojr~ o~ COUSI>l"Y~tdorcs vivem desconfiad<;s de 
ignobcis ti:eios empt·cgados por~- S., perdeu S. S., f ·gem d':\ seus maviosos c::~nticos, trc
:t calma. c, dcsbrn.g-ado, satu:·~tdo de de~peito, mem de sua jui5tiça a vist~t dos fnctos. -
lan\-Ou-se na ca.bclll nua e croa, s~m se lem- Ai-rcpie, po s, cnrr,ára, Sr. D1·. Amcl"ico, 
brar do desconceito em que cahia.,! si quet· tonLinunr a tucrccer a(1uclla mesma. 

A ameaça, a promessa, a negaç&o de titulos csti111n. e con-:id::ra.ção t1uo lhe= tributavam os 
de eleitores com_en·ado:·es qtte desde seis dia~ homens de bem desta tert·a; ligue menos itl
antes requeriam ·novo diplorna par:1 exercerem teress':) ú c:wf;a d:\ pol'itii_:a local, que S. S. 
o seu ,;jr . .!itO~ o re\·ivimento de questõc.;; p:nt:- n:•d l tem com ella ; não se ::paixonc a ponto 

• :- ..l" • • 
' . 

a.pag:tdos pelu. !'t·opria ruorre. tu.!o, tudo veio a 
campo, e, jà se vê. com semelhan~<-s armas nãJ 
deixou S. S. de conse"'uir al..!·uma. cousa ew-
bJra não fos;:;e em tudo satisfeito. 

Si urn profe::sor Nascimento não c~n·vou·se :'t 
ameaça, !:ii um Antonio Laurindo n;1o 3creditou , . . 

:t l ~ ... .. . 

di ploina. que só lhe seria dado depois da r:leição, 
conforme do:clarnra. S. S. com todo S(Ws{açon 
na. c~sa. d 1 c:1.mara, no proprio dia da eleição. 

Si um B:'nedicto Figueiredo o um :::ehul;z 
ni'io ccde;·am ás suas irnposiçõc:.:. um Arapon
g-·)s· foi arred:1do da urna por m:~io de um pro-. 
c0sso, cuj:~ iniquidade 1"\'0u-se a ponto de nr}-

. g-ar o Sr. Dt· • .:\.wel"ico ~oclo 1:1eio de d~·ft~sa. u 
victima, sendo o 1;esultado final de tão nefanda 

qunlificavn. de pus~uia social; f:.,ça tudo isso c 
'Cr-:'e -á de novo cerc:tdo daquelles cujas re-
b .ões S. S. tant sn - • .. _ v · · · 
por cultivat· .... )) 

voe. n. (i.-Ga:;eta da IJahia, 12 de Feve-
') -·. 

(li.?'cs r.a ·oillrt do CaJ;,jJiJ J:·o ·i:mos·~ c Quet:1ila
clas).-Vilh l\ova da H.::inha.-C:tmpo Formo
so (} Queinmdas .-(Q.,· perse,Qtticlos).-Com o 
titulo acimn. apparcceu no Dia1·io da Bahia 
de 14 do corrente um escripto anonymo e ri
diculo n:l. forma e no fundo, fin:úndo não sa
bemos qu~ persegnicões politicas nas duas: 
freg-uezi:Js acima, ::~ssigna·lo-o:::: perseguidos- . 
e a.ppellando p·•ra o governo imi_ierit~.l. Não diz, 

~: - . -
cot~ cs ossos em ~u~a sepultura, cujo epit::1~ perseguidoi: abai:xam a rnascar;t para serem 
}Jhio de\'e trazei' a consciencia do juiz de di- con_hecidos, con

1 
tont:mdo-se sômente ein irrogar 

rei to da comm·ca b2m torturada... m:l.lS uma C;t umma e em des t>'ar mais on-
Si um l\hrinho resistiu a todos Of; meios t•as mentu·as em avor o ex- eputat.lo Jc Sen

empt·eg·ado.~ por S. S . um João Fog-u r.iteiro foi to Só Dr. Juvenc:o Alves Basson, e contra o 
arredudo da luta pela perseg uição desbragada nosso àigno juiz de direito Dr. Annibal-, 
quo se moveu contra elle, n. ponto deste ciJa- cuj't reru.oção é o d11sesporo da celebl"e quarlri
dão andar í'or::~gido dr! su[l. familia ; contra. um lha que inf~sta esta COI.'!l<H'C;l. Este :lrtigo devia 
P··rgcntillO, (1uo :Soubt: sobt•ancciro rcppellir a.s ter esta assJgn:l.tu:·:l- os ladrões-, por.1ue re
tent:ttivas, pt·:, tica.r~m o horrendo crime de almcnte só us bdt·ües. Os assasi;inr.s, os estel
roub:~ , rouuanclo rm v0spera. do dia 11) o s·~ u ti- lionn.tt\rios, os autores du t''stamentos falsos 
tulo para. a::;:;:im n:lopoder i1· ús urnas. em fnyor dos juiz0.s. e os juizes municipacs 

Co01o transformou-se o Sr. Dr. Americo ! . . . supplentes e autoridades policiMs aco~tumados 
I-Iontem dizia-se tão imparcial~ tão :lmante ~\ vend_el' a justiça por c:n:nllos. porcos, cargas 

do congl'açamenlo das familh~, tito zclo~o elos de f~nnh:l, etc .• f}tt: •• e que sôruentc podem 
direito>; de seu;; jurisdicion.•dos, tão arredio d:t dcse.Jn_I" a remoção de;se mag-istrado intcg-r,, c 
politica ci qual S. S. da'Oa as c:ostas como se . c ncrg1co que tem siclo o esp:mtaiho dessa g-ente 
f'o.fJe da peste (cr:un as CX.J}l"e•sücs do S1·. AntrJ- e a g:u·anti:t da _propi·i t·da.de () da g-enle ho
rico qt1ando com•crs:W:l sobre p:Jlitic ' • so!1ro a ne::: ta nestrt rena! 
~1.10. maU- dad:L c·mc i( ai. :1. (·t -.-., · - V rr ., ,, • • " 

o • . -
palmente quando trs.t::.va. do conseiheiro Dan- tno sdfrcndo mt vilh do C:1mpo Fermoso desdo 
t.ns, de quem diz:a S.S. cobra>;.e lag-artos),hon- al_;uns mczrs ant es da olci~·ão de i" de Dezom
tc m dizi::1-se assim S. S . hoje entrc> tanto c o b1·o o• cidad::i.os e el1~itor~>; conservadores AI
mais perig-o~o cab:,li~t [l. . que_ conhecemos, é o 1 frr!d o ~osme .de Moura e .José de Souza Lima! 
chefe o:tens1~0 do pa_r~xdohheral, . pro~ovcdor Qt~ !} diZ '' l!l n xs to o juiz supp!cntn ;\ntonio F'cr
de mamfest:'l.ço,s poltttcas ( o que ate então t" elt·n. l\Iata e o d'J!egado Sil\'crio Pereira Gui
desconheciam os J il)OJ'llas dest:~ t0rra). o pro- rnn.rãcs ~ ~- · . . 
curador d :> Dr • . rnvencio c a tê dos libera c' a da o cidadão Alft·edro Cosmc de Mot1ra fisci:il da 
Vil~a No~:l da Rninhn. pe1?s qnaes c~c_reve S. S. camnra municipal no a1·raial de Banan~ira, nem 
ho.]e _artig-os pa.ra o Dumo da Baltw. ao menos póde sab;~r o ct·imc por qu0 é proces-

Ccs· t ·1·op_ foj·t ! . sado, pois c1ue até no cartorio o escrivão recusa. 
Como se muda da no1te , p~ra o dia ! . . . ... • mostrar _os a_utos, assim como a autoridade . do 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 33- PÃjgina 19 de 89 

·· Sessão: em 
0
9 de -Abril de 1885 197 

inquerito recusou certificar ao menos oual o \ No termo de Sento-Sé o ~idadão 
' crimeporqué estava sendo procrssudo. . - I tonio Ribeiro. . , 

Ramir{)An-

Sob a'pressão deste mon...:truoso, iniquo e ela n
destino proc~SS'l, a victiu ... a dos olho;; poli ticcs 
da:quellas·autorida.des,t0mse dirigido ao Dr.juiz . .. . , . -

mma.ve e CUJO o e sen or e o prmcipa res
ponsavel · o vigario da frPguezia Bemvenuto 
Sin:ões de. _Ol~veira, que fez imaginar-sr~ um. 

b ~ "' • ..: 

rlella uns armeis de ouro e 040 réis em cobro. o 
quo tudo não a.ttingil'in. a quantia de 5$ réis, 
e o :1 ttribuiram a es"e mo •o no intuito malefico 
de verem se ns,:;im con-;egLLiriam intür:.idal-o e ao 
seu cunh,1do o digno pr:•::-iclente da ca:·nat~a An
tonio ALves Guimar:'i•'S. conservador disti.ndo c 
estimadl, c de;;te medo podet·em obLet· os seus 
'o to~, sob condição de darem fim ao pL'oces3o ! 
Eis o escandalo, por todos sabido aqui.. . . 

Não podendo obter-~e o que planejaram, fez
se o inquerito, e de tal forma foi elle, que o 
Dr. promot.or pu_blico da. comarca insuspeito 
por sua imparcialidade politica e 0spirito de 
,]ustlça não ac ou -.~se para a aenunc1a- e 
requereu que fo;;:;se o pr')cesso ~rchiYado - O 
juiz Maia mandou archivar, e agora depois da . - .. .. 

c. i o ' 
assim vai marchando a inauclib persegui~:ão~ 
não se tendo inquerido a:; testemunhas da for
mação da culpa. de l.J''Oposito, dizem elles, até 
que seja. removido desta comarca. o Dr·. Annibal, 
cuja ju!;tiça temem e odeiam como o diu.bo teme 
e odeia a c:-uz do Salvador ! · 

Isso, é que se cha.ma perseguição, c mais 
per·seguiçõer, nfto tardarilo, desde que o Dr·. 
.Juvencio, no dia da apnrn"ç:to geral nesta. Vilh 
Nova, :r meaçon frn ncamente ao partido consct·
vador desta comarca par·a quando della se re
tirasse o Dr. Annibal ! O hom0m ex -deputado, 
a q•1eu1 o Sento Sé mesmo · êst:i despres:1.ndo, 
bem mostra quo ó o mesmo que 0~CI'cveu ao seu 
parõnle Manoel :Martiniano ;~qur. ll:i celebre 
c :1.r ta 0m _que _: r.commend:w{l.. qne nega.s;;e a~s 

· D:Jc. n. 8.- 20 de ~'.gosto de i884.- Persc
ff'IÚ.ç!io política na Instrucçc'"io Puútica.- Es-. _ 

• :;> 

cii.lo com a remoç:i:o qué, em data de 26 de Ju
nho pro:úmo passalo, lhe ioi dada, por co:we
>lienda do sc:rviço public.o~ da. cadeir.t desta 
villa p~r.t a da freguezia de Ri:1chão de Ja. 
cobina. ·· 

Consta ser isto. obra do Sr. deputado provin
-c~al Canha e l\lello, por m·dem do Dr. Juvencio 
--déSouza. não ~ó em satisfaç!b ao rle~peito deste 
para com o professor Ar:1gão por lhe ter negado 
o voto, ue o mesmo lJr. Juvencio ediu-lhe 
pessoa ment"l para su~.- candidatura em 1881, 
como em attenção aos pedidos de um pequeno 
gr~p? de liberaes da\tui. capitaneados pelo 

# ., • ' ' 

sendo então presidente da commissão litleraria, 
indispoz-se com o -p!'ofessor, por mo ti vos do 

leito eleitoral ara ·uizes de ~z e veread r s 
do quatrienio passado. 

Os tn.es perseguidor:~s do professor desde 1882 
o incommode.m, tendo-o collocado •~té na cruel 
situação de ver-so privado de seus ordenados 
durante muitos mezes, por não poder obter 
attesta.dos da. commissão litt0raris, que lhe era 
contraria; e parece que encontrat·at:n echo no 
Sr. conego direétor da. instrucção publica, não 
só paru. punil-o agora com a remoção, como 
ainda pat·a pel-o em contingencia a.pertadis-
s1ma, como .:passo.~nos a re er1r. 

Sendo a remoção dada em 26 de .T unho, só
· mente em i5 de Julho, i9 dias depois, foi que . . . - . . . . . 
professor. a communicação ofticial, marcando
lhe o prazo de sessenta dias para tom:1r posse 
de sua. nova cadeira, quando o ·regulamento d~ 
:=; ue Janeiro de 1881 no art . 101 diz : « Ser:i 
rlc tres mczes o prazo, a contar da pttblicação 
da nomeação ou remoção, p:tra os professores 
nomeados ou removidns tomarem posse das res
pectims cacleir· s po l endo-se ainda prorogal-o 
até GO di:1s, p~r· m0ti"o" imperiosos . » 

Or::t, além da. demorá da expedição do officio 
da communicaç:io da. di rcctori(l.. dcmor:t que 
ab~·m'eu 19 dia~. esse officio ainda retardou-se 
l an Lo no col;t·eio, que só hontem (U do cor
rente) chegou !i.s mãos do prof·~sc::or removido, 
dispenrlenrlo no trajecto 2i dios, que com 
os 19 f 1zem · M todo 4G dias de retarda-

' 
rarem. ! -- cima. a directoria, não contentl! de rr duzir o 
. B.~ nsn-o Deus f pra zo dê -tt·es mezes a 60 dias, não diz de quan-

Villa Nova da Rtl.inha, 27 de .Janeiro de 1885. do devem :ser estes conuv.los, si di~ da ta da 
- Avo~ t:ht. ve1·dadc. · remoção ou da communicação ! 

Doe. n. 7.- Gazeta da Bahia. 24 de Dezem- Si o prazo de CiO diM deve contar~:-c da. dato. 
bro de 1884.- ExoneraçiZo do .~· adjuntos de :<1~ communica':iiO, poclerà o professor com 
promotores p ttbl icos do Capim-G't·osso e Sento g-r 1nde >:acrificio tomar poE~s~ .da cadeira: m~~ 
s,J.- Promalori~t 1mblira.- Pot· :teto de 1-7 do si fot• _da data da remoção .Pode ellr~ dcsde.J a 
corrente,' foram exol?-era.dos dos cn.rgos de ad,jun- . c?nlar com :L. pertla da cad.etr~1, pOL·:Jthl em 1~ 
to do p. l'Om.otor pttb~Ico da co.m::~rc.a do~.To~~ze1r~ : 1 ·.~_1as set:-Jho:tL ::uso!ut:l.!r.ontc lmposstvel achar-

No termo de Cap1m~Grosso, o c1dadao Epamt- se .no Rtuchao d r,Jacnluna antes de esgotado o 
nondas ·dos Santos :Torr..es._ _ . _ _ • . prazo. . .. . _ _ . 
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D3.rjui ~'quellâ.:freg-llezra mcaeia a distancia 
de 4ô2 kilemeti'OS (!.~ais de 70 leguas). E' pois_ 
uma jornaclv. qu~ ningllem pôüo empt·elv~n(teJ' 
da noite para. o d1:-t. princip tlmcnt•} qtl!'m,como 
o pobre perseguido político, é on;>ra.do de f<l.H1i
lia. constante de mulher o setf' filhos de 1:) ari-

. nos< 0 1 a 0 para a.txo~ :1 ccrescr~nc o que o pro
fessor; sofl:'rendo de sesões cl,Jsile Abril, acha· 
se muito :lbati~o e rma e;;posa ~stà no 8° pat~a o 

~ ;:, 

E' inadmissivel, pois. que po;;sa elln f:1ze1' 
uma mud:mça 6omplnt:1. nm t:1es cu·cumsbn
c]as para venc:·r uma jot·nad:• de mais d~ iO le
g-uas em 14 di~s. ,_, 

Teria sido tudo i<;:to ft·i·nn;'nte calculado, ·: o 
retard~mento propo:;i tal p~<r:~ preju lic:11' o 
proft~"sor ·~ 

Quanto · aos perseguit1ore~ dn.-qui nfi:o DO:'; 

admiraria; m~s :~ mente recusa-se a crer _ que 
n·1 ·•' :tr ~ SU 

proposta~ ao r.>nsino q uern lhes favoneasse essa
vin:;ança. que excedet·Í:1. a p1·oprin. ini'-luidade. 

O que é certo é que o p:·ofe;:~or ./l.t·agão ha. 
:1nno;: que aqut rege a ca cu·.t, :::empre com 

a maior const:lncia e dedic:1~.ito, e não lhn po
dem l:mç:1.r em rosto o~tt·a falt:t S·3não a de s"' 

. .. 
' ., 

me:-:mo de Yir para esb villa. Entr-•tanto tlue, 
depoi-: de privarem:no dos ~eus orden:dos por 
muito tempo, remo,em-no a;;ol'a pelo modo que 
narramos, e os seus perseguidores :1 qui :t-=sor:
lham que. si Pllo cbeg- r a tomar p0<·se da ca
deira do Riachi':o de Jacobina se ri r1~-1 lá. nO\':-t
ment<':\ removido t A;:s<>gnl'aln quG h-.._ este pb
no e isto mesmo par·ece qu·~ fói autorizado i-J')l' 

um dito do Sr. Dr. Ctlnho. ::\lnJlo. . . 
pre,te a esta pr~rseguiÇ,io con~cir>ntemente ~ 
por isso pedimos a essa red:tcçüo flUO ad-vogne 
a causa do opprimido e f:tç ·~ ver no go\•erno :t 

lDJUStlÇ:t r.._e que e e C VJCtlllla , » -
Doc. n. 9. (1°. 2o c 3"').- Ga~eta da Balda, 

15 de Julho de -188::~ - Vi.r;~o·io de J[onlc .-=1/e-
91'C ao pttbfir~o c ao no-verno.- Desde Nnyem
bro do anno ant~-p;1.ssado q:1e sou ':icti ·: r3. ·i: 
pr~polcncia do Sr, ton~nt'-cor·oncl I~Lwoel 
Alves Belb.:: . 

Esse senhor·. r~lo simples f.J.I~to d0 não con
ta~-mc entr:~ os S"lus aüulir·:~doro-, ni:io tern pou
pado fadi.Q>·Js nem bolsa par<l. confrang·et·-me a · 
deixar n. fr 'g'tl zia. . 

Foi assim qne em Março do anno proximo 
passado, ''ntend"u -proce~sar·-rnc J'Or c r· i n.1e de 
ferimento<: pr·aticaflos. seg·undo elle di:-se no 
P"~~Soa de um m0u c:·indo; w:>S c::~e processa 
não tevo ''Xito porqu() a vcrd:u.le não deix(Ju a. 
mentir.t trium bat·. 

• m .. o.~ui di1- m:1ndou den1mciat' de mi!.n :t 
S. Ex. Rvm:l-. o S:--. ~- 'vt:rn ;~<lot· dn a•·ce·l;S
pado. S. E:-.:. l~vma. man:dou syudica r dos factos 
pelos quai:~S fni dnntlnciado: · ·he:~Otl n. concln
sãn de qne tudo l't'a fabo._ ~1aistarde d i r i giu-~e 
no meswo . sentido a ~. Ex . R\fma .. o Sr. n.r
cebíspo : -o r esultaclõ foi o rnesm;•. Ni!o satis
feito aind • manduu denunci:w de mim a S. Ex. 
o_ Sr. ministro da.jr1stiça: foi ainda infrnctife .-::1. 
a ·pretenção do St·. Bellas, visto como S. E:•. 
o Sr. mini•tm ~~a ,justiça m~da tem rp10 vor com 
o parocho de .Monte Al··gre. · 

. .. 

Dura.nte esto periodo ~e perseguição não têm 
ctJ~;;:'l.do es·riptos ~lllOilyi:rios in,~_ertosno .Dario, 
;;ómente para -ferir-me; tenho soffrido com pll.-
ciM.cia._ C'tangehcll tudo is;;o. -__ _ 

. Vendo entt·etanto .•[tle todos os :seus esforços 
· eritm IJalda.dos, lanço a r.aãos do ultimo recm•so : 
man Oll. u ttmn.mente 1nstaut•at· con ra mun um 
pr.,cesso po;- crimé -le e . .;;tcllionato ! ! · ·· 

De feito ft:ti intimado no dia. 20 de Junho ul-

c:al i~cumbi 1~ de intim:u·-m•J não uuiz dar-rne 
::~.contra-fé do m :nda.rw, vim immêdiatamente 
ao C:•misão qrieix'.lr-me no Dr. j1Ü:l de dir·eito 
sobl'e a. nova série de perseglltçU:o, __ que. se 
desencado;a.\';1 contra mim em Mont ~Aleg-re. 

O St·. Dr. Quintino F~rreira- <la Siiva, cujo 
procedi mente louvo officior1 ao· Dr. pt·omotor 
pu::lico· Felinto Justi:1no Jo Na-.ci:nentâ Bastos, 
•.lizen.iu-lhe q uc foss<! ~1ssistir :i fornla.ção da 

Pat·timo> Ül\':lndo eu o a:h·oga.do tenente 
P11dro Ah·es de S. Boaventura par-a tr·:~tl1r do 
que fo~s:1 a bem do meu direito. No di:t apra-
s 'o c:~ 1<)1.'.~ rn::wc:a. ~l. cumparecemo;; na au
diencia. 

O d.Jadão Joaclui:n Alves Be1las, irmüo do 
T' .. • • "'" • I 

' ' "":"'J 

·iUe /) pre.::i.c.lontf3 da camnr·a e não juiz de vat•a. 
foi o fot·madm.· da. culpa., Começou :-1. leitnra da 
denuncia a qual fora darla IJOl' Antonio Manod 
F··n·,~ira de M.~nezes promotor mlltoc nOmf.!ado, 
somente iJ~t·a dal." esta. queixa., por-que e-s.is
til!Jo promntor public') na. comarca, ·!l 0ste e · 
não ao intl"Ul:>O ~l•meze•~ competia d:1r a d0nnn
Ciil.: são cou;.;as pl'Oprias da. justiça. d0 Monte 
Alegre. 

pala;;t•a 1)ara c.mtesl::u·, e c·.edel-a a meu ad
V:Jg-ado, eis senão qu::~.ndo o juiz cm_ ~ütas vozes, 
di:>se : - O St·. nd\'on·n.do não ódc fallar; o 
crimo n~o ad.mltte fbnça e o accl1Sa o esta 
prt1Sente ! 

Esse Sr . .TMqnim Belbs, si não é a oi ta-ç-a 
m··l.l'nvi.\ha rb mundo. :10 menos pítt•,·ciL 

Pt•;):lu -~-mr: a coutost~I· a te <t:.•mnnh(l. : uoro 
g-l'ito i!0 jui:r.: o St·. nflo púdfl, cli-:s~ clb, dizer 
m:~ i:-; ~:h que sim ou nii.o. E como c•: inslsti.SS'!. 
t~r·cei.r·o g-r·ito: St·. e;;crivão nà!.l ~~scl·"~V:l o 'iuc 
r1 accusado dis-:er, r·eVti'lluio o juir. lllOd ·lo. 

A vista. de üío for:nal :·epulsa, tive rle sub
mettr,r-me :w sim ou não, e o ::dvo:;t1lb q:·e 
constitui para defendeNnc, assignava c}.') cruz 
o n:.vi:\ rn:::.io:;. . 

As testcoJIJnh~s e:n num~r-o de ~eis, uíua. 
apen<•S não er·n :: utor-idarlc ou omprogach pu
blieo, as d'~ mais Ct':1m supplcnt~::; de delegados, 
r te sni.Jdele··: io collectot·es Jartiflore~ etc. 
reca.·nt•n.s :q;1e vi-v-cw da dopendcnci:t do chefe. 
1.11u:-:.s para r-et•,·rn C0nscrv;1das como anto;-ida.
des, outt·as para. se lhes não tirar o m(!io de 
vi.rla. 

Entl'" outt•o:; conta-s,J n. lesm:tnlP Man:)cl 
F·'!rD:lncles\bsc::li'(!Dh:,s. lH·imo CHl'nn.l e c.;lsarlo 
co:n umn. sobt·in ha do chr!i'f! ~~ i· llfl. ' • que lhe 
de11 os log-~res ele agcnt ':") d:L collectorla ger:1l e 
esc:-iv:1u da. p1·ov-índ:tl, qne t tnão terin. si.do o 
scn depoim.en:o? o pnl>lieo ::prechLl-o..:à depois. 

l"inda <~ inquiri(;1:io o !J1·. p!'omotor , pediu 
vistas dos ::ttllos afiul de thn• a sua pr(.'moção 
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para én iío rcgr·essn.r à séde da comarca e dar 
conta. di sua. missão ao Dr. juj~:dc Jireito. 

Qud vista, qual nada, là ' fi.caram o> autos 
talvez ~pa.ra. ~·.,l"em. rompidos e substituídas al-' 
gumas fulhas, como aconteceu com o processo 
d.e Mauo"l Petitico e fian ~ )t•estad<1 em tavor 
de Luiz Bernardino dos Mor~ira dos Santos. 

Do qué fica exposto. -sio - testem.u11has não só 
habitante.;; da villa dé' Monte Alegre, •J ue cou-

" a , 
como o Sr. Dt•. promotor pn blico Lo cowárca 
l"elinto Bastos, quo a tudo ~assistiu~ imroco, 
pot·ta.nto. Q !ieu testemunho. 

Não e,.;tava ainJa concluiJo o processo em 
__ q uestãÇ>, quando vieram ô te'-tewunhttS de por
me àct>,·ca .,e uns ferimentos graves que se 
tinhll.rn dado entre pes•oas res1Jentes na fre
g'uezia Jo .Mundo Novo. 

q c1 úe ~la. ~e fazer o Sr. Bellas ma.11da por s~~s 

gam que o ct•iruc deu-se em virtude de umn. 
pt·atica q11e cu fizera quando em desobriga para 
os lados da matt.:: na - ual ratic:~ J.izia L ue 
])Odia sem ct·ime algum Jll:tthr-se gado na roça~ 
e como o caso deu-se por causa de destl'Uição 
na.Ja.voura, devo eu. se1· o responsa.vcl. :o:ind't 

como o accusado em tal processo~ nern me-:mo 
:>n.iba o logat· que foi theatra desse drama. 
Sr. ~ellas, nem .com t:1 nta sêde ao pote. 

Voltemo.s, porém, ao proc(!SSO dt3 est llionato. 
O ·caso é estG. ·, 
O tenente ·.Manol Pedro de S. Paulo Rios, 

como juiz de capella;;, pt'diu-me que me en
cumiJiss() da. creação da irm:~ndade do SS. Sa
c:am<mto porque jtt exis~L· um bello patr~mo-

sê VGi~e, preste SU'l!'; contas e quanto nos -se-is
cento-.: e tantos mil réis que V. S. despendeu 
pot· oi·deru minha aqui está o dinheiro. Dito e 
feito. O -administrador - S ·nna 1 ,irria · prestou -
sua:' contas (mtrando a referida quantia para o 
cof~,~ .ainda. está. recülhid:J.. Temos ort:mto o 
seguint·3: 

O dinheiro e~t:i no cofre, as alf&ias estão 
comp~adas eu vigario processado pot· estellio-

A dennncin. acrmsa-me tambem de ter creado 
uma irmandade das almas a qual funccionava 
sé"@~ ~~ompt·o:ní:;so approvado, locuplet•mdo-ine 
dos ~dinheiros dos fieis. A isso nada respondo 
poq uc ao juiz d,~ capellas em casos taes com
pete su;.;pender as funcções do qualq ue1• irman
dade que não tenha compromi:-:so,:nomear ad
ministrador e nada mais; vid. acto do governo 
im::el·ial de 8 de Dezem.H'> de 1875 em virtude 

l:l nomeados adminstt·adot·~·s até que tenham 
comi•l'olfiissos appt·ovado~ . Accusa-me. final
mente. a. :lenunci~" ·llZ(!n :o c ue não sabe c ual 
o d•!stino que tenho dado ás <:smolas que os 
fieis cl:io por occa~ião :Je festas e lllesmo que 
DàO dei d0:5tlll0 Sai.JirJo ?- Ullla~ 1)8tn013.S que 

l, 

i\'lonte, p<tra o Senhor Bom Jesus dos Passos. 
O fim que tenho : dado a ta.es esmolas sabe-o 
todo o Monte AlegrP., exceptuando os cé=os e 
surdos do Evangelho. 

Ch:trno em conclusão a attsnção do resp•·ita
vf'l pui.Jlico, maxime Jo governo para os do
curo•.mtos que se s:1guem ; com documentos 
t<les fica lll'Ovado a l •1z d·t evidencia: 1°, q11e 
o processu em que..;tão nã0 t:~m razão d·~ ser~ 

• H • • • 

c. ' · • - ' ....,' .. 

mellt: ~r seus interesses . Cqncordei, ot•g·a !ÍSei. >de defesa., doc. n. 2; 3•, fin:.\lmente o destino 
o compromisso, qne d •pois do approvado havi:1 que tenho dado as diver.~as esmolas qu·~ me 
de ren-er a . ret·~nsa conft•at·ia , convidei as tem sido entru"'ue~ doc. ns. 3 e 4. Su lonho 
pessoas m:i.is -gradas d::~. villa para ouvi!· a lei- dest'arte ter escla.:·ecido sufficielltemente ao 
tura do sobt•ed : to compromisso, os mesmos publ:~o n 8-0 governo d ·1 todo o occor·rido sobt·e 
St·s. Bcllas e~Liver(l.!ll preseutcs. a pplaudit·am os t'actos ct·iminosos quo se me attribue. Quan
e louva1·am o meu trabulho na confoC11ão d~ssa to ao Sr. Manoel Belbs direi, q:1e S. S. não 
obrii. O juiz rna.nd u dat·- me 100$ p,u:a occor- pass , ti e uma alma do purg:üorio q un com sigo 
rer ·as de-:pf'sas '"lue necessa.rias fosseru com- tr~tz o seu propr·o tormento. Bahia, 14 de Ju
approvaçfío do citado compl'omisso. lho de 1883.-0 vigario, J.llauocl Jlaria da 

Vim à c~piLal entendi-1ue com o Exm. Sr. C nt~. -
monse.nhor·, então vi;.!·ario capi ulm·. S. Ex. Doc. n. L - 1\Iontc Alegt·c~ -3 de Julho de 
R1wLU. deu o S!; u a-=sentiruento mas p01··1 uo 188::. _;;. 111m. Sr- tenente-coronr·l Pedro S. 
fosse mist r cct·ta correcção não foi por então Paulo H.ios.-S:u'tle, ete. Rogo a V. S. o favor 
preciso fa~(o,t•-se de•pesa alguma.. lancei mão de r ·•spontler-me :~o pé d0sta. o seguinte : 1°., 
do;.; sobreditos 100$ e CClmpn~i alfaias pa.1·a a si foi eu que1n procurou a V. S. e aos demais 
pretensa. irmandade. ,[oliberação que o juiz cav:llhciros desta villu. pa1·a crear a irmandade 
provedor S. Paulo Rios u.ppt•ovoa. Em segui- do SS. Sa.cra.meuto ou se foi V. S. e :seus ami-

' da nmn.lou a roeu pedido o cita io juiz con1p1·ar gns qui' procurarD.m-r.aP p:~ra ~· ~se :firri ; 2', si 
r stante dns a lfaias úlos necrnciantes Farans V_ S . foi itludido nor mim 1ara dar 100.~ \;ara 

& I:·rniio, orçando to ias estas de:speza~ em seis- approv:•ção do co:aprorni;;so q ~:e devia. re;:.:-er a 
centos e tantos mil réis ; pr.; terisa irmandade ou s i rue perguntou quan-

Quando, porém, o admil1istrador do patri- to ,;;e poderia dispentler com tal approvação; . 
monio Bernardino de Senna Lima teve de pres- 3.o. si não sendo ~reciso fazr~r de~pez<J. algu
tar contas, o Dr. Innocencio de Almeida, que ma com a. sobredita approvação, por então. 
era juiz 'de dit·eito ua q 11ella . épo~ha. ~não quiz sabe qual o destino q 11e dei a e:-;ses 100$ e si 
attenderoo taes d••=-:pezas G ot• Jenou-me que _en- :~.pprovou ou Hão~º a lvitre quP- toméi .a r:speito; 
tt·asse o dinhei:·o p::t.rii. o eoft·e .partt rf:l:lnzit·-:;e n. A o, si estão 0•1 rião compr·ad~s a::: alfaias que 
apoli·~es ela diá·1a publica . Teve, porJ~nt'l• o eram indispensaveis para insta1laç~o da citada 
administrado: de entrat· c.:tm os tacs serscen- conf1·ar ia; 5°, si aU·m de V. S. tem alguem 
tose t a nt(ís-.mil rêis,o honrado, int··gt·o e probo descontente ou sa .~1·ificado com ~~ não crca~-ão 
uiz S. Paulo ltioS,~ âisse ao admi"nistrador, rião da mencionada cor&aria; 6 ', si sabe qual a 
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razão por que uão se levou a efYeito a -c1·eação 1 · Ao 9' finalmente, respondo-lhe que sendo ··. 
da irmandade em que-;tito e si desse incidente .chaul!ldo a jurn.mento hontem s·)I.J!~e 3. referen- · 
fui culpado; i 0 , !';i em chegando r.u da Bahia ·cio. Je Jacintho Ferreira da Silva. Passos, e não 
mostrei ou não ã=V. S. um documento emqne de l\Ia.noel FernandGs :Mascarenhas (como diz 
provaYa ~er o Exm. e Revm. S1:- vigario capi- em sua c:ll'ta) e q~ando. p_r.etendi~ ~sclarecer os : 

sentido a ·creação da. mesma irmandale; 8°, 
:finalmente.- si algnem 'Convid•.:U ou não V. S.: 
)ara dar um<t procui"ação para r.u ser proces-
sa o·: uen· o-se que . na a gastarra. com 
esse processo porque -tinha escrivão, advogado 
e o mais de que precis:.tsse g1·atnitamente. 

Permi tta-me em conclusão fazN' o uso que 
me convier dn sua resposta. · 

De V. S. aífectuoso vene!'ador e amigo viga
rio padre.-JI anod 11I m·ia da r: onceiçüo. 

P. S.-Em additamento peço a V. S. o favor 
àe dizer-me a razão porque ]lãO explico!l o sem 
depoimento em ref·:!rencia :i testemunha.. -1\f a-

• r 1 c a n ~ s.- '- ~ s . -
lllm. e Revm. S. vigario Manoel 1\hri~ da 
Conceição.-P~rmitta aqui m:}smo respo~der a 

_carta. 
Ao 1° tenho a cliz<Jr-lhe que V. R.evm. não 

me procur·ou, e nem a m:.:.rs pessoas para. crca.r 
nesta v1 a a n·manc a e o .tcramento e 
sim eu e uma das pessoa') mais concr>ituad~s 
desfa villa, que nos dirigimos n. V. Revm. pat·a. 
se incumbir de promove1· os mr)ios de sua crea
ção, tanto que neste sentido fornec'mes a V. 
Revm. uma 'Petição firmada por todos nóc;, 
como dn:ve constar na s:-cretaria. ecc!esi:~stic:r 
para o referido :fim. _ 

Ao 2o -ponto respondo-lhe que :~inda nüo m.e 
considero no estado de me illudir por pessoa 
a gu a; or nei com .JUlZ mumcipA qué era. 
naquelle. occasião, que lhe fosse fornecida a 

. quantia. de iOO$, para com mais presteza p:·o-~ 
,. :"' . 

tensa ir-mandade. 
Ao 3° respondo que sei que nãn sendo pre

ciso V. Revm. dispender a t··~ferL!a quantia. de 
100$ com a approvaçiio do compromisso, dolla 
lançou mão e comp1·ou alfaias : para a mesma 
irmandade. cuja. delibet·ação :tppro\·ei. 

da culpa. não con;.;cn tÍa que isto. fizesse cin
gindo-me sóroent'~ a. dizer l'lim ou não, o que 
fiz pela pressão em que achei-me . . -

:::;uppon o ass1m 1av2r com ver a e sa r::;
feito a !';U:l. mis!;i\,·a, po lendo desta. minha l'es
posta usar'c:m10 entender. 

.MontJ Alegre, 4 de Julho de 1883. 
DeV. Ptvma. :lmi~o crea.do.-1\Ianocl- Pe

dJ·o cltJ S. Pattlo R:.o~s. 
Esta\·a com du:l.!; estampHhn.s de 200 rs. cad:t 

uma., reconhecida a ílrma pelo tabellião Fre
derico Ma.1·q_ues de Leão. 

N . ....,.- m. r .. : JUIZ mumctpa o cr1me 
p"!la. lei.-0 vigario Manoel ?!Iari:t da Con
cei.;ão, por S(l u pro c ura.d:)r precisa. ~u_e V .. 8. 

revendo os autos crimes' de estdlionato instau
rado contra o supplicante, lhe dê por cet·tidão o 

anda ! em "Virtude do ual fôra o sun-
plicante intimado 1)ara W!t·-se processar por 
est·~ juizo, visto cotno o otlicial J.a diligencia 
ne~a:s·~ dar ao supplicant~-:! a contra-fé como 
p3rmitte a lei. . 

O suppli~ante r speitos3.mente pede defet·i
mento.-E. R. :M.-1\loute Aleg-re. :3' de Jnlho 
de 188::: .--0 advog-ado, Ped·to .4:lvcs S. Boa.
V<mtura. 

De::;pacho.-Em tr>:mpo dissr.>-lhc. 
~ 9 • 

• . o , 
Ill:n. Sr. J)ão Martins de Oliveira Rios.
Saude etc. Rogo a V. S. o favor de responder 
no 1é de;;ta si é verdacle te1· eu 0ntreg-ado 20:=; 
u. V. S. parn. dal-os ao Sr. Nicolátt · Fa.rans da 
Silva. para applicar n'.1. obra da matriz ou com-
pt·n. de alfaias . • 

Peço. outro;;;im. qu·e me diga tamben1. si sabe 
que por outr:l.s divet·.~as vezes tenho mandado 
entreg-ar :i.quelle senhor outras quantias _para 
o ·mencion~tdo fim. Pc:-mitta-me usar de sua Ao 41') sei qne e~tã.o comp1·adus a;; alfab;; . ns 

quae~ eram indispens:weis para tt.:r loga.t· are- resposta, assim como assig-na1·-ml}. · 
ferida creação. . De V. S . affectno;:;o vener,1do1• n criado 

Ao 5° respondo qüe 11~;nhum Jescontenta- Padl'e JI anoel M m·ia. da Co;1cciçit'o. 

mento tenho com V. Rvma. rois, continu:tmos R.esposta.-lllm. c Rev. Sr. padre Manoel 
sempre nas mesmas relações de amizade, e n;'to l\íaria da ConcciçJo. . 
me consta que por tal motivo haja desconten· Ern J'('spostn. : á stta cart:1, dig-o-lhe ser certo, 
famentos da p9.rte d ':tquelles, q ué para esLc fim que t~ndo V. B..vm. recebido de Francisco Ma
concorreram. noel de Oliveira, a quantia lle 20sOOO para sct• 

Ao 6° respondo que ra:ões pol~ticas da pa:te ;~~!1reg-ada na ob1·a. da matriz,' d~s mesmos 
b (; ::; o · - ~ ... - o~ · '" 

petição, deram logar a que V. Rvma . . se des- tr.~gar . ao Sr·. Nicohiu Fgrans da Sjh·a. o que 
contentasse e d8ixasse de levar a effeito a assim o fiz, quanto a outras diversas quantias 
creação da referida irmandade. que de mim V. S. exige ~aber, ~penar:~ sei por 

Ao 7° que chegando V. Rvma. da Bahia, rue dizer o mesn10 .F:lr:1.ns que V.S. n~ dita sua 
cuja :)ata não me recordo. vi e li . uma petição carta determinara que não sôaquella- quantia 
que V. Rvma. mostrou-m'J que 1lrOvava ter o de que fui portador. como outra ig:t1al que já. 
governador do at·cebispado assentidc na creação h:tvia rf'lmettido abatesse nn. conta das alfaias. 
da irmandade. · que ellc :.\icoláa a<::sim não 11odia fazer por.r1ue 

. Ao So respondo .:tU e é exacto, C]_ UI! fui con- a q tl::l.ntia 1Wiri~e1ra el':1. 20$000 qlle haviam 
v1dado, para dar eontra V. Rvma.. uma queixa sido dados de esmola p::Jr .José Phclippe de 
yor e.stes factos, offerecendo·se-me procurador 

1 
Sn.nt"Anna para a.obra da igreja asquaes elle 

e ma1s despezas gratis. c t\!';Sim_.já o tinh.:'l. feito _(} J~Or isso <'1. ~:;(çcpção do 
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que lev_o dito nada ~mais sei a respeito do que 
de mim exige podr;ndo V. S. desta minha res

. posta: f>l.zer ·o qu ~} _ beru lhe convier. 
Monte Al ·gre: · 1 tlc .Julho de 188:3.-Sou dt; 

Y. S. :'tffectuosn, v~.lnera:lor · e criado:-Joüo 
J1Im·ti;1s d e Olivr.i1·a Rios. 

E.:stava com uma estampilha de-20!) rs. re
cori.he:~ida a firma. pelo tabelli:!o Ft·ed~rico ·Mar
c ues de Leão. 

N. 4.-Mont~ Alog-re, 20 de .Junho do 188::L 
-lllrn. S:· . Antonio Alves Jo Almeida.-Saude 
et·:. Hogo-lhe o t::wor de respinldet·-me em po
der 'de q tt8m está. o resu I t~vlo das e!':molas q uc 
incumbi a Y. S. e ao Sr. Marciano .José Soa
res de tir. tr nn.cnpr>llinha da :--ianta. Cruz n~1.:-n. o 
fim de comprar uina tunica. pal'a o Senhor !3om. 
Jeeus do'> Pn.r::sns d"esta rnatl'iz. 

Sou de V. S. Yenet·::dor e 

Respo<::ta~-s~·~ vig-ario, saude etc. C-1iuo pe-
de lhe resnondo o dinheiro· ( ue d ;: ., -
m.o a na capella dil. Santa CL·uz cntt·cg-amos aos 
Srs. Farans & ll'mão; ó o que tenho a respon
der-lhe, e nada mais. 

cripto que fiz inserir na Ga~eta de 2ô de Maio 
do anno· p:·oximo passado. . . .. 

· Diz tle mais a mais o Sr. Bellas· 'que t:!Stou 
sendo processado por arvorar-me em creador de ~ 
irmand<1des. Honrá..;me ·sobre :i:riodo · ü:i:ri tal · pro-

eu o l'l.!.!'a. o. ~.ntnnio tves rr.Almeida.- l ra-: e a aias, que eo rasse com to a quant1a 
:Mont.e Ale~re. 29 de Junho de 188:l. para o cofre, afim de reduzir-se a apolices. 

Esta\'a sellada com verb:t e reconhecida. a Ora, o t0nente S. Paulo Rios, como juiz pro
firmtL pelo tabr:llião Fre:lcrico 11arques de Leão. vedor, mandou gastar. o juiz de direito não 

concordou, teve o Si'. S. Paulo de entrar com 
Documento' n •. 9 . - Ga:;eta da Bal;,ia, 19 de os sobredit:)s ôOO$ e ficar com as menciona-las 

Julho d8 188:j. alfaias; pergunta-se, onde o crime de e-:;tel
. O vi!Ja;·io de J.I o_nte .4.lcr.vé ao publico.- lionato, que o senhor feudal d•3 Monte-Alegre 
2. 0 -Vi no Diario d"l hontem. Sr. 'Bellas. o seu quer in·ogar-me ·~Si oS:-. Bellas confes~a que 
~sc_r~pt~, em t:es;~ostã. :i exposi"ç:io que na_Ga.:;eta foi -~ juiz Rios que m_e a_utori zou a gastar o~ 

( · ~ , ~ , . 
;';eg-uição at.roz que S. S. promove contra mim di<;::.'io sem a · c1ual não póde haver crime· de es
e contra. os conser••·!dOI'es existentes em :Monte tellion:lto? 
Al~> g1·e. Não r c-: ondo ao Sr. Bel tas. :1 1e nas mB onclni o r. B la d" z 

ll'l.JO ao pu lH~O. a. quem d·~vor :o;:lti sfação de ma1·avilha do mundo é h~wer podido ordenar-sé 
m~n>; at~tos. Di:r. o Sr. Hellas que não é a.!lto- um judeu errante, tal qu:~.l sou eu. O maior 
rida. le : e como ~abo que no processo em q ues- judeu conhecido em nossos dias, melhor de que 
t&.·1 e~tii:o jnntos tae:; r! taes documentos ? Si eu. !-::d)e S. S. quem o foi em Monte-Aleg-re. 
S. S. tem :':ido n.lli minha g:s.r:1nÜH., como diz, Ta.lve:r. não esteja long-e o J1a em que -· o pu
posso desrle já prescindir àe selt apoio porque blico tenh[l. de conhecem quem é o maior estel
não praciso de garantia d··s'a ordem. Diz o li,nata1·io de nos-':l. loc:llldndc. 
Sr. Bella.s '-lue tenho percurrido 11 fri•gnezias, Talvez. repito, o publi ,~o Lenha n.incla de ver . 
SCI)l-:poder consei·var-me em n t\nhnmn. ddbs. responder jury, aquelle que s-~ndo co-réo em 
Tcri o Sr. Bel las a b(Jnfhdc de citat• os nom~s Cl'illl~ de morte, liVI'C apenas em recurso, 
ao m r.>nos d:~ ~.tat1·o ou ·~inco? cs.;npêa de homom de bem. paril. quem o não 

Fui pa.rocho n!lS fl· · · g-uezh~ do Soure e conhece. bem entendido. Quando eu emittir 
Amarração na província do Cnal':i. de cad:i uma qualq~teL· proposição contra. S. S. T Sr. Bellas. 
dellas tenho gratas J·eniinh:cencias~ pot· .p1~ fe- hei de prova l-a. Sei que S. S. está. nesta ca
lizmcmte nellas n:to h::t r~ ~nlos estuuidos como pital alllpenhaodo-sc com soas a.mig-os p:~ra 
alguns que conheço nesta provincin'. .conseguir ser ett pronunciado. · 

Os documentos cu~ S. S. endere .OL1 ;:;o ll"O Nesse sentido tem tele,.,.!·a had aran. 
ver no g-era. izendo sel·em do!'; h abib-in te-:: de a vet· si de l:i. vem alg-uma p1·ancha contL·a mim. 
:Monte Alr~g-re. são obras SIF:s e de seu!) r>shir . Venha muito embo1·a, mas fique o Sr. Bellas 
ros, e a pr.wa é que em l\'lonte Aleg-r.) niio se s~bendo que além dos ca.pl'ichos estultos de um 
contam sei ;;; pcssO(IS na fi·eg-nczi<t innirn. que tabaréo i nconscientc. está o inexor:,vel tri

. ss.ibam ler 0 escrever currecta.mente;a maior bttn!l.l da opinião publica, está tambem a dig-ni-
-part') é como S. S., assigna de cruz o 'que ou- da.de nunca desu1entida do Dr. Quintinq Fer.,. 
trem escre\~e; S. S. ma.nda um delles esl!revcr rei1·a dn Silva, dig-no.juiz-dedireito d:t comarca.. 
e o r !en:t q110 tõ~os a.s::;ign~'m c assim s ':l f<\Z, Volto am:mhã para. mill.ha f1·~g-uezia, an~~s 

Si Luiz Bernardino Mo;eira dos s~ntns d· ';u por,)m q11e o faça. re~ponsabiliso perante as 
qur>ixa c;)ntra mim foi por.'j •te o êr. Joaquim -autoriti:ldes da pt'ovincia ~~ o publjco em geral 
B~llas, irmão de ~- S., a tn.nto o obrigou com ; o Sr :Manoel Alves Belhs por qualq~et· oJ.fen!>a 
promessus o :lmeaças, .. como provei ~om o. es- ~ physica que. por ventura pos~~ 's9íf;-~r em min}}.il. 
. ... \T. Il~- 20::_ .. . . . . . .. - .. 
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pessoa, e a rn.zão d~~sc;e meu protesto é porque 
os precedentes de S. S. em n.ad:1. o recorn-
mendam.. · -

Bahia, 18 de Julbo de iSS3. 

P D~ ~ l\I . N 

~ .. ' ' 
denoda o campeão que, volbndo da pugn::, tt·az 
comsig::• os louros da victoriu, aprescuto-m'" ao 
respeitavelrmblico, traz ·~1f,!o cornmigo, em si

. gnal d~ triumpho, a sentença de desprouuncia 
· :proferida pela autorid:1.de compe.tente no. pro

cesso de estellionato instaurado contra mim por 
mando do chefe lib~ral de~ta villa, a q ttem DeU;; 
de mais j ui:t.o. Em fim., c~~hiu por terra essa 
farça ignobil, esse proc0sso infamante. e em 

autor e factor. Que haj :1. e:>tellionat:ll·ios em 
M(lJl tC AlegTe não h a negar, mas que não sou 
ou um delles. é o ( uc 'í.la<:so n rova1·. A hon-
ra' a mag1stratut·a o ::mnsão, ,1ue aliás nunca 
desmentiu o conceito sempre fnvoravel que delh 
~amru cs hoJ:?0ns .~rnsato.s do p ·tiz, a.caba de 
o ~ I ' -

ce~so de que m·.~ tenho occupado : ~pi·ccicmos, 
portanto, a su::. s~:ntença: · 

dro U, a cl uem Deus gti:tr. le, (~t.c. 
Uet·tiftco e faço certo a todos os q :;e a pro. 

sente ce1'tidão virem que em meu pod:"t· e car
torio existem m1s a.u tos crimes de estel!i.onatos 
Yindos da vill::t de :\Iontt'-AlegTo e ntre par:1es 
autora a justiç:~ e réo o vig~ri0 :\Ia.uoel l\Iaria. 
da Coneciç ão, e r eveJ:clo os dito a u tos :ic~~ca ~lo 
pedido pelo supplicn.nto,nelle a. fi. 7 5 :.1.té 11.::. 80, 
t:;C encontra OS t.cort~S ihs peças j:ediJas 1)Qlü 
supplica.ntc, cujos teores são J:1. m:.1.nei r::~. se· 
guinte : 

P romoç.ão :- Neste snmmario crime elevo 
disct·iminar tres factos principMs q1 :e rldle 
resumbr:\.m, unicos que poderinm implic<w ct·i· 
minalidade por parte do donunciadt•, vig-ario 
l\larioel Maria da Concr'iç~ão : 1° crea~·ão de i t·-

"> . • -
o ' ·' 

differentes quantias, <1. prete~to d.1 i1·mandades ; 
3° reeebimento de outt•as quantias, por <:a usa 
de piedade e devoção. 

Qu:~.nto ao pr imeit·o facto. tenho a ob;.;en·ar. 
que não obstante as irmandades do Santissi1a o 
Sacramento e elas Almas. t err. rn ~: pparecid .. n:\ 
freguezia d e I\!o:O.te-Alegre, de modo indc bito. 
porque sem api?rovac;ão dei gover t:o civil e da 
autoridade ccclesiastica, pois quG d ia;; reves
tem carac~ ter mixto ; não se pode ver ern tal 
prete;tção um delicto, porque ní!o ~9 descobre 
má. fe naquelles, que para taes fins r eligiosos 

. . . 

coneúrriam ; mó:·mente, quando destes autos 
consta üUC a a.u ter idade ãcclesiasticn. foi até 
auvida p:H::l. pre.-;lat· a sun. ap.p:-ovação ná p::l!.'te · 
espiritual. E qu:ll tdo crime houvesse, não 

' seria o pro:;e,so summar·io d:·sLes autos o spro-
.. ~· . I • : • • • 

. . . . 
que regub.m a cr;-·ação c desütui\:io Jas p~:::soas 
j u1·id iC:a.so, 

R.ala ivamente :10 sr.r•undo facto, faco sentir 
que o mdiciado, vigario i\Ianoel Maria d;1. Con
ceiç:"to, po1· esle sum:uario n:1o poJe :-et· incri
mwado de haver fr:m .iulentamento tomado p:1ra 

·::.;i qu~nti::t a1guma ch~ t·efct·ida:; it·manda,Je, . 
A quantia. ·k Guo~ooo, obti~a a pt·o;,~o;;ito da 

irmandade do Santis.sin.1o Sacramento. t'oi re
cdhi.d~• a ~ofre pot· ord.w; ào Dr. Innocencio 
do Almeida. quando . uiz do dit·0ito desta co
marca : d·~ t:1l umultb ~omente 100~000 h:wiam 
ptts;;ado pu r 1;1ã•' do referido vigario, que jà 
iu u•. com e es ci o aCtf ui;;içao c n um sacra

rio e unHt pia. baptisrrwl. como aff1rma a t cste
munhn B:~rnardino tle Senna Lima :t 11. 55; 

• • 1 • • • . 
cofre. Vem a pello obS(:l'\':l.l' qu~ o integt·o D1·. 
Innoc(•ncio de Almeida, ao ter informação do 
cu e s•.'l - ;ass~'l. v~L em rcb ão ~" tal i rmandade, 
niio s·~ l.averb linmach ao que fe-.. si não o do
m:nava :1 con-.-icção de que eram :1qu.elles o::> 
tranütcs lc:.:·aos . _ 

A proposiw da irmndadn d:tS Almas. todâ.s as 
qtwut:ias qu'~ se obt1nha.m ~ram entt·cgncs ao 
thesourcúr:•. qu· ~ as distl'ibuia. :::em fraud,J, nem 
rmi f.~, como rc~sulta dos documentos annexos a 
este~ autos. 

Qmmto ao l ct·ceiro facto pareco ató incxpli
cn.Y0l dc~conhecim•:nlo de que temos 1'nligião 
f.u t;stat n. a CllJ:.l. sow 1':1. se po em a )t•q;ar· Lo
dos os ,,a tholi e os. 1J:\L':1 forn ent:uem sna. fú. e 
expandirem sna cât·id:td0. o l•;lV:tnlar-se qual-. ' ... - . , - . . . . . . - . . . 

. -
tuo!a.;; nbt:das nm oc,·:;. ,iào de procissões. e a 
qua11tia de 2:3.~::"10 J'S . t ir.:da, por dous it·m:1os 
da" ;\!mas na Santa Cruz do ::\Ionte, não appi1.
t'e<.:t~nt coulu pr·ov:1:b robu.:.:tas que dent1nciem no 
vi;.!·:u·io de Monte -Alegre um criminoso que, 
imJmnenHmte, :i. lnz mct·i d ia na. procure no 
braço da ct·uz nm l!isf;JJ·,·,-. à :1.mbi(,\i!O e a tlSilt' :"l, 

e qtte o L1r:.so, á pt·otwia consciencia do sacer
dnle e a j1ts r.iç:-.. i nexot·av.-i de Deus se!'iarn, 
nas a t!tnn.e;; emergeneias. J1 (1 estado act1tal da. 
questão. os unicos tribunae . .:; pm·a o vig:nio, 
f:tlJt• iq neiro nato do seu JH'I~sbyterio. 

Em conchu:ã o : ,_,nt· ~udo u uu falha absolu
t:nntm to basu para pronunci.'a do dPnunciado 
VI !.;·<u·io l\r :tno~ l Maria. da Conc·~ição, nas pnn:ts 
do at·t.. 204 § 4 do codi!.!'o criminal com refe-. ' .• - ( .·, 

:'::) •.! ... 

S•.: tcrubro de 1871, co:uo p r!dr) o pr0motot· (1(!
hoç em ~ua den1:ncia. Fi:1t j1:stitia . Ca ruisi'ío. 10 
de Sete rubro de 1i:lti:3. - Fchnto Brts t.os . 

Desill'Onunr·i tL - Vistos e examinados estes 
auto~ . ere . .lulgo improc"dcm~ a den unciá dê 
tl. 2 , em que o vigario encommend<1do d<L pa
rochi:t do Monto-Al0;.r re, Ma noel l\h1.1·ia da 
Conceir;:!·), é -accusa:lo d e estollióna to, em::fnce · 
do § ·1° do art. 264 do codigo cl'iminal, e do 
:1:-t. 21 da lt~i n. :.::0:2:3 de ·20 de Set()rnbro de 
1871, por falta de pro\·as que o',fulldam0.ntern; 
visto: como, do depoimento dus testemunhas 
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dest.e summario nf!:O r~sulta Cjll~ o rcfc:-it.lo j reiro das almas, e o (abriqueil"O da. matriz, 
vigario tenha. empregado. fraude ou =~rtificio 1! não .sé pôdn. "erific~r extravio de qu:mtb. al
algum, afim de, illudí:Ido ·os seus p~1·ochi:inos. goma e eonsiàet'.1r _ o denunciárjo como crir.oi
conseguir dclles as 'lt:antias indic:!das na l no;;o, accrescen'do ·que, por ordem do meu an-

. 1w~sma d::.nunci:z, a pretexto de irmand :1le das i. teces~or Dr. Inn.ocencio de Almeida, foi·am re
Allllas e . do Sn tlissimo Sact·:tmento 1: para o !' colhidas a.o cof1·e as quantias recelndas do ad-

lni, a qu0rn subirão os :).utos. p ~~rn. jnl~ar c:·tm·o . lida.de das den andas de fls. 2 e 7. e por todo o 
entendet· Je ju-:tit;a . C~-c.mi.são, 1:3 d ·-3 Setüulb:·o ; cxpo!> tO e pelo r1n': rcsa:n os auto:;;~ evidencia- · 
de 188:L -.t?.~,11!stn Jose 1'ei";ei·;·;t rir; F;·.:i.ta:'. : se 1111c o den11ncia:!o v!.gario encommendado 

Suslentaçüc dn. dr~:-;pronuucia.- Vi::;t;·.s .r·st·:s !vbnoe1 :ivl:u·i:J. d:~ Conceição nenlu::ma fr·aude ou 
autos etc. ~\ fl :?. encontra-se a · d . JHlTJ.ei:.L do at·tiflci:) omp1·P.g-ou no intnilo dr. illudir aos seus 
adjunto do promotor a·! !toe nomeado. e:n qrie parochi:s.no-', 1.'1 Cl'nso:;nir àolles quan~i::.o; d:~sti
accusa o vig·ario cncommmcnd:ll.lo d:1 freg-ueúa uadas, mas não. applicadas :t sua igreja, e ao 
r' e Nn:-;s;t Senhora d =-ts Do!·e:; ele ~Jc:mt r.• Ji.l r!gre, euito divin0, desc.mll'~cendo portanto a. impuí:1-
pot• crime d0 est:J!lion:üo pl'evisto pelo§ 4' Jo bilidade de estcllionato previsto p·:.-los arts. 2M 
art. 26 t d~ corfi:;o cr·imiual e )Clo ;1rt. 2t' da ao codi•>-o cri~tlÍnn.l 21 cl::l. ] . • <) .-I, . 
e1 n. -J·)u e :: do Sot"mbro de 1871. por ter bro de ·t::-::71, o despronundo e julgo irilproce

simul:J..do n. ereaç:io do duas irmanà,tdi!S, S·m- dente o surn:nario, P- sustento o despacho de 
tiss_i mo Sacra.mento 0 • :as Almas. ilind indo tl. 77 v., e condemno a municipdiJade nas 

' • • , , . I, 

dando e d issipando em provoito s ·-·u qu:\ntin,.; 
destinad::v; po1· este.~ ç~ ~! pp:·ovaç~o dos re:::pec-
ti\'OS com r8missos. c necestid:des do c lt· .r.. . . 

tVino pi·estad? ~1 ' . . matriz (h respectiYa vi!la I m;i., alg-ul?a co~::;a qu~ ~~~vida faça er~l ~s dito.s 
d? ).Ion.r>Alegr e_ ~ no que se h ou v e o dennn- teores pedt.!os por cert1dao. qu0 bem e fielmente 
cta:lo ·~<Jmo J:.l~mfo:b lt:.ttlllc, ~o ponto _do dar os fiz copiai' àos propl'io~ auLos o a elles me 
como approv:>.aos t:t·'s comprom1sso-;, no wt~nto ;·eporto e doa r,:~ . 
de continuar illtHlinll" e lOSfJilin.r :· s ~nas ovc- V:Li cJnf:·r·ida, e:_;ncertada, subscribta e assi.
lha:'5; ruas en~boi:n. n_rro. cr·ca.:tas reg- 'l la;·mento g-nn. ·la po1• !tiim esc1·~vão e pm· outro comp:l.nhei
as nm:mdaric~ Clo !:\;;),tllls!':lmo ::Sacr::tm!'Dt.o c d: ts rode justiça. pag-ará de feitio deste a. L[Ue tocar 
Alm~~. con;;:t:~ qth~ promoveu o ac .·w;:tdo a or- e :i ru:tr!:'em for contn.Jo .ua. f,;rma do actual 
g?-ni~ação d:~s w_csma:>_, nome:~.ndo m·~s:•s. pro.; r;:gi lilf~nt;) de custa~, d:<do e passado nesta v illa 
Vl~Or1as, cons<;~clO r:anno o;; s"\us com t'Om1sso:::, - ::- - -> . • • 
rs. _an o c e sun .. a~pro,•:lçiío;· r:'\ra o que o1 .:i 18S3. E, eu Frfl .lerict) ?lbr:t ucs de Leão, que o 

ca.pltaLda pro;·a:~1;1 • . c q:w na.o_ ~cou pt·ov:.v:o ;;ub;.,cr -vi e as->i6·nei. Conccrtt~.ün. por mim 
ter o s.ccusado 11! :::.rhdo a bon f e a~: seus P<1.l'O- : e:;cri vão, Frcclcri~.:u .:li ar wJs r.lv Leito . 
. chianos co 
provados os comp!.'omissos p!l.l';! dellcs h:l
'·c·: r quantias, de fe ito r -'ceh idns, c dis;;~
val :.l.S sô em s ·~u Pt'O\'Cito. e llllC as CJU:lll· 

tins de 100$ e 500$ r -:!c -•i)ià:Js par·a npprova
çiTo •lo comprombso da irmaniads do Santis
simo !::i: tcr::mento~ c : :cqi:i si.-.:~: o rio a lü!::s n:'lo 
foram extorquida.". e ll!_'m dolot·o~a-:ucutc hu.~·i
,Ja.~, destlo qti•! o jui:~. p;·ov~dot· llo C<1pdhs a ' 
et·denou, :rl iüs ind~~vid:.uncnte ( tcst.~munha·; de 
fls . 5-t 1! 55) o que d:t,.; r:::ferida;; qu~ntias sc.i 
a do iOO::.; foi recebLhLda. pelo accusado, que a 
empreg-otl om um srtCl'•u·io e uma pia, como_ 
declarou e niio con tr.,:;t:~rlo. sendo a maior· en
tr r~ g-tlG ::tO nog-o•:ioilt '' Nicol:u1 F~\t'ano Ü;J. Silv~1! 
para pll.ga.menlo de oujeclos necess:Jrios ao 
c:nlio divino o j;"1 compr':.'l.rlos (citadas tostr~mt;-

elas almas se on:.rcg:Ham ao tbesourciro da 
pi•ojectad:"L it·m~'.nd::dr pnr ordrnn do denunciado 
( t0.stcmanha a. 1ls . . 4.0, 42. '17c 58) e foram 
:~op ; rlicn.d;! S ú compras d.'} tl t.ensilios e a. missas 
( do.c. n. fls. 9 us qu' 21) e deponnrmtos 
(de 11!!. 40, 47 e G7); c que as outras es
lllolac ,J ~cl::~.s :is imagens pelos fieis, ás exig-r'!n
ci:.s do culto fot·am ret.:ebicb~ pelo denunciado, 
qn~ podi~1. fazcl-o :; na qun.lidndc dc 'fa.brirtuciro 
(avi''IJ de :!G :d.Jt·il de 1_85~;. 14 de Deiembro de 
18~i9 . é B de : .ln.neii·o -de 1Si0), de que derJc 
p1·estar_ contcu:' e. sem que o (açam o thcsott~ 

Da sentenc_:ajuJic!osa cce ac.dxuuos de ,-cr. 
fica pro,•:tlo até:~ c·virlencia que não commr.tti 
erimo alg-n:n. maxim!: o tL~ e"tilionato, eujo 
::;nmmario l'o: a !t·ell ~ en~·cutlc·ado .:oro o unko 
fim de se :nn :tt'l'ecltt' ua' fr·e,:.;·tl'\l.Ía . ' 

Ton: po pr·:.-d id· ., eng-.; 11 0 man ifcsto~ 'tição tor
l'i \'C l ! ! l 

Continno no meu posLo de honra e deste 
n:io me a f. ~.:;t:Lr;)Í j<i irw.is, d,) no qu c der, c acon-
l~'(<::. o qno :tco atc·c·~ J'. : 

U:-g-u lho-r:: e c!nlret :nto do C'i:!t-lr o publico 
emn·,-:nc:<ln rh '1:ue n:io sou esse paclt·o (•s
tcllion::J.t:"Lt'io, t :11H:t .: w·:r.e -~ api'egoado pot· ini
mig-os gml.nitof• ~ ot·g-nlho-mr•. :;im, rlc ser opa-

. • ... ~.. '-1 • ~r:: 'i< . <m . n:t rept :-
tar.ão cn~onr.rou dof~nsores ll::t t.ribunn e n:t 
iu;pt~·:ns::! , n:1. provineia o fót'•L (lell:t. nn. c~-
mara c ~eu:~ do. · 

Findo eomo na Vl\t'dad0 c;;t;i e~sc memo
ran~lo proee~so, que sod. ignorhi11i:t d~t·n:Jo de 
quem o promoveu ~ pa~so a ag-rackcC\r a :~.lta 
mn.gislt•:ttura do pa i~. e bem n.ssir'il :is dignaf.: 
autoridarlcs d.1 comarca (h C:uni:>:io :1. rep ·: l'açiro 
d a i njllsti:;a J·.' r1ue fui \'ictima innoc_ent·). 

. Do mc•mo modo . :lg-J•arle1:-o a():-:; d1st:nctos c 
honr:~dos chefes do partido lil!e:-al, assim como 
aos dignos lib~raes, conscienciosos, -que 1.1ni-
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sonos defender!l.m-me em ambas as camaras 
meús direitos conculcados. · 
Agrade~o aind:l. ao br·ioso e independent·~ 

eleitor-"ado do Camisão os favores que me prodi
galisotl nessa emct·geneia. A' illustrada re-

- · - I • fl" • i· 
modo bondoso e desintet·es<ado com que fran
queou-me as columnas elo seu muito concei
tuado jornal. 

m summa, agr:J cço gera men ·e a o os os 
cavalhiros qu~ directa· ou indir·ectamente se 
interessaram por mim ne--ta que:;tão. 

Torno em fim para o meu silencio, dond~ 
sahi, apenas piira defender·-me e onde sempre 
permanecerei, a menos qu . .)não s~·ja provocado 
pol" quem que!." que seja. 

Mont'Alegr·e. 24 de Set,:ml>ro de 1883.-Vi
gat·io .:.11 anoet 1l:l a;·ia da C•mceiçrZo. 

::\Iaio de 1883. - Lje1·seguiçut::s rlo tcacnte
col·onel .:.11 a;wel ill~Jes Betlas contra o copitiio 
S. Paulo Ríos.-Ji ont~ ..-1leg1·e.-Desta loca.li-

a c ·escrevem-nos em üa :1. e · .J c o mez pl"o
ximo passado : 

« Realizou-s~ por fim o monstruoso nttent:~.do 
con t•a o esc:·n·ao e orp ao.~ es t'l. Yl a nosso 
amigo Modesto Rodrigues Costa do Braz!l, 
segundo espalhavam já. ha muüo Lcmpo os H
beraes. Este digno funccionario foi pronun
ciado como mandante dos fet·imentos feitos no 
celebre rabula dnste fôro Silverio AEpi.o lh
cellar, o qual, tendo muit•)S inimi.~·os neste 
municipio e na fregue1.ia · do Mundo Novo. e 
não sabeado n q_11em attribuir o fttcto, entendeu 
q~e et·a. melh?r .iogal-o :i. conta do pobr·e ~S(;t·i-

, , .. • t... r.t,., 

niais ainda pcrseg-uu·era-n•) como conset·,•ad·>t· 
qu_e ó, e tP\'e coraget:l IJ:tstante pa1·:~ não 

E neste caso, qu:.:.ntos inconvenientes e pi·c
juisos :.'ts partes. sendo o maiot· culpado :tqueUe 
jui:r. ou corporação lu::: lllo d.eüet·iu o 'ur;\ meu-
to . 1 o governo e o L' •• 1u1~ e n·elto nao 
inLervim·em '3 regula.ris:m:~m es;:~s cousas, que · 
hol"I"<Jr, c1 ue hot'L'or pat·a este fóro ! » 

Doc. 11. i1 e 1.2.- Oa~etas de, Bahia de 
.17 <.18 Julho de 188:).- ( Pei'SC(]ttiçües dr:.. Jlc~
noel Beltas coat,,·a MMlesto i~odn!}t~e.~ Cúsla 
du Bl'a:.it ).- ~Y .. -oas pc1·seg~~::çõcs em, M o,!te
_,tfey.·e.- Ao g-o-verno.- O tenente-coronel 
~íanoel Alves ~ellns :P.;àO q_uer convenc0r-s:, ~e 

:.. ' (\ ' . .. • . ... 
um:1 política dt.J odios e pet•seguic;õr)s, COt!IO a 
q uc estú f.L:r.enà.o 111.is :a iufdir. locaiid.:tde. 

;: c sgccgo M> governo 
coreucl Bcllas, u 1uauddo ~ia t·!rl'a ! P,mt is:> '· ti o.os tt'ibut{á~~s dü p:tlt. ! 
entt·eLanto, quantas l;r·upe:lias uã~.l conmwltcu ,·, Ainda e"t:Io cpH·nte;; as c~in:r.as do infoli~ 
tenc>nte-coron·?l Belhs e seus amtgos snusm·- e,.:criv:1o de Ol'pl.:.:.1o-: :Modr~sto Rodf'igne• Costa. do 
vientes ao seu p.Jdel' cl.espoticiJ ! Bt·aúl, ((Uo depois tle sus:lenso ~ pt·ivado das v::tll· 

Neste processo, tanto no inqtH't·ito como nn. lagens do seu C:llpt•ego roi llltl.is ai uda envolvido 
fot•maÇio da t·ulp:'l., o rabah Ha.cellar, rplH ci"a I d·· propollit? 0.i:1 um processo ~0 f~rimento:;, c1ur} 
a parte, rep1•r·scntou o trist'..l papel tlo juiz, . nnnc~t pt·atlcou 11"111 :ri:1ndou pr:tttcar. morrendo 
e:;criv:1o c; Le:;temünha. afinal !1.0 pe~o dos dc~g.)~lo:~ dessa pC!'seguição 

Ellc ó ~"JUem tlirigiu trtdo is~o. politica~ eis 'luanJo ~UJ'g'C de no....-o no,·a~ per-
Não é tudo. · ~eg-ui<;.õ~s contr·a o mu:to distincto e zel'Jí:O 
O distindo ~r. rapitão. ?\Ianoe:l P(~dro de \•lgario desta ft·cg-Lteú:t, contra o qual vive rr~-

S. Paulo Rlos, pt·opl'i· L:lriu abastado c illll i to !:ollado o s·mhot· d~ b::tr<t<·.o e cutdln desta. 
conceituado na loc:i.lidade. n:1o clucH·nndo pre- villa, unicamente porque u:lu q•1i:r. f'SCI':.wisar
star·sc à t•1rpe pcrseg-ui<,~:1o do e~ct·ivüo ;\Jo- se :to scn m~ndo! O ct~h:brc collector Antonio 
desLo, como juÍí: lll uniei p:tl orn rx"rcicio. o q U<! Manoel F en·,~ir:\ J.r) :Men~'zes cur.1 prindo :~. 
fazem então o tenent':!-coronel Bellas e o S<!tl ord(~ru do m::ndio, arvorou-se cu1 pt·omotOl' 
~ • . '1. - ·. '· . • • • •• . 

::> o 
·Tiram desp,·ticamentc o capitão S. Paulo supposto crirfio de eitdlion:::.tCJ, l{Ue sómnnte 

Rios do ex~rcicio do e:;rgo, t\ prete~to de q u<: · existe nn S·~ u eerelJrO e!lcandr~cidu pela p:1 ixão 
pt·o~tou juramento do m~Shlo car;.;o no ultimo partidaria- e come si semC:llba.ntu tJrodaclo de 
ciia ou no dia. sequinte do prazo de 90 din.s que pel'seguiç<i:O politil!a pude3·'e cala1· no aniwo 
foi concedidn para pt·estar esse .inr;:ll1ent" ; dos homens Je bcrn e dos tdbnn:::.c.':l. 
àrio-n'o ernno tcstemu:u•a do monstnnw pc·o- A fabl'ic.::•. dos pt·oc '·sso", parec •. vai contiuu::.r 
cesso, e fazem entrar em exet·cido de juiz ' · ::t. func .iion$-r ;j;), ::cndo apoatad~) como a pl'Í
municipal Jua. q.ui rn Al \'(-'S Beilas. pl'esig:· nt~~ (hl lweÍi'a. vict.i~a :.~.gora o ll•.· sso amigo professor . 
camara manicipal o imHio do tenonte-corouel l\1anoel.Joá'lUÜu l:hneto. _ 
Bellas, que lo::o manrlou Üll:imar do <J!_.:corrido i P:.n·eeo tJU'! este nrio é ó melhor meio de 
zo capi~ão S. Pa.ulo Rios, por uma pol.'tii.l'ia . !! ra:r.9r poliliea, Sr. tenente r:o1·ouel Belhs.: j:~ 

Isso e~ mur:wllhoso! não estam!.>~; no tempo dos troncos e =ts~a:.~sma-
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tos; o povo de 1\lonte Alegre que1· respir>~r ; é 
livre, e livre e in lependente é o eleito:ado ! 

Peuimos garantias, ga;-antias, gar~ntias !
As victimas. 

de_ negor.:io os S1·s _ Antonio Dias de Al 
rp.eida e Jos.S \'loreira de ·· Freiws, por ca
panga:; do Plus-ultra dest:1. terra, e ao. de
pois .. sabendo-,;e _ quo os memws : capa.ugas 
i:nn atac<tr-m~ em cami 11 h o, com o fi.ru de 

m austa noticia de have:" f , ihcido nosso d ·di
cada amigo e co-:·eligionat·io J\Iodest<;> Rod1·i-

.. gues Costa do Brazil, no c}ngeoh0 dc~aomina.do 
Bon1 SÜ•:ce :::so, da ft·r)gueúa do Rit,.chão d·~ Ja
cobina, propr:edade do major t:ze,luiel Ro
drigues Costa do Brazil, digno it·mào do finadrL 

Dr~ixou •! SSO no:;so infJliz amigo n:1. mais 
inconsolavel viuvez e o1·phandade sua. virtuosa 
esp 1Sà e d~z fill1os, qtle ficaram sem quaL1uer 
recurso de vida: a. não s·~rem soccorridos >elu. 

vi encia. 
l\latou-o a política vil e sektg~D:l.- dos poten-

tados liberaes desta terra. -· ·--· .-o -::-.o 

' . . 
Cunha Filho, desencadeiou-se cont1·a elle :Ül'O:t 

n:::.o vo armos no IStlOcttssWJO · r. Joaquim 
J eronymo F'ernandes da Cu t1ha. Filho , pois 
que o re~ulo Je al·le~a receiava ~~~r infeliz na 

lento de Sento Sé (o Dt· . Juv··ncio) veiu. em 
vcn.t ;.;occorro o Sr . Bento Caetano de OE
m:, ira, rar.cndo-me ver a . raz:Io d'} seu en-
l;ontro. .. 

Feitas as eleições b•m npesar- do mandão sem 
C!"e nç:t, porque C\)nscio do seu nenhum presti
gi:.>, rnaudou capangas a1·mad"s percorrer as 
r-uas in-:uitando-nos, !Ísparando centenas de 
tir >s, leYando o !iovo ao nüior desespero, e pro
mette lloio o:· or· · m 
Não compur~cendo-l;e nas dl-lições pl'iwaria.s· 
em r:.tr.iio d ~ n~1o ter fiH·ça local, ma~tdou nova
mente seus capaug_:lS armJdos a insultat·-nos, 

perseguição, wanifestadct ern susponsõe,;, in-
juri ts e calumnin,s na i·n · :·E\nsa. d:> l ur:\ r "' 1- c- , 

tou- 110 t:1o p~ nos::t. i mprossão q lle nunca mais plant::LVam o tct•r·or n'el>t • parochb. De;;de eu
gosou saude perfeita. · tiio era. urn clamor geral. p :reda. que tantos 

Succedeu mais qu1~ no dia 1 u de Maio ' '1'0- horrot·cs niio p<wtiam de homens, mi.l.i ;; sim de 
ximo pass:1do, fvi e"pancado Silveirio Alipio vis anim;L::s: ouvi·'t-se a qnalr}uer hom, quer d:L 
Bacella.t•, advogado de tod;;,s as C~\usas mas e· noi te. quer ·lo lli.1., oit··nta, cetu e ma1!0 tiros, 
que por iss::> cout~ inuu1U:•r;1,,:; e figad:tes inim.i- que c:msavam v_;t·d~~eit'a e descommunal a.itli
zades, Bac Uar ·ficou vacllante soiJr \ a autot~b:: ·-çii.o ao povo. ~m 111as do:rnr•z de No\•ernb1·o .le 
do crime, mas os che(es resolveram aíJroveitar 188Z vindo eu a.l ta noite de uma confissão. ao 
o ensejo p:uu. mo,·er mais urna p ·rseguiç110 ao chega1· n'osta pat•oc:hia ouvi qucbr·ai· espoleta. 
nosso infeliz .:imi:;o. · c: ue f ·liu ncnte não dis• > ro a.· ·. · 

om o o o atrope o ( a . .J US 1ç;:., com os Aos :) dias do mc:._:r. te Junho do corrente anuo 
maiorP.S c mais cynico;; csc"nd;J.llJS j udici:•e.;;;, == rui ::tacudrJ c victima d'3 h.:clionrios d · • su.t~" tos e 
foi dle inesperatlam~ nte pronuncia lo ~omo ir~sultos e lll alto e uom SOlll , Pl'vwettendo m:~-

• • , . • 0 ·-mo pll l' llt:ll c:qm;uga âo nurnem de tO• lOS OS 
- esv~~triar-se repentinament~~ dei~a.ndo :~, , , al.uu- te mpo>:, subrlet::g- :do :actual e scwprc o mesmo 
. dono ::-; ua. nuwero;;u. r .milia, e ac:•Jlhcncio-se pnr o:·dcm de snu. nntlhe ,·. q ue em vur.es in
lo:tge J.ella no engenho de s ·n it·miio. A !li, f· ,rnao.; alrlLh!a. a attonç~1o dos mor:v!ores. Mo.n
porcm, apú:s:onott-se ·de t :l sot•te, que se:;s daüdrl vit· P ' tl' ::l. e!:' t:L ft·e;;ucz ia n!> to - mesq:~inho 
m:lles se aggravat·am n.o ponto de da1·-li1f) :\ l' ''~ulo. fonle de ~ulu : unias, um :lesol'deiro, 
morte. ebt·i .. ig-11al ao se•1 atUo, hornom turbuiento qn!: 

Cai:l. a re ':pons!l.uiliu:ule dessa ruot·Lo pr0.~n- a ! r:.~o cou \ll)citlo por :uu; t\ls log<tros. ~olll o lim 
ttll':l. sobre e:>sos homeu..; c1·ucis, sa::J conscw n- d:• mat:tr. in•,;ultal', ··spuncar ao~ que não cp i
ci:~ o sem ulm:t, <:ontr:L os qu:tCS !Jr:l.Jam piJr zeram se ~u i~ rne tte 1· à ~u::t. Yont:~de . pois <lu
vingança :tB Ltgriruas ch viuvez c~ <.l:l. orpha.n- 1·a.ob mcr..~s foi 0::it:l. ft··~gueÚ'L theatr•J do nc
d:Lde (h!:;:.un:Jart).d:l.. ~ goras =--cenas, ,;:cndo to. los ::ltacadüS em su:L r r!-

Doc. n . 1:1.-0 •iga,·io do Ri·,cb:Io a ttt·i lmiu 
do ao · .subdeleg·.\do do Riach:io q ·,alqner 
!l.tt~ ntado contru. tt san. vida.-Grc~cta ela. B 11lâtt 
de 25 de Ou:ub1·o de '18i3.-Aos Exrn:; . Srs . 
conselh.ci1· · t> P 1 ,. • 

B:thi.a., Dt·. juiz de dit·e~t'J ~::: comarca ~. ao 
publico.-0 padre Joso Nunes da Sth'a 
Carneiro vi•,.·i rio encouJmr!ndado da paro~ , o 
chia do Riac:1:1o de Jacobirw., ~ fim de quo~ 
fiq11em de sobt;t~,..aviso as autr>~:dades com
petenres, vem d·•clat·ar .d : p :tbheo . as ag-
crressões de que t:·rn std' alvo nesta ft·e
guazia. mui principalmente nestGs uitirnos 
annos. 

Aos 29 dias de Outnuro po anno d•! 1881. 
tendo' ido ~' ci la.de de · .Jacobina, -fo1·am nesta 

.freguezia atacados pttlJlicamente em suu casa 

pu taç:1o. em sua:-: propz·iedad .~, em sua pro
l 1)' ~ a. ro :xi <lenci ~L , por lJUlUÜO e,; te tct•rivel 
mons t1·o po1· orclcn1 de s:··u a ruo, per:.:nrri:l. as 
ruas armatlo insult n:.lu noite e dia. fura. pu
biic .uuentc assassinado, te ndo csp<.n ·~ado . a 

· . . . .,, · , · Ilo-as fJI'Omew ·ndo c1er-
ruba r as ' casas. matar, ~ 1 po lera n 10-se dn~ fa
milis.s e :1.0 de:lois fl !Q"il' ; dcdaral'::t em a lto e 
bom snm, qu~ et·a curnpduot· de o1·d .. :ns do seu 
a.;uo o {.!'ra nde Plns-ll!L t•:.t do 3 om Sucees•o.)~ão 
tcn ào n.inda eon~umado e levado a elf· ~ ito ssu 
m:: levolo (lcsi(leratg·m, , deebt·a. une e lle es!:à 
:teima d ;.l justiça~ -•tue não pod;~~do tirar-me 
da pat·ochia , que h<' do insult tr-rue de todos 
os wndos e a ouLt·o~ . m uitos e llll!llm~;nt.e que 
tit·ará. a minha Y i(h, pois que t em bons ca
pans-a~ or:a s ~:H. fazeuda pa1·a pyr tet'luO ::>. minha . 
exi:;telid a c de out•·os muito~-:- · 
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Corren<b pois ri;;:co minha vi<h e de outros 
desta. fl'eg-uezia, v:•nho pPrant<! a-, <Httori.::htdes 
Cll!up:;tentes p~dir garant:a par:l mi:n e para os 
oútros. Fi<.:arci tri1nqoiUo com a pr :~s·mtc de
c!ari1çii:J, :-n po1·ém for insultach, a.s~a10sinado. 

' ,J- - •• 

Riachito de Jacobin::~. '18 de Set0mbro tl0 1832· 
- Vigario, Jost..! _Yune S~l-va Cut;zai·;'t), 

V ii(a Nova.-Dcsc;·ijJç(r,o do s 
í'at:s da ri.ila _•,-ot:a-

Que hypocritas l ~ 
A posic;ão do Dr. Alexandt·ino eomo juiz 

nesta tert•a ó tiio ano1·ma.l, c1u·.~ os Exms. -Srs. 
conselheiros S:-ll'aiva. e: Dat1 ta.s i;<sr> perceberam 
e nota.1•am ao coronr.i Gním:.u·ães, quando S3 

'7' • ·-

0.:: missivi$tas cksta vHl:: ~ para o Diario c 
para o D1·. Juvnncio,and!lm ~i.o cegos de paixão 
lartidaria. ue nü:o vem r ue em : sun;; accusa-
ções :10 D1· .. Annibal clles se co1npromettcm 
mais a si do q aG :iq nellf• a quem d1's~jam ac
cusar,porriu~ nessas accusa.çõcs frivolas e apai
xoa~das quanto aleivos::~s os espirítos impar
cin"s vé1u logo a. propria defesa daque!lc ma
gistrwlo. O ,juiz qú0 d8sej:.t l.Jersag·ui r não IJl'O
cc·de~;'.!orno tem procedido o D:-. Annibal. Quan
do 12 m 1881, '\"Ísa~dc-se já. a almejad:~. remoção, 
desencadearam co"ntra ellr~ :<s suas iras e qui
z•:ram pintai-o como juiz per;:;cguLk:ir, apenas 
n•eram um .teto que a egar- o proce~so e 

responsabilidade contr-:L o supplr' nte 1.~e dele
gado Joaqt~im Pedt·o a: Oli:·eira e que ~ Dt·. 

b 
publico tea ~ido este um processo instau rauo 
por queixa particulsr, mui to tempo ante,;; do 
alistamento eleitoral e da elei :ão m~rai, e or 

desta loca!id;do, em data d·~ 20 do pass:tdo: 
' motivos de 1nteres:>e t•articular da. pa.rto qnei

xós:i, t(qual se vendo tiio 1_)ersegnid~t e violfm
« A notici:t po~itic~ qne o Dic:r::a da Bahict tad<L t:m s<'l Us dircit:Js por aquolla autoridade 

publicou, cru d:.ta de ~(\ ele Ag-osto ultimo, com policial, soccot·reu-s::- a esse meio ex.tt·cmo em 
o:titnlo- Pe;·s .. ·r;rti(·lj.-, a iiúc ,·t.tes, e foi tt· ~m- · fa.lt!l. dr~ recur~os civeis. 
script!!o no Jor nal rlo Comme;·cio, é mais um:t Segnira.m-:::e ao d·~l)OÍs, em 1882. o proco~so 
dc;;sas com qu•\OS arui!,!'OS stt mma1i1entr.: Jl i '<Js- do supplonte de juiz m11nicipn.! .io~é Joaquim 
ti;noso . ., c influe il t-cs do Dt• . Juvencio Alv~~s de tlc Farias. e uttimamente os pr·ocossos·~ contra 
Souza tem pretendido faze ;· ohrli. par~ art'0da- Benja min Constant Bet.et•J•a, supplente de dde
r em. <h:sta comar?a o jui1. conservador. qu~ ó gado, o !I·Lmo0l B('nto d ; L Silva . vereador ser-
a.1as nru:v gn.r:m w. oca. c um o s a.cu.o v1vo · v1nc o ' e .J:nz em ca usa cspecut • m;; aur~ os 
aos latJ·ocinios e CSfH'cuinçõe& do.-: taes ami- ta mbem por queixa pn:-ticuiar até de elei
rl')S, e pois q ne e pt·eei,o;o aniqnilla.1·- ~c- to r libera.!, á ex.cepção sómen t <J do p1·ocesso . . . , .. . 
se i.Jat•a. a. Yilb Nova t1m j uir. liberal, escolhido 
n. declo. :-;cg-,.ndo apregoam, como si n:ir• bast:l.><
scru par.1. es;;:L obra (k destruição as bel! as bate
rias do ~Io nt" .\lcgt·e c o afaron.do Sento Sé ! 

A vcr.!:tdr! dos facto' •·s t:.i. comptcta.mcnte in
Wl' ti .l:t ·n· ~t:t nuti c ia. e. d·· ta.l"sorte,quc o pt·o
pr;o D ~· . \ :m:·l ntlri no lJia.s (;ui ma.t·ães, jaiz mu
nicipal do t"i"lllo e fi:ho c1o coronel Antonio Pe
I'CÍI'~\ c;ui.m :w?ir~s-nm r1o;; ch ~fes potitico'- d~ 
com·1rC:t , J1C· •ll tfio inclig-Mdo t1tW não occnltou 
"s sons s:mtiltlen los fi. dire t·~as pc.:;;s:;as-di7. ··n
dn 'filO h f:m~r um protesto pelo Dim·io r.l·1 
11" /d" . Si o fez . nfio s(~i: a·indi~· na~~:io. por6:u. 
d ;·~l; • jni :.: . ''"t'dndr~it·a. 0:1 fi n .:;id:1.. f: 11 prsscn
~ia:h J•Ol' pessoa;; i nsuspc; tas ao mesmo,c. por
t ~nto • . aos li bct';l CS:, po i ~' qne o:: Dt·: jai~ u: um-

o(J'icio, o éi.:: os unico~ fac tos rlue t•epetida
msnte a.r~roscnt:tm p~1.1·:1 justificar perseguições 
<\ liberaes t 

Saib:1.m, po:·óm, que essea pro~cssos ClXpri
mem ;.;im perseg-ni~ão e violencias. assim como 
gauanci:l tor·pc de ·iinh.:-ir·o o nspoliar;.~io :'1 p:-o
priod:ulc a.theia-rua.s é cont.t·a. "s"'as p:u·Les 
que! xo~:~.s·que .o:-: i ntentaram como victimas~que 
r~r:'~m, da-: taes autoridades processadas que as 
p8r ,;eg-niam ern seus direitos, como toda Villa. 
No\·n bem o sa.bo c os rcspccti vos pi·oces ~os dão 

: :t. p !."0 \':1. :1. qnctn o:; rptir.ct• ler·. Ot·a., pó te S ' ' r 

taxado de !)Ct·scg-ttidor o J'ni7. nne no neriodo do 
. ... ' 1 • 

p::rto de s • : i~ :1nnos do .iudic::ttn rn. or<lenon 
a pe uas um pl'occ~,;so d J responsn.hilid:tdc contl'<\ 
I.Lm supplenl;c de d~leg-ado .. que pr:'ntlc :ls 

' .. . . - . 
11tir:os d o pn.r tido libe!'n.l. lhe cer:~o na. ca.sa , e isto unic~mente para dar 

Fac to, porém, not::tvcL os librmu's e o Dr. dcsab~tfo pr:ss·-;al a um amigo~ inimigo it•roc.on
Jnvencio não n.d\?,m cm·ial qu0 seja joiz do di · cili avcl. de um sen irmão, do q ual es!>e' pobre 
t cito desta com~rca o Dr. Ann i.bd , po1·q uc um home:n é:,a.r:grcgado ~ .:~ 
seu. par('nte pt•~tendcu em 1881 se!' cohito de- :\ão ="'1 faça, pot·ém, lUUito bar ulho em rod:1. 
puta.do geral por este vasto dis tricto elei toral dl3s tcs qua t1·o réos e amigos «summamente re
a. que pertence Villa Nom; ront r c·tan to f[l1C co::nmondaVI~is)) do Dr. Juvencio Alves e que 
acham muito curíal o Dr . ~\hxfl.ndri no adrui- foram processado ~, is to :é, .Joaquim Pedro de 
ni~tr.at· .J U~ tiça : I? uma lo~n. ! ida.d''. em que. :···•! I OliY~ira, .Jo;;;é ·~O:l.lj_u im de F~.t. ria~. 1\íanoel Bento 
pa1 o cb.rde pohttco ostenstvo, chew de p:u xot.:"> <l<L Sllva e BenJ ~"'Ltun Gonstan_t He7/!:'ra! 
o odios vr·~fundos ...: i nv('tet·ados}o pa rtido e~ n- 1 O pri;~~eir· o é u m pobr? ho~om analt~hubeto, 
seovador ! ~ · - 1 ht. '\"radOl· do coronel Gmmaraes, na l\hs<;ão do 
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Sahy. e _é tal qual jájfoi dese1·ipto na Ga:;eta I E é pelas- noticias c o testemunho de taes· 
ãa Bahia de 6 ~e Março do co_:·rente=:~~~o. . r~os contra o jt_liz _que os p_ronunc_iou comju~- ·• 

0 segundo e um verdadeu·v o legitimO ra.-~ tlça-q ue o 1J2Ctno rla Bahta e o Dr. .) uvenc10 
to!1ei1:o, e suas :atonic ~'s dão p::tj:a um volume, ~lu.erem l~~yr;~r a condemuação do h?nradó Dr. 

- nav v1vendo aqtn de outra cousa. Dou um doce ~ JUl:r. de <Hrelto destt comat·ca? D1zem estes 
l . · .. 

meio de vida. 
O desembargador dest1 Relação Silvestt·e de 

Farias o conhece bem, poi;;, n.té ho' e, nio 1oud~ 
rece )er e e a uuportanc1a r) umas vaccas 
que, qtlando juiz de dit•eito desta cu1r:arca, 
cl'iadas aqui dentro das ruas, e fiue:::. referido 
.José Joac1uim de Farias deltas apoderou-i:e sem 
mais nem menos. c.;. 

O terCeiro G íamb~m muito conhecido deste 
desembargador e do honra !o des~mbat·gn.dot· 
Rocha Vianna, quando juizes ne;;ta tcn:1; tem 
mil pGccados naquelle calombo e é rabula que 
veit~ já t~ngi.do ~e Jo::zciro o .Jacobina. ; .te:~t re-

r < , ·~ a ~u· .. ! s m xpe-
riontes e ignorantes cujos lJens expoli()u vio
lent:~.mente, ü é, Je m::tis.a m;Üs assassino como 

1 

estilo em cartorio. 
O quarto e ulLimo é um retir:~.nte q uc a.q ui 

chegou aco;;,:ado pela ultima secca do Not·te, 
trazen o nw.1s ame a a suspetta que COl'l"C -o ser 
lá em sua Let·ra. indiciado em um cl'ime; é an:ll-. 
phabeto como o capitão Joaquim Pedro elo Oli
wira, e os seus de.;;:pachos como o;; deste. 
qu:md0 nutol"idades em exercicio, :-;:To dignos de 
figurar no <:Al.mana.ck :los l{is ~·s e Galhofas » ! 

Este individuo foi nomeadO 2° supplentc do 
delegado por inJicação do car1itão Symphronio 
Simões Fet•t·eira, em falta de outro pat';1. esse 
c:1rg;,, e~" ~econ:pens:t <lu;J deu deu ao ca,.it<1o 

y l 1 ') 

aos inimigos co-rdlig-ionarios cb me•mo C:l

pitão-quandl) romperam a luta clue trouxe t•lu 
, o "t o 

0 
,- I • • O 

0 0 
o' "J ,... 

delegado, unica autoridade libm·~d, al i:(s. qnc 
mostt·ou aq ni desejo..; do cumpt·ir seus df'Vét•es. 

Tendo estado mu tto poaco lcn_tpo t!lll c·~cet·c io 
pt·oçedeu o mais it·rcgularmcnicque é possirol. 
propondo n. demissil•, ·lo aetnal carcot·ei t·o no· 
mc<~do e pelo c:q,itiio Sympht·onio JH'oposto, e 
quo ó cumpridor do seus cl•:\'ct·cs e salJc-sn <JU:Ll 
foi o sou procedi111onto :L r·••spoilu do l'Ol1Uot1uc 
teve logat· na fazcnda-Dio:.:-o-pcrlcuccratc a 
F:l.llslillo .Jusé do Souza, a.->~inr coano o l•t·occdi
menlo que tamucm tevo. solLando 11m ladt·:io 
cotll'esso e pt•e•o com o ohj•!Cto elo t•oubo nas 
mãos. t•oubn feito ~" um cn.ixeit·o de cobrnne:u: 
do ne~ocianlo Felippo N~t·y da. Silva; c, o <juc 
é mais. sabe-se l1ue elle esta\'!\. rc luzindo o 
juizo d:.~. delegacia a um balcão do negociu em 

ridades policiaes ha.. muito tempo, pelo medo 
que têm de ser processados; ruas a razao é 
01:tra e ê a mesma a ue lr::vou o c~ni tão S m-
phronio a propor o tenente Bcnjamiu1 para sup
pl·~nte de delegado, e c que debalde pt·ocuraratu 
~qui pessoal apL~4})ara. esses cargos. Est;;. é a. 
verdade, e quem quizor venha para câ ver co1n 
o;; prop!'ios olhos ~ e si o resto elas a.uLm·i.dacles 
policiaes que existem na CO!ll:a·ca peJ.issern as 
suas demis,--ões~ o scrdço publico pouco ou _ 
nada perderia, p:>!'que as poucas que existem 
não pr•.>.st:.uu, pl'Ot•~gem o:; ct·iminosos e animam 
a perpetração do;.; Jelictos por ialta de pi·e::;tigio 
e _ rç:... mora. . 

De,;ta ccnsu r·a '!xceptua:·ei unicamente o sub
deleg-ai o do Santa Ephigenia, A.ntonio José 
:J . • - • • 

mcs:no. -; 
O co1·oncl Antonio P~t·oit·n. Guimarã"s. seu 

p:tt. corutua n<lant ~ superiut• c tn.ntbem cllcfe Jo 
JnLI'lido, i'CU·IO liOIIlc:l>IO <{CSdO jf)(jj dit•e ctot• dos 
ln lio:; ttL i\lis::;iio do Salay :ü,·· hoj•.) n:1:; consta. 
quo liv.:sso til·allO o titulo cl)m ' [HO devia servi1· 
o Cllll•l'Cgo. assim Ct)IUO n:io consta qne cru 
Lel!lpó al;;mu t ;ou(m pt•cstado contas chL admi
nistt•:tção, \'i vendo ~~omo te111 vi,·ido exclusira o 
cs•~:ln:ialos uncntc das t•cndns pct·tcnccntes aos 
inl'elizes juclios. qnr) npt·zm· do [10lll~os como 
s:1o n r1uasi confundidos no mnssn. g·cral da po
pubçilo, :~.qui viyc1u na uliscl'ia e em um aban
dono lastiuwso. ~~~sim como em allaudono e 
5\t'.lt'\'tudo de cO\·il de cabras tambem í estú a ca-
pclhl. d;L padroei1·a dos índios! · 

, · . · · · , - ~ ·l hd · i ·a s 1 

confm·me os co lJr ~:;; ! '? uma constante e geral i ndig-naç:Io da população 
Ora bolas. com esLes amigos summamcnte contr:t o coronel Guimarães. 

recommendaveis do Dr· . Juvencio, que aqui só E' um cl:J.mor geral, e é uma vergonh-a! 
os poderi:J. achar deste jaez ! Os uobrr;s índios vestr:-m-se mal e ú stta cust:í.. 

Sabe, poré m, o Dia;·io r.l a. Bahia, quem fornm e anrhm mortos de fomo. c alguns at(: esmo
os autores da :al noticia que transcreveu em b.nJo par·ticularmente, cutretanto que os ter·
suas cohunnn-s? Segundo deu a entender o p1·o- remos da nü ssão suo dos melhores e dos mais 
prio Dr. 'Alexandrino os autor~s dessa. nôticia-- fertcis desta comarca e occupam uma vasta arca 
são dous àest;_:. s mesmos réos processados-.losé e extensão toda occup:1da de rendeiros; que 

- ~ .Jo~1quim de F'l>rias e :Manoel Bento da Sil ; a, nenhum su dellr~ s deixa ele pagat· a renda ao 
verdadeiros typos d,~.quellas espeluncas dos ro- _. coronel Gt1imariies ; por·que c1uando não têm di
mancos do E. Sue e Ponson du Terrail. - ~ nheiro, não dei~'" - esse coronel comm<'l.ndante 
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~n~erior do_ r:~ cepe~:: em lYroiucto~ de lavout·a. 1 quaatia. n~ ~?ldo dos outi:os soldadQs, e po_: essas 
tannh.'l., mtlllo, fmJaO. cafe, ta.p1oc:t etc., uma [ e outras Ori!ÇOU c 1m o ar.•leg-a.uo de P.ntao, ca-
vez qt.te útt•·o 1l o 'J'~e ou,·o ·o:t!r:! _. I pitiio ::;y,.ophronio ! . 

Tambem os indios ving-:lm·:>) dellc. tLUali.do. 1 Co:uo a:·r·eruata.ute dos direitos p'rovinciaes, 
em suas queixas consta.nres. cham~:~-n·o o -em 1873, recebeu a quantia de 1:2378710, pro
C1 nicn corr.1 ):~:ro ·rh :ilav ··ndko e c u:md · · (.> - a&~ã.d dos bens ·lo falle,·id ·, pro-
dizem ironicamente: J.Yu::sa~ s~- t!W:"(t, come Í·S:>Ol' .José Domiligues, S'!questrados em exe-
1l'I.Üt9a.o • .:.Y os ser, s.~íthotn c,;;n·· f t?.i)i.J etc .• Os ctlção da fazenda. provincial, e ate hoje não 
juizes de di1·eito em c:'H'i' · i ~:;i:o nunca. o pod~- recol!H~tl nem recolhe'ra essa qu~<ntia que em 
r m 1 i ,. · .. , :; e ;J t,·a 11, rcse, t.- su:1.;; maos 1 cou, pots na:) tem ma1s ons, para 
tcv o ::eu tiw.'o que e/la na:o t em. até que na fazet· 0.sse pn.g-amento. Não me alongarei ma.1s; 
correição do nuno passado o Dr. jui:r. de dit•eito p·~rgaato sómmte, si os ch•1fes o princip:·es 
ma.ndouintima1-o pa.r!\. vir p:est:H ess:~" contas . c~;ni!JOS ,nuito ;·ecf)m,nen.rlaveis do Dr. Ju-

Aconteceu Ont<'io o seguinte e interess,~ntc vcncio Alves s.:o deste quilate e em tão boas 
episo.lio . condiçõ;;s de s :r: ~m pers-~..:·uidos pePa propria 

Os o ~llciaes d · justi<~:t n:i:o o p11àeram encon- lei. c entretr~nl.o. não o tem sido, p·Jrque diz_em 
trar por_ mnis qtte o procuz·a~sem, porq11e-:- qu ') o D;·. Alinibal é perscg-uiuor dos liberàes 
de;;de que -;;e <'..b:iu .: c;)rre ~ç!b o nos:> J coz·on;~l de Villa-Novn. ? 
poz-se : 1 fa~t3:· d:1.g-·~!lS fing- id,ts pelas estrad s, E' pena que to .os. não l_)Ossam vir parn. esta ·. . ""' . 

A assemblea. ser nm ào" seus m lh -ros arn i .~··s e· 
um dos mel!wres C'1t':~ctercs dest' te:"l'a, é col-

o Di.u·io de :ple tlS mis,;ivistas daqui o ·~st:i:o 
compromettendo e a.o seu partido, a •1uern elles 

lector I) sub- :m )rcit(~it·o da ..: -: z . 
resicl-'ntc h :t ul ~\Í.- d~ don" :~nn.o.- fó:·u.-:l ·,sta villa. l !l!:t p :dCt·io todo oíil;:ial e ep.herur_!I'O. Desfer
e sécll) do c : nJil'''.~O. Concu~s:onn.rio leg-it imo. r:vlo pchs pet''0g-uiçiies inaud :tas do S. S ., 
'\"l'.'C Jll'inci:•nltncnlc rl;l~ l'Olliln,, pnhlic.ls 'lUO I J'llguoi qn·~ :~inda :1:->Sirn rodi:l.SCt' e.:quecido em 
dcl'mnd:l •.:rn m. ·· hdc sr~g-,lr:llll(\llt·.! de sn:.t ar·t·c- I ill13U l' ·~ til'O; m~•s a in.dole má rlf:l 1n··u p11rse

cadaçiío. co:no (! 11 1t:1:·io . ... um X=ltn'! •fll l ·ttttH' g-ni :or nflo poli:1. se c:1ntP.t·, c .!l:tis nmr .. vez veio 
o :tlg-•.1 n1:~~ in Vi~ '> \i;;at:ú·~~ ~ H :d ~ ~. 11 d 'lnn ;1SLI'H!:~ fwi r-me nn soh:·c:1lt:1. corrcspondencía. 
pois ú ·-~ ilthreiJa a imp.JI'Láll·~Í!\. dai :~!' t'"'l~:vla- .\clwv:t liiOlhot• qnc me .leixa;;se nm pn. As 
c:õ·•g feitas :•~11i n·t collt! ·Jm·i:l. •" d:-t fJilO ri t' ·- p'1:':'JO~tziç,io!-! atJ•ozn~ I•X0Cutadas contra o R\·m. 
colhi l:t tl() co ;'l'l! cb rli'Ovincia, so ;;,[l) t!~l"lo .. !'lO \"Í:.:':lri:) ~l l- 110<!1 l\b!·b tla ' Cone ·içã'l, capitão 
e...;le cr,ll ct n· t·e·:.-o; b • .~·e :·:Llm •1Hc us quota~ das :\1 uoel Perlro do S. P:~ulo Rios. tenente l\13.
Ct)nlr:bui\.0cs e n!í.o di os eonhncirnont .. ;; do rll· no~l .lo:l.• 1uim Ua1-rctto, capitão Pedro Para
g"l•ttlezltn s:n:i ..... • :u tito po11··o4 tlos co ·:tl•ibuintcs g- · 1:~~5,·1. Lenente Mtnt.tel Pereirn. Lim:t, Ely::;eu. 
qnc o r.::i~c tn dcniTo d,.sta villa, .. tl • p:•t)posit•) (1) peJr:: iro) o ~ol , ! :: d•J .Jo.:é 1\Iat·i:l. (Taco). e tan
a:tb.)Jt '!" .i o cos! t.:.at", as•iul como ~ c •.t·to 1rtt~ · !:i to o; on tr:)". pois uão bastam para atm·doar a 
mttilos conlwciment :s mau:lsCI'Ípto.: :?.té dt: pa- c'c)nsci ··nd:t cl"iminosa e saciar o genio vinga
g-:Lmcnto :1c s·' llo -!o :l':l"ança:; e l r~ tn.d~;;:. ~~ n:io t.i\'? daquell: qne fo_i co·~Óo n-o processo do !n-
~~ tu . () u. "' ' ,. ! " . ' ··~ • 

pag-:-~men to d:l.S di:tt·ia-: rios presos r-: ~: Jldo dos c:·j tne ,.,m Monte Al••gt·e el'a eu ser r~onservado r. 
sold ·dos (!O des t:tc;unento pot cbl. não cont··nte .-~ por isso fni. preso, pois S. S . entende que 
d-~ quez·~r p:'.gar sem~r·~ e ~r~m:1re a; diariD-s a.lli rien~ vi1•er todo o mundo subjug-:1do ao seu 
dos p:·esos cot.n e•l'oitos do ~en ar:nezem de ,,uh- m:1ndo, 011 então ser::i. 7pr:lrseguido. Nég-a-me 
e:nprei•eiro, n:io cont· ~ute d'l desc1ntar no até :L mi nh:_t got !-l.liüad~ dr~ p1·ofr~ ssor, qua.nào 
soldu de c :dn. solrl:tdo a commis ":io d ·: 15 a b ·~m sabe qu ·~ fui nomeado p :tra a cadeira do 
20 °'o p:tg-:mdo o resto ta.rnhP-m 0m gen~ros o Atvla.r:thy, em 5 de Sc ternbro de 1874, mediante 
f::~:r.endas v~n iirlas p0t' pre~:os exor!9i tant '!s, o conc urso pr.>rante a directoria . d:l. iiistrucção 
que f·~r. mn.i" elle '~ public:1, n pet·mtltantlo e!';ta. cadeit•a ·~oro a da 

Tcnr..in morrido nest:1. villn o sol1arlo El,~ ll- \ío!lt:'l ,\teg-1·e, em 1~75, d'ahi. fni r emoviJr, cru 
terio-!lcand0 n. d ·v;~l' -lhe 70~ 0· 1 80$. o eol- 1 t i\78 pnz·a a cild<1i1·a. do Trl:l-ncoso. a emp" nhos 
lr~ctor para. não perder, descontou toda essa l ;!e S. S., até que em 1880 eu~ pcdt :.1 minha re-
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m?ção para a Saud~. de cuja cadeira l?Cdi de
Im~são- por não q11erel.' continuar no 'magis
terlo. 

S_i ?ão sou ~leitor~ como S. S. diz, é por-quo 
res1dmdo .enta<~ no Mundo Novo~ e envi.-!ndo 
meu re ur:rimenLo ar M ,., 
ou seus ami!.;'OS engoliram-no, n"f.!'a.ndo-se-me 
todos os meí:bs d9 exet,eer o me~ àireito. E 
qul'lm ~~ o ten~nte corot:el Bella."- pat•a qu ·rAr 

m1 ae lU!llYl ua 1 a e: .!.ti: 
ao menos uunc:t castt·ei escravos e rnatni o::tros 
em açout~s, nunca ass~ü>sinei a nin:;nem co
bMdemente no=- troncos ou fiz· ca~·g~, .. ~ r.le de
funtos para cntt·arem no Monto \:eo-1'0 em 
plnna feira, não :J.tirei em men p1·opr-i~ pai e 
esfaqueei nu~11 prop:·io it·mão etc. etc. etc. Eu 
acho lnm-:-qu•! S. S. me deixe ~m pa.z viver· 
o resto dl' meus dias, ::tté que chegue o tempo 
de f'tl puder• VOh'P"I' ll. meu in.r, sem pedi.r !i-

• -

Doc. n. 1G.-Ga;at(tcla Bt:~/da de 16 de De
zembro de 1881. 

.. A ·imparcialidade e a lJrobidacla elo Dr. 
Deil·ú 

E' um dos mag-istrados qr1e tem tido a 
honra de receber o;; m~"iis subidos encomios do 
org-ão do Sr. :i\'Iinistro da .Justiça por seu pro
cedituento, imparcial no ali-;tametlto eleitoral e 
pot· sun. intei:·;·zn, d0 caracter como jLliz o Sr. 
Dr. Fen~ant!o Dcii'C>, juiz de direito da comarca. 

Pa.!'a comrt·ova.r esse elev:1.tlissimo ju!.zo do 
Dial"io public:tmos em seguida. um precio;;issi-

. . 
E' uma ":u·ta do deleg-ado do Capim Grosso ao 

chefn llberal de sua locali2.1de. 
Esse document-o. c rj l orig-inal se acha sclla

do e •:oru a fiL'HHl t·cconhecida, em pod•~t· de um 
nosso ::uni:.:-o, foi encontr:tdo. por íuna feliz c:t
:maliclade des':las :oUf:\ an,,arocem para exaltação 
do met·ito q:1c se ~ccuit~ nos refolhoR da mo
destia e I'Utrec-uc ao nos-.o nUudido n.mic-o. 

Agot•a, póde e~ultat· . o Sr. Dr. Deiró : já 
11ingnem tem o dit· .. ito de contestar-lho um 
logat•, tpto lhe foi conferido pels 1Jiw·io (•ntre 
os m:ti.; lustt·o;;o::; ot·namenLos da m<"t.g·istra.tur::~. 
lJ ra.zilct ra.. 

E q tt é) ctirernc~5 da ~bst<:nçilo do delc
,.,.n. io 'l 'l 

::: J ulg~em os lei to1·e;.; pela prorí!'ia c:trto., que 

Jo ~zeiro, 27 d,~ .Tnnho tie 1881 . 
Amigo 1\lott.n. (1)-A mclhot• saude! e :1 Exms. 

f:tr!lilia dc<:ejo-1 lvJs. etc. 
Ar1ui estou, co•no saberá, c a~nda não pude 

seg-uir no r Í ;1-!ta de car~as . 
lví'.~ erttendendo com'o Sr. Dt·. Doiró ares

peitat• do eleitnt•aclo.el.c. a.hi n:e fez ~lle ver das 
razões força :as que o obrigam a pr·oceder como 
fez r;•speito clog ~eus oll3i tores: )!achado, verea
dor e Pio Honorio, juiz de pa.z : assim como 
não : ~n.bin, a rn:1o ·ie não quererem r(imette~ 
novós documentos, a.ssim como m~ndou dizer 

- ')"7 

o Avelino ao Sr. D1·. Peb:oto e foi dito ao te
nente Jprouymo. 

Portanto, diz elle,. sendo preciso aproveitll' 
a. inclusão de mais esses dous, remetta.m uma 
certidão igual á q.ue _foi dada ao. ~enente co-

' -do~ entrou em exet·cicio ou teve, e que não 
honve nullidade na. el:ição, acompanhando a· 
~ s·a petição ~certidão do s:~cretario uma ro-
curaçao, po enao ser constituído o Arapongas 
pa1·a poder l'~!queret· aqui que elle reformará 
seu despacho dado por fclta de taes docu
mentos~ 

Qbanto não estarem ahi os individues. 
Diz elle, nada import:t, porq e podem imitar 

a letra P·1ia reque·rer a certidão c escrivão pas
sará a procurfA.çã::> deixando !ogar no livro para 
assignatura. dr·~ constituinte e o mesmo jà dis
se!'á a eUe aqui, pois que elb juiz não t•Jrn. in-

não o fiz até que hoje arranjaram dinheiros 
para correios, o que devemos aproveiia1· : não 
deb;:•"! de rom!!tter esses papeis para o Avelino 
~l.l'rnmar, porque espero sa tr an ~s avo a o 
correio, embora não me tenham chegado as en
cantadas cargas. 

Hontem elle escreveu-lhe pelo outro lado, 
tn.n to interesse tem tomado. 

Espf:\ro, portanto, que não per.leri o ensejo 
e meio <~ffer,cido afim de que nenhum se perca 
dos nossos alistados. 

Quando chegar lha di rei a razão de não 
havEU' corte n.os que não tinham . recibo do 

Adeus. fico muito vexado em razão da de
mot·a. miÚha. 
~ 1 amio- ·obri,.,.ado -S ;· io .Anionio da 

.AJ·o.u}o. 
(Carta do delegado do Clpim Ül'OSSO.J 

Doc. n. 17.-Ga~cta da Bahia. :21 de Mar-
ço de 1884. · 

l;Tegttlm·ida(lc da elei~:11o J);"o'Vincial 

JI t~'lào _v ovo.- Escr·3vem-nos dr~sta loca
lidade : 

« N:i.o ten:lo vist.o narradns com a minncio
sidadn de,ri'las as im3gulat·idnd ·~ qne oc orre
t•am nn. eleição provincial deste collegio, pas
so a e~pol-as . 

~ i.\o di:t. 29 ele No,rembl'o, :is 10 horas do 
d!a. comp:t.rcc~u o tenente-conmc~ F~rmino 
Fet·reira Sampato na capGlla do cemltl3rio ~es- . 

· ,., ziu. acom ~mhado de al•.,.uns ole1~0-
res. e sem haver na dita capelh. me:sa nem 
cadeira al"-uma' achando-se, portant), todos de 
pé, mand~u aquelle ler. a a~ta da formação da 
mesa. (que j:i vinha escnpta d~ c_asa del~e), .o':
vindo-se declarar o uome d') elellor e .3° .Jmz 
de paz José Liberato de Moura como mesa.rio, 
achando-se o mesmo senhor a tres ou quatro 
lec-ua.s distante. e sô (:omparecendo na loc?:~ 
lidade :.'ts 5 horas tia tarde . 

« D~pois da. l~·itura da. acta._ declarou o S\lp~ 
posto pre,id• ... nte crue, quem g,mzesse votar com~ 
parecesse, no dia seguinte, na dita capella. 
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«Etn duvida onde àe ... -ia fazet·-se n. eleiçãi;, i Doe. li: 18. -:Cat•t::t do Dr. Jt1vencio Àlves 
deixou do lUanda.t· aifix::u· edital de con·.-ocaç~lo. I de :So:;za uo tcne:t Le-cot·oncl l\bJ~<;>l~_l..M~rLiniu.
tunto que muitos eleitores não comp:::.rece;·.un 1 JlO. th>,;cta drt BtJhíc!, 2::> ele Fe\'C1.'a;ro ele 1S::i4. 

Por i"'"norarem o di:J.. hora c log-ar da. clcieuo. Riu ri e S. F1·aacisr.:o .-E:::crzwem no;, em 18 o . ~ j 

«NO dia :30; ás 10 hot·as e meia, compareceu dG Jancü·o prox.imo pasaJ.o : «Cot•t·eu o 2u ns-. . " . . . .· . . .. . 

presidente da m•3Sa, trazendo :1. ~eu lado o seu 
inseparavel Silverio Aiipio Baccllar~ que nem 

· · ar .:hin. o formando a m·~sa da 
sr1guinte· fórma : elie coronel. como presiden
te, tendo a seu l::do direito o C.<lpitão Josó P:•a
lo de Araujo, snpplente do juiz de pa1.. José Li
b3rato de l\1oul':1., 3° juiz do paz, Hermog~
ncs Pcreit·a de Almeida como. fiscal, dito pelo 
mesmo coronel, mas ig-noraudo-se por parte de 
eouem. e ao lado !~squerdo o referido Bacellat·, 
1~hosphoro no colbgio, José Alves Benerides, 
2o juiz de paz, José Victor de ..tuaujo~ sup
lente do ·niz de paz, lgnacio .Jo~é Dcnna~ce-

no, tatn em 1sca. , tto pe o p1·es1 ente, i>cm 
se :-:abet• ue quem. 

<.(Composta a~sim t, mesa. pi'ocedeu o mesurio 
, . , .. 

.L .. " t ' 

tendo por professor o tal Ba.cellar, que lhe 
ensinava a S6l~trar os nomes e g-ritava para o 

r> • rio BeneYides ue escrcves.;;e os nott1es 
dos eleitores que deix:a.varu ele eo!nparece:·. 

«Depois de recebidas as cedulas. o infa:Jli\'el 
Bacellar a:'; contou e mandoa que o mesario e 
secretario da mesa, Benevides as abl'Ísse e les
se, o que pretend'ndo este r~1.zer, não poude 
por encontrar abertas 33 cedulas e n.penas sct~' 
fechadas, que <>llc nbrin e leu conjun!:s.mente 
com as que estavam aberta:!, sem que me
sario algum tomass~ nota dos votos quo c:da 
candidato obtinha. Em seguida. ordenoLl Ba.-
cellar ao Sr:!ct·eta!'lO ' "nevtc~es qüG ec arasse 
na acta ter o presidente (o qual dm·r.ní.!·'. a elei
ção. não ~agiu nem mngin) com·idado ao me-

1: ~." - •. ... .... , 
lo pot· gt·ail'de maiori<l. o c~ndidato conset·vad.or 
D•·. Gampos. Os liber . .te:;: '.'Otaram no conego 
Sü:u·es. e dizem Que si.> n·ecisam. de )Oucos vo-
íos, pois a assembléa <hpma1·:i os conset·vade
rcs. l..:m Chiqu·) -Chique conoa :.t eleiç:i.o em 
urna só G::'m"l., sendo rcc sados muiLos votos 
conser;,•adores inclusivo o do no.3SO u.migo o 
deputado l\1ag.:lh:1es, :J.ilegand.o~s~ .,:,starem os 
s ms portador•'s processados. O bom ó quu não 
se sabe on :o foram feitos taes pr acessos. N:Io 
quet·u alongar-mn em noticia.l'-lilc faétos qut3 
se dão poraqui, ill~gaes e at·bi ta rios, pol' par
te da;:: auteriJ:d·.:s. N:"lo posso. po:·t!m, furtar 
rne ao c e-:eJO ae ( ili' a con !ecer ao pu 1 o o 
modo por :11.10 os libe1·aes ::tconsr~lham aos sens 
pt·opostos. PJ.t'a. isso p-•ço-lh~ que publique u. 
. . ..., . . . ~ 

dirigi•· ao tenen te-c~l."oneÍ Manoel Ivlartinia.no 
E lia SÓ per si .i ustiflca.rà I)S bollos artigo::: da 
Gttzr;la (h! BahEa coú.1 reb ~:Ic; :i. nullid:1de {h 
eleiçT:o municip;l,l de Chique-Chil}ue, .JU ga o 
que o B,·a:.:.l em justa indignaçil"o chamon era
pula judiciariu.. 

Na ci,l:tdc cb. Barra tem h:!.Yido g·rn.nde reac
çiTo depois d:J 1° cscr:~tinio p:11·a dr:puta:.!os pt·o
Yi nl!iae:;. Per o:·a. estão demit:;idos o agento 
de cori·eio, A suspenso e collectC•l'. po:-que não 
q uiz•! l"am Yotar nos canc1tdato-; im ~os tos pelo 
partido libei·al. » 

Eis a carta :t c1u3 :::0 refere o nosso corres-
pon en ·e, c 1 l'lg"l a pe o r. • tn-,.·neio ao e
nente-c~!·onel Manoel Mtwtinio.no, c que pn
bli~:u~?,;; na i.meg-r·~~ . g"l'yphaildo os pon:o,:; qne 

.. ~., "'O ... .. t- • :_ • : ·~ ••... • 

aOS dema]s para tornarem por lettras d0 :tl!..'"a- ~·< C~:·o i:rimo C :L!!lÍg"O. - l·~ec<::!)i SU:t 1~:11'! :J. 
rismo o 11umero de YOtos, sem naàa disso 1:orime•·medio dos sc:ms reecruu:en ·bd •s FeE:-: 
haver. da Cunln e P1·ax.Jdcs. Hei de fazer eu1 benc-

Enco1ltrando Bacellar 40 cedula-; na urna. ficio delle:'5 o que estiver em minha-s forças. 
mandou qu~ o pt·esidentc <}i10irunsse ::8 , é ~< Pa.;;sO\mos a outro a.~snml)!:o. 
guardass~ duas, nas 'luaes reeonhecet·a. a.leLtl'.t ~( FeEcito-o pelo cspl·•n:liclo t!'iu1npho que 
de dous eleitores conserv:Hlores. A' vti;t:a (h tudo acn.b.t \'m. clr; Let· 11:1 Relaçàa. Só um dipLmm 
isto, a eleição deste col!eg;o deve considcra.1·-se . de tL'!pntarlo pol!ori compen~ar o gra~Hlc set·
nulla pelas s~guintes razües: viço que acaba de ;:r ••sta.t·-1\tc no."SO commum 

1.. a. Não ter havido edital de convoc::u;ão. amigo • .l\1arcolino Moura. Fui tes; eruun h a e 
2.u. Fa.lta de fornmç:Io legal da mr>sa. fr·aco anxiE:Ll' dos pa~ses que e:lo dett no sen-
8.a. Ter o presidente da, pl'OViac_ia~ por acto I t.~do de anuu_lla,· a i:· :ag-in:~ria. clc;i9ito .I!-nmi-

de 28 de Set· ~mbt·o de b81. de.;lgn:ttlo par:~. 1 ctpa.l da. f:'l.imca e firma soc1d Tono::t, v tanna 
aqui se· proced•' r a ele i <:ões o Ioga r onde e;·am & Com p. 
celebrados os actos divinos; e ceHm1n::o-se (( A ünprcr.s~l. oppo :.;icionist~ tnm feito disto 
Ui! capella-mór d:t matt·iz, que ale:u d :, te1· cabedal para :trguições a•·erbas aos d·~s:;ml.lal'-

• l . ' • 

• :::,. .. o• ~....: j 

s::~.s sach .. ri~tias ta1~1b~m prom ._,t.as. ?:n·c:--sc f·'.i-~ po1' <LO pla.t!O !"!e f:; !ldo à o seu atr~1bilial'io •: in
to a eletç:to rrovlllClal n:~ . cap•·lta do CCllll- .JUStO collcg:.t Azcvc>do Monterro. o h ocha 
terio, lngar · hoja só rr·serYado p .r;\ os mOl'l:os . Vi,mna. que Vm. til.nt.o ·ternia, e que hoje é todo 

4. a. Ter diri:;ido todo~ os trabalho.;;. um ho- nosso. foi o chefe d~:. rc\·olta contra. a ii·aude 
mem P.stranho ao colleg-io deito1·::.ü. e não o aviltnnle dos uous tlagdlos do Rio de S · Ft•;Jn-
intitulado presidente. cisco. . 
5 .:~- Hav~r presidido a ei~içi.iu c assig nado <( Faço YOtos p:tra que Vm. com a ron.ior 

como -1° juiz de paz c C'Jronel Firmino Ft'r:.-~i- tr:m•juillidado colha os loul'os de tão completa 
ra ~nmpl\io, que na el~ição de juizes do vil:r. victori.a.. Nunca. suppunha. que seus d1~dicados 
obte\".1) 11 votos, quando o cidadão F1·:1ncisco an1ip:c;s lhe des::u:upar~~!-!sem •''nl umn. lnta em 
P_er•:ll.":l dil Almeida obt•we na. mesma eleição qne se acha já compremettida suá dignidade 
i o votos. ~ . . w~ssoal, alélll de razões politicas do mais nllo 
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va.l01·. Applaudo tn.mb~nn o seu triumpho na' e ac!\rretaram a reforma das minhas primeiras 
elei~ü:) I~t·ovincial. O famiger:tdo flagclio não decisõe~, :ieixa.ndo, pot·tauto, de ser incluidos 
I'Onsegumi :1. apprü\':>ção da uma cleiçi'io fe:tt\ ar, to·.io nç alistamento geral 22 cidadãos. 
em mes:L separ:~da i.~om 3 ·juiz de paz proces- ~i todos elle"; era.n ... liberaes, corno diz o arü-
sa·lo ;m crim~i~affiançu:rr~I. ClllisL?., eu uiio S!.i, o qu·~ sómente sei~ é que 

I ,.,, 1 • • • • • • .., .. • 

maio.ri:t se liquidará. este negoc:'o para n;:1io;. 
confusão c remorsos dos nossos Ct'tH:::s p::Jrse
gui.dores. O Ma1·cô obt<We L::tm'Jem do Prisco, 
e no qua tome1 alg-um<L parte, o negocio d(~ 
Modesto Euxinéo de Sonzn .. O subo:titu!;o de~te 
j:i foi oxonet·ado por nii•' tat· pag-o em tempo 
os dit·eitos na tiit.::sourari~L Di:-;to Vm. tlo\·eril 
ter sciencia.. 

« Vm. com os seus a.ct:u~r.s e1~~itores. e com 
os que facil:~cntc cons::!guid. agora, c dem~"t.is 
com<.\ c:una.rn. muni,ür.wJ c jui;r,es de :1az JJOdc-

· :• .. ('I' I" • fi•' fi" I) Jl . ' ,;; • !'o• ,. • ·, •• L,. ,-. ... r .• :1e.,a .• 1.0 J.., ...... o p .. o, "·.~ll,t ~ at~ aL ,, .. _.:1. 

respirar. O golpe de r:üser·ieordia será d;tdu 
,. w a n mr:nç::ro o !l 'JS~:o D .. eisinn:.J p:l.~';:L a ):tr
r:<, o que ntio se far:t muito espcrat·. 

« ~<leus. ?cei~~ ~1m abraço co.:·did do 
•/ 1 ......... - .. V" 

-Sento Sé, 20 de Dezelr.uro elo 188:3. » 

Docq. ns. Hl (i0 , 2o c ~0).-Gn~r;u: da B~thi.a 

acha-s~ o ea;Jitão .João .Tosé Pinto ele Souza. ci.:. 
dadiro de mn.is de GO annos. e aqui nasci•lo n 
resiflento continnamcnt~. e que. tnndo sabido o. 
ir \'Ísitar ama ()}hn, n:t ft'(l_:.:·nezia do T:mqi.únho, 
tm·mo cb Foii·n. de :Sn.nt'Anna, <~<Jui deb~OL! todo. 
sua famili::t . .. » 

Dcf0r;a.-T8ndo r•1ccuido no di:1. H) de :o.r~io do 
corrente anno.os l'N[ll0rimentos p:-op:u·ados iH:llo 
jn~z mnr.icip,,l do_ tet·mo,fL~ i:nmediat:tmente pn-

ucr.:·: ~m-se os c 1 ans t•ceo::n~nenr. a l o ar L·-' 
das instr•nccõ ·~do :2!) ele .T:lneil'O nltimo, c tlen
l:t·o tlo_pr~zo. d~ :1:-t. '2~) <bs 1~1csm:,s inst_r<.tcç;"Jes. 

..... . ..., • ., , !''"' ~ '\ 

' . . - . o 
motiYos, que sfio todos legaes e jurídicos: João 
Gu:llberto Forr:~ü·a e ScbiLStião Dias Bozerru., 
norc ue, v uerondo na ualidaue de commer-
ci::mtes, não JH'OV<u·am ter pago o imposto de :i.n
dLl:;tt·i:t r) profissiio no cxercicio de 1880 a 1881, 
nt~m quo os seus estal>r~lecimcntos commorciaes 
tivessem fund·J CaJ..lil:a.l sutlicientc nos termos 
do at·t. ·17. ns. 1 e :~ das citadas instt·uc<,~ões e 
dec'sões dessa pre3jjcnci<1~ con:;tante do Diario 
O ífiei.rtt de "1 do :\bio do correu te anno, dirigida 
ao juiz municipal do tet·mo de Geremoabo, 
nest::;. pr•ovinci~l, j unt·.tndo elhs sóme11tr:J como 
pl'~:\·a dos seus d;:-citos un-; conhecimentos do 
p:~~amen o 1. .:qnCJ e irnpos o no exerctctO c 
J 87D -iSSO; Dionysio J1.:SÓ do;; S:mtos. João 
Pcr·cira ?IIalta, Benjam.in Constant Bezerra, 
,-!I • '" ~ '" • 

reit·a Guimarães Mang-:1-beira, porque, reque
rendo na mes,nr. qn~:>lidade de commerciantes 
tam born não pt·ovat·am o fundo cn. i tal dos seus 
est:1 (l :.)Clmcn tos commerctaes nos termos act-
111:1. mencionn.dos, e não provaram o pagamento 
rl:l.q Uf)l111 im po.;.;to no~ dous ex~rcicio~ o e 1-'379-
18·:1) c J8~0--1So'l ; Antrmio Petronillo da 
:-;ilv:"l .. porc1ue, t·er1nercn{lo nP.. qualidade de car
cor,,i:·o das ear1eia." desta villa. não err. o scn 
emprego d:1.quell<!S, que dando direito a aposen
taçciO, podess~J d:::.1·-lhe direilo ::to eleitorado 
como empregado publico ; .Jofio Baptista. de 
S:mz:l. mor:-..óor nn. fazenda Matté de Baixo, por
qn ;:t ,,: : •·· :_ 1 - •• , por-
tanto. n:1o podi:t como tal req •torer o. sua. inclu
;.;.â.o no alist:..rn,~nto; tr)níonte-corouPl AntonioNn-

1 • • • 1 

eleitores de:;t:1. ccmat·cn, nos t.et•Jnns e forma lista de jur:ndos em Janeiro de 185\;'1, nunca mais 
prescr: pt:a no !',rt. e:;o § J" rla lei n. :~O-~Ç), rcm.:t- foi nella incluido n:.~s revisões posteriores, 0 n:To 
tcnrlo no y.r.1zo ln~:r.l do m·t. :32 d:ts so :m~di Las porlia, po:-ta.nto. ser· indu ido como jurado em 
instt·uc(·Gas as c<ir•ias do ali'' tilnento pela ma- 18i:! ; .José F(·J't'eit·a. Dias Gnimat·ães. porque 
nci1·a i~clicad<t !leste mesmo a:·tig·o (j at·t . :35. rct[I!Orcn conv> colloL~t•w elas rondas gerae:,; desta 
- Pubiica.clo o ali-.:tamc:nto t .• or 'edital de 4 d;_l Yilla, e ;1. Li nüo consiclet'Oll chcfrs de m·rccad:l
Julh!l, o ~~onduido o l'!'!.!'i::;t!'O ; elo mesm•1 ~1lista- ~~:'iu ~;. t.nc=- funl~cionurios uara. nos termos do 
menta r'ln ~G , le Ag·osto. conf: r r me a decl:::.t·aç:'io :; l't. ;;(i n. 5 clqs instmc;;üê;;, podet·em ter di
elo taboi!i.:1n cnca:-:·eg-:v!o de ' S·~ sct·viço. fo1':1m rei to i i nclusii.o. i ndopendc:ltemente da pr0\'!1 
pot· mim 1'0lll0ttidos :1.11 5ni:~: municipal os titu!os cL~ rendas, c G(mnano B:1.ptista rlo Oliveira, 
do-: clr·itni·es, extt·n.hidos no JJl":L7.0 e na cúnf,w- pr;rque, !·•nrlo roquel'ido ~" sua inclusão como 
midade dos arts. 8\) c !jl) d~i.s citadas insl:-uc- professor publico jubilado níio provou o seu di
ç0os. 1·eito pob. f<kma :lntermi.nad:t nn. lei. juntando 

Fic:u·:~.m a.ljs!:ados :uI e! cilo:·r?s em Loda :1 co- ~penas ('omo rlr)cumento l•~gal da. renda n carta 
marca. rlo jn!,il:1ção. <JUando devnra ter juntado uma 

Destrs requcrer~m como j ur:l.llo:;; 281. cor'r~J cert.id:io dn thcsouro pro\·inl!ial~ nos termos do 
• • ~ r - - •. , .,., ! ,. '· :>o 5:. :'o · " 1· · 1 • ? :2!) 
mara do11S, com':; professores l)~lblicos effect:iv0s . Da mÓo::mn. : o:·t.~, c reformn.ndo as minhas pri
qn:ti.t'0, comn J•\t·ofêRSO!' _in hi!~tlo 11m. ~·on1n t.:l- m niras d·::cislíc~, dei:~ei ele incluir por esses mo
belli:1c:;: dous, como sn.ct:rdot.es tros. um rlrd f.l - I ti vos :tos sr'g-ninlcs cidadãos: ,Jc,sé Pedro Simões 
g-ado, nm carador g-críd. um proprieta1·!o. mr: I Vilbs-Boas. Alft·edo Garcr~z Gomes da ~ilya, 
l.:.:charcl c oito como tendo ;::tgo in:pustos !l:t João· .Tc!l3 Pinto de Sou:r.:1. •. Tosô Cornelto rle 
cordorrnic1:'l.dc da. lBi. Araujo .. José Tito d·'3 ~\.r:w.}o e Joãa Anlonio de 

)b!:< tendo apenas de r.om:tl' c0nhecim0nto Ar~ujo. porqo.:'. apezar de jut•ados qnalitlc:1dos 
de 33 1. pct.Í•~ves 'lu e wc foram r r:rne ltidas pelo I na revisão feita p:wa soi'vir no ;àllDO de 1879, 
iuiz municip·d, ·uelhs profet·i dcspa.cho in- todavia.. prov:ll'am os !';)correntes qne não eram 
~luindo :30IJ cidadãos J'eql:et·entcs. cbix:mdo ell~>s 1·csidentes no. tet·mo. c, pot·t:,~nto, não po· 
sômente :lo iudni1• "1. 12 ll(wtr0 esti'S, e depois diaru se;· incluidos segundo a expt·essa disposi
a m:..is 10 por cti'<~ilo do;;: recurs0s iutBt•postos ção dos ::tl'is. 30 e 31 das citad~~s instrúcç~es~ 
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que e::tigem como coúdição e~sencial pal'a o alis
tamento a rf'sid?ncia habitual e e!l'ectiva na 
pat·ochia; Joaquim José de S:•nfAnn:•, pnrqne, 
requurendo iguallllente como j UI"a lo de 1879, 
foi entretanto, provado (1ue et·a a.n::lllJh:~beto. e - . . ... 

: • u. :"\ -

duo. que, com identico nome foi alistado na
q uella revi~ão ; .João AnLonio da Sil-va. pory ue, 

: · ,.. -·· a r ·i"'ã f,~it .1ara ser ir 
no anno ele 187(\ não podia. como jurado deste 
mesmo anno r0querer â sua inclusão, maxime. 
não estan:lo o seu nome inr·lüUo na. respt~ct~\'3. 
lista, e .Joaqnim Pc~dr,, de OliYeir:L porque. 
tamb~m, apezar de s·)r jurad·1 dA 1Ni.9, todavia. 
se provou cstn· o mesmo pronunciado ,;m crime 
de responsabilidade, e ll"Sta conformida :e não 
podi:t ser alistado eleitor como tudo melhor ~e 
deprehende do documenlo abaixo publicado sob 
n.i. 

Ve-sr>, pois. que em recurs::s, eu apenas não 
inclui 10 cidadãos jurados de 1879, não !JOr 
simples. prdexto d.e resid~nci~ fô!"a das sua~ 

de So-uzn. fizesse um!\ a usencia tem pora:ria. pa.t·a 
ir Yisitar uma sua filha no termo da Feil"a. de 
Sant''Anna, de crn·to que não havia motivo p:,ra 
eu deixar de incluir o seu nome no alistamento; 
mas o documento sob n. 1 prova que r>ste cida
dão, ha dous :mnos segura.mente~ não residia 
neste termo. 

Não sei igualmente si tive de incluir a. 20 e 
tantos outros cidadãos sim.plesm,nte. poi'q?: 

-
segundo o principio commum de direito e ~ 
doutrina. do a\riso de 1° ·!e Junho de 1880-foi 
olestl'ui la por aq uelln.s attesta.ções do parocho. 
Não n pprovei tal a ultima eleição que teve 
logar nesta parochia pal'aju izes de paz. Quem 

;, .-- . ..... , 
tubt•o de 18i5. em cujo domiriio foi fdta esta 
eleição. convencet·-~e- h a de que eu não podia 
t'3l"a a t·ovado ( uando sóment.e ~Jodia conhecer 
de sua va.lidad;~~ medbnte o rec:urso legal que 
não foi intet·posto. 

Accnsação. - (( O tencnte-co:-onel Antonio 
Nunes Rodrigues de Fr'\itas. cilü1dào prestimoso 
e de o de se1·viços ~to par tido liberal, te mais 
de 20 annos. mol'ador na. íazunda. Escanue, 
deste' t rmo, qu:::.!ifil'a.do jurado ha 37 annos, 
segu;llamcute, foi a1nda qualific:ldo na revisão 
de 1879. com o nome dê Maooe!. 

• Pr~vou com attestado do R:>vm. conego e 
paroc 10 a11 mo, unte msu.,pelta c.o r. JUIZ 
municip:;l e de outru.;:: autoridades, que elle era 
o vet·dadeiro qu~lificado na l' ' !.vi,-~o de '187~; 

denc:ia no li \'rt> dt:! jurados, não existia outro 
nome semelhftnte ou qu · s·~ parec·es::e: tudo foi 
debalde ; o ' uiz a~ direito o excluiu. )) 

Dcfeza.-0 tenente coronel Antonio ?fones 
Rodrigues de Frei tas não· pndit't. set· alistado. 
Requereu ,,m nome de outro. isto é, em nome 
de M••noel Nunes de B'reita.,:;, jurado qualificado 
na revisão de 186~), o qual, ou não existe, 
on segun,lo consta g-eral111ente. é um mesmo 
filho do tenente-coronel Antonio Nunes, de 
nome l\Ia.noel Simões da Silva Freitas, que 
naquello tempo foi ~l,ualificado c?m aquelle 

p. o. ' 't .. 

bem sé deprehen le :tinda du. lista parcial dos 
cidadãos <'t.j•tos para jtll'ndos natfuellc anno, 

mesmos como eu irei annlvsando e t·ov:lndo. remettida pelo ,:;ubddegado do t!istt•icto da 
seooundo a ordem das accusações. 

1 

tu .a. on .o res1 em o we~mo tcnente-coron-~ 0
N.- -; - · t 1 L t t cl • c o <.:eu filho, lista ~sta que es.iste no :.trchivo 
l ao _conc1mre1, en re an c, e~:~. pnr e :~.1?~ deste jui:r.o. 

for~~çao se~ P9ndet·~r 0 segum_!;e:. R~c~la 3~ O tenente-coronel Antônio Nunes foi elirui
pettçoes. ?e :1dadaos ah~t~dos ; nao mc~Lll a 2:.. nado da lista de jurados em Janeiro de 185\J. e 
destes ClU~daos .P~lo~ mot1vos expos:os •. flcara~1t, nunca niais foi 'incluído na refc.wida lista :i.té 
p~rtant.o, mcl~l~_os, .309, ;qu: com a,~/t~cluso~s hoje. 
ex-offic10 dos Jmzes de d.reito e m n .•. clp:~.l, b- , l dccua'"'llto ol 1 <> • , • : s·· 'ed· lc 

l • .:1 '.>1, 1 · 1 · '- ·•~ v s J 1 • -· p1 o v-.1. ,\ ac1 ,lc 
r-em O numero comp e~oO ue ·) :.. e elttJres a..:sta- qu:~.nto Cl':t improcedont~· uma tal preten~.ão 
dos nestn. comm:ca. de~te cidadão~ e, de tal so1·tc, que a rcbção do 

Pois bom, inteqmzoram-sc, apenn.s, destas districto ac:lba rlrl confit·mar :1. minha decisão, 
decisões oi Lo r•): ·ur;;o" drJ inclusão indevida e n0~anrlo provirnr.nto ao recurso que pat·a dia 
15 do não inclusão no alistamento. evnst~wdo- se interpoz. 
me qnc alguns rlost.Ps n:Io chega:-:~.m a !';U:•ir ú · Accasaçüo.-~ O cid:1uão .Torro Antonio da 
in.-t:ot.ncia superior, ficando em. mães do.~ ret:Ol"- Silva, pro :rietario abastado c muito conhecido 
rentes. no termo, residl?nte na faz~nda Caça ti ng-a, foi 

A Rela .ão n:i'o c uil t m.,r o · h ciment uos · - \ · · 
recursos de inclu ,ão, e, quantO aos outros~ ne- mõos; mas, vet·ifiC"ndo logo após, qüe nr. JisL:l. 
gou já. provimento a einco, fun iando-s0. porém qne o sn!J<leleg:ldo J'cmetteu para. a rrwigão de 
nesta pat·te, em que as decisões recorridas eram 1879, vinha escripto Jo:"io Antonio:. da Silva e 
nullas por terem sido j)i'Ol'eridas medtrlntr~ re- não Simões, o pt'oprio escri\·ào, consr>rvador 
curso mt~>r~osto pol" pesso~s que'não rucstm- t.: ili'Ctffl: , e quando :•inda. ningttcm imaginava 
l':t.m set· eleltores pam po let·r' m recol'l' ·t·. n~o Gru j; :rario sei' eleitor, r!mendou, riscando o 
conhel!endo, po1·~anto, 1ios seus fund<uuentos . . nome do Simões, escrevendo da Silv2, em S3U 

O facto de set·ern o de terem eHes já siJo llogat·. >) . 

juizes 1.:~ p:u~ ua. p.arod1ia, es.~aue,lecia·e.m fa• .. '~l." I . [.J:feza .. -.~ste cidad<to :ec.1uorcu a.· su11.. ii.~
dos ~ne::;mos umu. pre ump~ao .1.8g"al Jc ri)Sl· clus;:to cotuo .Jura.do 9u ·j8,1J, e eu despachei, 
drmc.w .•. mas essa presurnpç:"io que ·só podia t.uandando incluir o seu nome. no alistanienLo 
subs1st1r·:emqtiarito não se provas ;e o contrario; 1 geral ; hottve! porém i reêln~i5o . desta. r.riiliha 
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deêis:1o, p:ró~ndo-se quA ua r·wisão~tle 1879 i capitão T~burcio Simões Villas Boas e Antonio 
nenhutn cidadão fôt':l q nalificado jurado com o I.Jos0 d:.t Silva Guimat·:les, eram t'als :8 :::.s firm:;.s 
noru~ de João AnLonio da :-;ilva, :·on;;tandu, ao do! suas petições, nãv podendo dles re:1Uet·erem 
conLrario, que o cidadão dé~Le notxH~ tinha sido á it:clusão sir:iio ruedic.:.ote prccura.r;ão, ;iuc 
nesta wesma r•:visão elinüi1ado da re,:peetiva e~igi u ; mas.eu julguei ve:s:atorw. e sem funda-. . ~ . . , . . .. . . -

• 4. ~ ' • o ... ..~ ' --· ~ . 
cumento n. 8). Não foi o esc:ivãa do jury radoi:", pus ~t lei niio proh ·biu que as petições 

. quem fez a e:11enda a que o ·articulista se dos alistandos fo:;.•em rewetLidas e CtltJ·egues 
refere a.'· nal f·stú visivelmont·~ feita com lt:ttr . nor o:.ttJ·cm u .. a vez ou-3 esti•:essem assi•Yua-
e tinta diff :rentes. d::~ . ..:~ e. além de tudo, r• ·conhe•:id:t s as firwas ; 

Accusação.- (< O juiz ;uunir.ip::J do termo. 
Dr. Ale:muc!rino Dias Guim:m1:•s,e,;;tamos in 'or
mados de que na li;;ta que retrl'~tr.eu ao Dr·. juiz 
de direito. informou que diversos citlaJ<1os sol" 
teiro:" eram d.e me:w1· id:~de ; m:as, corno est·~·
eram consürvaclm·es, o Dr. ju:z de direi Lo sal
tou por c1ma da lei, a.rt: i4 1bs instrucc;ões 
anneÀas, e os alistou corno eleitores. sum re

I 

(< E note-sa que dentre t•stes, muit·os não 
cramjut·ado", d·~ modo qlte tivessl!ma seu f:'vor 
a pr··~umpção da id:td · lr,gal que a .lei exige 
para o ex:&rctcw o· Ire1t.o v voto . 

« O Dr. j dz. municip:•l, como :1.inda nos 
i_uform::m, inf:.rmou que di versas fh:mas eram 

mezes em p1·ovincia:. diffel·entc::;, como no 
Piauhy, G~ •ya~, etc .• eb., e, não obsta11te isto, 
fot·am incluido;:! 

« Aiguns cons~rV';"I.dore~ aprcs!!ntararu c·~ rt:
dõe;: dG fun.lo capital, que nunca. tivm·:un, co:1:0 
é_ sabido, e com0 é facil verificar, medh~ute um 
rigoroso exame. » 

Defeza.-Para julgar o direito dos alistandos 
eu ~;ó estava .,.ads~ric_lo i :•l'dVa p o1· ~l~·~s Ujlr:~-

e, portanto, julg·uei provado o dir·eito dos mes
mo.; aeiwa. ref~ridos, qur~ assim o provaram 
cum cm·tidão d ,, jurados •lo terlllo. no anno de 
:187!1. S: ho : IVt:~se l,rova d~J falsidade das men
ci.oús.das firrn s, Ô q::e ao jlt ~ compdia. <:l t't\ 

proeeder contra c;s autores dclla,nun('a, porém, 
d ix:tr p1·ejudica ;o o dit·P.ito daquelles rP.qt iC

rentes peh éwples supposição ou all:~gaç:io 
da mest!J:l falsidade . 

e~trar nr~s'st av,,riguaçãv. tnás. sórncnte, fun
d:r me na fó pudli•:a do oilid.l qu·~ passou 
a·· nelias ceri.i iõe" na fôn-.1a .;os ar L~;. 47. n. 3 
e 46. ·:. :.. ias JDstntc::ões c" "..; 1 e ,J::meu·o. 

Accus:<ção. -(tO ~onservador José Alves 
de Souza r quereu s-;a inclus:io. juntaudo, 
cotr.o àocnmenLo. C<~rti.dão das l~o : lectot· ic:s ge
ral e provinc al, d.e h:1.ver entro individco de 
qu ·m se arr•.•gou sucio, pago o imposto de m~lis 
de 6$ sobre p;·ot"is \ícs. e, por,:uc et·a con~er
va. !t)l', foi iuclL:iclo, s•'·ndo tt1,1"11bem de menot· 
i iade . solt•]iro, e sem ter juutado certidão de 
ida :o! 

' , ,, • .lnr l\'J 

cipal preparn.dor dn :::.listarnento. Defeuden Q- bl'ohó, provin~ia de Pet·nnmbuco, ha. 1.!1ais de 
me, porém. da ac··usação snpn1, devo àizer que i annos. como sejam José Ga!d ; no de Souza e 

· · , i · :tl 1a .. :: - ~ · 1n r mett n. ,, · · : ' · .. : ; -~ ~· ·1 .., 
apen s infot·wou qLle et·am r:lcnot·c~ de z:-, :~nnos fol'am alistados eleit•.res pot· :~ queiles tet·mos, 
os cidadãos segu intes: Bensc.licto Teixeira fora m inclui ios. n2.u obst;,nte a iuforwaç&:o do 
Palha. Antonio Liuo de Sant'Ann~~ c B;!mve- Dr _ j niz municipal! !. .. 
nuto P~ugusto Barata . <.< Si S. S. n iio acrer.\iV:::u em S :} ll collega, 

Mas, o primeiL·o leSS"S cidada:os requerendo pol'<lU:) ddlo nã.·· g-cstu.. ptn· ser libnral, r,or;:!ue, 
como negodan te, si não juntou certidno <C com~ m>~ n:l ~~ a lei. :-, rt. 2<' d:ts inst ruo:t~Õe ' ann"
iclade que allf)gou n:'io pos;;:uiJ·. ~n·ovOt; , · ntro- :.:::1s . n;1<:' l'equísitou inft :t· · ~: :< çues oi:;.s Oiltt'a s 

tanto, quo Cl"il j urado d esde 1880, e, en1 \·:sta autut·iàadl~:> e do parnl!ho. foa to iusUSIJClta. '1 >) 
da doutri na. do aviso de 22 de Fever ·it·o Dofeza.- lncl ,d no ali ,.; ta.ruenlv ao cid dão 
do corrent•! anno. eu nil:c)podia deiX>tl' de pre- .Jose Alvus •lc Souza, ;.or·quc provou com elo
sumir nelle a id:t !e leg:l.l : os outros t id:tdãos Cllmenlos legn cs snr soeio de um:L cn.~:· com
eram todos ell••s jurados. e , si e ram menores de lõ!Cl·ci :tl. qne uos ex.erci~ios de it:)i(.J a 18Nü e 
25 annos, sómente , aob aos :i nteJ•css~dos n a 1880 a 1881 p~a;;ou imposto de in Justriu. e pro
sua nãú inclu~âo 2-present·.r em prova ew con- fis::;ão no val1•r de l\2 77.,, tcudn esto e4abde
t rario, reconeud:> d~ inclu=-:ão dos mesmos, cim l"nto o funJo ca pital d•' -1:8~1:).$1 :)6. Pr·ovou 
pois "U~' , comojnr:·dos que eram t inb:a.m po1· ~ SU<\ q• :;ll\d:l. !e d_? socio com a publi~:t ~ów~~ 
~i n · , ·" d:r i. ad·· J e"'al. 1 ... 'o so ·1'Ü. •• oro I' · u te r tu:.n..: a c 2;.> 

E u não t nha. q ne r eq11isitar cr•rtirl iio de idãdr- :-~ nnos. com a reo.:: ect và certidão de i .-l:J.lc, o 
desses cidadão:" , pa ra jdg;;r p rovado o di r·eito es~es docnme1atos ex:st.em todos no cart01·io . 
dos mesmos: o qn~ m e cotupe t.h ent julgal o Não 1 ,od i~t. da m~:>lll~\ "0\' t c. dei~a1· de incluir 
pr oY:d.o •'111 vista da certidão de jur<l.dos. com a. í10S cidad:los .] o.: é nalcluo de ~OUZ;L e Antonio 
qmLl requere r:·.m elle s á incl ue:ão nc alis ta - José da Silva Guima1·~es. po r·qne J• e t! tt~t·cra:.n a 
mento . su , inclusão <'Om a c ·1·tirhio do ~.') :···m s1do qua-

Sol.lre nen h um out1·o ci•kd~o. mais. bouvn in- lifi.~a.do~ jnr:::rlos em '1 ~70, c nem um J'ecurso 
fo!:~waçãv do j uiz mLmicipal, all,:ga.ndo menOi·i· \se inte1:poz _dessas ;clecisõ••s Dado •. poré_m. que 
chrle. C:'Sscs c1Jad:::.os e•:L1vessero de r e HleHClU mu-

0 jui1. municipal info1·mou. raalme nte. q ue · dada. pl'OVoa-se de qualq~ur wocb OoS:l. um-
estando ausentOF~ em p!·ovinci:as ditle ;·entes os \dança~ . · 
cidadãos João ti!alaquiàs l'"eneira de Mattos. . Como- se vem po1s accusar-me por ter eu 
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cxecutauo fielmente ale! '? Nem ~'1. simph;o.; in-~ qu:~ foi. qualificado jurado na rcvi~ão feita pa:·a 
f?i'lll:l~·ãn do juiz ttl•:nici;•al, no. p:·cs:J~te c-uso. "''I'Yir no an~~o d·~ 1879. Este cidadão é rüind~'ntr~ 
hnkt •~ f.Jr;~~1. doJ ~H:ai·:·etat· a n:io mclu~ao des:;e~ n~ fazenda Umbus•:u·:l, P o s'~ ll homouymo nu. 
·r,'qucl·imentos, pOT\jU~J o juit. dn direito nüó fai..;rHh Matté d~) Baixo, ambos do dlstt·icto d~ 
e~t;i adstric:.o :t elb eulllo }i. fiz v('<', sõmente Sliúbn, lH!SL~.· t0rmo; Sou:w, morado:· no .Matte 
;, ('r ':". • ' - ·.~; / - ... -.~ - .: ! ~·· ... .. ., .. ,i .· ' . J.

0 

• • \,Ô. I. •- f • c • 

apri.):-e.ntados e nã_o pot· :infvr171~çd•~s do jui;: 1 ann? dr• 187~. · ~ ::tr•::ta.nto ·~u:~ o on~r?, rc:sicle~tc 
wunt..::pal, qnc, alem ,ic t.J1.:o, so ~.em ussa co:-n- naln'·nda l1mbns0~ra., s:'mprc• o fo1~ c na r.~s
net·:mc:a.. no unico e t· .~ stt·iclco) c;;.so do art. 2i ) f' l'. tint 1\st:• <h 'uradus està inJicad<~ n. sua. 
d:1s in;;!.t·uc~:i)c,;; :::as o ju!z municip J do ter·- r0sid:'ncia n:'sta faz:'nda. O decumonto n .. 4 d:i 
mo ncnh:nu docu:::ciltO esig-itl n :!:' pet içõe.: p··rf.r•i tamr>nte a raz{io do :lcc>rt.o àa m1.nhn. 
à:~sscs eidauãos. llu. mesm(l. sGt·L.s en n:'.o tinh:L d"ctsão; c. ainda me:> mo qtl'.~ se provassr. cha-. . " que rc::;nisit~r ir&1:'1n:tções :'1 outras qu:iesqu·l:· lnat·-s·' 0ssn cidaclão João Baptv~t:t dos ~antos, 
;:tHOl·id:.;.cles. ncs t·~1·mos do ai'L. 2S d:1 ~ wc,-;mas cot:·•o :iz o at>Lieuli,t:;,. n n:io .João Baptl,-;t:t de 
instl'Ucçõ ·s; por(1nc este nrti;.w não sG P·•do cn· Souza, flcando A qur·:;tfi'o s_impl~~snwnt:) rt~dm~ida 
t<;ucbr sin:Io cl•) liarmoni;; com o a1·t. l i0 § \1° a num cíw~sWo (h id: ~ntl J.:do de P~'S'Oa, nada 
p:1rte i" da. l:·i n. :},2\), os '!u:1.es todos se :·cfe- ob~tava qu•' cu, t·:·eonltPC''ndo-a, julgass0 _pro
rem oxclus;v:unenLc á OJ'S'"-nização f!dini~i.Y:~ vado o dirr•ito d,_; ssn cid=;d3o p~~·a r:;r-r r .. ·Ü~ltor .. 
(!o alisl:~.mn.nto por eoma.r.· :1.s, munit::ipios, etc., Sornr' tÜt• nã.-) podia s··r r>l::ilot· uo pt'I!:St~ ut•.• caso 

1 a .. : tr a tO it·-i o e ciwra c.o \'Hl<l :.-..o. aqur• 11• m c.tV!c no qu:·, s:'g-un o. 1cou pro\'a o, 
Doc. n. -1~.- c;u;eta da B;:/da d" sexta- jam~.is foi qualific::ldO jut·atLO ate o ilru do anno 

fr:-ir::. 30 dr; D:·;:t' ml.Jt'O do i;-)t\1.-..:llistumc ;JlO à ,, '187D. 

R11i,dw.-.htizo d0 (lit'Pito da eom:Jt'cn. d: · Vilb 
Nova da lhinha., :20 (:n Novembro de :i881. 
(Con tinuat;ão.) 

.:i..c~·usa<•:io.-Rr.'qn ·T:· ~·am i!.:!·u~!mcntr. sua in
cksão ind.i,·iC:uo;;; Ci ll<• hét n;;is dr ~ anno se reti
raram purr. o V·rmo 'ch Cacllo" ira,ond'.' s0 nch:1m 
~'mprr_'g::J.clos no;;: trabalhos da. via-f .. r·r:'a, c~n:!o 
J., r•ru s~'.i::un: .-" ... ng"lo Es\ :•viio d:~ Sih:t. Joaquim 
Est·~\·~~o da SilYn, Lom·c'n~~o Pt•rciru d<~ Olivuira, 
e tc. 0tc. 

O juiz muni<'ipal ü -:to lll ''smo iaformou, mas 
eram cons •'rv: ttiO !' ~'S (~foram ind .. ,idos! 

Então. ara c :.I C o Dr. ; · 
foi coh:· r :~ ntc tl:•jxandÓ ! :~mlx·rn dr~ (•xcl uir. 
como PXCluiu, o rl ('itnr G.1.:·cr:z. q U" . cn tret:ln to, 
,.:; t~•va h n. men~s t·'mp· J do q ll ~~ ;tqu::ll ::s !10 

r: L clC OCll'a • 

Dd'c~a-lnclui no alistn.mnn:to :1 r~ss·:s cidadãos 
pOI'tlun pt·ov:;tram com c'··!·ti(hio do rscriYão do 
j m·y t •' l'l' ffi sido qunli rlc;~rl r: s j n r a do:-: na !'(• visão 
dr• i:-)7\l.O :~.r ticdis t:1. e.onf. •,-sa .-! U' ' nss"s cidad il:os 
e~t:l.Vam •·mpt·,· :;ados N n trn b:tl.!!OS da vi :-~-r:~ :·r na 
da. Cacho· ·il·a. •·. P"t· tanto. a aüs•' ncb ddl,·s ~ ·r:t 
uma ::lGS ncin. t•·mporilrin, '[U'' · nos tr~ 1· mr:s do 
a vis0 ll" ::a d,, .hnr'iro (;,, 18GL niío S'' nodr· 
consirl•·rar caso rh mud:! nç ~: d· domici lio: ;na.:, 
qu" :·s.: im fos~r· , ll:io t:·ncio hrs.virlo :r:,curso 
d"S !O~.~ incln:o:Õt' S. !l'·m S" "xhibiclo jll' :n a. dossr.·s 
fnc t·;s •JU C :lg'Oi:t s?io n.:-t.i<'ulndos. n~io podia (' il 

d·• ix:n· d!:· inc luir :=t t:n ... ~ r·ic! ~d~os . A inf,_;rmn<;:ío 
r!o .iniz rl 0 dit•"i >n. jà Í!;o; v:' T'. r• :·n. 11l:•ga1 r' niio 
r orl in. r.•hr-i!!ar-m·. Si não inclni no ci 1:.--.diio 
i_~:'l l"!f~7. . a ~ÍU 0 0 :1r f<:nli"t!l. !';I! r • fo•T'C•, J'oi t ::!O 

-' m 0n ' ' porr)UO SI' provou ~"st ~lr e n r t•SHhn c 
fo r., do t<•rmo, ha dons anuas m::is ou m::nos.
(Dncmn~'nto n. 1.) · 

.'\.c~usaçiio - Dons i ndividues r .:-·qu :·,·,Tam sua. 
:ind us:'Io com o nom:-1 dn .Jo1:'io l3:1.Jd!., t:l dn Souza: 
o Vi:!'dad•:i ro .Toãn B~~ · : t.ista de Sou'za é mor :1do1' na 
f~w·nà:t I\T:•U·é d 1_\ Baixo, i) o p:-3r•urlo .Joflo Ba
ptist:' d<) Snuza. eujo no111: ~ y,. t·d ~Hlo.:i t·o o .João 
l·b ptis la dos San t:.-:s. é ll lOi adot· ua. f:.tZ ' ~ nda 
l:mlms1:ira, Luclo Jr •:o;t•) t•n·mo. 

Li··f·-.:;;1.-r\:1o potlia d:!i:.:at· d~ ma nd::r incluir 
no alistarnrmto ~~. um cidadito r1ne era o proprio 

~ .ccusaçuo.-...,on~ pro r.' so::oros .i UUl aaos,o pl'o
ft•ssor Ivianod Fra nci:>co da P nrific:1ção e o 
J?l'Of('ssor capitão G•' l'!ll'l no Balltista d:·· Olivyir:l , 

·,,[e j to1.':ll, sE:us titctlos d·,·j;Jbilação, :nubo~ nas 
lW·s'u~;.; eondi.çür•s:o pri!ll<'iro, r1uo ó cons•"rv::dor 
deda. :·~·do, foi. alistado. ~· o ~r'g-tmdo, d•' quem ~e 
r :'C''ÍAV:t pm· s:'r Ü'!:!:IO du no~so digno ?'ll_ig·o 
t"n··nt:•-corond Ild•'fon ;;;o Bapt:sta de Ohv<~ u·a, 
lilJ rsl, não fui incluido. 

Succedcu. pol'Óm, o facto do sc;;t_úntc n:o~lo : 
E sti.\.Y:l pcrs;taditio, assim como o JU:!.Z mumc1pal 
do t rmo, qur~ a c:1l'L:.l üe jubibção cr~t um 
doemur•11to ·l,:·g::..l para a prova do clit·ni l~ d?s 
P '''Jf•s-:orí'S jul;il::tclos. qu·~ n.·:;;sa . qualltbt' ' ~ 
l''''Jll tTialll snu iuclusito no a.listtl.n:•:n~u, e lll.·ss:1. 
coi:.fo.-mi.dad·: julgnr~i jH'uY:.do o ch1·e.tto paq ttd
l ·~s nrof ·ssot·~ ·s nd :1. s i.mpks a pres· ·ntaç:'io cl~ ~ 

• . ' d . su:ts ca:·tas ; r ••conb.•·ct, pot·e rn. tlO ~~po1s qu•; 
li nb:1. •'!' l' :ld o na i nl.crpr:· Lac.~ito dn. lei , e prO~lll''' 'L 
loa-o e m ::dditamon to rc n:1raro r' rt'O. o •jlt:) ftz na 
p,:·t!ç:il.o ~lo prcfe-sot· G :Í·mano. pois ai nda eBtanL 
0m 111::u pod" r. nã, podr>n .!o fazr:r o ~cs:11o na 
rlo ou1ro porque. ckspachnda. quutr·o d1as an tes. 
j:'t Lin b1 sido p(l!' mim r•'mf: ll.i d~L para o ~::trt.o
r io. (:ntl,) f:Ji public:1cb. P lirb po:.· algumas p·•s-

•. "'1""' ., • • ~ .,. :; l ~)· . a.. 

d,;eisão o V•r mo d···· pu blicaçãc·-em ca.rtorio . Em 
la"S condi~:ü.•;.:, ni.1o pod··n;,:o r : ti l'ar n. p~' tlção, o 
q u' sr r: a um abuso, cs;J(•J':•i . <p :() do !I I" U d:~s
pD cho S " r •'C:Jl'!'(•,s·• p at·a. cntiio s:.w :u· o r• r1·o. 
rr ·form~mdo o m.;smo ;l(•sps.cho, cumo cr;1. rr~gu
br: r.tws, nà.o S" tc•ndo m l: •r posto r.' curso 
alg-1:m,, ficou a•1u.Jl,. pruff•ssor iuduido nns t<J 
a!ista 1n•:n Lo P'-'l.' a :na circtua:4~•. rtt.: i a. locb. accr
d:.·rüal. 

Ptl i'\JW~ não rei >I·rn n ). porem. o trwu dr.spac~o 
dado ·· na J.Wtiçiio t:lo professor Genuano de Oh
veira q n:.mdo ("3 l t'. j Ltn tou o docm:w:.' Ilto legal, 
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i~to ó, a <:(~rtidão do thesouro provincial~ Por-~ mur.do José de Sanl'.\.nna o Pe:lro :Moreira 
qu:J. entendi c:~ :·nt!mdo que: css·~ doclll~v·~.t0 não Simas .. Et·a:.. uma. fr,mnalida9c. _ocio.?a d•!~de que 
pod1a se1· w:us a. pres•mtado, corno fo1, tora do 

1 
0:>ses c1chda~ .. s .t1nnam :-:::U.l st;JlW J•Jstatw.mte a 

prazo legal d::~. prvva. A lei eleito:-al ·~stnbe- oxig-cncia do juiZ preparadot·. 
lcce~ um systenH\ de prova d :tcrmi.nando a . Nã>: m~ndei ta.ml~··m 3.(1 j ui;: mun~cipal pura. 

ment!:_ po_d0da o_ c;J:vlão brazilc:iro req tlcr-~r o 
s·~u tÜL'()ltO polttlco, c ao mes~ao tcmp:J c!etr;r
minou os pra.zos em. cus esta n·ova. se tinha d; 
pt·o u1.tr-. ! ··etta.t· f•, prova cbsso direito fóra 
~le;;s:~s pr·azo.; ô dr·s~ruit· o pr1~c·•ito iog-al~ 

.;n\'Pl't~>t'. as l'i•fi't';IS do p:·oc\·)SSO formui::u·, c 
mutilar :1 gat·~lntia poEtica dos outt·üs cid;\dãos: 
é mais-é dat· ao jl1iz o arc;itt·io de ; ;roro~m 
pra:r.os. o uu•' •'m dil··~ito é Yedu.do té.·mi;i.tes 
ltJfJa!i.~ Jli'Ô,·o!f:tri HOn J)Olt.'St. (J~Ie~ul .. P;·a;,;. 
J,. ::;.,, C. 12, n. u.) E n:"io ser·ia ta::.uLctll o caso 
dc:~pplica.:- ·se o b:·ocarclo j uridit:o dor;nir'nti:') tts 

aon St>cc~,,·~·it jtt,.,? Acct·esc~ que o juiz do 
~· · •. tcic'. aa < tri.)arça-o qu·; .te !01 

eonc('(li.da no § 9' do art. 6° da nov·a h)i eb1-
toT·al! JJâo con l111ce pt·opriamente do dii·ei to OLl 

• • ; . ~ j , 17 
. .. • ~ . .. J: • 

m·•nte ·la va1id (de da provn por ·"lle aprr~::;:cn
t:da pnr::t sr·:· d··il:ot·, corno se collig-0 t!o estudo 
comparado da;; div,.r·sas disposições dtt m;~sma 
n1 e Jsc:t,:sao ü:l.\'i a no par.amonto, a crual-

l ' • t • - •' I como 0 enwnto n;s ·ot'J('~, nao poa•• se1· e~rplC-
cid::, tratando-se d~ interpretação ela mes
ma lei. 

A dispo;.;ição contida no art. 72 das in"tr:<c
çõc;; n <To pode ser i u •:oc;ala em f:wor ~!aq uell::~ 
professor. :: I':U . CO!üt·ario :i opinião ado:Jtada 
jiOt' est0 jnizo. pM 1uanto os dccnmento;; ~t c1ue 
nsta di.spo..:ição S'! rc~fere, simples documento 
t'Dl bom do dirtúto dos ré'corrido:s: e sobro factos 

pude s~t· lJom ao pr·;)fesso:· Germa.uo R:1.ptist:J. de 
01-:\'etra. c invoco ::1. atten:;ão de V. Ex. para. o 
docentcnto n. 5. 

Accasação.-Scg-undo o ar·t. 6 • § 9° in fin.~: .-1a 
lt: i deitoral e art. 27 d<?.s insti·uc,~õcs anne::s:as. 
o j n iz dl'} di I'C't to. :·ecebcndo do juiz municipal :: s 
petiçües o documentos àos pretrmdent"s ao alis
tamento. uiio ({i:-ve rocobcr nonhum documeuto 
das pai'Ces sem info!."mrição do juiz municip~l.i 
respr.ctivo. 

Entt·elanto o ,iuiz de direito de Vilb Nova da 
R:l.inha. D1·. Ann!id Fr-Pderico F•n·nanties da 
Cunha Rochn. rr' Cf~b •n muitos rlocumP.ntos sem 
informação élO juiz rnunicipal. O pr·of:'ssor 
Pt:dro Augusto rh Oliveira., conservador. r~q:.: r~-
1\) U ao Dr. juiz muni.ct~i:tl ~ua incht~ã~ sem 

v .. .:..&.a .... . ~·• • v , , (. 

px·azo legal cb ar-t. 27 das instruc~ü~s. jl:lltou o 
profe>S.lt' Pedro .A ugu:- t:J Jc OJ.i v eira para 
melhot• .rovar o seu dir•Jito · · 
i,;so supedltw o d~sncccs•:trio, dr~sc!o ouG o 
mesmo juiz prer;at•ador mb exig-iu a junc!Jão 
d:~sse docmnenb. nem era. clle preciso em vistõ. 
do que e:s:.pres,aw·~nte di,.:põe o art. 57 uas 
dtatlas instrucçõe>:. sendo, com•> era. esse 
cUaJão prol'essot· publico desta villa p:>r titulo 
.!e non:waç:l:) eíl'ectiva, ;:or ootic se ye ainda 
que, para. cu i::cluir ao mesmo n:J alistamento. 
não precisâv:t, c0rno di:r. o artit:t.il_ista., ne um 
tal d:;curn(•ni:o. Basbva que esse profess::r 
rCIJ.UCt'eEse para iJUe 1ossc · :: 1sta D, pUL·que 
assim :; det~~rrnina o citado :1rt. 57, e o que! c 
not::rin nã.•1 carçce do prova. lssu é um~l. accu-

Accusa0lio.-Seg-undo o u vi.so de() de .!t:nh0 e 
t .,., d . t -ar . <>·J as 1ns ·r-tlCcucs anncx:ts, o JiT·az:l p:Lt'a 

inte:·po~i~,~ão dos t'\3<' U!'S:)' coml!<l :t a Clll'l'OI' d:~ 1.bt:• 
(a pu !war_~:iu do etlll:J.l. Entt··~tanto, tjilllldo pu
blicou-se (uodia~!-:Je.Julho cot•t•ente; :: 1'ditd •t•J 
alishment:J dosi:a. ··omat·:.:a, c:,nton,Jo o . ..; 11111ne:o; 
d •s :t;nu·adus.p:~r.:u::- tl•:s niic; apur·a·);;!:l uão !'oram 
pn!Jlic:dtJS! os !wrn,~s elos 11 : s~us auti..';•Jr.l ·ia 
Queimada--: ,já tinh:un sidrJ C:i:clL:dn::l ]J• :t• intm·
posição de recursos dt)S consct•\':ultwos, o istrl 
c0rreu t~b plac:damcnte :1ue uàr) iW~l\'e 'luem. 
snu bessc sinãn depois t} uo i':> i puU:ic.::ad:J ü edi
bl, ... e q l:C cc;m esp~nto n:1o Yi!ucs nelle os. 

do din. 4 :1o corrente ! ! De nwdo q ne os c onser
v.,,do:·es têm uu L.i.ve:-am nm prazo pnra re :~m·ret· 
mu·i.to ~.ua.itw do q:w os perseguict~:s libet·aes. 
i st0 é, o pt':! W para. aquelles começou a ctJ:.-rer 
muito ::lntes d:;.. l)ublic~·~ãr) dn edita!· 

Era1u os rccu~·sos iute1·po~!.n;; com tanta pre
ci pit:1~_::1o pelo.; conscr·vadores, de tal modo que 
tndo o prc-cesso.dv correu tumultuariamente, 
isté) é, c~m vez de. tomado o temw de recurso. o 
es~ri.vão f:tzet· os ancos com vista ao r-ecorrente 
ptu·a. este nrrm:oar o j 1111tar nest::. occasião os 
J ocuml3ntos pa;·a snbit·cm = ~nti((, os autos á con
clusão do D:.-. juií: de úir·ei.to. oue vode!·ia con
fi: ··nwr ou l'c!!'~r·r.:1:ll' u seu d•'SP,Lc·hÔ. corno íF~ vê 
do ;;rt.. 72 rbs cit:tda;; i.ns!t'ttc•;u·•s, ~cgub-se 
ontr·:t rmu·:~ha muit(J d;ver:>:t, a qual cr:t : ossi-
o- • 1 o f l~; · •• , .'7 i'·- • • 

cipv.l exi.giss.• n•·ulwm doeumcnto :1. ·~· .. •te p;·rJ- log·o i acont. incnt i os :I.Utos· cond::sos :1.u Dr. 
fess:)t', n jui:~ d" direitD, pa;_·a não exch il-o, jdz de dit·e ito ~1ue. :-em ;·lL'lg":l~:ão ncn!nun:t do 
l;at•ticubr:neatc :-ec' l.le~ c> titulo do sol.lt·odito re:.~ot·rentD ao prosi.ie!lte do :-:u pc1·ior· Lt•ibunal 
p!·nfess:Jr, sem manJar que o juiz municipal da l{olaç::to, eomo o a pmxe, julg-a;•tt logo fót·~L 
infor·m:tSS·\. · de ('omb;Lt" o snpplica.do. 

E :tl-~ll:l procedeu cnm mais algum, como De i'esa . -!\~i . ..-: tendo :1 le1 n.:102D de 8 deJ.mfJiro 
tudo !'Cr-;1 pt·DvadD. ultimo! r. ~ts respectivas im:truc~f1e~, Or'clarado 

Defesa-Não é yerdade que cu tivesse rec ·bido a d:•ta de onj e se devesse cont:: r o prazo pa1·a a. 
muito<; tloculllentiJs sem infor-lllação do juiz mu- inter:•osiç;'to dos rcc•1x·sns eleitoraus, é claro 
nicipal. Sobre todos recebidos mandei infnrm~l", que ell_e ~evia s er e:mtado da d:tta da_p_ublic~
deixando apenas?~ assi~? f;;1.zer ?- re~p~it~ i!o:; l9ã? ou 11~tli~13.ção dos despachos <leflnlt1vos do 
f1ue esse mesmo Jllt t. extg1u aos c1d::tdaos l:.ay- .lUl?. de du~eltD, seg-undo a regra commum. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 33- PÃjgina 38 de 89 

2i6 Sessüo en1 9 de Abril de '1885 

de que tnd:)'3 ns H:.ter 'S5:Vtt\S as Vl:-<SCil1 e pod13.s- I do modo que .de nada vale a dlspOSl~ao dO ra
sem int·~rpor os I'CCLtrs·Js leg,ws. N ,d:::. s · !ez t'::tg'l':tpho Uluco do at·t. i9 da.s mstrucçoes 
em segre.io. e ... ô não rin. htt ' ·! releu no ca1·to· aunoxas. 
rwes•aspetr;uc~--·~s.·us espac1osalu· · eque utrO:tlulg'O recorrecontr:l.a mcusão1n e
não o qniz. FM:Hl!, porta:tt=.l. l'Cg'tdares us bitct de :1l~·u11s consei'vadores : S. S. sab~ que 
recu··so;;; intel'post~JS no !•razo leg ·1 por alguns ostà no r'Í·azo legal, mas despacha.- 1\lauda.n
cidad:i.os na com:tr•ca. an.t·~s do :!vis:) de 9 de d·1 to:nar o rc:~c~•rso si estiver no prazo legal. 
.Junho uitim0, e regnlar o proc'}ii :!II)U~o de ·t3 
juizo. r:>forrnRndo as s11n-:; p ·i:uei ·as d(~ci.;ões 
-pa1·a n•io -iuc!nit· · no :üi ... t.amento :.tos cida .ãos 
recorridos. Adm i I'&-S'3. pot·é•n. o ;,,. ti.c:Jli!;!.a •l·~ 
não ter apparecidn ::o edit·d d:l public~aç:'t~ d:.J 
aii,;tarnent > l~rn 4 ·.ie .Julho os D. .. nncs destes ci .:t-

Como assim. porem, si elles não foram 
inclu:idos •·m vista d lS re ·~ ur;;::s inteq):1st:ls e 

' c ;; ,. ' ' rr· rl · 

ó e.lisr;1ment<) da. com:u·c:'L nã:> estava organi
zado, e muito me·tos encen·ado ~ Si uns pude
ra.:u re·~nl·rei·. p:ll'Cf ne OLlti"?S n:'tG ther·am o 
me,-;mo" l ·ao es avam ,g pe l~loes em c:u· onc, 
não fo;·am os despae h,1s public:'ldos. e não er-a o 
prno para. os rocm·sns com:n nm. a. tnà:)S os 
cidadãos~ QtH cnl:Ja. então. possr, ter de ser '111 

uns mais s:;licitos ·:n qne out ·os'? 
Nüo ·Co1'a.m realm~·nte public,d:}S p:">r ,.,di

tal os nomes d0s cidad:ws não inclu!clos : 
niio sei pot·q ue a lei c as instt·ucçGes não o 
determinav:!m. como !•nrque pnb ic:~ la. a lista 
dos cida !fios 1ncluidos Gl':t 0vid.e!lt ' ~ une não 

• .. • • t 

:,. J •• !::) 

daquelles OLlt1·o;; que ha.vim t' ·qne!·id., 1g·nal
mente a incluslio. rJ alli não eram mHn~hnados. 

guem prejudicaào por •Jlle? NãJ, c gue:n qoiz 
recorrer. r •· ··; : J'J:"r>IL 

A mat·cha, àos recul'sos nesta comat·ca. f tJi !'~ 
nuis t•eg.tla.r po•siveL o <"onf,)t'ffi'l o pt·r~scripto 
nos arts. 27 a 76 das 1nstrucçõeg : was o :: rti
culis ta. "I!!.ende uue cut·;·eu ella. lumnlt.un.t·ja.
mente • .;óiiH~nt·l pe:·cp1e o eseri1'ã' não f ·z o~ 
:wtos co" vista ao~ recorrent···s para u,·;·r:snrt
;·cm . . Is~o é de~cub;w:!l, jiOrnne o chic:1nismo 
forense da.s ::tldêa.;; em to :ns os f,,itos ~ :1' '('.~li':~ 
sen.1p1·~ en.;al!cha.;; :i. protelação e :is cous:\s! O 
cit. art . :-2 dis õe ?.pena.::. I Jll '~ os r 'COi'l'ent~s 
int'":' l) '1lH1o os seu~ t•ecn J·sos :llle.g- 1 rito :-iS r iJ.
zões ;rue ti veram ern bGm dos seus dit·eit.Js. 
Ora foi pt·edsamente i.;te o ·ili.e :.1 l,zuns recor
l'entes fizet·:ltn, d:cg-ando :1s :<nn.s !'azõ •s. e . . .. 

Defczn. 
Foi muito reg-ulat·mento que e:.:ig-i a junc

ção d:::. pt·oe •: ra.çfio au· public>l. fõt·ma delta no 
1w ·sente caso. porque qtland1} naJa., precisava. 
sabe1· -;i o pr.Jc:nador I'GCOt'r>ntc tinha compe-
tenc1:1 ega pa:ra recorr;'l', 1n[1x·tm.c, rtnan·h o 
JH'ocess:ldo dos recur;;os e::;ta.va nesta data co::.·
rendo em "'ep:t;;;tdo, tm nd:~.n !o eu àepoi' n.p-

1 • • - • . ... . -
f ~ • 

:u·t. 19 àas iustrucçõos citadas. não isentou de 
sollos os instrumentos pu .Iicos de pt'Ol'Ut'aç:1o. 
e e muito ft·ivola a accll:-;n ,ão contra o ·ui:r. ue 
mania ton::.ar um recurso, usan !o da phrase 
C•Jtnmum si estive,· Wl n··a::;o !c.rJnl! 

Repito : ning-nem •o!r1·e•1 difficuldade na in
tr:t·posiç:'io os recursos, e só n:i:o r()<~ort·cu quem 
não o quiz. O pro11rio ~•r ti c ulista ··onfe ·sou 
est.::. verd11de, qua.ndo no artig~> tr::mf=cripto no 
Diado de 1:3. t·eferinno-!'te ie novo a ess' ponto. 
apen:1s r• ~fe1·e cinco ('asos ''111 os qua•'S eu 
n:lo mandei tornar os rflcu ·sos interpostos: mas 
si n:I, os 1nand· ~i to:na1· por ter·mo foi p:)rque 
vtera.nl ·ol\1. o pt•azfl 1G ~·a , cotlt<U1: o ·l nlo
:nento :t mometHo. confot·mn o di1·eita, como so 
\'(:\ !o doc•Jmcnto n. 6; e quanto ao recm·so do 

• 1 • • , 
hendiào eül um desses casos. pondet·o que não :, 
lhe ~~~·a licir.o t·Gcorl·er a todo o tempo, como 
pens:>. o ::.rtict:lista,, po~qu 0. et::J to lo o Lem :~o só 
pnd 'tn 1·ecorrer os ••x.cluidos, si ne::te prim')iro 
:~lisLatne!1t.u n:Io honve sin~i.o cidad,io:o; incluídos 
011 n:Io inclr:iJos. confot•tne se deprehende da. 
n ·W:'l. lei eleitoral e I' ' :S .>~t·ti,·as i nstrt1eçõe ' . Ex 
cl :idos. :'õÓ pode;·rro ser os cidadãos nas futuras 
revisões. 

Fui ainr1a acc:us1do de tei" tido a propriedade 
de m.H~:Il" o nom··· a l.t·es individuos- .Jo:1o B:-1.
ptista do~ S 1. t:to'>. que ficou se chamando João 
B:tptista de Sonzn.~Ed ·lt!·udes Ferreira da. Silva, 
q ne ficOtt ~e cha.m:tnào Edel trud<> s Cicero rla 
Silva e P lix Pereira de Cn.rv:1lho, que ficou 
se c.1: m:'l.nr D • eu:s:: •' errn.11':l. '·\ :trva 10. !.'..U 
n::to mude!, pm·óm, o n:mH~ :1. pessoa alg-uma. 

Accusação 

'Gão de int ' l'posir~ão do r ecurso, r.J mais não. era 
preciso. 

Cs cid:•.dii:os sapra m.encion:~.do~ :ro::ro Ha
pti:::ta dn Souza, Ed ·,hrudes Cicero da Silva e 

1'."\os. os opprimi:los libe-:·a :~s. encontramos Felix Ferr=·irn. di! Car-valho flguJ·::.11n com t.tes 
tQ(b difficuldarl, 11:1. inte"po;;iç;1o dos r í·' curso;; . nem··=' nrt Ji,~ ta. no-.: jur:ldO!':. e nns proprias re-

0 tenent("-coron l lldefonso, ' !llO requereu L ·ções que m0. for:-1.m rcm.=:ttidas p lo ju!z mu-
a. indns:1o do capiUo .J o~o Pintn, por p:·oen- ni(~h:tl. e cnm esses me ffi(lc; nomes reqt~ereram 
rar:iio, endo este 0xelnid~. in t :•rpoz ~ r8cn rso. 1 a sna i n~lt~.-i:io no_ alistn.~1ento. e a-:si ~· ;;aram as 
2-lle:..:·:<ndo que a. pr·oen1·~ç::o se ~: cha Jli.:!l.a :1os 1sua,; p r> tlçoes = nao po 11am ser ~lJst:i.dos, por.., 
papei~ :1uo 'lnt.r<:gou, com a pel.~ç~o i ni c ~al.. ao I t:?.nto. sen:1o com e'"ses l~':JSmos nomes! O que 
Dr. .JUlz mumc1pal : o Dr. .JUlZ de d1re1to, :d1L·mo, consta do cal'tOrlO. 
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a esses eonceitu ~tdos cidadã1,s, ;.arque e::;tav .• rn di1·eito, (t:L:.JOS provtrne11tos !lUncn. s ·~ fazem 
no ca.:;o de ser eleitores, pot·yllt.~ :•ou .i uiz •-: uo 

1 
cmnpl"i1·) l~ois (i ttando alg-umas dessas contas 

não üço dP. lei iu~:~trumC;nto de paixüe-; n:es- silo t:)lüad~~;,; fÕJ':l. das correinues nfio o 5ão porém 
r uinh;ts d~ vÜt'"ancas 1 :' ···r ·· · :_• 1 : •• '·· •edol" ou de· o - • · , • 
ções accintos:.~s, e hones:o corno me honr;o de ma:s d:ts vezes p ·los escridics na ausencia do 
sel-o, enten io qu•) o dil'eito fuadu-!Se n::t mol':~l. juiz. qne:: apen:~s assL·na os termos; as· audien
e n:~da. é ru:l.is repulsivo e. indecor'()SO do <iue a. cias n:'lo s ;;, dão reg-ularment6 e :is horas lllar
hypocyisi~ na ju;;tiça., ·~ : : t.~ fab~s. c•)rtez:n.s á 

1 

cad_a~ rm lei,_ s?ndo -~jUO a lllaior parte das Yezes 
conscu:mc1a hunwna! Nao nz ::t llla.Js lc\''~ f1·au- -. o JUIZ uwmctpa.t a eU~•s não cornp:wece, man
àe no ali,;:tam~nto <h minh:1 co: t~area. não c:·iei da:1do aos escri,·~'ies bvrarem o:; terrnos para 
a menu r ditlbuldade á m::.rcha e pt•.::cesso do oll'~ d 'pois assignu. . 
mesmo aiistamento. nem ao di1·eito dos c!da:l:'ws Ha d :~ tt·icto de subdeleg-a.ci:1. no Lermo, como 
requert:-ntPs. o de .bg-utu•;wy,ern qurJ o S!lbdelegatl.o mora<~ HS 

Ora, si eu qui;:es:--e e fos~e cana;: de violencia. b!.:'uas de dis:a n ; 1: !; · .. • • • • • 

e r:J.u ·~s, par:t :.tVO!'Ccer a c::.n:'!idatnr:l do meu 'I esct•iv:io nem ottlcia.l de justiç:1.,nem livro n.lgum 
cunhado neste districto ehitond em (i ue:: a. !mi- I d:;s ~'! uae01 são p1·ecisos eru bes juizos, nem mes
nistro justiç:l, ou n:'iu t ri~ úei~ado. no :dist::t- \ mo v livl'O das audieaci:1s. e clistricro com.o o de 

• '· --'~o .': L tl~t-on, eosu ·')eg:H otemesCrl-
primeir:1. de L'. isão a 12 citblfios rcqaer,~ 11tes vão e oflicial de ju~tiça.,m<~s não possue livro al
entr·e :3:30 e um:1. petit;ão qu ~ recebi do juiz mu- ~-u;:n p:u·a. as a.utli·;nci•~-> e outt·os actos do mesmo 
nici Jal do te::-mo r uando tod·H . ab m 
com:trca não fdtav:ttn meios n;_cm elementos fi<> D:.\~·ei ~V. Ex. documentús desses factos, s 
se aug-menfur o elo i tom do, po;· meios ~u·tin- V. Ex. o exiu·ir. 
ciaes, pela. prnpl'i::t lei f:teultado~! ~'la~ 1311l Villa Em vis ta d.Õ e:;: posto. conc~be-se sr~r me re
Nova. da Rainha, nin;;uel!l :!ensou .Jámai..: lia cedora e ,ju·:t'1. a 1'espo:1sabilida.de d:\s v.utorida
rea.liz:t({ão desse~; meio-: do que muito m·~ uf,~no des :;ul.w.ltemas de.:s'~ Let·mo. que !-.iãO todas libe
e glorio em honr:t minha c d:db. ra.,;:. f! re.ponsa.vcl t·;muem o jui:t. de direito d:_'l. 

Essa!) a verdade inteira. t: 1:om toda. f:·a.n-[ comr .. !'ca. r! ue ntio faz etfecti,•a essa rasponsa bi
quez:.L ma.ni festada sob:· e o alistam1,nto eiei toro.l lidade. lr;:v,'l.do tão somente por certas conside
de minha com<~rca. . Ex.m. Sr . con.::;elheiro . Os l ra~.õ :•s :!e ordem lHtblica. intime mente lig;~da á 
meus adyer·surio~ accu;;am-mo t:Om mais n:tixã.o vitb e ot·;:r~mis<l.~go dos -:Lrtid a l ·ali d"'S 
, o que razao, e eve :~~t:1 nte pun:.:ir-lhe;.: um do sertito! :Mas.~i effecti,•a não tem sido.por um 
j tl>itO :·cmorso, c<~st.igo das más ;v;t,:ões. V. Ex. h do il. resrous::tbiii· laJe cl~ tt1.es fuucciomwios 
e o puiz que rue julgu~m como eu o rucrecr::· . pelo m rtivo e::.:posto, c l)Ot'(!ll'~ não tem este 

:r... ' . . • • • • - • 
• , • , , ·::• o.~· • '· • q ,y .• ,_ ;:.ll se!.' p I'Se'='u1çao 

sem que, til.tnU8lll iul'••r!tl l'! a\' . Ex:.; que foi poiitica o itU H n~to ú mais :to qne cunqwimento 
corn pletaav~n te im:1 gina:-in. a p~rseg-ui\:ão de ne,:e~sario do sen deve:· de j n iz e 1wimeira au
que se procbmaram ,·ict.imn.s n P.sta c'ornat·ca os tMidade d:1. cum:l.fC;~. é certo que, por outr·o 
autot·::s dr:s;;a-,: corr,·spondenci:ts do]) ar~:;. r r• - b.:!o elle n:1o tem fJOUp:ulo esforços par:1 regu
presont.antes de urn partido politico em cajo 1 larisar· :1. a.dministt·a~~ão cb, justiça na mesma 
nome fallar.tm. comar.-:n. como d'isto dito test·~mnnho irrefre-

Até c presenLe. e àesJe que ent,..ei no exH- ga.vel os C<lrtot·ios, e o juizo imparcial e justo 
cicio do c..-.rg-o que huruerecido.m•' nte me foi de todos os homens de bem. 
confiado, nada_ h a_ pe·:·tm·l.>~do a orcl~m pt~lJli_,_~a I . T:;o.ch::rr~ul-ml3~. p~r··~rn._ de j u~z ~~~rseg-nidor. 
da cof!larca. nao Ílz vwhç::w algmu:L ao :Iu·e1~0 11sto cx~eae 03 .u~rnte~ (J.a .il:u.:1t.mcw. e do bom 
dos meus coaw.rcãos. neül fiz ],·vant:u· 1am:us · senso, (~ uma vcra<~u !ll':l l filCJUldade! 
o m:âs ligeiro cl:t.mor. contr·a. a minh:t :,ct':niuis- Repito; :L ningucm persegui ainda nest!l 
tr·ação: Tenho ~ssistido :\ divc1·sas dit·ceç\ões õa com:Mc'"' e não podem apontar o cidadão Joa
politica liberal no log-a.i' . e s::mprc merecendo quim Pedro de Olivnit"' como victima immo
a. confian1~a de todos os poEticos; o mer.t c11tellu l:lda á miuhr. paixão pm·tidaria, porque elle 
destruido~, na pht·ase do artieulis!a. n:1o fez :üé não foi, como diz~ :Lt'ticulist_a. process:tdo e 

• t .. • • • .. . 

.tqu-;. urnr. so ' _ · · • , . . - • • , • 

.c:uppm·t:wel e pe1·seg-nid:H' '~! Não. A ::tdruini,s- te!" e::.:pc:iido u1n uw.nd:td? de lmsc_a; mns ~1m 
tracç:i.o da jnstiça no te1·mo não tem entt'Ctanto · ftn pt·; ,(:ess:1.do e prom.mc1auo rnedtantc quc1xa 
levado n. ma.;t:lw. que CJ':L mistor, yor m(l.i~ ins- 1

1 

do um ci~l:t,lão vroprieto.t·io neste termo, porque 
tant(' S e PCtl\'O.S que tenh:tm suJo a s mmhas ua q1~a~1dade d~ Jelegado, 2° ~ltpplentc ~m 
recomrnendações e ~~sror<,:os nest0 sentido. pot· j c:xe:·ctcw, e~p~:dm u:n ~aud,,do riG busca fora 
que .neste ter~?· f;t:om-sc cs processo_s, _rrws a l dos cas~;; pt"(·~ls~~s na let, f~1zendo grande ala;·
.i ustlça c a pohc1a na o prendem. um crl!lunoso, ~ m:t o vwlenc1a a _sna proprte~.tde,,- com? tuuo 
a não ser em um ou oul.t'O cnso de flag-rancia. 'j coust;). do :-espect::.vo summano, que a V. E:s:. 
e al n-uns h:l. c1uc llté são protegidos p~r ellas, remet.te1·~i por tr:!slado, si assim o requisitar. 

O d 1 • I ...,.. • .1 " J-, . • segun:lo const:L; a formação a cu pa MS reus i 1 erm:n::1uuo. peço a ~. :..x:. que se.J:t oene-
presos nunca é feita no prazo leg-.J. o outr·as • Yolo ei!l d es~~ nlp :n· us faltas commctttdas no 

V. II. -2') 
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correr dasta informação, e me conc~d::t â pct·· como p1'oprictario d.;~ terrenoo:, dous como jura
missão de faz ··l-a. publi··at·. , \dos ~:}~79,"~m como vereador d~ qnatriennio 

Deus o-uarde a V. Ex. 111m. e h:s:m. Sr. con-, de i::ltt a 1~~1. tres C(Jmo negoc!ante·', e um 
selheiro~presid:)Jlte da provincia da Bahia, João como pc:nsionista. ao. todo quatorze cid;)dão?. 
Lustosa da Cunha Pa1·a.naguà. No albtamento elello:·al uesta comarc~~ awda. 

O juiz de direito, An;,i'bal Fn:rlcrico FeJ·- não se fez, nem se ha de fa;.:er uma unica 

tist:l. de Oliveira.. 
Não pretendia sahir da obscuridade ~ soc·~.go 

em que ''ivo, cui lando sômen_te de mmha ':1da 
particular, e d0s meus _negocws;_ m~-;, em YlS~:l 
da representação 7scnpta no.D!a?·1o d'!' Ba!zla 
de iS do mez 1)ro~nmo pa~sado, sou obl'lga·~!o a 
vir p"rg-unta.r ao .~r. tenente-co_;o,!l•;l llddon_:o 
de OliveiJ·a. da V1lla Nm·a. da h. •lUiln. 2. r:1zao 
porque tanto s~ tem occupario ultimamente com 

• 1 • • • • • 

Diz-me a consciencia qu!'! nunca offendi a 
pes,oa alg-uma. e honr:o-me de merec 'r a estima 
e consider::~.ção de mmtns homens de bem-em 
to os os og-arr-.s por on (.lo tan1o :m aao. en o 
e:s:ercido cara-os de eleição popular, e de no
meanão do ;overno. sou 11(\Q"ociante e tenho 

~ ...... - . . .....,; 

. ~ ·' ... 
mais preciso e desejo é que me rr·spei tem .. -

S. S. não est:.i. mais no c::tso de S•!r eleLtm· 
do que eu. e sôment~ por despeito e que cen
sura e procura otf<>nder o digno Dr. jniz d~ 
direito dest:1. comarca~ Annibal Frede1·ico Fer
nanilos da Cunha Rocha., p:n· ter incluido o 
meu nome no alistamento eloitor:ü desta. co
marca. 

Provei _o pagamento do imp_osto legal. e o 

Villa Nova da Rainha. G de Novembro de 
' 1881.-A.ntonio Joaqw:m de A.hneir!a. 

Doc. n. 21.-Ga;e~a da Bahia de Novembro 
de 1882.-0 }ui; de rlirci.to de ri!lt.~ .;.VO'M da 
Ra .. ,,~Jw.- E' con1pletamente falsa ::t. noticia 
procr.:dente de·,ta vill:.1 e publ:c!lda no D ia.•·iú da 
Balda de 5 do corr('nte. dizendo qui\ ne.:;ta co-

r•~visão do alislam<!nto eleitoral nor meio de 
arrend :mentos f:lscs. • 

Hoje mesmo. acabo de receber do Dr. j ui:r. 
municipal do termo as r l'la.ções e petições dos 
cidadãos que requerr,I"am a inclusão n ·) referido 
alistamento .• e por ellrt s se vê qu ·· apenas qun
torze c:idadãos rnquere;-am esse direito : tenlo 
quatro delles requerido .na qualidade d"' ~nge
nheiros do-:prolongam .. nto da estt·:vl.a de ferr.), 
um como emp1·egado do m esmo prolongan:ento, 
um como mP.dico residente na loc:tlidadc, um 

-..:lnnibiil Fi·t:r:l.!i'it.~u Fc,·iwnd,;s da 
Rocha. 

Documr:-nto n. 22.- I" fluencia do ]),·. Ju
vencio iW 12° disiricto. Fl·r.r.'w!es eleito1·aes 
pm•.r;, rl.";·-ihe maim·ia. De;esa cto}ui:; de di
rei! o da :!o. Vl: í·a, cânt;·a .. o.s accusa.çues ano
Jl!f ;;u<s do Dim·i.u do. Bahir.t rl e 1[) dt! .lanci.ro 
d,c 18:-;,j. Ga:;P-ta da Bahia. ter<,~ a f~ira 2.7 de 
Janeiro de 1c85.- "Vi! ia -Yot;a da Rainha.-

em i8i::it e amparado nos ~ttfi'I'a.;.{IOS de m:{is do 
400 eleito ~es phof'pho•·os dE\ Monte-A!egi'" e 
Sento Sé. cowo 6 notorio, :•inJa :1ssiru (~ ~tpezar 
;e se di;.:<~t· iutiuencia natul"::l. leg-itima e pi·o-
fon(ho.rne:lt•' radicada neste districto. o re:-ul
tado da su>l eleiçãn foi o que todo~ viram, attes-
1: : ndo a fórça e pujrtnç:~. do p:>t·tirio conser\·ador 
•3 as symp~Lthbs e confiança do distr!cto pelo 
cl'lnrlidato cons•·t·vadol' o illnslradn Dr. Feman
dr,s da Cunha Filho. 

Repelli.ios pelos S"ns ;~.ntkos e melhores 
amig-o)s até no Se11 t,> Si·, der··otado ·. f'J'~(tnliosa
ruetlt'-\ em qu~si todas as parochi: s d<;~~r st1·icto 
~' nor:w..Jrnente n:J, p::1·oehia dn ciJ: tdq do .Jua
zeiro onde resid·~ e ;1 eleitor o D1·. Juvr•ncio, e 
on.fe em !'leu fi,vor intei"vi~r:1m tod~·s as a.nto!"i-

~ • .... ~ : ~ • • . • t. 

rue ira até a ul tim:l, e <ier~ota~o tarubem e.;
trondo,:mmentn D:.l. varochi::t. d<t C:.! im GrOS"O, 
pertencente á comarea de su:1 re::idencia. onde 
é me lico c ex(•rC•'! c!inica e por onde j:t foi de
put:Jdo pro:: iucinl "fi quatro ou cu1co lPgisla
tnras, parece que nestas cond ções i'lll vistn da 
fraqueza politica do Dr . .Tuvencio. o t:ü not'ici
rista não se àevia reg-o~ij;:u· tanto ! 

N.nguem com,,rdHmcie essa iidluencia ],~gi
iima e- profunJa.mente radicada ne~t'J dist1·icto, 
como diz o_ noticls.rist-a, e que só nos at:,p:~.rece 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 33- PÃjgina 41 de 89 

Se::;sftü em !) de AJJl'il d(:j i885 2HJ ·' 

susteub· !~l. na for~.a. ndicia dos eleitora-- ft·au
dulrmto~ d.-~ Monte A:egre ·~· S~nb Sé ~ 

O yue S<• berno;; é que~· o P'' r tido liberal nunca 
se l!·mbrou de apt·esent:H o Dr .. Juvencio co:1 o 
c::nd:datn ~·~u por e,;:te di:m·icto. q11e aliâs es
t.a.v:L t·e~ervado ao Dr. Rn Bar::o..:.:L e or arüor 
ao qual o. Dr. Fet·na.nüo llei;·ó ag~it.o:1 a 1uelle 
cclei}re ah~tam•.,nto do Sente; Sú. O Dr· Ju
v~ncio l~oréw. eil~<:sopou a todos, e lá na c:·.-

< • 

501!5 phosphot•os no bol..:.o ! 
E' .iu~t·.) pai:;, QUe e5te.ia sofr~endo :1;; CíJno.;e

qnenr.ias cio mal ;_1ue b.a f0.ito nc·~te di~t:•ict.:> ;• 
priucipalmente no Sen~o S·~. a que1a <lesmoJ·a
lisou com <~. c ·leb1·e fr~<"de. 

· A candidatm·a. do Dr .. Ju~·encio é coustr~~ngi
dantet~te at:~)it;J. pela. m:üot'Ü\. rios li:;e,•.:es, e ~ó 
por d~sdpliua p;.~t•tida:-ia é db. sdrrag3d,t por 
eue~. 

S~;be de ponto a f;·<1.'[UCZ!t polüica dest·~ <.::ln
didato qne ~pez<J.r ~e ter P.or.si toJos esse~~ ele-
' (. 

rmnio de seu pa1·tido-:J.inca n;'Io ro:.lll~ conso
lidli!.r-se no districto,. e .l!:t_I'il. is8.o . P.rec;sa ó 

1 ~ ' (' .:: . lh :lto · re-
moção do nosso digwJ j mz ele dit·oito de4:.:. co
n:w.rc~J, o unieo magist!·ado cotl,.;et·Yadot· que 
e~istc nest~ distt·icto e •) Z· juiz d0 dir,;ito da 
1a entt·ancia que el:iste nesta pt·ovinc!.a. Isto é 
até uma mi;::eria. 

Par::. con~;r•g-uii: e;::se : de:údel':!.lum - é que 
mais nm~~ YCZ o noticiari,.:bt veio encab:a:1do 
em seu s ··rm.ilo encommendado o no;ne des~e 
ma;.,:istr,ldO,,t quem t;7tcha :te te:.- feitn n•·stu co
rnarca n:'io sei il~" v~ol·3ndas. 1ct·s·'g·,:ições e 
]•hosphot·os -em favor lb sctt prnuo c cu
nhado. 

t~I.!Sde H·: :<Ó 0\"~Ull a 1<!7.:'!1' C0ll Ta ll 

.:'..uuil><ü. j :\ foi por mai!3 uwa vc1. paiverisad·t 
illl~ di\'i'i."i'OS t>:;cl'ipt(JS li''llS na iOlpl':•nS:I 
de:;h~ provinr~ia r>. da. eône, mo::;tr~lnclo a :iwpt·u
ce·lencia c falsidade da~ mesraas ; e to .los s:t b0m 
que 1) antes !a do .Jo 1 zeiro. onda os j: 1 !zos tle di
re:to ni'i.o !;:50 nrirnos n cunh;1.do.s t10 tnnrlidato 
Dr. Ju\·en :·io, 'qne tc~m sahiJo as p t•r-:cgui··f,es 
politic1~ c0ntra. os e !ei;or·es cons;·n·adorcs .To:1o 
Foguett·iro. Arnpong-•·s e Ollti'O~, c foi ;lest·~ 
fóco qne s ·hiram os pho-~;)horos J!! Snl!to Sé, 
cuja. pr·opsgaç?io j:i c.-:t.rí p1·oruettida para :l.TC • 

-vis:1o futura rln '1885 oo: meio rir) conheclmcnto" 
falSOS d~ CollectO!"i:lS, ch UllS lÍ\'I'OS V· l!HlS qaC 

J:l ·~xi~tPm 0 nnne;~. forn.m :trt···C:úbrlos! 
E ni'i•') foi este o meio C!llpt·cgado pelo f:tmi

geraclo tenent.e-c:1ronel Helb~ n.:> tempo do 

Ahi tudo se nega, e se tr:m d~nerrado aos . . <::> 

r.onserv.,d'Jl'es -, e por fim não se podendo 
ocenll.a.r :1os olho;:; do parlamento aquella. im
m•·l·al fl';mde de Sento Sé, •JS intét·~ssados nella 
como réus confessos, fizeram desappárecer os 
livros e a .~i~ ue a continham ! 

De,eoga.nem-se o n! .. ticiai'Í5b do iario e mata 
amigos do Dr •. 1uvencio que não ~erá mentindo 
e f;:tlumni~:Jrlo torpemente um ma(!illtr:1do como 

... , . ·. . - .. 
• o 

mc..-mn Dr. J u vencio, neste, dist1·icto a força 
moral e politica. de que este precisa para apre
sr~nt:'ll'-s:,• i face do~ homens de Lelfl como o re
pre:ocntante legithno deste rne~mo distt·icto. 

O D!ruio dtt Hahia dó=l 19 do corrente tambem 
publi1!:t uma outi';'J. notici t que diz proced•.:lnte 
d, ciúad ! •L .Jacobina. mas que estamos infor
ma..[ os não ser e.,cripta n:tqueli~l r:idacle. 

Tami.Jem só os cegos niio conhecerã.o o plano 
~ . . 

... , , -. (Y =' 

quaes entendem podrorem fazer· uma. f 1lsa opi
aiào acc~l"l:a do Dr. A.nniba.l, e assim melhor 
!JOdet·•~m eonseguit· a de;;C'jau:t remoção de~te 
magu;tra,to. 

Querem porém conh~cer o \'alot· rnor.,tl destas 
noticias e accusaçõos contra o DI'. Annibú ·~ . . . . 
data la .:e i de Dezembro corrente. Diz ella.: 

'; .Já se deve s·1b~~r nesta. C:l.pit:Jl a victoria do 
D.::. Juvr.mcio, apeza.I" da. cabai:t e pres;;ão do 
Dr. ~\unib,~l, juiz da Villa Nova. .A.drnira-nos 
cr)ffiO o Dr. Juvencio ainda teve voto~ naquella 
com:•rca. » 

Ot·a, a eleição ulti ms. ·• <iG depntados g?raes 
ti·Ye luq:.:r ;~o dia r de Dezembl·o. (\ como nesse 
dia mesmo o aot\cia6sta na .iacobi.ua e os de l:i. 
d:.1. ct\'11it,d. Ji. pot tam con ecer o resu ta o a 
•:l,·.i '~ito :1est~ e:::; tenso tlisLt·icto! e assi:.n a '&-icto
i'ic~ Jo Dt·. JtlVt~ucio '~ E' este o caso do gu.to es-.... . . 

S:.lbi\lllOs lh>!'én.~ tlue d:.1hi a lloneo !tos vini. o 
uoticia.t•i::;ta dizet· que n~lO houve 11:.1. hi:•toriu. 
m" is elo 1.1UO u~n et'l'O tvpo~T:tphico! Podiu.mos 
amllysal' ·\~ mostra!' a. i~np1·ocedenci<l do resto dl\ 
uuticia.; HH.lS pat·a que ;s,.o. si, como vemo~, }l. 

fJsi,la<\i~ ,!:J. not'ici:\ vem d(\,.;de a sua natureza.·~ 
Saib~\m, pi·!·ém, tod. 'S que e:n nouhum collegio 
a. cl· ·i~ão co1·rcu mds livre e pbcida do que no 
collcgio de Villn. Nov~ da. R::inha. COlllO foi pre
;;;:uc!ado ;·or pes~O:\S d;,~. ma1m· ccms:à ~raçiio :;o
ciu.l, o como n'i ngnem pod~ra conte::-tar. O Dr. 
.Tuvcncio não te-ve mais \'Oto~ ne•• tr~ collegio 
por :no t.:Hitbcm :~.qui não h:lvi"m mais liberaes 
pa.:·a yotar noll··· en!r~t:mto, que f~~.lt:1raro uns 
~O cons·:wv:J.üores; o Dr. jui;•. no clil·eito- n5:o 
pcdin q~1 ~mto m~\ÍS :·nwn.çon :1 um sô liberal. e 

r. nuocencw . c : meHn.- pn.r<-1 enc.H~r . 

aug·mr'nta;- mais o cloitm•:do do 11lonte-!1.l··grc pr0s:s:1o ~ 
c Mundo Nr:vo ·~ Ahi nes;;es lo!!:•rc,:; é :1ue estão S•1jam uo meuos serios. ;;, 
:~.ssenlacla ; as fabrieil.' ' do phosphot·os eleitoraes G d ,.,. z B 1 • 

d 1
. . .:~· . . Doc. n. ::?:3.- a:.c ta. .e .:.~ olicia..~ ca att.t<Z. 

quo r•st::i.o esmora 1sau :o e·;t•~ ~llstncto e .t 1' S- 'f . f · . 23 d 0 t• h !e i~83 
cqu ilibt·a.ndo n~>llf) ao;: forças h!álimas dos p:u·- - 01 ~.n.- tr,t · e u ·1 

· ro < .. • 
ti(los. Em Villa-Novn. da Htti ul1a, não. I (H.espo;;t.n. tio esl:rivüo Mor~:do Silva .::o..o Dr. 

Aoni. não se fez :1 mais leve fraude. o :1i1i. .Tuvcn~io J.eclarau:lo que ontrcgar:J. a ·lJsta. de 
cstã(; os ca.rtorios desta vil!a pnra quom quizer jurados d1) 1871)~ a. Lndgoro de Senna Gomes.
penetrar c cei-tific{lt'-se. . . O Dr. _Ju,·c~ciO Ah~es rle s.ouz::1. e. como ao 

Entretanto quem poJora .;; penotl'ar nos c~Lr- toz ~L fnl~1fica~,;ao de hvro de .JUrados do <.<Sento 
torios de Monto-A1egre e Sento Só ·~ . I Sé.:'' . · 
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Len !1J nr• .T;ii'l1rd l!n ConlllWrcio de iS th~ : eom l<)(la·; as folhas '1cs~e o nnmcro de duzentos 
Sotr•l11bt·o ptn:~imo passu.do, e q•;c n;e · i:()i :1p:·c- : co:~::;~:'l.n~es do 1et·turJ de cnc·:·JTamento! Eis 
scnt;1do no:· um amigo, o ese•·ipto .:•u.1 q&w <:: : como ~e fez a f>llsificaçilo do liHr> de jurados do 
l..h' •• Juv~ncio Alv.~s do :::un'l.:~ tonton de i.>;•l:ie ~ Sr.•ut~> Sé. o eis como S'' fot·jou :1.· m:~china do 
r·spotlfl·>r ::o honranojr:ir. de .:it'•1:to riesta co-~ .!o~~-':iitJinrr~ 0hJ::.ol"al, e foi. t'ena qnen ca.m:~1:a 
marr.:> D;·. Annib: 1 Fc·rn·lndt·s da. Gnnbn, pu r ; dos dr~put:tdo~ <; u :1 o re:1ues1toa. não o pudes,;;P. 
S. S. t:io desrespeitós:~mr~mte calaúl :tin.do, en- j ~pt·•·ciar !- Sirn~ isso 6 qw·~ e irri;,orio, Sr. 
contr;Ji ahi est.:s pahvr:LS llí!l :·el:t<;ão ;' wim : l Jm'•"3lleio Ah·e:> de So:.•za. 
<<E' ir!·o::;m·ia a. certidão ,·,uc fc:r. publicar n Dr. i O Sr. Juvcucio Ah·cs do So::zra. não diese 
Ann;ba.~. a"sig?:Ht:"!. pelo cscrL\~O Morgads,! qnern c:-a. o s .:u :uuigo eleitor a quem ~.m 
S(\'I cloc1l.,. IJ'S"'\"O lJ'"!·•"t"tei': ... 1 • 1 - d - ,_ · '' •·. •·· ~' ·- ·• • " •• • • 1 :·c" p<m• ct·., 'FlC n:<o ;\.\'a. ~t C!:~ l't1 .• :1o de J 1:ra.-
.. E~:.: _o (Ldo: .nm d • :r:ct~s ~~::li.7_: :", 0i:· i t1;1: r.~n! ~a~ do. 1Si_8, ma11dada p_:IS:L!r 1;:olo Sr. Dr. 

\ 1lb ~\:)V;;~ podta por ,~er~rd:10 \t !!sta d;;. 1'0\'is.•o 1 JC:!í: de d.retto, porque s llvro d':! Jllt·a:las eslava 
de jurados dG 1"~7S ~ si o jni:t. d••:,p •d101: :!.. po- \ em. ~:tfa do me:;;mn jui1.-; mas qu~m quer qu.~ 
tiç~o, o c.~cl'ivJo re5pcnde!l uo pct!cionario que l :-:eja. e um mentiroso muito gr:tndA, e um vil 
não po!"iia. ;:.:ati.~fazel-o \'i fJ ach:t!'-~<:e ü l h·ru ! <"a lu a:ni:ldot·, po rr1 u :~ a verdade é :;_ que constr 
e::l cu.sa do Dr. Annilx~l, l d:~ min.h 1 c.·rtidão. Passei. e entregnei a:) ci

da.dü:J L.:!cl~·ct·o de s~~!lll:J. no : !:~s a certidão de 
jm·~dos dn ·- '1878-iogo quo e~:le p:·ocu rou ha.-

;os _ju;·ados lil;r.n·;1es' <~e 'ié:-:;·'o dircitn d1~ set:·em j r. u-
induido" no :1h:t~tmento }' Sou um homem 
, l' · rd..:•w it·:do no termo. onde so11 n!·o: ,rie-
tal'io. ' .~ci'ivão dt:! ot··1·h:'ios ~~ i•' tah:Jli:'io, .J·:s ~ • D:·. Anuihal. no Jonlc~{ du CommeTcio de 12 
tenrlo s. ' rvido con) di".•<wsos jtÜ'l.•~<:. corno fo:,sem 1 S b - d · · 
os E:\ms. Drs . :.ra:::dh:ie::; T::uues c Pinhen·o ad~ .. e~em Dr~;-Jm~s 11~0 :t uura que asslm o 

·. ' ~ . , l~se,so o t·. uvencw. 
n.~ a ~c n "f:. . .a .. .... L..,-: ~ _ , ._.. t:... 1 , . ~: • 1 • . u. ~ 

1 
_ . ., .. • • 

'n:1nn1, S:.n·,,w:!. ~::h·a!,,r PH·es, L.1cu:wd:l.~ N~todtsi'e~ : S. nose~ldtSCl11'SOlJllt'IV;~r1íicou 
Sih·a. ?IIO!':J• s Sn!·menr.o. Sih·~~ PNci:·:i, e s t·~ r o !.>;-•• i.Jw:bat :<e re<.:usr.do a desp,;.cbar a 
nnnhum deli··~. ás·:i::~ como ü Ltr .:\.;mib:d, l ;•etição ~IH qn'l St~ t·s ~mi:!'os requel'imn umn. 
e:xigi!'<tHl dt~ nnn Cl!l te:n11o a1g-nm cou<:as in·1- i cet·ti:l:l•) tl ojm·ados ti'.) 1878, e ago1·a neste s~u 
pos~hrnis ;: () l!H) I~ CHI'~('I.P-1;: c cnm oue clil'f) itu. escripto l~ão diz que o Dr. Anuiqal despachou 
pois, vem o Dr. Juvencio chamar-~e instru- a. t~ll P.et_ição,-m:•s.o .que hou\·~-:ft")i u1u a.ccôt·
wento dncii ! ~ p <tS:stY•), t :IX<trtd:J de in·isoria do pt'CVlO entre o .JlllZ e o t'8Cl't.vao~ 
um:• cortidiio prH' mim p··~;satb ·~ iilst.r·muent:s -V<3 o pul.~lics 11ne o Dr. ,Ttwcncio Alv<~s d< ~ 
doceis 0. y:t,.;:ÜV?s· p t;dt! di:1 ~· :· CGI~l c ~~t· Lez: t os Sout.a !:;lo s:d.>! o t1no d.iz e o ~1'·'_0 esc:cve.-

~·edot·es de c~:lt'g':!S c boi:.L i::s '!lu~ por aquj 
pass:•.m constantcmoatc pu.i':t a fuira de Sant·

. -tle al )ercat:1.· 1:ns ~~s :• :tr.nelio ~ou 
escJ·ivão que- íi:.!m·ou n :t rc:·g,·nho ·s'im-a. !'abri- po:·t:t p~Wll. eu pas·:tl' a t(l.! certi .lãu, e na port:l. 
iic:1ç!.'io da yivro do=- i nr·a.io<: rlt\ mr·sms Sento Se. do juiz ;;::-:.r:.t m '' nda t· ~ntregar· 0 livt·u, mas . 
fal=-i!1c::ç;" ' qnn fo'l f ~i t:~ d,. um mn<lo hr>jc <:O- nnda. dist:) houve. porque uunc:~ houve o ta! · 
nh ·~cid• l · roas ttue inf. • ti:-:men•·~ n em a. pi·opd;.'L ~ICl:Ôt·do, eorno nunca eu úisse :1. pt·s;:;oa. :t1g-mntt 
ça;nat':t do:; d2pntati· H ponÓ" dt: IJa. co uh•'c••t·- tpl" uãG pa.,s:wa u. cet·tid.ào do;; jur·ado:< porque 

::-- l''.ll'<Jlle fiz,~ram dcs·: l• l,):t r•-'".t'r CJ 1 ;.\'l'O, ).!.'!','&•",' .:: a • · d D · · f l ..,, 1 -- ~ ,, , ·~ o U\'l'O eat~n·:t. ünt l:as;,~. o , r . .:u1n1 ):t ,-.Lu< o 
l&&u supp:.:;Lo l'ottbo do :w· :-> uto, ddpois do te~·em ó ;;ura invenção do Or· . Jnvencio e dos seus 
nsado du e:q>e:d'i!!lll::~ en ll'·' ~!'lll'···m-n'o;; ao c•1r;im :tnllo-os. 
-ns-p~':l i 1: tn •pt<>. nii;) ~nr·tio ! 'l ií~ito- pol'quc o ,: . 1 . . · • 1 
r.u.pi.m 1·~. pn:.n :o:t ·~nm: ·t· . 0 1\v\·o. <.-nnf<~nne 

1

. . I .. nen(.o cst.- ~; y:tl:ü'l'.'l.'> ?:n rntn.:a . d.efc:r.n . 
eu ~~ 0;1. n r! .~r/i/. rJ, Dru't:, :, ,., e s~hido por p••lf.l (jll(' ~c:nr•l'1' .1u: cnmpr·ldor dos lilCll$ deve-
aqui ! · l't'>i c 1_1n nca. ftn mstt·ur&tenLo de juiz alg"L!Dl~ 

1 
. · . 1l 

1 
. • . •• bern sm qtu~ sor·!;~ me espera em lm~ve-:1. 

rl'ISOl'J I';,. '·:·. 1'· ·• 1_t:·o~ 1·w. H .POl~. n ans- mesma sorte do :ncu infeliz companhl':iro do 
lamento ":lct~o :·{d 1 lu~ \'. ~-. ~1'1'!',:1.]0 11 C():u e:::scs M.oltte-i'deg-re-o escriv:1.n Modesto.- Porem 
s ·•ns rlo~"C'"' ln"t'''J' "l r··nt'' " I '• 1a ""tte ntJl'~ll''"'1 ··.. ·- · · • - · • · ·: , .- ... ~ . .. ·· ·.- · '" • • ' ! . ~::~ "'~ · l'tt eston r r>s1znad:J. Jtt Fütn·1 m lr llo dos ltberJ.es 
~ l"' nn•c l'''• ' l' ' ll t) (I]' " l(J r•n" ()110 s~ 1c•r n "·tl"'t . '-' .. -
:.: ~· , ;- .1 • • · . , ; ... · ' '' • • · · - • " •• · ' •• - pm· nu::1has ct·.~nça :,. : olitic:1s , poJcrei ainda 

Snu peq nc\1lino 
F'orcàm !'(UU forLn 
IJigo ~~. • ved:~de 
Não temo a. worLe !: 

,J(~Sl~ A~Tor-:ro DE Mor.GADO S11~YA 
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Doc.- n. 24.~Ga.;t:ta da Bolâa de 23 de 
Nonmuro do 1881. 

O clepulado· pl·o-o:ncin.Z Dr. .htvcncio .Alvef 
d 1: S:nt:,a e o }H i:, d1J :li,·eil o cl(t comarca de 

_) 1; ' 

~\.gora que o Dirq·io dn B:tiLia drm i pnbEci.
dado o di;;curso fll'Of!!t•irio na. assemblé:-t pr;,YÍ n-
c1a pe o t• •• uvenc:!.O" ves (,0 ouza,em :->e;;sao 
de 22 d·:l julho ultimo. c:>rre-rne o dever d':l vir â 
imprensa, quo ú ta.mbem uma tribuna, para de
fender-me das injustas e calurnniosas imputa
ções que a.lF me foram assacudas por aquelle 
d·_•putado. 

Eu j:i sabia que essas ::t.Cl1S3.ÇÕ2s só podiam 
ser filhas do de~peito~ malquerenç;a ou p:·eyt'n
ção que S. S. nutt·e l~ontt·a tniriha. indivi.dunli
tl:t :e, apezar de jãmn.is ~o:; tet·mos visto um ao 

plen:1. ce:·tcza e conscicncia. de S!U\S p:1layr3.s e 
actos. é e sempre foi um dev 'r, para aqllelles 
que são os rcpre;;entantc.:; d:t sol.Jet·nnia e do 

1relt:1, ever esse, i.anto ma1s lmpt•noso, 
quanto ma.ior é a responsabilidade que eman<"l. 
de tão elevad:t posição. 

l\1as não foi. assim que procedeu S. S. em re-
bção ~t mim. . 

Ft\:t. n.ccusações gt·avisúm:•~ contt·a a minba 
imparcialidade de juiz no alistamento deitorn.l 
dr~sta comarca, e nã.o adduziu ptova alg-uma; 
oit'endeu os meus bt·io;; c faltou :i vcrd;\de dos 
fat:tos,torm.ndo-se éeo de imputações calmunio
sa , i 'e iz -• ~1 c· t , q . • . . ·- ,, . 
um magistt•ado n::io é meno;:; s;~g1·ada e dig-na de 
acatamento do que a de um rcp :-esr.:mtante do 

' 
Ji disse peb. imprcnsrh qnf.l r:u n:1o n-ra. o an

t~r dos escriptos, que, prot:ct!eut.cs da ci lad' do 
Joazeit•o, et·arn public~ !os na Ga~f]!a da Brllria. 
pt·onigan:lo -actos do Dr. Deiró, juiz de direito 
dessa comarc~. 

l_s.· o foi apenas um pretexto v~~r;;onhoso q LlC 

~llt lJuscaram os mr!ns dcsaffectos, pn.I':'l. moles
tal'ern-me. e fili ::w mf\smn tempo uma tactic:t 
politic 1, pa.r·:1 d~=-vb;·em c) •:ti''SO .btjUCll:ts n.e
cusn.çõc-s. 

Ess:t é a VCI'<bdc nnica. Tenho t~onscicnci::t. 
dos meus actos e f:dlo pn.rn. os ho111ens que tem 
conscicnch: que:n n:1o q111zet· ••creditar-me. 
pacienein! 

Nou sou. nnnca fui, nom procis:w:t ser nesla 
tort·n.-'Chef! d~ parti.~o conset•\·adet· . 

Até hoje. nesta terra, sóment<J os juizes lihe
raes tém. tido necessidade e a tri~t•:! sorte de 
dirig-ir política; irnproba tareh-que por honra 
minh:-L o do meu !Jat·tido, não me 1Jodb ser con-
fi~a! -

N~;.da mais direi sobre isso. 
Poderia (mtr0tanto. ser tambem ar.cusado, 

como fn i. de tet· excluido indehi ta mente é!. o alis
tamento ·desta. comarca a vinte e· tantos liberae::; 

c 1 a p ,, • ( . . 
pm·a ftwore,~cr no districto a c~mdidatara. de um 
meu pl"in:o e cunhHdo ·~ 

Podeúa da mesma sot·te ser accusa.do ele ter 
empreg-aU..:. violcncias o todos os meios de coll
cussão para consr!guir a 'r1Ctoria do mesmo mett 
ctmhado? 

Não, não, não. Eu não podia empreg:u· meio 
alg·um de concussão na hypothese referida, me 
pai"cccnd~ qt~e S. S. não comprehendeu nem 

·~ 
o q11al si. fos;;e possivel inverter o seu sentido 
oxpre;,so no art .. 1:35 do codigo criminal, seria 
mais a mlicavel ao candidato ue fez: ciar-se-lhc 
ea1 votos o qno o mesmo canclidato sJ.bia nV:o 
devüt ter dado. 

Violenc;a~, nunca as commetti em tempo al-
o . , 
profissão. e dcs::tfio a S. S. para q uc venh:~. 
apontar ao publico uma ::;ó d :llas ! Sim dei'afio 
e pro.-o;_:o-o, pois q no si a victot·i:1 do meu 
cunhn.clo no distri.cto de·1cndess~ de uma só vio
lencb ou fratl'lc, por mínimas q_ ue fos,;em, elle 
de certo não seria cloito, porqu:) para elle eu 
sô des~ja::-ia um diploma que fosse-lhe um titulo 
d'J glori:< c ho11ra. ao mesmo t·~rnpo, nuuc!l. po
rén~ ~m labéo, um Ciocumcnto de ignominüt 

Não exclui iu:!ebitamento yint.~ o tantos lil>B
racs. nem inclui do mesmo modo a pet·to de :30 
cons~r\•adore.~. como )erfitlamt:nte escreverara 
pn.t•fl. S. S .• e S. S. assim o pai.> 1cou peran e 
a assemuléa. . 

Sobre css::t :1-ccus::~.ção estou informando M 
E~1n. Sr. cmselheit·o presidcnL·~ da provincia, 
c o rublieo lm dn convencer-st.· de tluanto ó clb. 
infundada. N:to oli:'endi o direito de ci.dadão al
g-um requerente. entre trl3soutos e tantos c1ne 
rc··tnür,·•ram !;Cns dir1~ilos ; •' si 2Z d'entrc esses 
-deixaram de S•}r inclaidos.- ,·~ porque. 011 

não tinham as qttttliun.dos de el~itot·. ou nã(• 
rcqnore1·am e prova1·am o s~u dit·cito na c:on
fot·miàade da lei. do c1ue não tenho culpa.. 

Dcsc:ln•:e o seu c~spirito, Sr. Dr .. Tuvencio. 
O hmnadn si gn:~tario c leste r!scl"ipto. não póde 
fa.znr somln·a. ::1. ninguem, tem n.pcn:ls comsigo o 
scct nom0 o 3. sua cons-ciemin. e altivo espera. 

1. 

com certeza ter causádo riso c indi~n:<Ção nessa c "' ' . ~ g-lot·ial' nerc1 honrarias, mas tanibcm sem re-
eapt!a.l ! · 1 mor;;os, e geru as 1m tog~~ rota nas urzes c o 

Quem não conhece o cti:'ltinclo ehefi~ do par· 
tido conservador de Villa. NoY:t u :.1. Rainha. caminho~ e talvr•z que S. S. não possa. g·oz:a-r 

D
' r · G 

1 
l 

8
.
1 

.• dc:,:s;t mesma. felicid:ute, quando lú. i sornbea dos 
r . .,ose onc~a ves ua 1 V:l- ~ s · S D J • · · J 

1 
· t C:lt"l.l::l.hub~ws dr) seu atn:u·gut·ado Sen.to e-um 

r· . . r· · 11''encto, qua~- ° Ctl c leg-uet nes ·a dia recordar-se entre out.~as cou~as. :dn que foi 
te1·ra. JU encontrcn o partldo conservacloi· com- : t · t t f · t · trendeu 
pletn.rr~ente ot·g-:wizado. e llf~m •·u vim 1:arn esta. gt•a ~1 ::_m~ndo ~.set~~ ~n ·~·Tier~o qut ~' •. h 
com:trca fazer poli.l:ica e ~im tão sóme11te admi.- ·o po .1·e JUlZ .:l n·el 0 e 1 a • ov~~ t a. ·,atn a .• 
nistrar jusLiçv., justir:a que a nin~·uCill aindt~: . E o Dim_·iu n:1o pilblicou turlo. tu.do, que S.~· 
recusei I) os seus pt•oprios co-I·cligi.onario:~ nessa d1ssH... porque .na.tur<Ümente la ficou tu to 
locv.lidade sempre reconheceram. na. ~it1·inc da tt!!sembléa. 
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Não concluirei, porém, sem lançar um der- J\1,_,,, cunhado, Aut)nifl J naCJni.rn Alv r s, rm 
radeiro olhar sobro aLJUC Jla p s~ag- .c m rlo di_,_ fi .tS d ' ann·1 pt•.JxÚrJil p8s-<ac!J tr·av<;u-s·• P-rll lula 
c>ll'SJ d~ S. S. 0rn qw• tJmand' r nu imagino) com J :·sr:i AppqJ1nio da Cmt.a pDt' cau a ch umas 
nrnJ. pos ura pt':lpt' l:L ch~ ath !Nas ia tribuna, 0 mad • ir :·~. c - j 1. pos"' d'sputavan1; da !neta o.rn 
fin;,;·indo 1nspiraçõr s pa t riot,_ ca~, pndin ao go- bDs sah.imm mal fr•ridos; t11nu c·nnhaclo sal
vot·no a mi nha 1'1-•sponsai_,ilicl arlo r•m b ··rn •las I v.1n-s n ; J osé Apprlllonio tamb nm casado corn 
n ossas instit-Jiçõ os r:' pl' "S"ntativas ! . . . u:na P.ar:• n! a minha , vri u a :·ü.l!Pcrr , não p :l t'C[tl •> 

Qu e invnrsáo dn todas a.s no1·m:u; e pri nc-ip i:Js s ·-·n s H' t'J. nl "'llir>s i nss-'"\ n1 rnnrla~' s, n ·• 1n p01CJS p ·'-
dc justiça e nnr,lidadr~ ! rit :1s (h c 1:·p o ch doiic t1, n •m p <> lo illustrc 

A resp'msabilirlado d ~ n <.:ssas l ois e a jus t iça S;· . Dr . Cal'iol •n o ,fUtra, qu0 Ú'z a n, l:t :J p<ia 
do gove n w, S r . Dr., d r. vi a m sim cahi.r <'111 tod•> cúla ,-c ,·ica, fo mm cnn~iclcorad . >s taos , m as por 
p :•so o c:Hno um a m •1no :•b de f<1rro, mas r1·a outras c •Usas su:H' r ven;e llt >'s; fu i m n 1 c unhado 
sobro aqudk qu r. é o l' ~' prrwmtant'>. g-P-nui n o pr:munciacl-J no ·art. 194 tlo codigo cri minal. 
da mais cscandalos:1 fraucl ~ rlr•itor:>i do q •'n P<'l'gnnto : Qtt " drcwia ''ll l':.•z " I', quan•lo tanto 
darã•J noticia os fast.os el a "l<liç:'lo clit'<'Ct~ n"st-• m ·nt c::tnhado, c·,mo nu cstavallWS <) ostamos 
paiz, sobro aqurlh qu o dou gol p(l fel"in'l ua p ':nuadirlus da ,i nstificabilidach do s<' U acto ~ 
vcrdaclD do systoma r e pr r,s:mtat.i v o cntrn nós, D'ixM quo continnass • a vag-a ,· n as br<-Jnhas 
atfrontando os bon s. costarn''S e a moralirladé) qu:wcl :>, pc·>b:·e · -~ <m'rad·J d:; família, pt·ccisa
d os partidos; d~v:ia cahir aob t·o o mais i.JB"ign·-• v:iv:' r dJ s •u trabalho dn c:-1Üa dia 'I 
faz ecloc· clP roleiçõ•'B a bico ele p c; 1na (até nr•st 1 Pt·ival-o d 1 dil'ei t ·J dfl P.<'-1' jn 'g-ado por SI3Lts 
r egim,;n! ? ) porqne e m stta tnrrn clln nã:J p.1I":'s, só p nl'quP. é pr <• si.<l··mtP- d'1 t:·illnn~l 
reina sobre opiniões, qu 11 supplanta, mas tiiJ populat· o cl [sti nct.o S t·. Dt·. H •nnii>al, c :J () 
sómJnt·'J r cin- · s0br e o silr•ncio n o vacu <l ; cJnvia cunh aclr>, o E:.:m. 81·. Dr. i?Prnandr•;; ela Cunha 
c :~ hir finalm ':l n to sob1·0 aqu~lh qtw mais c:Jm- Fiih o. é caadidato po:· P~ tf' circulo? 
prorn:; tt8U s ·>u p:tr tl lo n o s ·'u g lvm·no-com- Affianço ao publico quo, t1·aLa ndo da de i"eso. 
promott~ ndo-lh•J os C!? ditns e' '· honm. Appollo de m'lu cun h :Hlo, não !ll 'l lemwei dl! que era 
para o Exm. Sr. c'Jn •olheiro Sara iva . e leitor , n ·rn de que o juiz ele dit· ,, ito ele minha 

Villa Nova da Rainha, '1 d0 Nove mb1·o d 'l ccmar ,~a c:·a cutlhallo elo candidato do cü culo, 
1881.- .innibat F-;·edcTico Fenwnde s da e não me letnbJ·,;i. porque presan to ern ex tt- emo 
Cunhe& Rocha. a minha honra, ten[w na m:uor conta a hont·a 

elos outros. Resposta ao mt,:go.-Esca~ld al o eleitoral em 
Villa Nova ela Rainha Pois poJüt passar-ml pela rnrnte que a 

apr · ·s·Jt1t>1Ç~to, de meu cunhado a jnlga m·mto, 
Em o numnt·o tlo Din. rio da Bahia do 15 do fe ita por mim, simples eleitot·, fosse pt•et••xto 

m ez proximo find OJ, nwstrou-m~ um amigo •tm pa ·a insinua ções n a imp1·ensa contr <t a r epu ta
ar tigo com a epigraph"- l~ sc :-1Jldalu '' ki toral ção de um m <\gi8k.tdo como o Sr . Dt· . Anni
' 'm Villa Nova da Rain ha- o qual obriga- me a bal '? ! 
sahir do ubscuridatl r1 om qu ·1 vivo, pal'-t pl'o t·'s- Pod ia e u con.iectm·a t· , s ir1uer, qne nc~ ta 
tar, como pro tt~s to, cont ra as fals id.td3s prote r- nobr•-l torr a havi:L u tn misoravel , um espinto 
-vas, de que está r~'ch .-liaclo . I d0 tJo baixa c ' phel'a , que m e _j u lg-asse capaz 

Diz o autor do artig- ::1 , IJOr m:in.1 multo conh"- ch dar o meu vo to , e. o n ub1hsstmo JUIZ de 
cido- quc Antonio Joa.quim Alns, pt'OC·' ssado direi to ele ;tceita l-o pela a bsolvição Je um accu
o pronuncia lo no a 1· t. _1 ~J4 do cocligo critninal, sado 'I! . 
sB apresentrJ.ra n 'sta vllla no d1>1 <'m quo aqui Aer :• c!Jt.o 
chPgOu o Exrn. Sr. Dr. F·•rnn.n.l"S da Cunha vil, porr1LHJ 
Filho; qw> a p()pulaçãrJ i ndignada pros0nciou Dio. ,·io 'I 

hoje que entr '• nó ' existG ente tiro 
li as tot·p JS insiwta<,'ÕGS insertas no 

esse faeto, sem hrrve1· ttma auto1·idade q~tc ti· Nã,-,, Sr. r ed acb1·, ntnca morcacle j ·\i mo n 
v csse a com_qcm ela ü· p;'ç ,,dcl-o, qu• foi_ o v:>to , 'lue pertence u e ;lertc;ncorá ,.ernpre ao 
proprio réo fJU" r ~ qu n r •u ao 0:·. j uiz rnuni,·ip·d meLt pa!"tido! . . 
qtHJ o man ~ asso r r coih or ú p isãJ, e pt"•ô,oarass ·J 1\lirJ, St· . reàactM , não desce a l g"nob:,:s 
o seu processo ; qn0 o réD apr ,, s -·ntand:i-s ·'- na tnn:; :cções um car1wtcr nltivo com<• o Sr·. 
a nte vespora IH J" ''Uni..<\o do j ut·y, o Dr. juiz Dr. 1~ nnib :1, que de mais a ma :s rl ev ia tol' 
mun icipal , ho :1csto como d, ntio qni::; deixa.-· pl ·•na ce l'teza, de qne n~o só os cunse rv •doroo' 
passm· todns es ta s bi ,;cas , Cf11Ündo nas iras .!est ·t com:J. l' ca, como o~ ele todo o circu lo 1Z• 
elos pr,>trJct" r rs do réo ; " qn 0 corno o róo é cJ- ;tpo ia ,·a m, c ;<puiarn com v ··rdnd eil':t rled ic ,_ çiío a 
nhocicl1 de um cid <dà.o d0~t~ tnJ' l110 qu" d is pô ' canilicla tul'a ele W' U ,]i ~· uissimo cunhado ! 
do cinco 0•1 s ~is vntos, ass~la \ h co - sr; qu • s(' rá Pat·a dofend r-mi1 e aos m ·ns, conlo C()lll o 
absolvido, si v;;tar no cnnhad:> d:> juiz cl•J di- o; t'twço pro~11 · io. e o apoio l al dos meus amig.>s , 
r elto. quo nnnc:.t falt·,u-:t:e. 

Além dr; falsiclaclos r cvoltant ·•s , contém o ar- Diz o auwr do t l ntiguito, que o ;juiz mu-
tiguitr) duas tot:n Ps insinuações , uma contr,. a nicip .1. l do ·t ermo não qniz d.ei:s:Hr [I <J8sar es tas 
reputação ilhbada do n obr r. j:úz lo tirr>ito d·•sta bü;ca< . 
eomat·ca, outra contr a o m ou CH mct3r Llo par- Sirn . o juiz munici,ml do·'~ termo, que e o 
t1clarw, as quaPs l <wanto tão sóm·mtn !•at·a dar D:·. Alnxandt· ino Di s Guima1·ã s. fi!l1o do co
uma cajadada cel' t ~ira 11 :> r l)pti l noj·,ntu, qu '' t·one l Antllnio Per·•Ü'a Guiwarãe,, os qn >\Oil 
teve astulta prntonçã:"J d0 r nve nen .'l-1' a rcpnt ,_ a m bo.'l acab:-t m de se,· ex l raOJ'd inari ~.ment.e der
ção dos hOlll" llS d•1 b ·•rn d"Sta term pal'a SObi'8 t•otadOB nos cr, Jlegi S .:!esta vilh, e rb fr eguezia 
ruinns r r.rrg ur r a inemjssivd rnnntfl pr r .licla Velha , r w;idenci --. do dito ··oronel , não <ó Jüio qu iz 
lll fluencu1 !los .,cus. p t·epit!'lilr o pt·ocesso d e men c unh1\dO par:t 
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aquelh se;;sfto doj!try, como promette C:o mesmo· I cumentos que ell' diz possuir contra o mesmó 
modo pro. e .e I" nesta. S. S., ao in verso do tlue I e e;se senhot· mal!efica!llente a insiu uar-se 
diz 0 :trti_culista, rm~t·)ndeu e pr•.~telldG .em ~ ~OmO g'Glleros~: ati~;LUdO a..s In2.ÍS VÍS calumnia;; 
bat·car l;u;c:ct .~ ; mt\S eu e ;ueas compar..hell·o::;, a sua reputa~a.o, nao pubhca os t 'es . docllmen
fltlue ce1·to disso S. S: , _e;;tarnos na disl:losição tos ! lgno:-a o Dt·. Juvt>ncio a signigc-ação pt·e-

. , . ento juridieo. Ü·lln cer~ 
Si não t ·,uho kvado minhas rjl1eixa ~ :10 pu- teza, p3nsa olle, quo toda '~ quc.lquer carta as.:: 

blico, nem prncurv.do recurso nas lei~ do a:eu siguad~ ou m:mduda sem assignatura })Or sus-
paiz, é pot·4uc não quori :1 que •ra:- o pro:-' :)S~to •)Ítos indivíduos ·constitu•:! base de 1 "''ti 

e meu pat' tl .. o _;;.que •'!'a .<qui ar aqu1 mesmo ~ccu~aç:Io. Nesse •'aso é pelil-às uos traficantes 
cornos ao·,:os adversarios a~: no~sa~> questões. politicos, que não lhes custa a t"nrj;:~.I' as mais 

M<~.;:;, d r.·srle qne S. S .• Si·. Di·. A!e:(andrino,l torpes queixas contr • os h01úens mais probi
não contente ie ent'e1lar na ímpr ·n:;;a p ru. vet· do::.~ ·s, c n ··ste caso somente e que o l>r. Ju
s·~ conseg-ur• a t·erno<.;ão d" hon,·adissimo Sr. Dr. venr.io pode1·:i fvrm11lar acc•1~ações e insultar o 
Anni al. g-a1·:: nLia de todós os hn.bitantr:·s ün;;ta :uiz de direito d! Villa Nova, 
colllac-ca:, insulta i~Umi:Jnda-in:5uh.<•i· ~t !:l.ÓS outt·os ... .-\ssou~:- ;.J e-se. engane-se. tr:"ln·,ude a sua in
coo :-:erv~;dot·es, fi"-JU'~ s .bendo- quo e:-:tn.mos justiça col:•l'a contt·a a Dt·. Annib::.l, nias cinja
di~posto' a. nrl•• só :·epeili~mos o~ se11s ·; IJS~lto-: I' se a. verdad:~, i·esp~:-it~ a su:1 pe1·sonalidade 
cotuo a p1·ova1'mos que ra,.ao --obe.Ja teve o Exn1. p:-opn;• e o decot·o Dnbhco, porqne nc.t fundo da 
Sr. eon<c H · · , ::; sua sua consclenct:l. o· remorso o c\stu. pung1ndo 

Volt::.I·ei si for provocado. dadãu~-; p·o .. !d'JSOs daquella com;rca. 
Villn. Nov~ d~ Ra.inna-, 3 de Novembro <le FERXA~DJ~S D.\. cu~ru F;Llio 

1881.- Jose ~1.luc7·to ele .Sou;;a: 

Doe. n. 2;).- Ga~eta da Bt!hirt..- Se:c!~~
fe il·a. 28 de &tem.br·o de 1888 · 

O Dr. Juvench Alv:::~s de SÕ~1za e a sua. res
pr:sh\ ao juiz de direito da. Villa Nuva da 
H.ain hn .. 

Empnnhou-se o D1· • . luvencio em 1'em.ovr,?" 
(1n. Vilb Nov~1. d,l. lbinh::t o Dr. Annibal, e pa.rn 
cor.seg-air tal fim .l .nça !não de todo~ os llleios, 
embo1'n destituidos de ;·erda !e. A sua resr!ostn. 

~ . 
(•ongrnencia;;:, falta de lo&rica, 
dante, le\·in.na e in•.·onsiderada. 
uma res o~t:1 fi •rm:tl Jor u 
venci o não aLten lo a razõ:ls, e ·~rubor(\ lhe te
l:ha J·csp~m jdo c dJa.lruente o Dt·. Annibal. "lle 
fa;H~e de St.11·do, f' em com preh end·~ r proposital · 
mGute n. dinerGnça .·nt1·e um .;;ophisn1a e um 
bom argumen t 1, revi vendo accusaçüos Ülteit'!l
ment · n .lJificad:;s. 

Venho apen~ts. n·t all ·iiencia rlo juiz de di
reito d:t Vilb Nov-a, 1H'n te~õta.t· vohenH•nlcm(lnte 
contt·a :l a.ss ··'!·,~:io · m:tl•~\'t;la lào inye:·idic:• 
quanto ~ud:t:r.me;, Le in::olente e:nproga.la. po1· 
essf.! s0nhm· no st>.u arti~o o <Í a s~'g-uiate: 

« :i\Iai ido nosso paiz ••mqnan10 11iio hou
ver um cut·•·ccth·a otli<·a:r. qt.t '' pouh:t tcnno aos 
ex c · ssos Jn juizes p!'C\'a:·ir~:tdot"PS ! )) 

(Do Jorn·tl do Cum~;·w·;·cio) 

Doe. n. 26. -f;azctct da Buh:·a, Novembro 
de 1"8!. -0 jnir. d" àiri')ito d;'l. com:u·e;t de 
Vi.lh I\ova da Rainha . -Pt·ot"sto-.A~abo 
de le t· nos· Diw·ios de 12 e 1:3 .. lo corren
te cluas Ctwresponàencias sob a epigt•tphe: 
-«Aii~tn.mento eleitoL·;: l da comarca de Villa. 
Nova. da thinh~L >'>, o niio venho desde 

:11i nln rlPt"E:sa., ve1·ú o publico n.t!ue ficaraJtlt"edu
zidns tae;; accmw:0es. 

Q.u zeram de ~~erto cavar-me nma. sepultura, 
:nas mio fir.eram s não l•wanta.i' um pedestal 
' l ue me!!<~ de elevar ainda mais no conceito dos 
home!tS de b ~m e dos 1 :1c~ tlS conci.iadãos em 
;;CI':Ü. 
·. :Não posso deixar. porém , do logo protestar 
eanlra O sr~guia tC topico de Uill:l dessas COI't"eS
f' ~ 'JHiencb: 

,< ~- S. ag-uçotl o seu cnt{' llo eoutra. todos os 
I. ber:\OS da. conwrca., e. rJ.m·aate todos os rp.to
!. ·. , luu.rr·..: nna·· . ..: ,w S tl:1. . i ~:clicatura nesta 
Lerra, tcu1. c: •. hido snbt e os liberacs eorn todo o 
peso de ,u:t Cl"Ucld:l ~l·~! Ra1·o ó o liberal que 
n:l o t~m sido vi:ti~u;t ,] .. seu gl;luio iracnndo e 

Si_ t~\'e em vista. atil'::l.J' e::::sa_ inju~ia ao Dr. :.va.li:~r a qn0 <'OHsr•qn··ncia funest·1 S. S. 
A.nmb~L. com~elte~ ~Jma acçao v 1:~, :,o :s ne- ; quer~1·à :1. t't·ast:t~" a cornarc<~- que p:::.ciftca ~ . yor 
nnUt!t .Jmz. s ··t a nelll e c~:pa:r. ele m:ns '!';to ellc 1 r.. ~ ~wal:> motkr::da t:e1o, entretanto, :::o :rtdo, 
~et• .ellljJ p;?dor ~e s1.·~1~. devc~es •. ~.o p11~l~_co rp:te 1 ap n~-- d:mJo longos g·emidos, s·'m ter a e?et·gia 
~?lguc st,;.ss? e . po-s~.,.el diZC J-,..•, s1nao por : prcc1sa pg.ra f:~.:r.el:.os cht~gn.r aos ouvt·los do 
n~:dnl n:-uo.:.n ·dd1\ 011 mBensate:-. c~e nm m:- l p~üz! 

D citiidamente o Dr .. 1!l\'•!ncio i~not·r. ~ i sk
nifi c:~:·ãn do t,. •rmo jnt·idi,·n qne '· Clnprcga.:· c 
lúdr> ser ordo:~do or••ue nito sabe o c ··e d1z. 

g'!~tl·ado ··ont:a quem os ,111'0 !"ll'l?il hbcra~~ nao I - rr " . ::- ' · . • l , Oa"•'d 
fornecGra.m mnda tlill " · so p t'OV;<!- i.h IIHl.lS leve ! , .. E. St o ,.,o~ I no ~.lO l:lUÇ.li .s~ )(' .. o I I I cl o 
Í!!·usti .:1 na 811n. coma1·cn. contt·à qu ~ru nuet· qne : JliJera.l d<1.. Vdl~ Nu.va suas v1s~.as paternaes, 
5
; l.:t ç ' , . set···mos ate e:!IOrcaúos! » 

. '-'} . · . d" . d ~··1• 'r I I 1' 1 . . . ' i ·I · f r "tre'to Eu c o JlllZ de 1rallo a v:; u 1,o_va tf:'mO -o · . u< o I"S ' ; c _uma ''.o rn.Ja •. a 1)·113: aze _ çlll 1 , 

p:-ovoca.uo incessantemente a pubhc:l.l' os do- ~ e ~ma. calummu. c e uma ment1ra tao calva, 
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que me pintaram acutilando os liber:1es -desta 
terr:l~ dttrante, qt:.at1·o lo;tgos annos, quándo 
na I·ealidade apenas tenho - n·es annos e mo3'ÍO 
de exercício nesta comarc11. ! ls.;o me fez 
desconfiar, entretanto, que as taes correspon
dencías for:lm escri Jtas nessa ca· i tal corno me 
informaram. 

I~Ias eu. não admittindo, como não aàmitto, 
que se q.ueira tel' ~mportauci~ . a minha c~sta, 

1 .i:l. 

reputação· de juiz, venho fazer desr.e log-ar 
uma pro\·oca~ão e um apello, ·venho convidar 
ao meu colleg·a Dr. Ale::caudrino Dias Guima
rã0's, juiz municipal deste termo. como o unico 
liberal com o qual posso dis;;utir n':!sta ter:·a 
e corno o m:tis comj?etente p:tt·;~ respond'-!r-m~, 
por ser o princip~tl responsavel pela direcção 
politic:1 de seu p:trtido nesta localid:Jde, para 
que em _nome d,~ just:i~:.a. da l:~~:ldade e d~ 

dessas Yiclimas sacrificadas ao meu cutcllo e ao 
meu g-enio iracundo ü despeit:1do ! 

Para c ue me Jintam wau e tão cruel si na 
realidade eu úão sou assin1. ~ 

Sabem que nesta terra. eu não sott e nem 
pt·eciso ser juiz l'olitico; sabem que. sórncnte . ' - . : 

, t .. ~" 

e soceg-o local. os tenho suppo1·taclo, com 
gra\'6 detrimento da administt•a<;ã.G da justi\:<l o 
!Oc~r\•iço puhiieo. como hei drJ provar ao Exm. 
Sr. conselheiro PI'e,;idr.mte d:t província, mas 
elle-; diz"lm o contr·a.rio. 

Està direito, é o carro andiante dos bois ! 
Ao Exm. St·. conselh0iro pl'esiden te da pro

vincia hei de mo;,;tt·ar tambem que nest~t 
comal'ca a minhajustiç~ não ba pet·seguido .a 

J ~ , .. 

sido bC!nigno de mais pat·a o;,; qne se proclam:un 
victimas delln.. 

Tambem nada. cont·3Íita aos libei·acs de Villa 
Nova da Rainha. que só f::~;em fatigar de longa 
data. <t J~acient:ía. do-~ Exms. St·.->. conselheii·os 
Sa::-aiva- e Dantas, e, o que é mai~, não fazem 
senão cor.np1·omettel-os! 

...... ·l loll • 

P1·otesto, finalUlente, contra essa p1·etendida 
inimizude que habil c proveitos:l.mente querem 
crea.r (llltre : mim e o Dr. Abxandrino. juiz 
municipa , com o q~~:l somen ·~ et a me 
entende1·. sempre que tiver •.ie ir a imprensa 
pai'<.!. defender-me de l!Ua0s ~1uer accusa<,.:ões que 
daqui me forem feit,ts. • 

lnir!lizades nã:o se invent:1m, pt·ovam-se. 
Villa Novo. da Ra.inhà, 26 de Outubro de 

188 j. -

H anidl.Jal Fredel'i~·o Fe>·nc.:.iid,Js da Cunha 
Ruclta. 

1\I;ls qu'~ c uerem ? Não é t5o )l'O\'eitos;L e r n~ r t 
commo!a essa balda velha e conhecida de se 1 dr; Setembro, Jr~ixa ainda de h:J.ve1· essa elei
procb.mar a. gent,•-de victima ! ção. so111ente por·q ue o pre:oidente da mes:1. 

Repito. ning~tem soift·e persr>guiç:ão aqui. elócitoral c1uiz por fOt·ça que servisse de secre
em minha comarc:·1, que continua mansa e ta:·io nm membro da mes:1. que pela e nfermi
pacificamente no .c:tminho da ordarn (~ da pa~, dt\de quo som·~, e.~t;wa e està impédido de ex
e, si estão agora com dP.se;jos on plano occulto et·cer os pesn.dos deveres desse cargo. 
de perturbn.l-as. então isso ,) novid·tcle. e eu E-po:·q ue o prcsid:~nte dt"l. mesa não designou 
prote;;ro que tuu() qu:·~ f,n• cccort·enào lv~i d.;• log•) par~l es2e logM' e em vista das redama.
levar ao conhecimento do E::-:m. Sr. conselhcir·o çõcs feitas-a qualq ner outro dos tres mesa
Paranaguã. e CO!ll todo rigot· hei (lc f::zcr e f- rios d::setnl)edidÕs, e s :; us correligionarios po-
fecti\'as ns leis. liticos ·~ 

Protnsto. ign:tlmcnt··. t::ont1·a o seg-Lli nte to pi
co. que (•nvolve Olltt·a cnlumuia o tt·az uma 
injm·ia ao meu c:~raetr:r: 

"<O ,juiz de direi to. que assim prcceàeu no 
alistamento de Villa :\ova d::~. H.:ünha, não )Ódc 
a :l.t' com a:- !.e mo a os ex1m1os esta. is tas, 

conselheit·os S:o.rai-,·a ~~ Dantas, como t·egouern.
dores do systcrna. reprr.:scntnlivo. O juiz de 
direito, que assim pt·oeedeu, não póde inspirar 
confian<,:a ao.-:: seLls ::cd vel'sat·ios. com os qua':•s 
e.~ tá inteirJ.~.ruente rompido e aos q u;.~.~.•s pt·o testa 
fazet· todo o mn.l pos:<ivel. » 

Turlo isso é mentü·a e entrig-a. to;pe. Si 
r1ueriam .. fazer .. um pediclc) publico dr~ mi
nha remo_ção, :fizessem-no de outro modo e 
mais decént·.·m•.mte, mas assim até ficou 
feio. 

Pois havia llr~ servir,somenle o mesar·io con
ser\·ador. doente e impossi!;ilita.do ~ Onde já. !'e 
viu isso ? Protr~sto, pois. contt·a semelhante 
pretenção, o r~sperJ que S. Ex. o Sr. C()llS(I

llteir? pre~i?entc d:.1 provinda dar:i. as provi-
, ... ..,.._ ~ 

s e procedtl :.i e;:;sa eleição n bem dos in tcrcs~cs 
1.-·gitimos àos partidos e da paz local que mui to 
e ntende com esses ncg;ocios eleitoraes c:i pelo 
sortão. 
Um:~ eleiç•ão cusi.a dinheiro, sacrificios e 

per da de tempo e tt·abalho de no~sa vida rural, 
e não é possivel que es tejan1os :is ortl(:ns e ex
postos às j ocosidades e ari.Jittio do =St·. Marianno 
Tellcs de :Mr;nezes Bclfort ; sal vo si nos qu,~r 
esse senhor obrigar a fazer esses sacl'ilieios, 
soment~>: pelo g osto de chupar suas agradabilis
simas jc~ctt!Jus de raspadura, como aqudla que 
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na propria mesa eleitoral foi-lhe hoje offere-:: 
cida e gostosa.menLe saboreada ! 

Cnpim-Grosso, :~o de Setembro de 1.882.
JiilWlo Gohçal'Ues Ton·es. _ 

N. 238. A eleiç~ío rnunicipal.em Cal!imG1·os-

só não attende~ ~- essa justa reclam~ção do me
sario tenente-coronel José Jacome, como não 
designou a qualquer ouko mesario desei:npe
dido para o 1 ,gar de secretario, e, sob prete:s:to 
de que_o referido tenente-coronel nãoqueria ou 
não odia servir como tal deixou d~ roceder 
á chamada dos eleitores e pt"aticar os demais 
actos do processo da eleição, contentando-se 
apenas em fica:rem constituiJos e_m mesa até às 

~·"' o I:> 
mesma eleição, aonde e sobre a mesma mesa 
da eleição fizeram as suas refeições do dia. 
como si estivessem em suas casas! 

Ora, Exm. Sr. conselheiro, um semelhante 
procedimento do 1') juiz de paz, presidente da 
mesa eleitoral d·~sta parochia, não se commenta 
c necessariamente é de natureza. a. provocar 
uma. justa jndignação e um sentimento de tris
teza a todos aliUelles que d-:!SCjam e eram ainda 

" ' '- · na. ver a c o systcma representa ti v o ent'l"e 
tembro do eorronte n.nno, c vem ped1r a V. Ex. nós! O zo juiz de paz, tcn~nte-coron~l José Ja
~s p~ovidencia.s preci.sast afim de que o respeito come Bezerra dr: Car~albo Bt·andão, como é 

' ' .garantias c promessas constituclOn:le:; não se- todos que 0 conhP.ccm, mal póde escrever, 
.~am urna ficção. hoje, tmpossibilitado corno se acha pela en-

Nãoé, E.s:m. Sr., a primeira vez que os fermidaden~r\•Os:l u~ soffre cornoveràV.Ex. 
a. a.txo asstgna os e ou _ros e e1 ores · es a paro- ainda dos documentos com que ess~ cida
chia viram-se esbulhado:; ou privados, pelo dão instruirá sua recl:lm:ição a essa pt·esi
mesmo juiz de paz, Je exercerem os seus direi- sid ~ncia, e da sua propria ass1gnatura -
tos políticos, sob pretextos, adrede preparados, cscripta. de modo em t1ue evidentemente s3 
para afastal-os das urnls, po1s na eleição mar- desenha a enfermidade alludida; e, pois, de
cada. t'Or lei para o dia 1 de Julho do Mt"rõnte via nesse caso o presidente da. mesa designar 
anno, j3 nilo puderam concorrer e exercer os novo mes~u·io entre os outros tres, e todos até 
seus direitos, ·por ter o refarido juiz de paz, na da. parcialidade política do me:;mo _ p;·osidrmte, 
ante-\Tespera da eleição, declara.l9 positiv~- por ser o motivo justo e razoavel e ser um caso 
m_ente q.ue ella não teria ~ogar, visto .que elle de ~orç~ maior. _Querer, porém, o 1° juiz de paz 

· o r10 : r1 r , r, e n · · -cor 
fórma. da. !<>.i, e como todos, de boa fé suppunham José Jacorne Bezer-ra de Carvalho, a exercer 
se tivesse feito ! Terido, pórém, ·-v. Ex:.- desi- uma funcção pa1·a a qual estava physicamente 
o- • ia ho"e 1ara nelle se · · · · · a.dão nfio pôde 
proceder à dita eleição, eis que ainda uma vez ou não quiz sujeitar-se a tão a1·bitraria e dosar
surge o juiz de pa~ Marianno Belfort inven- razoada pretenção, por esses motivos deixar de 
tando novo pr~t3xto, para não ter a mesma lo- havet· a eleição marca la por· V. Ex. e quando 
gar, e destã. vez com circumstanci::~s mais todos o~ eleitores tinham concorrido a e:s:erccr 
.aggravantes de desre~peito ás leis, ao docorJ os seus direitos, é o que não tem justifica.çiio 
politico e determinações de V. E:s:., como pn.s- possível e precisa de séria punição, afim de que 
sam a ref.:rir. os interesses dos cilndãos e as tlisposiçües das 

ConsLituid~ de ve!':pera !1. mesa el ·>itorn.l, na. leis não contin.uem a ser sacrific<~~os e ablli
fÓrma do a1·t. 99 do regulamento de 13 de , dos. nessn. localt~ade, podr ndo as~xm causar 
A~osto de 188t. comparecer:1.m no dia seguinte I mat?r perturbaçao na. ordem soc1aL Fosse, 
. (ho.h 30 de Setembt·o) os n.b ~ixo .a~signados e por:m, com~ f~sse, e. houvess~ ~esmo ·?:: t?a.Fte 
mais eleitores, assim como 0 -1 o JlllZ de paz 0 des!:)e 111esarro_ 11npedtd •, res9luçao, desr_, n~o ou 
mais membros da mes l eleitoral, os quaes to-~ vontade de nao querer serv1r de secr~tar10 ~a. 
-maram as~ento 0 constituit•am-so pa1·a r~ceber me~a., pa1·~c: fJUO, mesmo por esse mottvo, _n~o 
,08 votos dos eleitores, na fórma ind1cnda no d~~1a o 1 ' JUIZ d•1 p::l.z ~azer com que a ele!çao 
art. ·126 do citado regulamento,. derxasse de ter logar . 

ons 1 u1 , re • . , ... , · · · • . , 
presidente della a desi.gnar o mes·wio que ser- .- i~tenção c ]WOpo~ito que o 1" Jniz de p~z, :Ma
visse de secretario, foi designado pat·a essa 1 r ta uno ~clles ?e Menezes Belfort, a ~srm pro
funcção o mesario 2'' juiz de paz, tenente-coro-! cedeu,. 1mpedmdo pela s~~unda Yez que nessa 
nel José Jacome Bezerra de Canralho Brandão, . pnrochr:l se fizess? eletçao de vereadores e 

.-o qual I·eque1·eu logo q_ue não podia exercer j juhes de paz, .e assim proccde~-~orquc ~st'u~
uma semelhante funcçao, por est:1r para ~lla · do, cor:to estã, com seu~ a.mtg .. ~ em n:nnorra 
phys~camente impossibilitado, em vista da for- ! no elettorado. da. pn.~o~h1a . e nao podon~o ~e 
tissima. frouxidão de net"vos de qu'} padeda, ~e I modo algum lazer. os JUtzes de pa.z do f o drstt"l· 
não consentia que ~lle pudesse e~~rever e des-l rto, a; ~ ,;ses com·m~a : qua conttnuassem em 
empenhar os p~?saàos deve_r~'S dessa funcção_; : exerc~cro ~s actuaes JUlzes de paz do present~ 
ma-, o 1o juiz de paz. prestdente dt mesJ, na~ _ ' quatrLennto. 

, v. u.- 29 
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E assim :exprimindo-se, os abaiio assignados Dezembro de 1884.-Josi Tertuliano FÚ1~an-
não affi.r.rriarn côusa que menos verdadeira seja:.. des da Costa. . · 
porq_uantó o referido 1o juiz de paz tendo pro- Attesto que o eleitor Silverio Alipio Bacellar 
posto ao nosso amigo, chefe do partido: conser- não _ votou na eleição que teve logar ~o diaio 
vaàor da localidade, capitão :Militão Gonçalv-=s do corrente para deputaJo geral, ass1m como 

_Torres 1.1ma acommodação ou transacção na re~ _ _ não tem votado _nasdemaiseleiçõesque tem-:~e 
ferida eleição, de modo que :ficassem os ous corr1 o es e ate o pre~ente, e a razao e 
primeiros juizes de paz da villa para os libe- P?rque sempre que h.a eleições pelo systema 
raes, os outros dous p3-ra os conservadores, d1recto, va1 :O •. sobredito · Bacellar para a fre-

• - - - • 6 , 

~ ' 
-- o mésmo 1° juiz de paz não fez mysterio em 

declarar ao eleitor :Manoel Pacheco de Souza 
Menezes que havia de empregar os meiospre
cisos pa1•a inutilizar e assim ó fez realmente ! 

Os abaixo assignados, E~m. Sr., amigos da 
· ordem e do.s instituições do paiz, e tendo por 
divisa política. o respeito á lei e á autorida~Le, 
soffrem com toda resignação as mencionadas of
fensa.s a seus direitos, mas não esmorecem, . . .,· 'n· 
garem os s::!us direitos ultrajados, '{)Orque con
fiaram e confiam que V. Ex. ha de providen
ciar em ordem a garantir o livre gozo e exer-
c1c1o e. seus u·e1tos po 1cos. 

Espet·ando a referida garantia e a punição do 
juiz de paz crimi:r;oso, i.nc.urso 11a sancção penal 

ran ao. . 
Doc. n. 30.- Illm. e Revm . Sr. vigarioda 

freguezia do Monte Alegre .- José Tertuliano 
Fernandes ela Cost:~., morador na freguezia do 
Mundo Novo, do município desta villa, a bem 
de seu direito, precisa que V. S. a.tteste si 

. Silve rio Ali pio Ba cellar, eleitor por essa pa
rochia de V. S., votou no collegio gahi no dia 
1° do corrente para deputado geral; e no caso 
negativo, qual o motivo que deu loga.r a seu 

' não comparecimento. Nestes termos pede a V. S. 
deferimento .-E. R. M. - Mundo Novo, 4 de 

' foi aceito pelo dito presidente, a pt·etexto de 
já te!.' nomeado para tal fim o eleito r Ignacio 
Jose Damasceno,elogo depois retirou-se a. mesa. 
para. a. mesma. :casa, onde se formou, e onde 
antes foi lavrada a respectiva acta, e não na 
igt•eja como é de direito. · 

No processo da elei~ão, assessorado publica
mente por Silverio Ali pio Bacellar, eleitor pela 
parochia do Monte Alegre, onde reside, teste-

dictava e mandava o dito Bacellar, que se 
acluwa dentro do recinto ao pé do presidente. 
A chamada dos votantes ·e a apuração das cedu-
as oram e1 as com cer a reserva ; o resu a

elo da eleição não foi publicado ; a respectiva 
acta da eleição, apcn:-~s copiada por ter sido 
organizada em casa não foi transcripta, em acto 
successivo no livro de notas do escrivão uepaz, 
que tambem não quiz dar certidão da a.cta 
illegal. 

Pelo Que protestando José Tertuliano Fer
nandes da Costa, não foi aceito seu protesto, 
assim como não foi o de Neville no dia ante
rior. 

Indignados, portanto, cont1·a o procedimento 
abusivo c illegal da mesa, postergando <1Ssim o 
direito e a·lei. no intuito de preju~ica:r a can
didatura do Dr. Joaquim Jeronymo Fernandes 
da Cunha Filho, e favorecer ri. do Dr. Juvencio 
Alves de Souza, fazemos a presente declara-
çao que o_ crecemos ao L o r . .~un 1'1. o, 
para. fazer della o uso que lhe convier. Fre
gunzia do Mundo Novo, 2 de Dezembro de 
1884. 

José Tertuliano Fernandes da Costa, elei
tor . 

Joaquim José de Assumpção, idem e lavra-:
dor. 
· Manoel Fernandes da Costa, l avrador. 

Antonio Joãquim Chaves, eleitor. 
Aprigio Tr.ixeira Guedes, idem. 
Domingos Bispo do~ Santos, idem. 
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.José Fernandes da Costa, lavrador. 
Antonino Roberte _ Neville, eleitor. 
José Claro-de Assumpção, idem. 
M':lnoel Joaquim de Assumpção, lavrador. 
JOsê Pontes de Menezes, eleitor... . 

· ·a. a f "' · t 

bo~ conserva~ores e · interessados pelo -::-:bom 
ex1to da cand1da.tura do dito doutor, pelo ·.que 
protestando aq uelle eleitor contra semelhante 
vio

1
lação do dir:eito, não foi seu_ prot·~sto aceito 

:: cfle a mesa. 

tão. 
Estevão Fernandes do Costa, lavrador. 
Sisin To ·. Pedreira Bião. idem .. 

r n i. co osa avee, n goci n . 
João Ferreira. de Oliveira, idem. 
Aurelio Ferreira de Oliveira. i:lem. 
Manoel José de Ascempção Guimarãe;;;, elei-

tor. 
Sergio Cardoso de Mattos, lavrador. 
Mathias Ferreira de Carvalho, idem. 
José Bibiano da Costa, artista. 
Reconheço serem proprias as firmas supra 

do nós abaixo assign_ados, por ass~m rue afth·-
- ~ 

f~ssor Aristides Telles do Menezes, ·capitão 
Pedro Fel·reira de Sant'Anna Paraguassú. Plli
linto .Tosé da Sil a ~vianoel Velloso Homem e 
José Pedro Homem, que residü·am até pouco 
tempo no termo e villa do Monto Alegre, a que 
pertence s. freguezia do Mundo Novo, sendo . .. . . .. . 

J • 

exet·ceram alli cal·gos publicos de professor e 
dele;.:-:tdo de policia. O referido é verdade e <lou 
fó. Villa Nova da Rainha, 26 de Janeiro d3 
1884. Em testemunho da verdade. Estava o 
signal publico,. , 

O taballião, Jo.r:é Antonino !Ie J.ll o1·gado e 
Silva.: 

Doc. n. :32.-Eleição do Mundo Novo.-Pro
testo.-o·s abaixo assignados, eleitores:· da pa-. . ;" 

nesta collegio, tambem principiando fóra da 
hora legal~ inspirarlo .e publicarncnte dictado 
pelo rabula Silverio Alipio Barcellos, eleitor 
p a paroc ta a v1 a o onte egre, on ·e 
r~side o inimigo politico do dito doutot·, o qual, 
com assento na mesa, dentro d:> i·ecinto reser- • 
vado aos eleitores votante~, dictou e mandou 
escrever tudo qut~.nto lhe pareceu conveniente â. 
candilatura do Dr. Juvencw Alve_s de Souza; 
su!Jmet.ten 19-se a. mesa a observar cégamente 
seus planos, e a subscrPvet· a respectiva acta 
da eleição debaixo da impo~ição do presidente 
(chefe), a qual nã? foi trax:s~ripta. no livro de 

. ., 
eleição pnblica.da. de c:.~uformida.àc com a lei 
vigente ; de sorte q ne tendo o.; abai:s:o s.ssi-
"'nados e outros eleitores ue a esta. :--
se acham presentes, votado para deputado no 
dito Dr. Joaquim Jeronymo Fernandt~s da Cu
nha ~ilho. em quem :econhecem assistirem os 

~ J 

12° districto por sua dignid:.tde~ illustração e 
patriotismo, receiam que sej:;tm subtrahidos 
seus voto~, tanto mai~ pot•que não foi lida a 
acta a nem quiz o escrivão certificar o resul
tado da apuração. 

Contra todas essa~ irregularidades declaradas 
protestou solemnement•) o eleitor José Tertu
liano Fe1·nandes d:l c~·,st::. perante o publico e 
a mesa arbitraria, :1. qual não acceitando taes . - . 

' J 

Novo, do 12) districto eleitoral desta província dita acta, e nem querendo tambem o escrivão 
da Bahia, indignados pelo procedimento iníquo de paz transct·cvel-os, os abaixo ass:gnados, 
e arbltrario raticado ela mesa do colle,.,.io como 'ú dedarara.m. 1rotestam levar ao conhe-
eleit0ral tlesta. dita paroc h ia no correr do pro- cimento do parlamen lo em sna primeira reunião, · 
cesso da eleição que teve lagar hoje pa't"a depu- o procediment<J immoral. ll.rbi tra.rio e clandes
tado á Assembléa Geral Legisl:itiva, se prevale- :tino da dit:L mesa quo com grr.ye infl'acção da 

-cem da imprensa para protestar perante o Sr. doutrin::~. estabelecida no<: §§ 4·•, 5°, 6°,. 15, 16, 
presid~nte do conselho, as autoridades da pro- 20 o 21 do art. 17> do Decret:• n. :1.02n de 9 de 
vincia e o publico em geral contra a mu.neira Janeiro de 1R81, accessorada ostensivamente 
de proceder da dita mesa, e~perando que o po- pelo dito rabula r~n(;br~ao proc'>~so da eleição de 
der competente tome na devida considcr;!ção v:•.rio:; pcntos de nullid:J.clc insana~·el, acima 
as illegalidao!es por ella praticadas., como pas- allcgarlos~ os qu:1es. si preciso fõr,proYarão com 
sam a expôr. De\·endo. a mesa composta do jujz var·ios ddadãos distinctoo; qu~ te;:t0runaharam o 
de paz tenente -coronel Firmino Fei'l·eira Saru- occprriuo, um& vez que Ih•! ., não é dado obter 
p:1io (chefe liberal)~ e dos juizes de paz e sup- do:~umento algum, visto seremos funccionn.rios 
plentes José .:\hes B<;nevidos, .José Paulo publicos protegidos e tutellados do dito te
d'Al·aujo, José Liberato de Moura e José Victot· nent~·coronel. Mundo Novo, lo de Dezembro 
d'Ai-aujo concorrer, â. hora legal, ao templo re- de 1884. - Jose Tertuliano Fcrnrr.ndcs da 
ligioso, na falta de outro edificio publico, afim Costa.-.Joaquim .Jose de Asst~mpçc1o.-Apri
de oro-anisar~se erante os eleitores ue es e- gio T eixeira Guede.,· .-Antonio Joaquim Cha-
raram presenciar esse acto, pt>lo contrar10 pre- ves. - ose aN ". sstt?np~ufJ .- omu~_qos 
cedeu, comparecendo na igreja çom a acta de . Bisp:J rlos Santos.-Antonio Robe1·to N e'Ville. 
sua forrua~ão jà lavrada clandestinamente na -.Tose Pontes ele 3I e1~e:;es, 
casa particular do dito tenente-coronel, o qual, Reconheço como proprias as firmas retro, 
como presidente, nomeou para fiscalisar o pro- q11e dou fé. Eu, Possidonio José da S!lva, e~cri
cesso da eleição por parte do candidato Dr. vão interino de .Pa.z, que os reconhec1 e as~1gno 
Joaquim Jeronymo Fernandes' da. Cunha Filho com o signal publico de que uso. B:t.ixa Grande, 
ao eleitor lib~ral Ignacio .lof;é Damasceno. para 9 de Dezembro de 1884. Em testemunho. de 
este concordar com seus planoR immoraes, dei- verda.de.-Possidonio Jo.wJ da Sil,a, escr1vão 
~a.ndo entretanto de.acceitn.r o eleitor Antonino interino de paz... . . 
Roberto Neville apresentado para tal fim· :pelo Documento ií. :33.- Protesto de José :Tertu
eleitor Mano~l Jostfd'Ascenção Guimarães, am 1 lia.no -Fernandes da Costa.). - Gazeta da Ba-
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. hia,-,s~bbado, 14 de Feve~eiro de 1S85.- Jfun
do -No oo- Sr. Redactor da. Gazeta da Bahi(t 
- Preva.lecendo.;..'n.e-de direito ·politico que _me 
assiste, venho recorl"er á sua conceituada. folha 

-para, -nã·J só protestar -solemnewente perante o 
respeitavel publieo, como chamar n attenção 

os l'S. conse e1ros ..,ar:nv:t _e an as. es ~ 
pr1?sidente do conselho de ministros, e artuelle 
autor dà r~forma eleil'al) cont1·~ as irregu.lari-

rochh do Mundo No\·o, na elei~ão que. no dia 
iodo corrent~. s~ proce;leu pat·:-l deput:~do à 
ass'e!lJbléa geral leg~slattva. . 

A dita mesa, formada cb.ndistinamente na 
casa particular do intitulado ::f. o juiz de paz e 
chef~.~ do partido liberal; : tencnte:-coronel . Fir
mino Ferreira Sampaio, em CUJO logar foi la
vrada a respe~;ti va acta, depois da hora lega], 
reuniu-se na. igreJa matriz, e- apresentando-s:1 
imrn •ciia.tamente o eleitor da nrochia t· 1 
Roberto Neville. com a nomeação legal de fiscal 
por parte do C<ID .idato Dr. Joaquim Jeronymo 
Fernandes da Cunha Filho;-::-não foi aceito pelo 

· . . · , · r· ::s: o e .Ja ac ar-
se norueado, vara tal fim, o eleitor liberal Igna
ci? José Damaceno, inf~nso a e;.sa ca:ndidatura, 

vencio Alves de Souza. 
Protestou o Sr. Neville contra tão immoral. 

quão repugnaut<3 procedimento; porém não foi 
seu prot )sto aceito pela. mesa, conforme occu
lat·meute test1·munharam diver.=os cidadãos, en-

. tre os quaes alguns eleitores. · 
O pro c · sso da eleição col"reu igualmente pela 

mesma. fót·ma de escandalo e falsidade. 
T:unbem, depois da hora. designada pela lei, a 

m~sa. unan1mente liberal 1·euuind - •l . -

triz e dando p rincipio ao:> _ trabalhos da elt~ição 
dictados e publica e ostensivam~nre assessot·a
dos, pcl.o intruso rabula. ~ilverio Alipio Bac•'l-

, r 1· • on e egre, 
que, dentro do recinto reservados aos eleitores 
vot;~ntes, tivera. n:sseoto ao la lo do presid~nte, 
pi'Oceden á chamada. dos eleitores da parochia 
e depois a apuração das cedulas. por uma ma
neira d<~SCOmmunal e contra O dit·cito, pl"OCll
ranJo d s:nbit· d<l. inspecção occubr os eleito-

. res ··onser,·adores. :, · 
Finda a :1.puraçã0, assim proced:da. não foi 

publicada pela mesa o resulta lo, e nem trans
cripta a resp·.·ctiva acta no li\·ro de notas do 
escrivão de paz, em successivo como determina 
~ léi. 

Encer:-ando o presidente os trabalhos. e reti
rando-se do collegio com os me;;arios e depois 
<le Hssig:na.r.levan.!o ~omsigo os papeis relativos 
.a eleição, foram os trabalhos concluídos na 

mesa . 
Contra todas essas it·regularidades protestei 

opportunamente ; mas meus protesto;:, como o 
d <l Sr. N•'ville. não foram aceitos peb. mesa. 
mo·lelo, como fo~ visto pelos eleitores presentes, 
e nem pelo escnvão, que tambem negou-se a 
dar-me certi,lão da.-: acta da eleição, como foi 
presenciado igualmente. 

A maior parte dos eleitores que vot.wam no 
candid:'l.tO Cunha. Filho. dix-: giram-se :i jun~ta. 
apu~adora, repre~e~tan:lo contra o procedimen:-

to da mesa e e:s:pondo os fa.ct03 acima. allegados, 
pt:los -quaes. em vi ta. da lei vigente, se acha 
uulla a eleição deste collegio, pelo que protes
tam levar a.o alto conhecim·:mto do poder com
pet~nte. ---

Freo-ueiia d N s 
Mundo Novo. 2de Dezembro dr: 1884. 

JosE' -: TERTULIANO FElÚ\ANDES DA CosTA, 

t" . 

de Monte Alegre, contra as irregularidades da 
eleição de 1 de Dezembro de 1884).-Ca.::eta 
da Baltia, tlomingo, 4 de Janeiro de 1885. 
-Monte Alegre. 5 de Dezembro de 1884.
Sr. redactor da Gaze! a da Bahia. -Não devo 
dei~at· de commuuicar-lhe o que occorreu no 
collegio d~sta vi !la: pJr occasião da eleição que~ 
no dia 1 o Jo corrente, s3 procedeu para depu
tado à a ssembléa ge!.'áll:gislativa. 

Na · .' · · 
mente apresentando-se o tenente Manoel Joa
quim Barreto, no:::so digno amigo~ co-religio
nario, com a notUeação d~ :fiscal por parte do 
1 us ra ·o ca.n 1 a o un a 1 o, 01 grosseira
ment:~ repellido pelo juiz de paz presidente, 
t~nen~e-coronel ~anoel Alve;; Bellas, o qu:1l, a 

o 
nente Barreto, em face da lei, não quiz acei-
tai-o. pretextando aquelle funcciouario «que jâ 
se achava nomeaJo para a dita :fiscalisação o 
el ·~itor Manoel Fernandes Mascarenhas)) . 

O nosso amigo, invocando o te::;Lemunbo dos 
eleitores que se achavam p1·csentes, protestou 
contra tão v iobnio quão iníquo procedimento. 

O supposto fiscal, falsamente nomeado. é li
beral, inimigo da candi latura do Dr. Cnnha 11 . . ... 

vencio.; é primo carnal e protegi ~o do presi
dente da mesa, chefe do p~rtido liberal e agente 
da collectoria geral. 

ots e:u; vamos agora a ar acerca o pro
cesso eleitoral. 

Reunida a mesa unanime, com fiscaes tam- ·· 
bem unanimes, port1ue at'nbos eram infensos à. 
cand idatura do Dr. Cun_ha e interessa los pel~ 
do Dr. Juyencio, procedeu-se á chamada dos 
eleitores da parochia., não obstante alguns dos 
cJuaes residit·em em outt·as parochias desde a. 
epoca em que foram alistados, corno se poderà. 
p;oo,·ar com documentos valiosas, verificou-se 
ha ,·erem votado e ·assigriado no respectivo livro 
127 eleitores, cujas cedalas, sendo contadas, 
de t·am o numero desigual de 128. 

Apurada-s ~>S cedulas. disse o mesario que se 
enca.rreg:lll da relação dos votos do Dr. Juven
cio que este havia obtido 111 votos, e o que se 
encarreg011 da relação dos votos do Dr. Cunha 
1sse que este o twera ' votos. 

Ora, sommados os dous numeros parciaes 
dão o .numero total de i28 votos. corresponden
t t>s a 128 cedulas recebidas: entretanto, contra 
a verdadeira. doutrina da ll3i, foram as cousas 
in ve-rtidas. 

O presidente inutillsou a chapa que excedia. 
ao numero dos elr itores que votaram, suprimin
do um voto ; d~u ao Dr. Ju\•encio 1-10 e ao Dr. 
Cunha 1i, ao pas&o que 'se apresentaram 18 
elei tores, assigna.ios em um documento, deCla
rando haverem .votado no Dr. Cuuha! 
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A mesa não fez publicar. por edital o resul- 1 · 3', qual oeleitorque figurou como encarre
ta.do da. eleição, nem _ transcrevel-a immediata- gado ua. fiscalisa\:ão por parte do mencionado · 

nã·) estará ainda trans<.:ripta a respectiva acta, 
ou, si está, não convirá. a publicação della., po-r 
conter al:;uma coul>a in:!ecente ou irr ·gula r. 

Além dos elP-itores novamente alist:.~dos com 
a falsa pro-o a r.lc 1~en da, ós q ual's não votaram 

' em vista da lei, outros muitos deixaram de con-
corr;er ao collegio. . . . -
~ O eleitorado destá p:.rocbia e o _da do -Mundo 
Novo, dest'~ município, do primeiro alistamento 

ara cá tem crescido aumiravelmeotrl, em vir-
tude dos lançamentes Í1~1tos em 1n lVI uos, a 
titulo de artist::~s, par:t o pagamento do imposto 
de indostria e profissão, alguns dos quaes não 
sa'oem escx ev e r ~~ nem têm ·~m_p e. • 

Nó;;, abaixo as~ignados, alei tores desta paro
chia de Nossa. Senhora. das Dores. onde somos 

· · e r sidentr>s declaramos ue vo-
támos para deputado á assemblé:~. geral. na. 
eleição do dia fo do corrent~, no canJidato do 
partido conservador pelo 12o districto eleitoral, 
Dr. Joaquim Jer·onymo Fernandes da. Cunha 
Filho. no qual reconhecemo-: os precisos pre
dicados para representante da: nação;· por sua. 
illustração e patriot1smo. 

Monte Alegr~, :2 de Dezembro df' 1884. 
Padre Manoell\Iada da Coacé ção. - . . 
M9.:ooel Ferreira. L9pes. 
Nicolau Ferreira da Silva. 
Alvino Gonç·{ lves de Almeida. 

r:mc:sco e . 1ve1ra. 1os. 
Bernabê Gom0s d:t Silva. 
José Joaquim Leal. 
l\bnoel Silvestre de Almeid<l. 
Secundo Elmano de Alpim. 
Ma.no1~l Joaquim karreto. 
José Ju~t.iniano rle Lima Filho. 
M:moel Pedro de S. Paulo Rios. 
Jo 1quim Antonio Lopes. 
Ant"lnio Pedro Per .. ira. 
Rodopiano Atico de Alpirns. 
~erafim Alvf'S Ba.t•reto. ; 
Theodoro Alves Pere:ra de Amorim. 

(; ·· 

Doc. ri. 35.-Ulm. e Rvdm. Sr. vigario paro
chiaL-0 trmente Manoel Joaquim Barretto, a 
hem ?e seu dü·eito, p-recisa que V. S. a~ teste o 

candidat.o Cunha Filho ; 
. . 4" •. si esse fi:::cal é affecto a . esta candidatura, 
e infenso ao candidato contrnrio Dr. Juvencio 

5°, si o processo da eleição foi feito com as 
formaliJades leg:1es , ou se occorreram irre-
... :ar· ade : · · 

6°, fiualw:~nte,' si a respectiv.~ acto. foi, em 
aclo successivo, transcripta ·.no livro de notas 
do tabellião V<!.lerio Ferreira' Ribas, e si . este 
funcc:onario cumpriu o dever de dar certidão 
della. ao snpplic.tnte, que exigiu:..a. por muitas 
vezes no correr de alguns dias. . _ 

Nestes termos, pede a V. s·. delferimento. 
E. R. 1\I ·-Jli anoel Joaquim Barretto. 

Quanto ao que all~ga o supplicanto no 1° e 2·· . . -. 
testo affirm::ttivamente, sobre todos os pontos 
rel: ti ,·os. 

uanto M 3o attesto que fig-urou como fiscal 
por oarte do C t1U i a.to r. o•qu;m . eronymo 
Fer~and~s da Cunha Filho, o eleitor Manoel 
Femand~s Mascar·enba.<;. Com relação no "1° e 

. · arenhe.s em.5", re-
gado publico, esta claro que é adversario do 
mencionado IJr. Fernandes da Cunha Filho, 
a.dept') por consequenci:-t. a candidatura do Dr. 
Juyencio Alves de Souza, em quem votou, 
Quanto ao 5'> quesito attefc:to, que a eleição de 
que trata o supplica.nte não foi procedida com 
as formalidades ·exigidas pela lei vigente, 
visto como além de outras irregularídadês que 

. occorr.erarn no processo da . apur.•çfio u:1s se-
.· - . o destas excedeu 

ao dos eleitores votantes então 1m~sentes. O re
sulta.lo da eleiç.1:o não foi publica,lo até esta 
data .. Qaanto finalmente ao 6' e ultimo quesil.o. 
attesto q_ue a ac a respec iv: i ' 
da elefção nm r:uestão não foi immr>diatttmente 
transct'ipta no livro dt>: notJs do tabr·llião men
cionado. o qua~ não prestou-s~ ~~ ~ar dell~ a 
nec~s;aria ceJ·t1dão que lhe fo1 pedtda ; m•utas 
e repetida~ vezes pelo supplicaute em presenç:1. 
de algumrts test~>rnunhas. E·o qtle tc_nhn a at
testar, como de f, ~to attc~::to in fi.rle Paroclte. 

Fre~ue:ás d~ Nossa. S~nhora das Dores da: 
Villa de Monte Al(~gr~, iO de Dc~zembt•o de 
1884.-0 viga~io, J.1lanoel :.1Im·irt d':t Con
ceição. 

Doc. n. 3'3.-Nós, abaixo assigoados, elei
tores ela parochia de Nossa_Se~hora d~s Dóres 
do Mon!é Alen-r~, do i2o d1str1cto ele1toral ela 
provincia d~\ Bahia., séria.mentc indignados pelo 
· scommunal e violento rocedimento qa mesa. 

. fo, si no acto da formação da mesa do colll'l- do collegio elcátoral desta paroc Ia, no correr 
gio eleitoral desta parochia, que reuniu-se no . J.o pt·ocesso da. eleição que, par:1. .depnto.do á 
dia io do corrente, pára a eleição dn deputado Asserubléa Ger:tl Legislat.iva., tiver:l legar no 
li. Assembléa Gera.l~o supplicante apresentou-se dia · 1° do · corrente, fazemos fiP-1 e minu
com a. nomeação l"'gal. conferida por V. S. na ciosa declara.ção das faltas e irregula~idades 
qualidade de eleit01·, para fiscalizar o prOC('SSO que occorreram, cox;n~ passamos a e::!p.ór :.-A 
·eleitoral por parte d ' ca.ndidate Dt•. Joaquim mesa C()mposta dos JUizes . de paz. B~h~arto da 
Jeronymo Fernandes da. Cunha Filho ·; Silveira Barbosa e Jo,~q~nm Peretra Luna (ve-

2", si Joi repelido, e não a.eceito,pel" respec- t•eador ela c:2m~ra mum~1pal). e d: s supplentes 
• tivo presiclente.o 1o juiz de paz. tenente-ccr~o-1 Franci~co Jose de AlmeiJa (supplente do d~le

-nel :Manoel Alves Bellas, a prl!te~to de have1· gado d_e._polici~J. e l\lanod d?·:N~sc ~?nto __ Stlva 
.. acceita~o outro eieitor para~fiscaL . . , . . . Bar;·eto; pr~s1d1da -p~lo . prtme1ro JUlZ - Je:' p~ 
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··tenente-coronel· Manoel Alves Br?llas (c~efe . do 
partido libimil). dei'l:.::mdo de aceitar o eleitor 
signatario Manoêl Joa.cLuimBarreto.legalmente 
nomeado peio eleitor R.vd. vig;uio .Manoel Maria 
da _C_()Jl.c.~ição pa:ra. fisca!isar a eleiçlio por parte; 

Ja Cunha Filho. illegahnen_te nÓmeou, pat·a tal 
fim. o eleitor Manoel Fernandes :\bscarenhas. 
hbêral e~alta.lo, p 1rente e protegido-do. chef~: 
1!11m1go esse can 1 ato, e a ep (,) GS ens1vo o 
candidato contt·ario Dr. Juvenéio Alves de 
Souza. 

A mesa, unanime a favor deste candidato, e 
contra aquelle, Dr. Cunha Filho, de quem é o 
presidente inimigo particular, asses~orada pu
blicamente pelo :fiscal nomeaJo por parte do 
caudidato protegiclo; procedendo i chamada dos 
eleitores da parochia, acudiram, e foram admit
tid~s a votar, .iiversos eleitores residente~, ha 

' ' ' ~ ' 
algllns dos quaes desdo.riiiiito antes do primeiro 
alistam.ento, como por ex:mplo Ron;ualdo de 

lonio. 
Finda a chamada, e contadas as cedul:l.s l"e

colhidas na urna, verificou-se rtue o numero de 
ce: u s era es1gua ao os e e1 ores vo an es, 
porque tendo votado e assignado o respe~tivo 
livro cento e vinte e sete eleüores, existiam na 
urna. cento e vinte e oito cedulas. Procedida a 
apu:·ação das cedulas deram o resultado de cento 
e vinte e oito votos; dizendo os mesarios encar
rêgtdos · daE rehções respectivas que o Dr. Ju
vencio obtivera cento e onze votos e o Dr. Cu
nha Filho dezesete. -

Pelo que o juiz de paz presidente, contra a. 
outr1na a et, em casos ta.es, ez tmlnlllr um. 

voto do Dr. Ju\·encio, que ficou com cento e 
dez e o O r. Cunha Filho com o~ dez•)S~te, P.refa-

~ J ' ~ 

ao dos eleitores compa.rec!:los; sendo crivel que 
o candidato conservaJor tivesse maior numero 
de votos, porqu'?, alem J.e d'~zoito eleitores con
servadores terem feito uma declaração confir
m1ndo haverem votado nclle, ha outros que 
v{\rba.lmente affirmnm a mesma cousa. com
quanto e:xij:uu certa reserva para não sotrrerem 
es eJeitos da. prepotencia. O resultado da elei
ção não foi publicado. e nem tran>;cripta. a res
pectiva acta no livro <le notas do ta.bell1ão, corno 
determina a lei "-ig·ente. . 

La.vrada e ass:ignada a acta pela mesa e :fis
cae;;-unanillles- retiraram-se todos do colle
;;io. dand·J o presi :eu te por findos os traball10s 
da eleição, cujo processo cor-reu i sua vont!tde, 
n:io sendo ·admittido n. nenhum eleitor conserva-

01· us u· · a pa avra pa.ra. pl"otestar ou azer 
algt1ma. observação em prol da candidatura do 
di Lo DL·. C':lnb.a. filho. 

O tabellião Valerio Ferreit·a Ribas~ a quem 
compete a transcripção da eleição, negou-se de 

, dat· a ce1·tidão Ja acta, que lhe foi pedida por 
varias vezes, a pretr~ xto de occupa.ções no cal"
torio. A presente d "claração, filha da verd:tde 
mais pura e inconteshvel, e que ,juraremos, si 
necessa.rio for, ex:pontaneamente offereccmos ao 
illustrado candidato Cunha Filho pàra fazer 
à.ella. o u~o que lhe convier. 

Paro chia • de N ~ssa. Senhora das Dôres da· Vi na 
do Monte-Alegre, 4 de Dezembro de i884. 

Manoel Joaquim Barreto. ::; 
.Padre Ma.noelMaria da·Conceição. 
: José· J ustinian.o de · Lima Filho. 

Barnabé Gomes da Silva. 
Manoel S. de Almeida. 
Nicoláo Ferreira da Silva. 

' -

Reconheço serem proprias as firmas supra 
do nós abaixo assignados, por assim me affir
matem pessoas :fidedignas como sejam o pl"ofes
sor Aristides Telles de Menezes, capitão Pedro 
Ferreira de Sant'Anna Paraguassú,: Philinto 
José d:t Silva, Marioel,V~lloso M?mem e José 

no termo e viÚa do Monte Alegre, sendo que 
os dons primeiros acima mencionados j~í exer
cero..m :~lli co..r"'os ublicos de nrofessor e dele-
gado de policia.. O referido 6 Yerdade e dou fe. 
Villa Nova da Rainha, 26 de .Janeiro de i885. 
Ern testemunho de "\"erdade.-0 tabellião, Jose . . 

Doc. n. 3i .- Illm . e Rvm. Sr. vigariop3-
rochial.- O tenente .Manoel Joaquim Barretto 
n bem de seu direito, precisa que V. S. at
teste o s9guinte : 

1 .0 , si os cidadãos Romualdo ele Cerqueira 
·Nunes, José Nunes da Cunha e Francisco Pe· 
reira APolónio são residentes nesta sua fregue
zia, e, põr c6nsequencia, seus paro:;hi:mos; 

• 
effectivamente p!l.rochia:los por V. S. : 

3. '' finalmé nte, si se acham alistados eleito
rei$ 01· esta ditft arochia : c si como taes. 
teru votn.do nas eleições que se têm procedido 
neste collegio. isto é, na qúe se procedeu no 
dia 1" Jo corrente para deputado geral, e nas 
demais que anteriormente tiveram logar. 

L'\ estes termos. pede a V. S. deferimento. 
E. H.. l\I.- .J.lf anoel Joaquirn Ba;Tetto. 

Attesto quanto ao primeiro quesito, que -os 
cidadão;; Romualdo ~e Cerq ueirn. Nunes, Fran
cisl!O p,!reira Apolonio e José Nunes da Cunha · 
não são meus pa.rochianos: Quanto ao segundo 
fica subenf~ndido pela negativa : Attesto riue 
quando tomei posse . desta freguezi::l., antes do 
primeiro alistamento eleitoral, já. não residiam 
nesta parochia os dous primeiros mencionados; 
o terceiro, porém, qne ent<io residia mudmt de 
residencia ha. mais d·~ dous annos passando-se 
parn. a regueZ1a . o a.ntlSSlmo oração e e
sus de R.iachão de .Jacobina. Quanto ao tercei
ro, ,attesto que o s mencionados cidadãos são 
eleitores por esta parochia de:minhajurisdicção, 
e como taes têm votado neste collegio onde os 
tenho visto votar como de f ~c to votaram na 
ultima eleição que teve logar nó di>J. 1° do 
outras que precedentemente se têm proc_edido 
Quanto herdito ó verdade e o juraroisi n.eces· 
sario fôr. _ 

· Monte Álegre, 9 de Dezembro de iB84.-
0 vigario, Man()el Jrtm·ia d a Gama .. ' ·~ .· ··· .. . 
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· Sessão em 9: de .Abril de_ 1885 

Doc. n~ SS._.:...lllm e Rvm. Sr~ vigario dá fre
guezià. do :Riachão da Ja.cobinà.~ O tenente 
Manoel Joaquh:ii Barreto~ ·a bem ·ao :;eu direito, 
precisa que _v. S. atteste o seguinte: · . __ 

camà1·a que chegue· ao ~~u conhecimento com 
relação ao e:::s:cuso detaljuiz. 'Póde'V" S. faz~r 
desta minha resposta o uso que lhe convier. 

Son com estima e consideração, deo-;V. S. 
amigo e 1 espeitador. Jose Antonio Pache_co. 1.0 , Se o~ cidadãos Romua.ldo 'de C?rqueira 

,.. . 
reira Apolonio são moradores nessa sua fre- por affirmarem-me pessoas-fidedignas, e doufé. 
grezia. e, por consequencia, parochianos de Villa-Nova da Rainha, 6 de- Feve1·eiro de 1885. 
V. S. .. · · · -· . · · - . Em testem anho de verdade. -0 2a tabellião. 

2~0, Sl;: como taes, foram alistados eleitores, .1. _anoel Làn guinho de S. 
e s~ tem votado nas eleições que se- tem pro:.. Doc. n. 40. :-:- Dia;·io (la BaMa, Quinta-
cedl.do para· deputados; . · · · feir:t, 11 de Dezembro de 1884.-Parte official. 

3. 0 , Finalmente, no caso affirmati v o, desde p d -- · · -- resi encia <la provincia.- E:::s:ped.iente do 
quando são parochianos de V. S.-P. a V. S. de- Jia 4 de Novembro de 1874. 
ferimento.-E. R. M.- Villa do MonteAlegt:e, A Jose Nuneo Sento-Sé, presidente da. ca• 

· iO de Dezembro de 1884,- 111 anoel Joaquim, mara municipal de Sento-Sé.- Declaro aVru. 
Barreto. - em r,•sposta ao seu -officio de -15 de Outubro 

Attesto que o Sr. Romualdo de- Cerqueira. proximo passado, que se o cidadão Antonio 
Nunes reside nesta parochia, desde o anno de ' Affonso de Queiroz reeleito 2o "uiz de x1.z de 

7 , negoc1an o em .m.o ad~s na. cape la de : paz .do 1° districto da parochia dessa villa, não 
S. Jorge onde tem res1d1do ate a presente data; ' pedtu escus:1, e esta não lhe foi concedida pela 
que ? S_r. José ~unes da Costa re•ide nesta pa- camara municipü, ~e acc_?rdo com o que pres-

. , . .... - ~ 

Sr. Francisco Pereira Apolonio qunndo tomei não esta privado de exerce1· as funcções de 
posse Jest:l. freguezia em Março do anno de juiz de paz. 
18n como vin-ario encommend~~do ellc "á re- Neste c-,so deve-se-lhe dar o devido "ura-
sidia nesta parochia. ha an.nos, e qur'l tambem mento; porquanto, o facto de estar s'~rvindo de 
elles, -Jato é, o primeiro c segundo tem votado sub i~legado, segundo esclarecem os avisos 
sempre em Monte Alegre, e nunca. pediram n. 285 dr~ 26 Agosto ns. 181 de 2:::1 de' Maio de 
pas~:rgem para esta freguezia como eleitores e 1872 d~ 26 de Dezembro de 1873 e n. 342 de 18 
qu•) o t•:rceiro nunca constou-me ser eleitor se- de Julho de 1881, não inhibe do exercício si
não agora, em que pela pt·imeira vez votára multaneo de ambo"' os cargos, cumprin<lo-lhe, 
em 1vionte Alegre, quando ha ma.is de 12 annos porém, preferir o serviço .. do cargo judiciario 
é residenté nesta parochia. ·O cpie juro em fé - · pol' occasião dos trabalhos eleitoraes; · 
do meu sacerdocio. Itainjide pa1·ochi.- Paro- Doc. n. 41.-E:::s:m. sr. commendador admi
chia do Riachão da Jacobina, 7 ·de Janeiro de nistrador do correio n-eral da Bahia. -Marcos 

o, o ngar10 eucommen José Ro:lrigues precisa _ que V. Ex. lhe dê por 
SiluacOarneiro. certidão a- data em que prestou juramento é 

Doc. n. 39.-Fazenda do Sacco, 12_de _Ja- túmou posse do ca!'go de agente de correiode 
neu·o e . . - m. r . enen e o se 1 - ) ... ~ • - • • 

tonio p,1.checo.-Peço a V. S. a bem da verda- Almeida; ass!m como certidão du_ data em que 
de, e na qualid3.cle de vereador da camal'a mu- o mesmo foi nomeado.-Nestrs termos pede :1 -
nicipal desta villa de Sento Sé, me queira rcs- V. E::s:. despacho.-E. R. !\L-Bahia, 12 de 
ponderao pé desta ()s seguintes, quesitos: 1°, · Fevereiro de 1886 ,- ilfm·cos .Tou Rod1·igues. 
si V. S. tem ou não feitó parte nas sessõeshavi- PassZI do •;ue constar,=Administração do 
das, da ca.mara municipal. na qualidade de um correio d2 Bahia, :::!5 d ~ Fevet·eiro de 1885.
de _seus menibros; 2 ·, si eni alguma de suas F. de JI accdu C o.~ ta. 
sessõe;; compareceu o cidadão Antonio A.flonso Em virtude do de•pacho r~tro, certifico que 
de Queiroz, eleito 2o juiz de P'\Z do io d!$tricto, revendo o livro d·) assenta.mentos dos empre
ou algum requerimento seu, pedindo dispensa gados desta repartição, consta. á fi . ~18 verso, 
do referido cargo; 3", si alguma cousaarespeito ter sido nom:ado o ci!adão Antonio Franci;;;co 
disso consta das actas ·das mesmas :.essões. V. S. de AI me ida ag-ente do correio d0 Sento Sé; por 
me responderá. o que souber a respeito e me al!to do Exm. Sr, conselheiro presidente da pro
dará. permissão para fu.zer de sua resposta o uso vincia de 18 de Novembro de 1884, não cons
·que me convier . Sou com alta estima e conside- tandonota de sua posse e juramento. E, por 
ração. De V. S. attencioso e respeitador criado. nada mais constar passei o pres~nte que assi-. . . . . .. 

lllm . Sr. Ramiro A. Ribeiro.-Em resposta 
a sua presente carta tenho a dizer-lhe, quanto 
ao 1" quesito que tenho feito parte em algumas 
sessões da carnara. na qualidade de membro da 
mesma, entre -as quaes a de 8 de Janeiro de 
1883, quarido tivemos de da!' posse aos empre
gados ao 2o quesito, respond<rlhe que o cidadão 
Antonio Alfonso de Queiroz compareceu pedin
do dispensa. do cargo de 2o juizde paz nem.,tão 
pouco algum requerimento seu ; ao_ ?o quesito, 
:finalmente, nada consta. das actas das ·sessões da. 

b • ' . 

Fevereiro de 1885.-F1·ancieco Josd rle Sou~a. 

Doc. n. 42.--Illm. Sr. presidente da ca
mara municipal.-0 capitão Ramiro Antonio 
Ribeiro a bem de seu diroito, precisa que V. S. 
mande que o secretario da camara. revendo o 
livro das actas das eleições, lhe certifique quaes 
os cidadãos: eleitos para juizeó) de paz e supplen
tes do 1 o districto desta villa, bem . assim lhe 
dal' certidão dos termos de juramento, que cada 
um delles prestou. desde os juizes até os seus 
supplentes .--Nestes, termos pode á V._ S. defe-
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riinento. -E. à~ 1\L.....:Sent()sê.ú de Jãneiro cladã~s eleitos-}uizes de .paz, Antonio· Domin· 
de 1835.-Ranüio ~4.ntonio Ribei,_-o. ' . gues Pesquira., Gustavo José de Oliveira; . José 

Dê.;.se .-Vilh de Sento Sé, i3. de Janeir(J de' Pinto de Azeredo, Antonio Jose de· :Moraes, o 
1~_8)_ .-Sento ·se, presidente. , primeiro de 3u juiz ~l~~ paz doJo districto desta. 

-- vilh, por ·ter o 3° eleito passado .a exercer o 
~ - . -:- ~; - - .. . 

guinte.-"Termo de juramento do 1o e 3u j11iz de 
paz do 1o districto desta ,·illa.-Aos 9 dias do 
mez de Janeiro do corrente anno de t8:)3,}:t_esta_ 
VI a e ento e, ~ sa a as :::esso2s em que 
fuucciona a. c<~mara municipal e achando-se 
ahi ell~ reunida, compar•~ct·arn o 1o e 3° 

Liol>ino Nunes. 

Pereira Campos, veceador, servindo de s.:Jc:··~t:l
Iio, o escr;?v! e a'ssignei -José Nunes Sento 
Sé, president~ da. camsr~-Luiz. Anfo~io de 
Sonza.-FranCl~CO Nune-- Sento s :).-Jose An
tonio Pacheco.-João Doming-os Pesquira.-' 
Jo:;à Mal'tins Ferreira Campos . .;._Liobir10 Nunes 
Sento Sé.-:\1anoel Affonso de Queiroz. Era o 
qu<:~.nto se continha e declarava em o dito ter
mo d~ juram·~nto~ para atrui bem e fielmente 
tritnt;cre_:i d" proprio c está sem eousa que du
vida faça. Dada e pass:~da nesta villa de Sento 
Só da. comarca de Joazeiro. da provincia da 
Bahi·1, aos 15 dias do mez de JaneirJ de 1885: 
Eu Francisco Antonio d.:J Almr~ila, secretario 
da Camara Municipal, o r.sc:-evi, conferi e con
certei.-Conferido e conc~rtado por . mim, se-

le segundo e este te1·ceiro immediato em votos 
ao qtwrto juiz de paz do 1° districto desta. villa. 
prestaram jaramcoto dos refecidos cargos em 
um liVI'O dos Santos E\•angelhos em que puse
ram suas mãos direitas e prometteram cumpt'ir 
todas as ol>riga.ções inherentes a seus cargos~ 
e para .constar lavrei este t"rmo que a.ssignou 
com o nre;;idente e mais IllGmoi'OS d:~. ca.mat·a. 
Eu, Fra'ncisco Antonio de Almeida. secretario 
que a escrevi . .José Nuo.es Sento Sé. presi
dente da cama.ra., Luiz Antonio de Souz:.L~ Fra.n· 
cisco Nunes Sento Sé. João Domingues Pes· 
quiza, .Tosé :i\1a1·tins Fe1·reit·a. Ca.mp:1s. José 
Moniz. d·~ . Oliveir!'l., Antonio Fr:~.ncisc:o de Al
meida. Era o quanto se continha e declarav~ 
em o dito termo destes juiz~~ de paz, p~ra aqu~ 

s~m cansa que duvi~a f;:ça, dada e pass~da 
Tel'mo dejm ame o to rJo 4o juiz de paz r) o nP.sta villa de Sento SI!, da. coma.rca do JoasP.tro. 

1" districto desta. villa, que pac;~a para. o 3o_lo- da provinci!l. da. Bahia, aos 15 dias do mr.~z 
~~r. o cidadão Antonio Domingos Pesquira. ; Janeiro de 1885. Eu Francisco Antonio d P. Al· 
do 2" -j1liz de pavlo :3o districto. Gnstavo José me i la. , secretario" da. camara a escrevi · 
ã ~ Oliveira, oo 4o jui z ile paz do 611 di!':tricto, e conferi. -Termo dP. juramento do -pri
_.José Pinto de Azeredo ; do 4•• juiz de paz do 811 meiro immediato em votos ao quarto juiz.. 
rl;5;tri~to, Antonio .José de Moraes :-Aos 12 de p:~z do 1° distrícto destl\ villa. José AI
dias do mez d~ .Tanf-'iro do co1·rento annn de ves do Nasci.mento qM p·Jssa a. AX"rcer. o car~ . 
188:3 ~ nesta villa. de Sento Sé e sah: da sessão I gó de :1° juiz de paz do mesmo clistrlcto.
da Cama.ra Mnni~ipfl.l, on.dEr se achavam: renn~-~ Aos 2? dt:\S do mez~ de Setembro do c?rrente anno 
dos os seus membros~ aht compareceram os c1- .de 1884, Msta :vllla -de Sento- Se e sala das 
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sessões da ·ca·mara municipal, onde se á.chàva o 
presidente da eam:1ra commig-o secrctar!o da 

' niesma, ahi compareceu o 1 J immediato _ em 
votos ao 4'J juiz de paz do 1°- districto desta 

- vílb, José Alves ao Nasl:imento, or1restou ju-
• • • p· mes 10 'is riccO 

·por tet· pass:<do a úccupat· o logar de_~ fo jUiz de 
paz, o tenenteManôel Affonso de Qaoiroz; que 

-o exercia e para o de 2o ju;z d:• paz. Ar · 
Domingues Pesqueira que e~crcia o logar de 
4 ·juiz d~ paz, e:n um livro dos S:mtos E-vange
lhos eru qull poz sua. mão direita e pron::ctteu 
cumpt·ir toda.s as obrig-a~õcs do seu c:tt·g-o, do 

_ que. parã. constar la\·rou-sc o present(; termo 
·que assign:u•am com o ... p-residentc. Eu, Fran

cisco Antonio de Almc~ida, secretario o escre-vi 
e assig-nei.-.Jose' Nttnes Sento SJ.-Jvsd 
Alves do 1\-rascimcnto:-_FrancisG~o Antuni. 
de .Almeida.~En~ uanto se continh~t c decla-
rava em o dito Lermo de juramento quo do pro
prio exLrahi para o que bem e fielmente tl'an
screvi e estâ sem. cousa que du-:ida fass:J,dadJ. o 

y L 

Joazei1·o da provinci.~ da Bahia, aos 15 di~s do 
moz de Ja.neÍI·o de 1885. Eu, Francisco An~ouio 
de Alm ida secre t·· da "t mar.a munici al 
eserevi e subsc1·ovi. Termo c:a jllr~1mento do 
4° i:nmcdif.l.tO enr votos ao 4o juiz de paz, José 
Mvrtins F ··rreira.- Aos :Hriia.s do rnez de Otl
tub,·o de 1884 nesta villa de Sen.to Só e s:tla das 
scs~ões cb. camai.'a municipal onJ.e se ~chava o 
presidente da · cama.ra., commigo ser.reta.rio,cla 
mesma, n.hi campareceu o cidadão José Martins 
Ferreira, 4ó · irnmcdi<l~O em votos ao 4" juiz d•) 

.. paz, do 1° districto de;;t!l. villa a quem o presi
-dente deferiu o juraml3uto em um liv1·o dos 

antos · va.nge os em que poz sna niao c 1re1 a, 
encarreg:1ndo-lhe ~ que bem e fielmente cum
prisse a;; obri?ações ~o scn. cargo, e s:n.do 

' 

233 

mento. E. R. 1\L:.._Dê-se. Villa de Sento Se, 
13 deJaneirode . 1~85.-Sotao Jwíior. 

-N. 53.-Nãó ha estampilha par:1 rs. 200. Pa
gou 20ü_réis de s:dlo.- Villa _ de Sento Só. 13 de 
Ja;1eiro de 1883.-0 collecto:-~ .1bret.~.-· O es-
-Crl vao, . • . .i: .me;. a. _ 

Certidão.-Eu, Francisco Antonio d·~ Almei- :·o 

da, secretario ~a Camara .Muuicipal deste te1·-
-1 ' · - .. - ,. -

tifico que, ew. vit·Lude Ju.petição ;Uj!~a c despa
cho nella exarado, passei a re\'Ci' o livro das 
actas da elo_ição .de vet·e~<lot·es. o juiz~s de }_)Uz, 
deste q uatl'lennw, e nelle á f.:..lha :24 verso està 
e~ara?:.t. a acL.a d[l. eleição pela fórma, moJo c'" 
mane1ra sogumte: · 

Acta da eleição para vereadores e juizes do 
paz da fl·eguezia. de Sento Só, aos i!J dia.s do 
mez de Outubro de Anno do Nascimento do 
Nosso Senhor .Jesus Christo de .1882 nesta na-
rochit de S. José (L\ Barra. do Sento Sé e edifi
eio em que funcciona a Ca.mar:1. :Municipal, re
unida cJ. mesa. eleitot·:l.l insta.llada. na con fol"mi-

prometteu cumprir: do que ·par'u. constar.1a....-1·ei om uma u:·nn. que s9 acha.va ft:chada :i chave, 
este tc1·mo em que assignou o presidente, com- uma com o rotulo para vereado1·es, e outt·a com 
migo Franci;;co .Antonio de .Almcid;t, sec1·c- o rotulo p:.u·a ju.izcs de p9.7., especificando es
taria da ea.mara, qno o c:;crC\'l c assignei. tas os seus competentes districtos, assigaa.ndo 
-.Josd .;.Vtmc.~ Sento Se president0 da. c::.- cach clcitot· em se!.!:uida se11 nomo em um livro 
mar:~.. -Jo.~d JI a1·tins Fi:i'l'cira .- F;·ancisco par:l esse firil d<>.s.tinndo. Conclui do o "ecebi
.4.nto,~io clt] .jllm.eirla. E r:~. o quanto se continh:1. menta das co.lula.s, o presi,!e11te mandou sopa-
c decla1·:wa ~mo dito termo de jnramf;)nto de raras que se refol'i:l.m :i eleição de vor• ·3doros 
José Martins Fc1·reil·:t. c1uo _do p!'Oprio livro ox- das re_btiv:1.s n. jui;.:cs de paz. distinguindo-se 
trahi, pa.ru. o que bem c fielmenta transc1·evi e destn.s ultim:\S as pertencentes a ca:la uru dos 
está sem ~ousn. que duYida f~ça~ dada. e p!\ssacla districtos em ·que era di \'ididn. a parochiu.. 
nesta Villa do Sento Sé,da com:ll'ca. do .Toaseiro Em seguida fcram contadas u.s cedulas c puuli-
da provinda da. Bahia,aos 15 dias do mez de .Ta- cado o numero das pertencentes a ca:!a. cl•úçv.o, 
neiro de 1885. Eu, Francisco Antonio de Al- verificando-se terem sido l'ecebidas HS cedulas 
me ida secretario da camara. m.unicipal da VHla par!l vereadores, e 118 pat"!'l. juizes de paz, a sa-
de Se.nto Sé. o escrevi, subscrevi, conferi e ber: destas p<1ra o prime~ro dist1·icto 41, para o -

E po1· mim tabellião interino, Jocto .:.11 arti;~s pa.1·a o sexto 2, pat·a o setimo :30 c para o oi-
' ile A.ú;·ett~ • ta.vo 27, as quaes fot·a.m cmma<>sad3.s, e o prcsi-

Conferido e concert:J.do por 1·nl.m sec1·etario de o tl3 da mesa. designando o mesa.rio Antonio 
da camara.-.Z?rà<lcisco 'Antonio drJ A.l'l}~cidc~. Florentino da Silva para ::ts ler, annunciou que 

se ia proceder á apuraçtío das cedulas de ve-
Doc. n. 43.-lllm. St·. vresil(mte da Cam:Lra readores, para o que repartiu as letras do ai

Municipal desta villa de Sento Sé.-0 capitão · phabetv pelos outros 3 me<=arios, os quaes . fo':' 
. Ra.miro-Antonio Ribeiro,a bem de seus dit•ei- ram escrevendo em suas relações os nomes·dos 

tos, ·r)rccisa que V. S. lhe niande dar cedidão votados e o numP.ro dos votos que reca.hiram nos 
' da acta da ultima eleição. feita nesta parochia, . seguin~~s ci ladãos : tenen.te_:coro~el José ~unes 
para juizes de paz e vereadores da Camara Mu- Sento ;,e. 17 votos, ca1nt:.~.o Lu1z Antomo de 

"": nicipal. Nestos ·. ter1uos ]ede:,2-Y.S. deferi':' .Souza, 17: votos, capitão :Francisco .Nnnes o -
-· v~ n. ,:_ 30 ·· · 
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234 ·' Sessão em 9 de Abril'de 1885 

Sento Sé,- 17 votos, tenente' José Martins F e:-- · Santos 8 vot.os;sendo declarados juizes de paz c~ 
reira Campos, 17 votos, tentmte José Antonio quatro primeil·os, por terem reunido maiori~ de 
Pacheco. 17 votos, Alferes João Uomingues Pes- votos, senlo publica.los em voz alta os nu meros, 
quira, 17 votoi, alferes ~bno~l Nunes Je Al- :i proput·ção" que eraru esc:-iptos: - Deixaram de 
meida, 17 votos, qu_-e for:ini. declar·àdos po:.- -_te..: cornparec·á i chamâda os eleitores: Ci::ero -,.. ·' ,. . 

o 
passou-se a fazer a apnraçào das ceJulas para 
juizes de pn. principiando-se pelas do l· uis
tricto e obtiveram vota: ~o o~ s •o-uiutl):; cida.-
dãos: capit;io Liobino N'un,~s Sento S6 31 votog, 
Antonio Atfonso de Queiroz 25 votos, Manoel 
.Affonso le Qu··iroz 24 votos, Antonio Domiugues 
Pes 1uit•:J :20, votos, José ALves do Nascimento 
18 votos, Jos·ê 1\luniz de Oliveit·a 15 '\"otos, 
Antonio Francisco de Ali:neidt 14 votos. José 
?r1artins Fe:.-reira. 12 votos, Luiz Jose de Fran
ça 5 ,·otos~ sendo decl,rados juizes de paz os 
quatroc--==pritüeiros segua :o a ordem em que 
estão coll•):·ados, c os qu!l.tro S)t;ui:lt ·s imme-
a1a os aq ue os. • m seg-ui a .ez-se a apuraçao 
das cedulas do ségun io districto dando em re
sultado o seguinte: Floriano .José Fernandes . . .. .., . - ' 
Tibu1·cio Baptista Lopes 10 votos. Thomaz 
Lins d•) Albuquerqu'~ 8 '\"Otos, Jose Vicent.e 
Elias G voto~, José Ri.bejro de Mot·aes 5 votos, 
õendo d!claradosjmzes e paz os quatro pri
meiros por terem maioria de Yoto!>, e o:; outros 
supplentes ~ pao;sando-se a. proceder á apura
ção das cednlas do terceiro districto, foram vo
tados os ci.ladãos seguintes: tenente Ant 1nio 
Ferreira de Can•alho 4 votos, Gustavo José 
de Oliveira 4 votos, Pedro Paz Landim -1 vo
tos, José d(! Souza ~lmdonça 4 votos, sendo 
estes declara los juizes de paz daquelle distt•i
cto.· ProceJeu·se á apuração das c'dulas do 
quar o 1s •·1c o e oram vo a os os segu1n es 
cidadãos: Domingos· La.dislau Rego 1 voto, 
Martiniano do Amor Divino 1 voto, Anacleto 

o 
voto que rec,•hiu em Jo:;é Antonio dos Santos, Cunha, Florentino Ma.ximo de Jesus, Hen1·ique 
por não ,;:e1• eleitor, e se:tdo declarados juizes l\Iaximo de Jesus, José Maximo Alvim. Jo~e 
de paz aquelle.') votados. Em seguida fez-se a Carlos da Cunha. José :\iartins Ribeiro. Manoel 
apuraç:io uas c~dulas do sexto districto, por C:~rlos da Cunha~ Antonio Pinto de Azer·cdo, 
não htwer com·)arecido cedtlh algu:ua per- Firmino Pinto Ribeiro. José Pinto de Azer~do, 
tenc(mte ao quinto districto, dan lo em t·e •ul- José de Aguir Pinto de AzereJo, Juvencio T~,i
ta.lo o s?gttinte : Antonio Pinto àe Azeredo xeira. do Amaral, S :lvador Pinto de Aze ··do, 
2 votos, Ma.ncel Carlos . d:t Cunha 2 voto~ •. iosé Josó Podido Ferreira, :\Ianoel Ser:ifim Tei :ira 
Pinto de Azeredo 2 \'Otos. José Augusto Gua.l- do Ama.t•al, .· r'elippe Bcnicio do Souza, Jo;;é 
b ~r lo 2 votos. os q uacs cidadãos foram decl::u·a- Theodosio Gualb : !rt~'•. .José Augusto Gu;Llberto, 
dos juizes de paz do S:lXto districto. Proce- Manoel Honor~to de Cerqueit·a. Salviano Her
c!eu-se imm•~d:atamente à apura~ião das ceduh~s cula.no Ribeiro, .J,.minia.no Paz: L1.ndim,ltamiro 
do setimo districto, e foram votados os SGgnin- de Al:n.eida B •ptista,Vi"ente Alves de Ccr 1ueira, 
tes cidarlãos: Gal.Jriel d·~ Almeida Baptisl[l. 25 Be•·r.:u·dino Ribeiro Soares, .José Pedro Ribeirc), 
•·o tos. João Ribeiro Soares 2:3 votos, J. sé Lon- José Anastacio da Silva, Antonio .José Ribe •·o, 
guinho .la Silva 21 votos, l\Iarcellino Rib:~it·o Ft·ancisco José .Ribeiro .Juniot", .José Emygdio 

9 . - . . 9 · . . • ... . ")'1 • 

tos, Fr<tncellino Ribeiro Soat·es 10 YOtos, Domin- 'Isido!"O Ribeir~ Soa.1·es, P;l.ulo Ribeiro So<~res 
gos Feman.ies Braga S YOtos, sen:lo decb.rados Primo, Tiburcio Kibeiro Soares • .Jose -_ Pe:·eit·a 
juizes de paz os c1 uatro primr:)iro;;, por terem da Silva., João Antonio Pacheco de Castro, .José 
obtiJo ma.i a·ia; fi.nalment'l, procedeu-se à apu- Lourenço Pache\'.o, José Antonio de Azev:-!dO, 
r<lção das ('edulas do oitavo districto. e foram i Ricardo .Jose da Co" ta, Antonio Nunes de ~ouza, 
votadosos "'egui~tes cida.Jãos: tenente :ManoeL· F:elix. dt Roch:-t Lima. Jo •é .Joaquim_ da Costa, 
.José dos S"ntos 20 votos, .José Pacheco de .Tóão Baptista dos Santos, Ver:s-;imo- Jo ~ó de 
Castro .Junior 19 yotos, Ludovico José dos M tttos, Honorio Pacheco de CaslroNicente AI
Santos 18 votos, Antonio .José de :\Ioraes 1i ves dos Reis. Terminada a leiturad ts co~lulas, 
•otos; .José Libera to . -dos Santos 9 vot.os, osecr:!t:l.rio d::~. mss1 or.ra.oiznu.uma-list:l,a. qual, 
.Toartnim · Pacheco de · Castro 9 votos, El•y cont;~nlo os nomes dos-cidadãos vota.dos scgun
Josó de _ t.!oraes 8 •·otos, Jos1- J,~aquim ·dos do o :numero de votos dados :l. cada: · uma 
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_ foi pttblicad·J'. em voz alta e mand!<da.. pelo _pre
""sidenteaffixat· na porta do edificio onde se pro
-cedia aos trabalhos él·~i tol'aes,séndo em seguida 
queimadas a~ ced.ulas. Foram e:xtt"ahid;~s da. 
presente - acta -as có,,ias recomm-endadá-s ·na 
ú. _ .1 1 c i a:::, uma, ao • :xm .• r. P~""'-

sidente da. provincia, outr,a~ ao Dt·. juiz de di
reito du. comarca. âcornpailhadas das cópias los . .• . . ... 

;. t • l .. 

declarava. em a dita acta da. eleição de vereado
res c jaizes de pitz deste quatriennio. q11e llO 

ro·,ri livr · · · ·• · 
transcrevi do proprio e está sem cousa que du
vida faça. Dad:\ c passala nesta villa de Santo 
Sé da commca do Jo:lseiro d:l. província dl't Ba
hia. a s 13 dias do mcz de Janei1·o de 1885. 
-Eu, Francisco Antonio de Almeida, secr ·ta
rio da Camara Municipal a escrevi, subscr~vi, 

_conferi e con-certei com o tabellião.-Conferido 
e concel"tado por mim, secretario da cawára..
F1·ancisco .4.ntoniô de .:ilmcida. 

-- Quanto à - segunda e terceira pai' te, nada 
consta. _ _ _ _ .. _ 

Secretaria de Estado dos Nego-cios d::i. Justiça.-
7 de Janeiro de 1cl82.- J o.wJ Bcntó da Cunha 
Fi.!Jt~ei i ·é1.ôJtinior. - - -- - -- -- · · 

oc. n. ;:>.- . lStame,ltO c.e ento-S<J:.~ 
(Ao pu 'ilico).-Aos dignos redactores da Gazeta 
peço pa.t·a inserir, nest~ conceituado ot:gãoda 

, - e .. · '"" · 
O dever impell·~-we. e nunca he3ito no cum

prim•)nto de um dever. 
Tr:1 ta-se de reivindicat• a verdade alterada. 

em nome dos inter;·sses politicos, na gravis
sima questã·) ngitad:'l. e d··batida pela inaprens2., 
acel"c_a do alistn :.ento ou qualificação de ju- --
r!ldos ~o termo ·le Sento-Sê, comai'•:.a do Joa
ze:ro, s~gun .o a revisão feita para o sorteio do 
jury no anno de 1879. -

Era "uii •ie direito dM uel a 
tem·•o. 
· A. revisão de que se trata não fôra prcsiàida 
por r~im, mas pelo juiz SUPi:'lente, a tluern in-

E po1· mim tnhellião interiuo, .Torw.--.J'k' ~mt-S-J---=~,;::.::........::::_:_:::;..:;;~-=-____:___ __ -..----;-,;:;---- - --- 

dc Ab1·eu. 

D::>c. n. 44.- Illm. o Ex.m. Sr. consellv•Ü'o 
ministro da justiça.- Joaquim Jeronywo Fer.-
nandes da.~ Cunha Filho carece por corti lão, ox
trahida do archiYo d :!sLa secretaria d0 Estado, o 
s3guinte: · 

1. 0 Si o termo de S. José da Barra. du Sento 
Só, pertencen.te á. comarca do Joaz~iro,provin
cin da Dahia. constitue termo separado ou re
uni lo ao d.o Joaz·!iro; 

2. o Si j amai:': ou d'3sde que da la. a pua·ou o 
-temw de Sout:) Só ·ma:s le 50 jurado~, o fórma 
cu n::o eonselho de jurados dií!tincto Jo do 
Joaz··iro; 

:J. 0 Qtnl o nnmP.rO cl0 jut·ados apurados n:~.s 
revi bes anteriores a i87D,no dec·mnio de 1870 
a 1830. 

Assim pede deferimento com urgcn-- ia. 
Côrtc, 29 de D~zembro d"\ 1881.~ .loaqui:n. Je-

-
Passe-se do _que constar . -Directoria Geral 

em .20 de Dezembro de 188L- Cttnhr;. Figuci-
1·ed:J Junior. - · 

' respectivo. :. 
O p11blico compl"ehendc o dc\·cr, que me as

siste. de intervir nc..;t:• questão~ utun. vez que 
nasce ella de um facto ou acto de Mtribuição 
do juiz de direito, praticado em tempo de judi
c-.tura minh~ na coma· ca do Joazeit·o. 

Limito-me ao exp·! odido, para esclarecimento 
dos factos,qu0 esLãoJ sendn desfigut·ados, a saber 
das conveniencias partidat·ias. 

Um exame 1·egular no li \'l'O do revisão ri.·) 
jurados do t0rmo de Sento-Sé, onde- deven1 
exi:,;Lir listas cio r•wisõt'ls anterior~s e poste
riores :~~J anno de 1870. feito ú Yi·tad.o go
verno da. provinci:t, e os ma:•pas d:1. 1.•star.istica 
jndiciaria., t·ela ti va áq uclle an no, J·c,;;ol vcx-Jo 
to~as as duvidas _gne ain:la. possam existir, de--

Cidade de S. José de Mipibú. 15 de Outubro 
de 1881.-.4.!-va;·o .4.. da Costa . 

Doe: n. 46:- lllm. e Ex.m. Sr. conselheiro 
presidente da provincb.- Diz o major Fran.

N!'Sta Secretaria de Estado dos NegoCiõs ' dt cisco :1\hrtins Duart", cidadão bra-;il-\iro, resi
justiçn. consta, IJ.U:l.nto ~ primeira parte do re- dente e domiciliario no termo c cidade do Joa
quP.-rimento retro. qu,~. pelo decreto n . 170 do sei1•o, _que hn.vcndo fund<tr.!a suspeita 0 lt~gitim:J. 
_15 dG M:üoic 18!2, regist!'ãdo Iio livro findo prr.suinpção de grande fraude no alist mento 
qu9 S"rviu nnquelle anno. o termo de Sento Sé eleitoral do municipio de Sento-sé pertencente 
n~1 provinda da Bahia. foi reunido com o de _a me-;;ma comarca. do Jo11seiro, cujo municipio 
Joazeiró debaixo-da'ju:-isdicção d0 um juiz um pl'la insignificancia do lugar. seu comrnercio, 
ni_~iptl~de _ ~_rphã()s; ,. . ··- _ , popu_lação, pobre?a cfalta. de · instTUC9ãO em. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 33- PÃjgina 58 de 89 

236 Sessuo em 9 dé A.brH de 1885. 

geral de seus h a bi bntes; nã0 podii de modo a.l- · sl!pplic:m te. E. R. M. Cid a. de ~o · Joazeiro 
gt1m alistar duzentos e vinte quatro eleitoJ·es, 2;:, de .Julho d0 -188.1.- p,·anc!sco .Mtwi;; 
segundo o :;;ystema da novissim.::. reforma el_ei- Dw:.crt?. . 
tor:-.1. apres.:ntando assim um num,~ro :o:upcr~or C~rt1fiq~e-se do _que con~tar,- Pa.1a.c10 da. 
ao de c1u_a1quer outra. d~tsfi'::!gue;mts_ d? 12.od1s- pre.:ndenc1~ da Balua~ 11 de-Agosto de 1881.-
tricto e rUe l'ã f r "" · ·as :n 1m ~ ~ · • ~ ' · · . 

do cct·rrntc. assim como nos livros riO re·nsão I vereadot•es o JUlZCs de p 1z do qualrv.,nno findo~ 
ele ju:·ados de 1871) a 1880, uma vez c1ué' con- consta que o?t~veram vot:.:s par:a Yet·eador~s da. 
sta\·a.. e é certo, ir}:-r'm sido qualificadoR naq uelle camara rum;ne1pal da mcswa v!lla os seg" • llll_~~s 
::uunicipioceuto o noycnt.a. ·e tres . (19:~) _elei-:- ~ida .ãos: ten r~_n:_') cor?n~~ .Jos~ Nunes Se~to..:;:;e, 
tores como- jut·aJos de 1879, cousa 1mpos~1vel e • ;)10 votos, capltu.o Jose \'lctormo d~ Souza ;)04, 
ex.tr:mh''"-oi! ten0nte coronel Antonio .i\Iartius Fcr-

reit·,, Campos, 502, José Pacheco. de Castro, 
Aco::tcceu. porém, Exm. senhor, .quo tend·) 495. Antonio A!fonso de Queiroz 4UO, tenente 

sido des; gnado o dia 20 do corrente ])n.ra o Pedro. Ribeiro de Mm·a.es ·186. tenente Do
ez:oinc r e nel'ido e h:wend com are : 

0 
~ • :. : . . :..., • . • • -

lorrar e hot·a dcs1 L!'nn.dos o supp1ic:: nte e mai;; Lacerda 1:30, Antonio Cor~·eia da Silva. H;;, 
algum~s pessoas i~nportantes da lo~alidade pn.r·a Antonio :l\Iartins de Abreu 108, .. João Domirl
assisti:·em ao acto, alli não comp:n··:cet·am o zues Pe.;;;c ueira G:) J ; . n t i" P·- beco í O 
JU • n rr si~. :vao . w P· mo o. pu). tco Ig11acio Jos{) de Moraes 82~ José Moniz -~e 
d:t comarc:~~ manc1::ndo afinal aquelle .JUIZ d1zer Oliveira 79~ Joaquim Pacheco Je C~stro 10, 

[\~ reouercntP do referic'!o ·~xame. que não po· Manoel Carlos da Cunha 2. e Antomo Carlos . - . . -
• " e>-·. • " .. , '" • •· "' : • · • i v r a 1 v · p · r j · . 

chngado le Sento-Sé os livros requesitaclos, o paz os serruintes cidadiros.- iv distl'Ícto, 
que não era ci'Ív· ·l. pois achavam-se presentes capitiio Jos6°Nunos S•2l;lto Sé i06 yotos, _An
nes~a cidade o juiz municipal supplente em torrio Affunso de Quc:.roz 104. Lu1z .1cse da 
exerci c~ o e o prÓsi.dente d:t t·amara municipal Franç!l. 103, José Pacheco de C:J.stro :10~, An
daq aelle municipi~. Conhecend?, pot·ém, _o su~- tonio Cor1·ci:l dA Silva 1ü. Antonio Jo::tgunu Pa
-plieante hav8r mamfcst:J propos11o de se 1lludu· checo 7, .José Joaf1uim ·P:icheco 2 . .Tos? Fra}l
ã realização do dito exame. e conscio por outro ci~co da Costa: 1, e .Jos~ Martins F:m·e1ra 1.
lado d<'. sua. inefic'\Cia por não contar com ~ im- 2o dist;·icto, Angelo José E:::peridião 3'13 votos 
llarcialidnde do jni.z na nomoacão dos peri- Floriano .Jos6 Fernandes :288, Pedro P::.tes Lan. 
tos c em tndc mais nem o ~u licante .., 1 "lm _ -, .•.. .. · · · · · , _ _ -, ·. 
t1eos seu!:: dil'eitos políticos c da. verdade d::t lei Paes La~Jin ·1~5. Antonio Fo!'rcira d~ Car
el.;:itoral. e ::;ómen.te confiado nos sentimento:> v:~.lho 15~, Tihurcio Bn.ptista Lop8s 35. .José 
d0 jnstiç:1 .• elO\'açiio c independ0ncia de c:1ra- Cardoso d2 OlivL'ira '1 Eduar.lc J sé d<: Oliveira 

• • .;.;J •• , qu · quv rev c.o·s" o L- :3 · distt·lcto, .João Manoel de Souza 
:nchiro desta secret~ri :1 se digne V. Ex. man- ?.Iendonça 221 votos, Domingos llilxliro Soaros 
dat· ce:-tiiicnt· quaes os vcreado:·es e jnizes {le 219, Gabriel de Almeida Baptisü1. 215,_ Bartbo
pa;: datl.nclle mun1c1pio de S:•nto Sé nos qu~l- ]omcu Rodt·igues de 1\liranda 2i0, ·Antonio 
tricnios findv c corrente. a~sim como o numero Pinto de Azevedo :)5~ Elllygdio Ribeiro Suares 
de jurados qualificaàos . no mesmo município 3:2, Antonio Carlos da Cunh<\ 2~. .Jusé Fer
no auno de 1879 o no antet-ior.conforme tudo nandes Braga 10, Ft·ancisco Guerreiro de Fa
d ';VC constar do J•efet·ido arehivo srgundo se ri~ 5, Lcnndro .Toso Pereira 1.- 4 · dis
der,n·chcnde do artigo 24 do decreto n. i001 de tricto, i\lanoel José dos Snnto:.; lOZ votos. Ludu-
17 do .:\gosto de 1878 e ern viBts do moddo vico Josó do~ Santos 100, Ignacio .José de l\Io
n. 35 a que se refere o artigo i1 do mesmo de- r1c:.: \)5, Jos~ Antonio do Azevedo 92., José An
creto. E em. ' ·isia das rusõcs alleg::da,~ •. n:io tonio Pachr>co :)1 •. Joaquim Antonio de A:t.e
Jw.venclo melO algum de s::! i'JOLl•?r con;:o!;mr do I ,-edoo Dowin••os Ribeiro VüllHla. :?. Quanto aos 
}>residente d~ carnara municip~l Llo Sento Sé l vereadores e .f~i:t.es de pa:t. do a~.:tual qu~trien
urna ceJ·tidão dos vere~1dores e .J_u!zes de pnz dos ' nio, nadn consta, por niio terem sido rcmettidas 
qu:ttricuios ~ndo e eorrent~. v1slo como ~o~·· .. e as respectivas actn.s . C.: r ti fico mais t1 ue ns 
qualquf:r JlCtlção que p~ra aqudle ruumclpto listas das revis- s dos 'urados nã ã cnvinJas 

· ·o ' . o vo vi sem c e~pa.c lO~ re.- á esta secretaria. E pnra const:1r onue eonvier, 
QU<Ir outro s1m a V. E~: ., que se d1gnc reqm- esta se passou na secretaria do go-..:el'no, aos 
sit_ar aq oelles livros inclusive os livros cas 13 dias do mez de Arrosto de :1881. EÜ, Antonio 
revisões de jurados anteriores a J879 e sobre .José da c:;ilva, o escr~\·i. E eu. José Vi·-ira da 
elles ordenar ":m ex:ame nessa capital a .:fim de Fari9. Rochn, pdo secretario ·da província, a 
qu8 se patente1c a verdarle a toda luz, fiquem a :fiz escrever Q as$i"'no.-.Tose "Vieira de J<'a?·ia 
justiça e ~~ moralidad~ publica satisl'eitas e os Rocha. b 

direit?s dos cidad~os brazileiros garantidos 

1

: ... Doc. n. 47.-Illm. Sr. Dr. juiz de direito i~te-
11' sta comar·ca da ma~or de todas as fra?-des que rino da comarca. -O major Fraucisc:o Ma~tms 
por Yentur:l se ha felto em todo Imper10. . Duarte, a bem de seu direito, cat'CM que V. S. 

Nos termos exposto~ espera-;;e ~a justiça e I mande o escr.i vã. o. competen. té lhe ~r co2·.tidão 
independencia de V_ Ex ., defer1mento .ao . vcí·btmz acl uetlntm .de toda a quahfic9-çao dos 
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jurados elo municipio de Santo-Sé,. segun:lo a 
divis:Io feita no armo de: 18i9.-0 su-pplicmlt~ 
pede 3. V. S. deferimento, como é de justiça.

_ E. R. nL- Joa:r.eiro, 4 de Março de 1881--
F-.·ancísco .Ll:f (\rti>~.<: Dv.m·te. 

haja c[:~ providonci}l;_' d \ modo a puderem ser 
,-istas pua os intere:,sa.àos as potiç0es dos re
querC'ntas. e a~sim pe:le a V. S. defcrimP.nto. 
-E. R. l\L-Joazoiro. 11 de Junho de 1881.
.li'J·ancisco J.ll a1·tin.~ D~w1·te. 

Depois de cumprida a disposi~ão do :nt. : :32 
das lnstrucçõcs de 20 de Janeiro elo corrente 
anno, os requot·í.tnenlos ficariio archivarlos no 
J'es;,rctiYo cartorio na. fót·ma do art. 3.3 das re-

• l ~ . • 

. . . .... . . 
da comarca.- O Dr. .Jose I~nacio d:-. Silva 
prceisa, :1. bem de seus direitos ooliticos, que 
\". S. lhe mande dm· uo!' cet·tidü~) o tbecr das · 
uct:ls da ::pnbc;üo das eleições de vet·cadiH'ô:Js 
ejuizcs de paz da fL·egLlezi:~. d0 Sento Sé, não 
só •.lo quatricnnio findo como diJ etfi.!ctivo. 

O supplicanto l_)odc deferimento em fé da 
.iustiça. E. H.. l\I. Jo!tzc:ro, S de Junho do 
~881.- D,· • .Jose I l/i1acio da Silva. 

Ccl'Li fhtn('.- Joaioiro, S de J m1ho de 188i. 
- F. Dci:-:i. 

Doc. n. t19.-!llm. Sr. Dr. juiz de dircitv 
da com~wca.-Diz o Dr. Jose Ignacio da Silvs., 
que. tendo comp:trociclo hontem. às 11 horas 
do dia, .na casa d :t cam:wa dest:t cidade afim de, , 
comv pnrte reqnet·ente, n.~sistir ao ex~me nos 

.. . - . -·"" :")-. . ~ ... ,. . . . . . 

qil~rento. O supplicn.nte pede deferimento como 
i; de lei.-: E. P... 1L Joazeiro, 2t de Júlho de 
1881.- D;· • .Jose lg;w.cio da Silva. 

. Certifique o escrivão si os livros.- de que 
t-.·ata o supplicz.nto já foram apresentados em .. . ~ ) ;:") 

·• . 

. , 
querido a entrega dos aut•)S <.le exmne nos 
li Vi"05 eleitora':!S e d~ jurados do termo de 
Sento Sé, que z. requerimento do supplican.te 
Í~)Í ma1·cn.do p:tra nnte-hontem 20, às 11 horus 
da ma.nhã, despachou V. S. mancl1ndo que o 
escrivão certificass-J si os referidos livros j:i 
haYiam sido apresentad<Js em juizo, e como 
não tiveS"o3 o supplicante trat,1do de as:signar 
semolha.nte cousas que nada. tê:~1 com o pedido 
f,;~ito vem e:n re )lic:1 ro uercr a V. S. ue. 
rocr)11s1dcrando o seudcspacho. sirva-se m~ndar 
o respcctÍ\'O csct·ivu~> fazer-lhe entrega dos 
snpra-di_tos autos de exame, os quacs por ter 

D~pois nc cumprido o meu despacho, -.rolte 
parn deferir . .Joazeiro, 22 de julho de 188i. -
F. ])eiró. · 

Doc. n. 50.- Illm. Sr. Dr. juiz municipal 
do tet·mo à o C:1pim G~osso. -0 major Fr:mcisco 
Mn.rLin:. Duarte, a bem d;~. vcrolacle c da j ustiç1, 
c.1.rccc: que V. S. lho; o.tteste qual o numero de 
j u:-adc.s do termo elo Son to Sé pela revisão 
do :umo de 1870. O supp!icante, con~ado que ,. 
n:.• :it.o tem: :o cste\ro no c:~cr-cicio da van ·de 
direito (resta co:::.1arca, na auscncia. do juiz pro

riet:lrio, e, na inuepc:ndencia. de co.;-acter que 
orna s:ta pessoa, es !1. cer o que . . nao se 
ne3'M:i attestar o que for verdade, tanto roa.is 
qu~mdo l)resta. V. S. coro isto um relcvaute 
serviço á causa da. justiça e moralidade ; pelo 
que pede dcftJrimento na fórma requerida.
!~. R. M.-Joazeiro, 9 de Junho de 1881.
FmHci.sco 111 artins Dtuu-tc. 

Deixo de altcstn.t· por :faltar-me a lembrança 
acerca do ped!do do supplicante. Capim Gi·osso, 
1:3 ele .Junh:> de 1.S81.-.-lugusto .Josd Piato. 

Doe. n. 51.- Ulm. Sr. Dr. juiz de direito 
cb COm~\l'C~. 

Diz o Dl'. Joso Ignacio da Silva que, não 
tendo podido ató :t presente data conseguir do 
Sr. escrivão "Ubernaz a cet·t!diio que requereu 
a. 8 do Junho pro~illlo pn.ssado, vem pedir a 
• • c e lhe manJe o dito escrivão, no rnzo 

1880, e nos das actas das eleiçõe;; municipaes 
dos qnah·iennios findo e offectivo do termo de 
SentoSé, exame (fUC foi mtl.rcn.doporV. S. 
pa.ra hontem áquelia hot·a e nuquelle logar, c 
não tenc~o baYido o dito exame por não t.erem 
sido apresentados os referidos livros, .segundo 
declarou-lhe o Sr. escrivão Albernaz em pre
sença d') muitos cavalheiros. que ta.mbem 
tinhatn ido alli assistir ao dito exame. Vem 
pedir a V. S. que haja . de m:1ndar o escrivão 
fn.zer-lhe entrega dos autos, v1sto ~erem estes 
dn. propriod:l.dC dosupplicante, c~mo pai·te re:.. · 

de 12 horas, cer~ificttL' qull l -o numero dos in t

viduos que. como .i 1:rados de 1879, requereram 
sua. inclusão no alistamento eleitoral de Sento 
Sé. O supp1icante não deve ser :argnido de e:xi-. 
gente por ter pedido esta. ccl'tidão n:1.quelle 
prazo, porquanto tendo esperado desde. 8 __ de 
Junho proximo passado até hoje, pela pr1me1ra 
certidão, tendo úrgentc necessidade da qu~ 
ora requer e constando ella apenas do 4 a t> · 
linhas tle papel, não ó trabalho pesado :10 es
crivão passal-o naquolle pt·~zo, quando o pó~e 
fazer em 1/4 do tempo . de~1gnado. O supph-
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cante espera. ileferimcnto, como é t!e jt.:st:ç .. a.- ·~·. diJ·jgiu :t V. S. em d11,ta.. de 7 de Julho corr. ente 
E. R . .M.-Jonzeir·o. iS de Julbo de __ 18~1.- um:t p~tição, em :1 qu:ü solicit'i,•a providencias 
Dr. Jo.~é Ignacio da Sili,a. . - · :dim do que f.)SSe -dMla. :1 c·~r-ti<lão pedidx:!. 8 

Certifiolue . .Joa.zeiro. 19 de Julh() de iSSi.- de Junho; e que tendo V. S. <ks;:ltch~clocom 
F. lJei.rõ. :\ -m~sm=1. dat!:\ .« informsssc o escrivão))·, ~este 

são no alistamento eleitoral d ~ Sento Sé, e não 
tendo até h1:je o escrivão cumprido o des acho 
de V. S. exarado naguclln. data,· iguorando o 
snpplicante a razão pda q11al l:lSte funccionat·io 
tem assim violado o direito do supplicante, 
apr>zar dOlnngo prazo jà deccorrido. VPDl o sup· 
plican te solicitar de V. S : providencias afim de 
que o seu tlircito seja. l'"speitado. O supplicantc 
pede defel'imento. -E. R. :i\1.-Joaz·~iro, 7 de 

<:-\ • • 

Informe o escrivão. -Joazeiro, 7 de Julho de 
i8S1. -E. Deiru. 

s; 
-Em cumprimento do rcspeitwel d•'spacho de 
V. S. om pet.iç:io J'etJ·o. tenho a info1·mat· que ê 
nrda.d~' t~:- recebido a petição que faz menc;ão 
o snpplicante, parece que sendo eu o nnico 
desta cidade occupa :o nos trabalhos do alista
mento dos eleito1·es desta com~,rca, preparns dos 
proces, os <Jne tinham do ser subruettidos a 
jul~a.mento em ultim:1. sessão do j~:ry dest~ 
termo, f:•z !•!" o_ comp 'tente registro dos (·lei to
res no li\·t·o competente. e t·:mue!ll pot· n:iu tr1r ::t 
relac;ão dos jurados dt! Sen:o Só; p·~ t· esses 
moti\·rs tenho deixado de escrever a c :-rtidão 
pn.lida pelo supplicant·' ; no entanto, V. S ot•
denar:i o que fõr de direito e justiça.. Cidade 
do Joazniro, i 1 de .Jnlho de 1881.-0 escrivão 
do jury • . lnsd Ingacio .. Albei';laZ. 

Diz m!l.i;; que, tendo em cbt::t de 8 de Julho 
corrente, visto só lhe ter sido entregue a in
form:tção no cli:t -11 á t::.r1lo, fdto ver n este 
jnizo :> improeed~nci:• dos motivos all·~g;~ào8 
pelo e>:cri v :In •: m su:1 inform.:,ç:i:o, c q u:) t:>ndo 
V. S. d0sp::chJ.do tcrrnin·mtenwnte quo :~ cer
tidâv prdilb pelo snpplicr.nt(l lhe foss~ dada 
pelo rsa·ivão, csto :J.té :~ d::k J.e hoje 0ntende11 
drvrr d0sob~cl..:cor o clcsp;;.cho t!c V. S e con
tinu:u· n. pcst~rg.1< o dit·cito do supplic~nte. -
E, p:lrtanto. venao o su pp 1c:onte c •t:-:.r por 
<l·~mais provado o p1·opo~ito do Sr. escrivão em 
não cl:l.I" a certidão pcdüh, vem r:'qncrt:'l' a V. S. . . -
t.;: > ,:. ""' ~-o~ 

'hs rcfcrid::s petições. E f,s:;im, pcdn deferi
mento. Jo::zciro, :c:-1 tLc Julho de 1881.- Dr. 
Josd I r. Hetcio ela Situa. 

Informe o csct·ivão. .Joazeiro, 23 de Julho 
de 1881.-F. Dei;·ó. 

lllm. c :Meriti;;,:;imo Sr. Dr.jniz (]c (lircito 
clest;J. com;~rc~\ .-Obedecendo quun to cll'lvo ao 
dc>spt~.cb.o de V. S., n~1. petiç~ão supr~ c retro, 
tenho a inform:-!.r que os motivos pelos quacs 
ainda não p~de cumprir os dcsp?.cbos de V. S., 
d:tdos n:1.s petições do su_pplic:~.ntc, são as 
m~;smas ' que tenho. sobre mim, .não só do rc
gistt·o do alistr.mento eleitoral dcsb comarc~'t, 
como outros ::~ n.zeres no oro, que nao PIJ em 
ndmittir .lemor.o.s, como sc>j"' :.1. rcdr:.cção :1, pu
bli~ar 1lo t.est:uucnto mun:~_pativo de Fnt.ncisco 

.. ....., ' ., 

pt·estar mesmo ~ re!}uerimento do supplic:mte, 
por isso tenho <lci~ado de dJ.r :::.s certidões pc
diih~s pelo supplicantc : em vistn. do exposto, 
V. ~. orden -: rá o que fór de direito. Cidade 
do Jon.zeiro. 25 d~ Julho de 1885.-0 csc~rivão 
do juizo, Jose Ign.acio A .. lberna.;. 

Doc. u. 54.-lllm. S1·. Dr. jt~iz de direito da 
comwca. -Diz o Dr. Jose lgnacio íla Sil.va que, 
f::t.• ndo hoje 63 di:•s que r<:~qne:-on ;teste juizo 
~:ertidão dos indi,•idnos qu' como jur:11!o~ reque
rer:• m s a. inclusão no alistamento eleitorn.l do 
Santo-Se, j:i tondo, d•1 rante estes G:~ dias. so
licit~•do pot· q aarro vezes providencins a V. S. 
sem cou~egu:r até hojH o mais pC~JU 'n:~ resul
tado, e s~m poder C)nceber o mot1vo pelo LJual 
tem n.ssim o Sr. esr .. ivão Albern '<lz tão so-,. . . 

clireit; da· com~rca.- Diz o· Dr. ·José· Ig- ca.nte e u;esmo d~sob~Jecido formalmente ·o 
nacio da Silvs. que, tendo req ue1·ido a 8 de ·~ despacho tet·minante deste juizo. \'em, con
Junho proximo ·pass:ldo, certidão dos jurados vencido de que V. S. de'lt:t vez d'1r:i a.~ !'ro
de 187~ que requ"'rerJ.m sua inclusão no alis- 1 videncias, P"dir que ha de mandar o dtw. es· 

· tamento eleitoral do municipio de Sento Sé, c 1 crivão. no prazo d~ 48 horas, dar a cet·~td~o 
deixado pa~sw o longo prazo d·~ 29 dins pm·:1. 1 que desde 8 de J ulho do corrente anno fo p~lo 
.o Sr. escrivã? Albern.:z. nã::> t er cl0s.culJn al- I suppl~cJ?-- n.te requ~rida . O supplica~te •. pois, 
gume~ qu0 dHr, qusn~lo ttvessc o supphcaate de 

1 
pe ·Ie JllStlç.a..-E. R . M. Joa.ze1ro, h de Julho 

pedir . o cumprimento do despacho de V. S., I de i~SL-losd I_qnaci.O da s.zva. . 
CX!:ra(lo n~quelb petição, c com a mesma da.tn, 

1 
O escrivão certifique com a maior brcv1d~1de 

e não t endo () escrivão, apez:J.r d•>stc prno, i possível. Joazeiro,- 11 de Agosto de i881·- F. 
m:ris que sufficiente, psssado a certidão pe~ida, l Dei1·ô. 
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Doc. A.- Joazeiro, 21 de Julho de 18SL
lllm. Sr. M~noel Ferreira d.\ Silva .-P ~ço-lhe 
que em alJono de verdade me respolld:1 ao pé 
de:st,~~ os seguintes qu ~sitos : i. o So achou-se 
presente. V. S. hontem :is 11 horas do dia na. 

' . 
livros de jurados e dos das acta.., da.s eleições 
muilic1paes do munieipio de Sento Sé, que a 
meu I"H'- uer mento devia ter lo~a1· nc mesmo 
dia. e hora ac:ma ; 2.'' Se alli' comp·:r1·ccu o 
Dr .. ;uiz d-~ direito da corna:rca e qual a razão 
porq ne não houve o dito PXa.mo ; 3 fin:1.llllente 
se s<•b ·que aqui estão d ··sde 18 do corrente os 
Srs. major José Victorino le Souza e tenen.te 
coronel Jo~é Nun·s Sento Sé. este presi-dente 
da c<:~.rnara e aquelle juiz mnnicipal do tero:to 
de Sento Sé. OuLrosim. peço-lhe pennissão de 
fazer de sua. carta o uso que me conviet·.- Sou 
de V. S. at.ten~o. obrigado e \'ene:·~dor.-Jo.~e 

g;1aczo:r.a ·.va. . . 
Illm. Sr-. Dr. José Ignacio da Silva.

Respon len~o como me cumpre :~ c:tr:a de . ·~ . ·. 
hontem 20 de~de as f I horas da manhã at·'· quasi 
1 hora da tard~; na casa da. camara munici ,al. 
desta. cidade, com o fim de assi~tir como eleitor 

esta paroc 1a ao oxam-:1 a qu~ a u e .: nos 
livros de Sento Sé. Ao 2° qu sito, cabe..;m~ 
dizer a V. S. que até o momento de minha rc-

___ tirada d::~.quelle lugar, não comj)arecou o Dr. 
juiz de direito da comarca, ouvindo eu d=,c·arar 
o escrlvão Albernaz a V. S., quando chegou j:i 
depois de meio dia, que não havia exame por 
não terem vindo ôs livros de S nto Sé, sendo 
que foi depois disso que me reti1·ei em co111pa· 
nhia de muit)~ cidadãos que alli se acharam, e 

o 1°, juiz mnnicip:d e o 23 , presidente da ca- · 
mara do t~rmo de Sento-Sé. Outro sim, peço
lhe permissão para ac sua resposta. fazer o uso 
quem~ çonvier. Sou, de V. S. am.o e obr.-: :-: 
Jo.~e lgtwcio da Silvn..-lllm. Sr. Dr. Josó 

• ,. ~ 11 

o . 
V. S. qu~ ac,1bo de receber, tenho a dize-r-làe, 
que hontem, até depois -.o meio di::J, estive u:J. 
cas:t da camar~ munici ttl desta Cid"td:•, para 
a.ss1stu ao "Xame qne tinha. e proce er o r. 
juiz ve direito, a r.·quer·imento de V. S .• nos 
livros de S··nto Sé. cujo exame ~e achava mar
cado partas 11 horas daquelle dia. QLLanto ~lo 
2o qu·~zito, tenho a responder, que atá do: :ois do 
meio •ha, quando m'·! retirei da cas:l. da ca.m •ra, 
p:>r ter· chegado o escrivão Albernaz. e dechrar 
a V. S. qurJ não havia e:s:ame por · Íl.iin terem 
cheg~ lo de Sento Sé o;;; respeclivos livros. não 
a.pp,weceu alli o Dr. jui1. de direito .. Ao :3o fi-

' ( ' 

nes a. cidad'~ os Srs. tenente-coronP,l José Nu-
nes de Sento-Sé e o tnlljo:- .José Vict--rinl) de 
c;; - • ) ue tenh 
visto por vezes p~ts,:are:npela. rua. Acreditando 
haver :oat1sfeito qupnto me foi pot· V. S. pe
dido lia sua carta, cumpre-me diz(~r-lh.o rttte 
p e azer e~ a o u qu' . i ' ' 
ella. a es: pressão da v;:rdade. Sou, de V. S., 
am.o obr.-João Fcn·cira da Silva.- Reco
nheço a firma e_letra s11pra declarada por ser 
a proprin. le Joiio Ferreit·a d:.t Silva e dell:t ter 
pleno couheciwento, do que dou fé.-Petro
lina, 25 de Julho de 188t.-Em testemunho 
da verdade-'Dado Augusto de Olivci1·a Ba
ptista. 

Doc. C.-Joazeiro, 21 de Julho de 1881. 

lllm. Sr. Francisco Raymundo de Souza.
Tenho necessidade que V. S. ,em abono da yer-

0 11 dade, que sernpre !'Oube p t·esa.r. me responda 

de Souza, aos quaes tenho visto por vez·'s pas- ao segu1n e: .o 1 on em. - , a s r 
seiando, e crendo ter satisf~ito 0 seu pedi.lo, do dia. comp:\recetl V. S. na casa da c:tma.ra, 
devo d:zer~lhe que pódc desta re;;posta fazer 0 afim de assistir ao exame dos livros de jurados 
uso que lhe aprouve.- . - Sou com estjma, de a· das actas das eleições municipaes do muni-
V. S. :lltento, obrigado e criado. _ :M ail ocl cipio de Sent, Sé, que a meu requerimento 
F e;·reira do Silva. devia ter loga.r no mesmo dia e horv. acima. ; 

Reconheço a fi.:·ma e letra. supra declara-da, 2\ si alli com11areceu o Dr . juiz de direito e 
por ser apropria de Manoel Ferreira. J a Silva qu~tl a. razão quo deu o Sr. Cícero .Alberna.z 
P- dell:~. tet· pleno cnnhocim 'nto do que dou fé. de não haver o dito exame .. 
P e trol na, 25 ,!e .Julho de 1881.-Em te:::te mu Peço-lhe la!llbern fl•Je permitta-me fazer de 
nho da y ·rdade.-0 tabellião, D ... ?·io .-tr1gttsto sua resposta o uso quo me conYiel". 
de Olir:cira Baptis t rt. Sou d3 V. :S. Att .. Obr.-Illm . . Sr ; Dr. 

Doc. B.-.Toazeiro, 21 de J,1lho de 1~81.- .Jose Ignacio da $ilva. 
lllm. e a.m.o Sr. tenente João Fra.ncisco da Silva. Re!>pondendo !'Ua c:-~rla tenho ~ dizer-lhe, 
-P''ÇO a V. S. que 0m abono da verdade, haja qoanto ao 1o ponto, qu r:J tendo noticia d'! baYer 
de me res ponrler ao pé desta sobre os segui :1 tes V. S. r·equerid, ao Dr. juiz do direito d'csta. 

u sitos : 1. o i às 11 horas da. manhã do llia comal'ca exame nos livro:; Je ue f:1.lla. ~ sa-
de hontem, achou-;;;c V. S. pre ~ '-nte na ca»a da bendo tarubem do Jia que havi:1 s1 o marca. o 
cn.mara, desta c idade, afim de as:;istir ao exn.me por aquelle iuil, a present·•i-me na casa da. 
dos li\'l'os dos jurados e das ac tas das ebições mn- camara déstn.' ci:bde no dia de ignado, :?0 do 
nicip!l.es do m unicipio de Sento Sô, que _a meu corrcnt -:1 , aii.m a~~ . a.s:Sistindo :1.0 cxa:ne reque
requerimento f~li marcado pa!'a o mesmo iia 20 ri :o, fica-r scie!lte S3 havia ou não fundamento 
áquellas hora!';; 2. o Si afá a hora ~"m quP. o Sr. F S- nos boatos 'lue acerca do alistamento eleitoral 
criv~o declarou-me não ha,·er exame, o Dr juiz no Santo-Sé co:-t·i a.m c cor rem nesta cidade . 
de direito tinha comparecido e qual n.razão ·que Quanto ao 2o t ,•nh" a dizer-lhe que d:trante 
deu o çsc:-ivão ·a e não ter legar o . ~xame ; 3° o te1upô; cjue csti•• e na caro:, rn. não vi a pe~soa 
finalmente, si sabe que a1ui e"'tãorlesi e . o. dia do Dr . j uiz de dirtito e que de lã meret1ret ~o 
18 do corrente os Srs. m·•jor José Victorino de .meio ·dra' mais ou menos. certo de que nao 
Souza e tenente"'coroneLTos~ N u n · s Senlo . Sé, b avia o exame, ,á v:sta_ tla declar.lçiío do Sr.- .. 
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escl"iv:Io Albcmaz que dirigindo-se a V. S. 
di5se não haver exame por n:lo tet•em sido até 
áquella hora. :tpresentalos os livros. Creiu tar 
a.ssirn re..;poadi.lo a todos os ponto~ de s,u. cat·ta, 
·podendo V. ·S. fazer desta minha resposta o 
uso ue lhe . uvier 

Sou d~ V. S.-Att. Ol.n·. e CJo.-Frm:cisco 
Raym'HiÚlo de Sott:;a.. · 

Reconhe o a. firma e letti·a retro declarad·t 
e por ;;;e r a pro ;Jrin. de Francisco Raymunlo à e 
Souza c do!lla tel' pleno conhecimento do que 
dou fê.-Pett·olina, 25 de .Julho de 18S1.-Em 

_ testemunho da verdade.-EstaY:t o signa.l l.JU
blico. -Da;·io -lttg~~sto .-ll11U:ilk Baptistc!. 

Doc. D .-.Joasei:-o, 23 de Julho de 1881.~:_ 
111m. Sr. professor l<'t•ancisco José do Nas
cimento.-Tendosido V. S. um dos peritos no
meados pelo Dr. juiz de direito da comarca 

· · ·) : h r·1s :t m .-:-
ceder.:!m na casa da c 1m:•ra. desta c i Jade. o 
exarue. requerido p9r mim, nos livros das aétas 
das eleiçü ~s de \'Creadores e juil.e.s de paz ào 
quatnenn10 111 o e e,tecuvo e no;; as rev1soes 
de juralos de 1<378 a 1830 do municipio de s~n
to ::ic, venho peàir a V. S: q ~e ern abon.o da 

casa. da ca.mat·a desta cidade ex:arne, por mim 
rec1uerido, nos livt·o~ d:ts actas das eleiçõe,; de 
vet'•3:dol":-s r:l juizes cb paz dos quatriennios 
fiüdos c eifclctivo e nos d:ls revisões de jut·ados de 
1878 a 1880 do· município de Sento Se, venho 

. • • • , ·, I • ~ ..... i'l 

qu·Jri .io por V. S.; cumpu.reci no dia. e hora 
marcado no lugat· da audiencia, c ahi estando __ _ 
ouvi do escrivão· Ali)et· -:.a.z. c ac.- -n2:o odia'-J.la.::--

1 . o Q w1 a raziio por que não teve lugar~ ref .. ~~ ver o cx:;1 me vi:sto ain.:la. não terem chegado os 
rido ex:tme. z. ·• Si, no dia. e hora designados li\rros- Q~e .alli m~ a~hando não comp3:roce
paí~~" 0 ~x::une, comp:u·ece;a.m na c.~sa}la c:J,ma.~a . r:un o. ?r~ lutz_ ~e ~u·e1t~ -: ~romotor p~bl1:o~a_ 
desta cidade os St·s. Dt· . .JLUZ de ductto e p•·o- CJr~a.tc.t. E ~n?-lmehtent...,.:sel que aqm se a--ham 
motor publico da <:o mar c:~.. o J u1z..., ~u~1c1pal e p1·es1dente da c:~mara de 

Outrosim peço a V. S. permissio para de sua S,ento ~e. F. (IS ta a verdade do que se1, po.dendo 
resposta fazer o uso que me convicr.-Sou · de V. S. fa~er d~sta resp.•sta. o uso convemente. 
v. s. a.ttento respeitador e ct'i:do.-.To.sc - Joazeuo, .-4 de Julh_o ;lc 1881.--:- Re V .. ~-
Ignacio ela Sil-va. atte:nto respelt~dor c cnaa.o.- Jos<: .l.'1"(!nCtsco 

r. J ·In-na i ele Jfo.-aes. 

a responder as :pel'gunt:ts qLte me fez V. S. 
presente carta. 

Sei que a razão Je não ter havido o exame de 
que ra a . . em sua car :1 no 1a ::s1gna ·.o 
pelo Dr. juiz de direi to da comarca, foi ter e:; te 
recebido um officio do juiz municipal do termo 
de Sento Sé, declarando não ter aind~ chegado 
o ec:cl'iv~io do jury de Sento Sê com um dos 
li\'l'o,;;de quo trata. V. S., cujo o.tlicio se a.cha 
entranhado nos autos, couforme me consts ; 
sendo cs t:t a razão que deu lugat· a s er trans
ferido o dito exame para. outm occ·1sião ; o bem 
assim consta-me mais 'lue j:i se acha em jnizo 
o 1·cierido lino, c sei que vai se pt·ocedct· ao 
cxil.me conform~ V. S. rcíiuer~'U. 

Creio ter :satisfeito ao que de mim exigiu~ c 
peço-lhe Je,.-;culpa por n:1o tet· r nsp011dido no 
mesmo dia po1· estar doent-1, e de minha res
posta far:i. V. S. o uso que quizcr.-Sou de 
V. S. attento respeitador obrigado e criado.-

rrwct.,·co . osr.; l o 1 asctmeu o. 
Recouheço a ii.t·ma e lettra supra declarada 

por ser a propria de Francisco José do Nas
cimento e della ter pleno conhecimento do 
que dou fé. Petroli.na, 25 de .T ulho de 1881.
Em testemunho da. verdade.-0 tabellião inte
rino, Dario ~tugu,sto de Otiveim B aptista. 

' temunho da. Ycrdrde. - O b.beltiiio, Daí·i-o 
.Augusto de Oliw:i1·a Baptista. 

Doc. F.-lllm. Sr. Dr. juiz de aireito da co
marca.-0 majot· Francisco Mat·tins Duarte a 
bem de seus direitos carace que V. S. mande o 
tabelliiio encarregado do registro gemi do :1lis
t:1.mento dos eleitores da comarca qu·~ , revendo 
o r•·spectivo livro, lhe de certidão de todos os 
eleitores do municipio de S ·~nto-Sé . por seus 
nomes, e d'estes quaes o,;; que t·equcreram como 
jurJ.\los e quae~ os que requet·eram ccmo juizes 
de pal ou vet·e:1dores dos dois q uatriennios, o 
presente e o findo de i877 a 1881. c bem ~tssim 
dos que r:~quereram em outro qualquer caracter. 
O supplic:~nte-pecle deferime:ito na fórma. re
querida. Joaseiro, :30 de Setemln·o de 1881.-
• 1·anctsco .L · ar t 11 .. , ~'ar~e. 

Certifique. - Joazeiro, :30 de Setembro de 
1831. -F. Deiró. 

Doc. n·. 55 . -Illm. e E::s::m . Sr. desembar· 
gador presidente da província da Bahia.-.Joa
quim Jet·onymo Fem:mdos da Cunha carece, 
por certidão, solemnemente authenticada, ex.tr~

;Doc. E . - Joazei.ro, 24 de Julho de iSSL- hida da secretaria da presidencia da provincia, 
Illm. S: . Jose Francisco de l\IorMs . ou de qualquer registrQ., archivo, ou repartição 

Tendo sido V. S. : um dos pàri tos nomea~los I competente: -
pelo Dr.. juiz d :.! direito da comarca, para no ·L 0-Da lista geral dos cida.:lãos qualificados 
dia·. 20 às 1.1 hora'5 da ,manhã, -procederem na jurados, na revisão do anno de i87~, no termo 
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de S •. José da. Barra de SontoSé, da comarca 
do Joaseiro ; · 

2. 0-Da lista geral dos jurados, apurados, 
nn. ultima revisão, anterior do anno de 1879, 
n? mesmo termo. de S. Josó da Barra de Sento 

Nos te~:mos expressado:>, requer o suppli
cantc e pede â V._ Ex. deferimento.-E. R. 
Mcê. Rio de Janeiro. 15 de Janeiro de 1885.
. ooquw1 e1·onymo c1·nan es a ·wz w. 

Passe-se do que const1r. Palacio da. presi
dencia da Bahia, 27 de Janeiro d·! 1885.-Bar-
1'os Pimentel. 

Em observancia do despacho retro, certifico 
que nada consta! nesta secr~taria, do q_ue requer 
o supplícante, relativamente á listn. geral dcs 
cidadãos qualificados jurados, na revisão do 
a.nno de 1879, no termo de S . .José da. Barra de 
Sento Sé, comarca do Joasoiro e da lista ger:J.l . . . . -. , 
r10r ao a.nno de 1879, no mesmo termo. E para 

-cc•nst'lr, onde conviet·. esta se pass:>U na secre-
··t d ..,. v n 2 dia o m z de Jnneiro 

de iS85. Eu, .José Duarte Vioir~ no impedi
mento elo official archivista o escrevi. E, _eu, 
José Vieira. de Fat·i:t Rocha, servindo de secreta-
rio :1 prflvinc1a. a z s · 
José Viei1·a rlc Faria Rocha. 

Doc. n. 56.- lllm. e Ex. Sr. dezembar· 
gado r presidente __ cia provinci:~ da Bahia.
.Joaquim .Jeronymo Fernandes da Cunha carece 
por certidão, legalmente n.uthenticada ; 1 o, da 
lista. dos juizes ele páz de todos os districtos do 
termo de S. José da Barr:t de Sento~Sé, elo 
quatriennio de i <)77 a 1881, e do seguinte : 2", 
da lista dos ve~eadores e~ectivcs, .do ~esmo te!·-

7 votos, Jcsé Joaquim Pacheco 2 votos, .José 
Francisco da. Costa 1 voto, Jos6 Martins Fer
reira 1 voto, sendo declarados pelo Sr. prcsi
J~nte juizes de paz os quatro primeiros vota
dos, por terem obtido a pluralidade relativa. de 
votos, e supplentes os quatro immmediatos. 
2° districto, Angelo José Esp3ridião :-H3 votos, 
Floriano José Fernandes 28~ votos, Pedro Paz 
Landcni 2~G votos, José Muni~ de Oliveira 2~11 

' -F('rreira de Carvalho 152 votos, Tiburcio Ba-
ptista Lopes 35 votos, Jose Cardoso de Olivctra 
4 votos Eduardo Jose de Oliveira 1 Yoto, decla-
rando o Sr. presidente Jlll7.eS e paz o 
2o districto os 'quatro primeiros votados, por 
terem ~bt!clo ~naiori:t de _vot?s, e s.uJ?plentes os 
I -
João Manoel de Souza Mendonça 221 votos, 
Domingos Riht>.iro Soares 219 votos, Gabriel de 
Almei:Ja Baptista 215 votos, Barthcilomeu Ro
drigues de .MiraÍÚla 210· votos, Antonio Pirito 
de Azevedo 55 votos, Emygdio Ribeiro Soares 
32 votos, Antonio Carlos da Cunha 28 votos, 
Josó Fernandes da Cunha 10 votos, Francisco 
Guerreiro de Fat·ias 5 votos, Leandro Jcsé Pe
reira i voto, pelq que foram declarados, pelo 

• • • • . o . • 
. ~ ' . 

a 1881, e no seguinte; 3", si a;; sobreditas elei- quatro primeiros votados, por_ terem obtido 
ções de juizes de pàz c de vereadores foram maioria de votos, e ·. supplentes os quatro 

... as válidas · 4° si todos immcdiates. 4° districto, juizes de paz, Ma-
os elei to.s, juizes de páz o vereadores p1·est 1 ra.m, n oel José dos Santos :.. v o os, u u
ou não, o compelentejuramento. Assim requer vico José dos Santos iOO votos, Ignacio José 
c pede a V. Ex. deferimento. E. R. M. Rio de de Moraes 95 votos, José Antonio de Azo
Janeiro, 15 do J:~neiro de 1885.-Jo,tguim .Te- vedo 92 votos, Jose Antonio Pacheco 39 votos, 
1·onymo Fentandes da Ctmlta. Joaquim Antonio de Azevedo 6 votos, Domingos 

Passe-se do que constar. Palacio do prési- Ribeiro \'ianna 2 votos; pelo q_ue foram declara
dencia da. Bahia,~7 de Janeiro de 1885.-Bco-ros dos pelo Sr.presidente juizes de paz do 4o distri
P imcnt.el. . cto os quatro primeiros, q_ue obtive~am m~ioria 

Em observ,mci:l. do despacho retro, certifico -o de votos, e supplcntes os quatro 1mmed1atos . . 
que consta. das actas da eleição para. vereadores Pelas actas da eleição _a que se procedeu em 
e j11izes de páz a quo se procedeu na. parcohia 29 de Oulubro de 1882,- em vista da. ordem do 
de S.Jcsé da Barra de Sento-Sé, nos a.nnos do 1876 go"erno de 29 de Agosto do mesmo a.nno, por 
e 1882, d·~i:s:an:lo de o fazer quanto à. eleição de não se ter realiza:!o essa eleição na. epoca. 
i88:l, por não terem sido remettidas ao governo len-al, consta terem sido eleitos : vereadores 
as acLa.<; respecth·as : pelas actas da eleição t•?~ente-coronel José Nunes Sento-Sé 17 votos, 
('tfectuada. em i de Outubro dé 1~76, verificou-se (•a.pitão Luiz Antonio de Souza 17 ·votos, ca-

s : t nente-coronel itão Francisco Nunes Sento-Sé 17 votos, te-
.José Nunes Sento Sé. 510 votos, capitão .José nente Josó Ma.rtms crre1ra. ampos , 
Victorino de Souza., 504. votos, tenente-coronel tenente José Antonio Pacheco 17 votos, alferes 
Antonio :Martins Ferreira. Campos, 502 votos, João Domin"'osPesqueira. 17 votos, alferes Ma
José Pacheco de Castro, 595 votos, Antonio Af- noel Nune; de Almeida 17 votos, que foram 
fonso de Queiroz,49;; votos, tenente Ped1·o Ribeiro declarados vereadores por terem obtido o quo
de Moraes, 4ti6 votos, tenentr~ Domingos Ribeiro ciente eleitoral .-1'' di:::tricto, juizes de paz : 
Vianna, 82 votos, Valmario José de Lacerda 130 capitão Leobino Nunes Sento-Sé 31 votos, .An · 
votos, Antonio Corrêa da Silveira, 119 votos, tonio Affonso de Queiroz 25 voto~, Ma.no~l Aí
Antonio Martins de Abreu,108 voto~,João Domin fonso de Queiroz 24 ''oto~, Antomo Dom~ngues. 
g ues_ Pesqueira.,-95 votos,José Antonio Pacheco, 

1 
Pesqueira 2Ç voto_s, Jose ~lv~s do NasCimento 

90 votos "" I"'nacio José de :Moraes 82 votos i8 votos, Jose Mumz de Ohve1ra.i5 votos, An
José .Mu'~iz0 de Oliveira i9 votos, •-Joaq_aim Pa: tonJo Francisco de Almeida H . votos, .José ~lar• 

V. II .- 31 . . . - - .. .. 
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tins Ferreira i2 votos, Luiz José da França: 5 
votos; sendo declarados juiz de paz os quatro 
primeiros, segundo a ordem em que estão c oi
locados, e os qua.t.ró seguintes immedia.tos 
áquelles.-zo districto, juizes de paz: . Floriano 
José- Fernandes 12 votos. Antonio Ribeiro de . . . 

quatro prirnl3iros, por tet·em maioria de :votos, 
e os 011tros supplentes.- 3' districto.j11izes de 
paz : tenente Antonio Ferreira de Carvalho 4_ 
votos, Gustavo José de Oliveira 4 votos, Pedro 
Paz Landem 4 votos, José de Souza Mendonça 
4 votos, sendo estes declarados juizes de paz 
daquelle districto.- 4~ districto, juizes dt:l paz: 
Domingos Ladislau Rego 1 voto, Marti_nia~o 
do Amor Divino i voto, Ana.cleto José de Var-

as 1 voto não sendo a urado o voto ue re-
cahiu em José Antonio dos Santos, por não ser 
eleitor,e sendo declarados juizes de paz aquellas 
vo.tados. Em seguida fez-se a apuração dJ 6° dis· 

vedo dois votos, José Augusto Gualberto dois 
votos, cujos cidadãos foram declarados juizes 
de paz do ~., districLo. 7o districto, Gabriel de 
Almeida Baptista 25 votos, João Ribe:ro Soares 
23 votos~ José Lunguinho da Silva.21 votos, 

·· :Msrcolino Ribeiro Soares 20 votos, .An· 
tonio Ribeiro Soares 12 votos, Fracellino 
Ribeiro Soares :lO votos, Domingos Fernandes 
Braga 8 votos, sendo declarados juizes de paz 

u t ri · · · · 
8' distritco, tenente Manoel José dos Santos 
20 :votos, José · Pacheco de Cac;tro Junior 19 
votos, Luduvico José dos Sa.ntos 18 votos, An-
towo ose e oraes 1 vo os, ose 1 era o os 
Santos 9 votos, Joaquim Pacheco de Castro· 
9 votos, Eloy José de Moraes 8 votos, José Joa
quim dos Santos 8 votos, senljo declarados 
juizes de paz os quati'O primeiros, por terem 
maioria de votos • .Nesta secretlria não consta. 
que houvesse reclamação alguma .contra. as 
ditas eleições. nem o juramento dos vereadores 
e juizes de paz a que ellas se referem. E para 
const.'\r., onde convier. esta se passao. na secr3-
taria do governo aos 10 di:ls do mez de Fevereiro 
de 1885. Eu, José Duarte Vieira, no impedi
mento do otficial urchivista, o escrevi. E eu, 
Josó Vieira de Fari~ Rocha, servindo de secre· 
tario da provincia. a fiz escrever e assigno.-
Josc ·rrieira de Faria Rocha.. -

souraria da Bahia, 7 Je No.vembro de f88i.- . 
-U mbelino. 

Em cumprimento d > de3pacho retro. certi~ 
fico quê, desde o exercicio de 1874 a 1875 ató o · 
de 1880 a i881 a collectoria das rendas geraes 
de Sento Sé nada tem arrecadado ; tanto assim 

vier, passou-se a pres~nt'3 aos 8 dias do mez de 
Novembro de 1881, qne eu Pedro Reginaldo 
Teixeira, segundo escl"ipturario dá thesourari:~. 
escrevi e subscrevi.-0 contador,- José Sesis
nand~ Botelho. 

Thesouraria da Fazenda da Bahia, 8. de No
vembro de 1881-0 2° escripturario, Pedro Re
ginaldo T eix:3ira. _ 

Doc. · n. 58.-Ga.::eta da Bahia.- Qua.rta-

M ' • 

papeis relativos á qualificação da eleitores da 
parochia de S. Jose da Barra de Sento Sé. 
reclamados pelo juit. de direito da comarca, por 
orJem do governo geral. 

E' triste a historia destes livrJs para o Sento 
S 

... , . 
e . 
Da fraude que predominou nessa eleição, 

da vergonhosa victoria. que della originou-se, 
muito ·· occupou-se a cn.mara do; deputados, . . . 

0: 

e extraordinariamente toda :.l. imprensa desta 
provincia e a da cõrte, como de muitas outra.s 
capita.es tratou ta.m1Jem das tran uibernias 

essa e e1ção, porque a to os causou espanto 
ella. e mais espanto ainda o incrivel alista
mento de Sento Sé ! 

Como entendo, Sr. reJactor, que urge qu~ 
aqui se saiba com minudencia esse facto do 
desa.pparecimento dos livrvs. devo contar o 
que ouvi a respeito por occas:ão da minha 
chegada ao Rjacho. 

Eis o que se dizia : _ 
Que o eshfeta que conduzia as malas de Santo 

Se partiu dalli acompanhado de um individuo 
que o seguiu até o Riacho da. Cas:1. Nova, onde 
o mesmo estafeta, deixando a mal:.~. em casa de 
uma. senhora, tia da pessoa encarregada da 
abril-a, um tal Lucidio,á procura deste, a quem 
encontrando, e com elle voltando, diz-se proce
deram á abertura da mala vet·ificando então ne 

• • ~ • não estavam ali os papeis e livros rem~t.tidos do 
ral'ia de Fazenda.-Antonio Vicente da Costa, Sento Sé. 
a bem da justiça e para usar como lhe convier, Eleição de comedia, parscer comico, decisão 
precisa que V. S. lhe mande passar por certi- comica. como farça tambem devia terminar. 
dão o que constar na thesouraria com relação :i · E' irrisoria toda essa farça que acaba por 
renda de impostos produzida pela collectoria uma scena. de esca.moteaç.:io, desapp~recendo 
ge-ral da villa de Sento Sõ, na comarca de Joa- d f, 1· d 
zeiro, relativa aos exercicios de 1879 a 1880 e das costas o esta eta. esses tvros, que não e-
1880 a iSSL-P. a v. s. daferimento.-E. R. veriam ser nenhum atomo, e des:.~.ppare~endo 

na Casa Nova I 
1\i.-Bahia 7 de Novembro de i88i.-Antonio~ Porém. 0 que é mais para rir é nue propalam 
Vicente da Costa. "1 

que foram os conservadores do Riacho os au-
Como pe:le, não havendo inconveniente •. The- torG3 do:furto dos livros. · 
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.. Qual o interesse que os conservadores ·dessa 
fL·eguezia, que não .taz pa!·te do 12° districto e. 
sim do 14 •,tinham em ccmmette;:- essa vjolen
cia ~ ! 

-'Si algum interesse têm é que se faça plena . . .. ... ' 

teresse em conset·var de pé a fraude da qualifi
cação de Sento Sé ; em não deixar p~rempto
riamente provado que só a illusão é que 1)redo-
nnnou em .... ento e-on e por centos con a-se 
as phosphorescencias. 

Haverá quem seja tão nescio que acreC!ite em 
tal furto ~ e consta que ao chegat· no Joazeiro 
a noticia do desapparecimento da mala, quau· 
ios a ouviram disseram :«vinham alli os livros 
da qualificação de Sento Sé ! » 

Sr. Redactor, dada esta e:s:plicação sobre o 
roubo da mala, tenho tambero protestado contra 
o estulto boato, adrede propalado contra os con-
serva ores e ~ 1 • 

Elles lambem foram v:ctimas da. fraude e 
muito d~sejariam q~é ao méno~ a f~aude de 

Bahia, 12 de Maio de 1882. - Jose 3:l a.rtins 
de Soú:;a Estrella. 

Doc. n. 59.- Illm. Sr. Dr. juiz de direito 
da. comarca..- O Dr. José Ignacio da Silva, 
precisa, para bem à os seus direitos, que V. S. 
mande dar-lhe o e:;crivão do jury desta cidade 
certitião da pronuncia lavrada. por V. S. nos 
autos de desappa.recimento dos livros de jurados 
de Sento-Sé, assim como certidão do accordão 
da relação do districto ·que reformou a dita pro
nuncia. Pelo que o supplicante, pede deferi
mento. E. R. M. 

Joaseiro, 5 do Fevereiro de 1885.-Dr. Jose 
Ignacio da Silva . ,. 

Passe. Janeiro, 5 de i885.- Americo Bar
retto. 

correio:daquella villa, d'eilas a folhas 147, até 
folhas 149 v. se acha a pronuncia, do que trata. 
a petição ret~o cujo seu teor é da fórma e ma
neira seguinte: Prouncia.- Vistos estes autos 
etc. São denunciados pela promotoria publica, 

• . • • ... o 

do juizo municipál do termo de Sento Sé, João 
Martins de Abreu el!lcrivão do jury do mesmo 
termo e Theophilo Bispo de Souza, agente do 
corre1o a mesma Vl a e en o e, pe o cr1mo 
especificado no 9° § do art. 129 do codigo 
pen3l, pelo facto da subtracção, da mala de 
corr.eio,expedida daquella villa. para esta cidade, 
do hvro da qualficação dos jurados de dito ter
mo e da copia do alistarnento original de elei
tores da.quella parochia, cuja remessa havia sido 
por este juizo requisitada. ao primeiro e se
gun~o denunciados, por copias, tls. 12, e 13 
cons1derando, que a denuncia de fi. 2, aLtri-.. . . . 

da.·requisição de remessa dos livros, de que se 
trata; e quanto a todos no facto constante do 
documento sob n. 20, a fls. 41 de ter sido en-
con t·a a vazia con 0 u· me e s 
ditoa livrós, no Riacho da Casa Nova a mala. 
em qu'), conforme o officio de fls. 30 e o 
documento de fi. 92, foram elles remettidos 
pela agencia. do cor!'eio de Sento Sã para. esta 
cidade, subscript.ados a este juizo, donde con
cluio a denuncia, que taes livros não vieram de 
Senlo Sé; Considerando que é, meramente sup
positorio, com relação aos dois primeiros de
nu~ciados, o funda.mento, em primeiro logar 

o , 
seu valor ou procedencia; que. conjectual
mente, lhe foram concedidos, desde que os 

· n iad m suas .res os tas de fis. i 9 
e ôi plenamente se justificam de não ha
verem dado immediato cumprimento á requisi
ção sobredita; motivando a demora; primeiro: 
por aguardar, que fosse extrahido do livro da 
qualificação dos jurados um traslado da revisão 
que ordenara, se extrahisse previamente o 
mesmo do dito livro, e em comprir, posterior
mente a alludida. req uizição, ordem, que por 
este juizo lhe fora. expedida, para proceder ao 
sort~io de jurados à segunda. sessão orJina.ria 
do jury e does. de fls. 53, 56, 66, e 58; o o 
segundo por affi.llencia de trabalhos do carto
rio de orphãos ta.mbem a. seu cargo: Conside
rando, ainda, que prejudicialmente a substan
cis. de semelhante fundamento de denuncia 
concorre a. circumstancia, de que entre o dia. 
· <:> Mar o uando elo denunciado ma 'or 

judicial e notas e escrivão de orphãos auzentes 
capellas,residu·s e registro de testamentos e co
dreilio, nesta cidade de Joaseiro o escrivão do 
jury e execuções criminaes, neste termo do 
Joaseiro por nomeação, interina na forma da lei. 
-Certifico que em cumprimento da petição e 
despach::> retrq: revendo os autos crimes de 
responsabilidade, entre parte ajustiça publica 
e réos o major Jos~ Victorino de Souza, juiz 
municipal supplente naquelle termo, João 
Martins de Abreu escrivão do jury do mesmo 
termo :; e Theophilo Bispo de Souza agente do 

José Victorino de Souza, foi recebido o officio
de 28 de Fevereiro, resposta a fi. 49, primeiro, 
em qu() lhe fora requisitada~ remessa dos men
cionados li Yros, e o do dia 4 de A b::il, quando os 
enviara a este juizo, registrados no correio. 
(doe. fls. 32 e fis. ·5g) decorreram apenas 22 
dias, espaço es~e de tempo, que não póde, ver• 
dadeiramente.ser considerado cxcessiYo,attento 
a plausibilidade e procedencia dos motivos, que 
determinaram a. não remessa immediata de taes 
livros: Considerando,que del:sa simples demora, 
assim ràzoavelmente motivada, llão se podendo 
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inferir que os sobreditos denunciaclos houvessen~ 
formado o proposito que se lhes attribue , <.<de 
não satisfazerem a requisição 'deste' juizo, >) 
muito menos se póde sobre ella :firmar a con-

. clusão, em opposição ao;; does. de fls. 30 e 32, 
ndamentaram a denuncia das de fls. 72 

olferecido pela. denuncia de Theophilo Bispo 
de Souza-, em sua defesa, «de que os men
cionados livros nã:o vieram d3 Sento Sé. » 

ons1 eran o, 
mentos, revestidos de caracter offic al' e publico 
e n:·s qua•>s s l de .... e ligar inteiro credito se ve
rifica. concludentemente. que os livros de 4ue 
se trata, fllr"m e~le··tivament'! regist1·aoos na 
agencia do co1·reio de Sent11 Sé, e dalli expe
didos pelo respecti1•o agente, o denunci:-ldo 
Theopbtlo Bispo de Souza, para esta cidade: 
Consi era.ndo, que a força ,.robatoi'ia desses 
document s mais s~ confirma e compl·ta por 
meio dos d emnen tos de fi . · ~ 
mentaes ela denunc1a,-elo de fls. 149. olferecid•> 
pelo denunciado João Martins de Ab1·en em sua 

t Jdl) se de rehende ue 
os referidos liHos foram roubados da mala do 
correio~ expedida d11 Senb Sé, no Riacho da 
Casa No\'a p ·rt•··ncente ao termo do H.emn.nço, 
con1pre ··n 1 o na com rca iq • 
desta província.: Cuns derando que, quando mes
mo não se rom gisse dos autos haverem os livros 
sido roubados, no Jogar mencionado~ e houvese 
fundada susneita de haverem elles nos termos 
precisos do ·§ g :. do art. 129 do codigo criminal 
sido subtrahidos do correio ou supprituida sua 
remess:1. ao de.,tinatario, por este fc.tcta. em boa 
logica. P. sã consciencia digo e sã jurisprudencia 

·do ~i~eito criminal, sómente podia. sr:r respon-

esta cidade na. malla despacha la no dia i3 de 
Abril do anno pro:dmo pessado de 1882; e do 
documento das testemunllas de fis. 97 verso á 
fls. 137; e ainda do documento de :fis. 149 · 
se t·econheçe, que os sobreditos . livros fo
ram roubados, como assim toda a mais cor-
respondencia., que vinha. na mala, que ti'ou
xera, do loga.t• denominado Riacho d.t C:-~sa 
Nova:-Julgo. confoi'mando-m3 com a jul'idica 

- 2, improcadentf!l a pres:#)e-nn-Nte~----

dennnci:t cnntrJ. o m'ljor José Victorino de 
Souza, 1° supplente do ju:zo municipal do ter-
mo de Seato Sé; o e~crivão do jury do mesmo 
ter,uo .Jo<io Martin" de Abreu e o agente do 
cor.·eio Tlloophilo Bispo de Souza; cond~·· no 
nas custas a municipalid .de . . Recorro Jeste 
rueu despaeho p:ml. o ~ Superior Tribunal da. 
E<.ela.ç:1o do d stl'icto. Cidade do Joazeiro, 14 Je 
Junbo de 1883. - .Antoílio Pinto 1Jo1Teto. . . 

fls. 151 verso ate J1s. 153. ~e acha. o :n•cord:'io 
do Superior Tribun!1l da. · Relaçli:l do districto, 
cu· o seu teor ó da fórma e maneira se"·uiute : 
Accor,Jão em rel?tçito, etc. Que dão pro\·imento 
ao rec11rso official inter1rosto do des, ·acho de 
não pronunci L de fls. para r eformal-a poL·-

ua u · · - ·erno (!S 

livros dn. qnalificrção dosj!1!'ados no ultimo de
cennio e do alistamento eleitoi·al de Sento Sé, 
conforme cs offit·ios de fls. e transmittida are
quisiç<iO pelo juiz ele dii'eito da comaroa par<t 
sua execu~ão ao denunciado jui.z mumicipal 
supplento. e :10 escri\'iio do jury segundo 
vê-sed os officios, c portarias de tls. manifesta
se que. long-e de ser satisfeita immediatamente 
a rt.;qui.siçiio !!a !órma do preceito do art. 155 

. ~ . 
illudil-as, já deixando o jniz municipal deres
ponder aos officios do juiz de direito, a ponto 

i r.. 1- a re )etir :>. PXi o-encia e tornar-
empregados publicos,visto como, em semelhante lhe responsabilsado, e o escri\'ão a ·ser sus
hyp.othese, só a elles se do::''esse attribu:r a penso ; e já, como ultimo recurso, declarando 
subtracção dos livros na agencia do correio ao referido juiz remetlido um livro e cópias do 
como em qualquer: ponto de escala da linha, se alistamento em data que, não combinando com 
lhes deveria formar culpa no fóro commum, a partida do correio, deixa pairar duvida 
po~ ser puramente individual o CI'ime, que sobre o facto o remessa, principalmente quan
teriam commettido, e jàmnis de responsnbili- do é }Jrecisamente essa mala, que se procla
da.de; » por quanto, nesto. classifi.c::~~ão, ex vi mn. roub:~da na prirueira estação do Correio 
do codigo criminal, em differentes dos seus sob o as p e c to da maior inverosimelhan
artigos e especialmente no do titulo 5°; parte 2a ça da exposição feita pelos estafetas, e con
apenas se compi'ehendem os delitos provenien- dição não de3leixadn em que se ach:wn. a 
tes de omissão, abuso ou malversação commet- mala , segundo os exames de folhas desde 
tidos pelos empregados publicos, no exercício o ponto da partida.' E não são vor modo al
de suas funcções, isto é, das funcções de seus gum acceitaveis as escusas de que Ee soe
cargos; Visconde de S. Vicente; proc . rri. corre o juiz denunciado em sua · resposta de 
tit. 6° cap. fo § 286, tit. 7 cap. 1°~ § 289; folhas, não só por.que não foram pr'Jduzidos, 

• · <:> -- • • :- • a a 
finalmente, que quando com relação aos dous evitar d0mora no cumprimento da requisi
referidos denunciados .não militasse contra a ção, como tambem por ellas sem nenhuma im
legalidarle da derumcia a circumstancia supra portancia para a gravidade do facto , que 
expo~ta, não se collige dos autos a existencia de não denunciaYa receio do graves mares que 
indicias, por leves que sE>jam, de criminalidade o requisitante não tivesse podido provar na 
contra os mesmos ; succedendo entretanto com fõrma do citado artigo do codigo do preces
relação ao denunciado Theophilo Bispo de so criminal. .E pelo contrario só a 28 de 
Souza, por quanto dos documentos de fls. :32 e ::.vrarço foi que teve o juiz denunciado noti
flll. 72 se evidencia, como :ficouoreferido, que cia o:fficial da convocação do jury para 20 de 
o livro fóra remettido digo fôra. mettido regis- Abril não realisàra por falta do réu, não podia 
trado, no correio, na agencia de Sento Sé, com ·semelhante ·ctrcumstadcia servir de motivo 

·endereço ~ esté juizo; · e dahi remettido para ·de suspenção da execução da requisição an-
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terior _ e . menos podia ser motivo para sep1rar j xando- o juiz municipal de responder aos offi.
~ella: a extracção da copia da qualificação dos cios do ju1z da direito, a ponto de obrigai-o a 
Jurados que ali:is nos autos poL· nenhuma ma- repetir â. exigencia.1H~omminar-lhe responsabili 
neira conveniente s3 mostl·a realisaJa. Es- dade, e o escrivão a ser S'lSp~mso; e já, como 
tando ao mesmo tempo denunciado o agente como ultimo recurso, · declarando o referido 

• • • - • o • 

pelo certificado de folhas guarda do allegado em data que não co.bin:mdo com~ a partida do 
livro pelo espaço da data. alli publicada até cerreio, Jeixa pairar duvid~t sobra o facto da 
a partida do correio, em cuja mala não só rema;;s:1, principalmente quando e precisa-
nen uma certesa e ter s1do env1a o , em mente el"sa ma a que se pro c ama rou a a. na 
todo caso dado por desapparecido sob pre- primeira estação do correio, sob o aspecto da 
texto de inverosímil roubo sem que se em- da rnaioJ inverosiruelhança da exposição feita 
pregRssem os meios dé segurança que o Õb- pelo estafeta, e con iiçõe;; desleixadas. ern que 
jecto por si requeria quando jámnis fo::;sem I se achava a mah, segundo os examos de fL, 
de dever ordinario na pratica do serviç~o não desde o ponto de partida. 
se originassem suspeitas que naturalmente oc- E Mm são por modo ulgum aceitaveis ases
corriam nas indicadas cit-cumstancia5. E, pois cusas de que se soccorr·c o juiz denunciudo em 
que o facto ern suas r-:lações, consequente- sua t·esposta. de fL, não só porque não foram 
m~>nt~ Sf} apresentam com o caracter de plano e produziJas. como representação, no devido 
accor o en r os .nuucia. o p , 1 • 

de sua. parb e to:los conjuncl::tmente inutiE-
sa;em :". p_:ovid~ncia atlminis_tt·ativ?- a!ludin io 

n unciados obrigados ao livmmllnto como in
cursos nase~unda parte do § 6° do artigo 129 do 
codigo criminal e contra o livra,11ento e pr:são 
como 1ncurso na pn.rte me w. o s~gun o pe
ríodo do § 8" do referido artigo, em que os pro
nunciam, pagas pelos recorridos as custas. 
Bahia, 20 de Setembro de 188:3.-Francisco Li
berato de Mattos, pt·esidente.-ftocha Vianna; 
recorrido Azevedo ?llonteiro .Tapiassü. E se 
não continha nem qeclarava outra mais alguma 
cousa, em a dita certidão, que dos proprios in
dicados autos e:~:trahi, e vai na verdade sem 
causa que duvida faça por conferiJ, concertar 
escrever e assi0 a· a i a · 
termo e comarca do mesmo nome 
da Bahia, aos 7 dias do de 

Chrislo de 1885. 

m:~les que o requisitante não tivesse podido 
prever, na for·m~l. do citado artigo do Codigo 
Cri~inal. 

:.. em pe o con ra1·io, so 
qtle teve o juiz deo.unciado noticia official da 
convocação do j ury pat·a 20 de Abril, na o re
alizavel, por faltn. de réu; não podia semelhan
te circurostancia servit· de motivo de suspen
são da. execução de re.:1uisição anterior; e menos 
podia ser motivo para suspendel-a a e:(trac~ão 
de cópia da qualificação dos jurados, que aliás 
dos autos por nenhuma maneira convincepte 
se mostra realizada . 

"' ' agente do correio se constituiào, em razão de 
officio pelo certificado de fis. guarda do alle
o- • lo a da data alludida até a 
partida do correio, e em cuja mala não ha ne
nhuma certeza de ter sido envia.do, e ·em todo 
cn so dado por desapparecido sob pretexto de 
inverosímil roubo, descurados os mais communs 
meios tle segurança. que o objecto por si reque
ria , quando jà não fossem de dever ordinario 
nn. pratica do serviço, não se exime das sus
peitas que naturalmente nascem das indicadas 
circumstancias. 

_ Doe. n. 59 . --~(Pnblicação da Ga:reta 
Bahia.) Ga:;et.a da Bahia, quarta feira, 3 
Outubro de 1881 . -

Accordão da ·relação da Bahia.-Accordão ern 
relaçã~_, etc.: Que dão proviment.9 ao recur~~ 

E pois que o facto em suas rcb.ções e con-
sequencias, se apresenta com o caracter de 

ela plano e accordo entre os denunciados p:~ ra 
de cada um de sua parte, e todos conjuntamente, 

inutilizarem a provldenciu. administrativa, illu
dindo a requiüção: julgam os dous p1·imGiros 
denunciados obrigados a livramento ··orno in

I 2a. arte do 5:. ô do art. :129 do cod. 

Paga-se de feitio desta com papel e guia. 
para o sello, a quantia· ~ margem, que vai 
carr•cgadn,conforme o novo regimento de custas 
judiciarias mandado observar por Sua Mages
tnde Imperial, Constitucional o Senhor 
D. Pedro Il a quem Deus Guarde . Eu Eu Ma
noel Joaquim Albernaz, escrivão interino do 
juiz que escrevi e assignei.-llf anoe~ Joa
qttim Albe1·naz. 

de 11. para roformal-o. porquanto tendo sido re- criminal, e o outro a livramento e prisão como 
quisitados pelo governo os livro:::: da qualifi- incurso na parte media do 2° período do§ 8 do 
cação dos jut•ados no ultimo dec::mnio 0 do alis- referido artigo em q11e os pronunciam, pagas 
tameto cieitoral de Sento-Sé, conforme os pelos re cot:ricios as custas. Bahi3, 21 de Se
cffic :os do fi . e transmitti:la a. requisição p :?lo t~mbr~ de 1883.-llf atto.~, presidente .-RochcL 
jniz de direi lo d·t comarca para s ua execução Vicmna~ vencido.-Japi·Assú.-.tlze-vcáo lli on
ao denunciado juiz municipal supplente, a ao teiro. 1> 
escrivão dojury, segundo vê-se do;; otficios e Doc. n _ 60.-Ga.;eta da B ahia (2 de Março 
por_ ta ria d~ fi., I?anifesta-se que, .l?~ge·de se1· de 1882) .. A~é a ro3uis~ção ?a camara_dos depu
satisfeita 1mmed1atamente a requts1çao na for- tados, e:ngmdo nao so os hvros do alls~ameo.~o, 
ma do preceitado do _art_. 155 do. Co~igo ~rim.i- como os da revisão de jura ios, etc., fot sophls
nal , procuraram um e outro llludil-a.Ja det- . madal 
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O alistamento fraudulento de Sento-Sé.-, Juvencio Alves de Souza, qualquer que fosse a 
Em 11 do passado, dirigiu a presidencia da maioria. de su:ffragios alcançada por elle so
provincia o seguinte officio ao Dr. juiz de di- bre o seu competidor-o Dr. Joaquim Jero
reito da. comarca. do Joazeiro: ny.wo Fernanda~. da Cunha Filho. primo e cu

< Requisitando o 1° secretario da cama.ra nha.do do juiz de direito presidente da junta. . . - . . . . 

:x.imo findo, a remessa dos livros do processo 
original do alistanientõ"::·de eleitores, no termo 
õe Sento-Sé, conforme declarou o Ministerio 

o mper1o em av1so e o Iãesmo mez, aJa 
Vm. de, com urgencia, satisfaze:.- a dita requi
sição. ,. 

Hão de recordar-se os leitores de que a. Ca.
m~ra dos Deputados approvou um re:1uerimento 
da. minoria da com missão de inq uerito, para. 
que lhe fossem remettidos, não sómente os Ji
vros do processo original do alistaJ:llento de 
eleitores de Sento-Sé, como tambem os qtte 
nestes u~timos 10 annos têm se'tv.:do para a 

::; . 
Como é então que .só se mandam exigir os 

livros do processo do alistamento 1 
,.· - . - . 

a questão, visto que na falsificação dellas, que 
augmentoll enot·memente o numero de jurad~,.;s 
do termo, assenta a base da fraude do alista-
rnento. 

Podem estar muito regulares os livros do 
processo do alistamento, c neste caso, pelo 
exame delles, não se chegará ao reconheci
mento da fraude. 

Que plano occulta, portanto! o governo dei
xando de exigir os livrus da revisão de ju-
rados'? · 

Pretenderá. subtrahil-os ao exame da C:i
ma.ra ~ 

1n n1 , a 
ver si nesta sessão ainda se não resoh·e a 
questão ou si cahe o negocio no esquecimento . . . ()- . 
nião publica. 1 

Poderá a folha. official dar-nos algumas ex-
plicações 1 · 

Protesto.-Nós abaho assignados, Firmino 
Ferreira Sampaio, Henrique José da Rocha, 
João Antonio de Araujo e Manoel Affonso de 
Queiroz, juizes de paz presidentes das mesas 
eleitoraes das parochias de N. S. da Concei
ção do 1\Iundo Novo, de N. S. das Grotas do 
Joaseiro, de Santo Antonio dos Queimados e 
de S. Josô da Barra de Sento Sé, m,..mbros da 
junta apur:l.dora da eleição procedida no dia 
1o do corrente, n:ste 12o districto eleitoral, 
para um deputado geral, não nos conformando 
com a deliberação tomada pela. maioria da dita 
junta,so? proposta do eleit~r pa.dro Antonio O no-

da dita eleição a authentica da p1rochia de S • 
• Tosé da Barra de Sento Sé;protestamos contra se
melhante arbitraria e aubsiva deliberação; por
quanto,além de considerarmos manifestamente, 
como o é, aponta n lei eleitor:tl o vigente : 
art. 177 do Decreto n. 8.213 de 13 de Agosto 
de 1881, e Decreto 8,303 de 1i de Novembro 
do mesmo anno ; a consideramos, outrosim, 
caracteristica da mais <:strondosa p1:epotencia 
exercida no apahoria.do intuito propalado de 
muito tempo, antes da. menci.ona.da. eleição, 
de se não conferir diploma. ao Exm. Sr. ~r. 

quanto a.cintoso procedimeuto, verdadeiro ul
traje á. sobsra.nia do independente cleitora.do 
deste 12° districto e da inequívoca responsabili-

a e ega por Importar « e~cesso e po er » ; 
visto como ex-vi da<> disposições dós precisa
dos decretos, as func~~ões ds. junta npuradora 
se limitam a<.< sommar os votos mencionados 
nas differentes autbenticas competindo-lhe, 
apenas, no caso de dttplicata de. mesma elei
ção som mar os -ootos da anthentica da elei

__ çiio feita pe1·ante a mesa organ~sada na {J1·- 
ma da lei. 

Resolvamos . lavrar_ o. presente protesto que 

Dezembro de i884.-Firmino Ferreira Sam
paio, presidente da mesa eleitoral da. parochia 
de N. S. da Concei\ão do 1\'Iundo Novo.-Hen-
r1que ose a oc a, pres1 ente a mesa e el
toral da parochia dG N. S. das Grotas da 
cidade do Joaseiro.-João Antonio de Araujo 
presidente da mesa eleitoral da parochia de 
Santo Antonio dos Queimados.- Manoel Af
fonso de Queiroz, presidente da mesa eleitoral , 
da parochia de S. José da Barra de Sento Sé. 

Protesto apresentado á. junta apura::.lora da 
Villa Nova da Rainha.- O abaixo assign.a.do 
eleitor de;;ta. parochia do Senha~ do Bomfim, c 
ao m 8mo empo sca o c n 1 o 
vencio Alves do Souza,- reconhecendo a in
competencia da junta apuradora -para em vir-- . 
Dr. Joaquim Jeronymo Fernandes da Cunha 
Filho.-como por deliberação da mesma junta 
foi julgada. nulla a eleição da parochia de Sento 
Sé-pediu a palavra e demonstrou que na. vi
gencia do novo systema eleitoral, não compe
tindo ã junta apuradora tomar conhecimento 
de nullidades havidas em qualquer eleição, 
muito menos po:iia ter semelhante competen
cia relativamente á. materia da rept·esentação 
por limitar-se ella a fraude do alistamento da
quella. parochia, pelo que depois de breves 
considerações submettidas á. apreciação da 
junta requereu, que esta 1·econsiderando & ma
teria e a sua incompetencia para. annullar elei
ções que reformassem a sua deliberação, man-
dando que fosse ap.uraia a el~ição de Sento-Sj, 

a. Camara. dos Sra. Deputados, para della 
tomar conhecimento. 

A' vista do e~posto, indeferindo o prc~idente 
da junm. apuradora por em votação o requeri
mento supra declarado, declarando ser matr-ria 
vencida quanto á nullidade, o ab:l.iXo assignado 
protestou da deliberação da mesma junta, -
requerendo que se consignasse n:t acta da apu
ração o seu protesto, e passou a formular o 
presente, afim de que fosse remettido á. Cà
ma.ra -doa Sra. l)eputados, pal"a. que na ve
rifi..ca.ção de poderes fosse tomado na devida con-

= 
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sider.tção, si a junta apuradora tinha compe
tencia para annullar, como annullou, -contra 
o preceito C"l:pre!ó'o;O da lei-a eleição d~ Sento 
Sé, não por -nullidades havidas durante o pro
cesso ele:~oral, de que se trata e ~im por ~rau-

' 

Falta:m, sern causa participada, os Srs.: Bar
ros Cobra, Diogo de Vasconcellos, Fr.mcisco 
Belisario Gomes de Castro e Joeé Pompêo. 

E' approvada. a acta da sessão antecedente. 

mento eleitoral de Sento Sé, questão esb. :;-. 
que não s3ndo aventada opportunamente pe
rante o oder 'udicia:rio asso11 o mesmo 

EXPEDIENTE 

alistamento em julgado. Assim, pois, for
mulado o presente protesto o abaiso ase>ignado 
a apresenta ã junto apuradora afim ele que na 
forma da. lei, seja. remettido a Camara dos Srs. 
Deputados que o tomara na devida. considGração 
como for de diraito e justi~a.- Villa Nova. da 
Rainha e salla dn. junta apuradora, 19 d~ De
zembro de 1884.- O eleitor e fiscal, Jli anoel 
Bento da· Silva. · 

SESSÃO EM i0 DE ABRIL DE {885 

p,·esidencia do S1· . ~li o1·eil·a de Bar;·os 

Sr. At.tunio do Siqueira. Idem do St·. Andrade Fi· 
~uoira.. Idem do Sr. l~nfr:~~io Co!'rcia. Idem 1lu Sr. Josú 
Mal'ia nno.- Ch:~rnada.- Adiamento da \'Otação do pa
recer n. !07 .-Continuação da discussão do parecer 
n. !l!l. Discurso tlo St·. Joaquim 'fa,·arcs. Encerramento 
da tli~cusslio.- Discussão •lo parecer n. ! :14. Encerra
monto da di~cussão.- Discus:Oão do parecer n. !O:>. 
Encerramento d ;L discussão.- Discussão do parecer 
n. !OS. Di seu rsos dos Srs. Bczamut o Fernandes da 
Cunha Junior. 

A's H horas, feita a ~ha.inada, acham-se pre-
. . 

Celso Junior, Sinimbti. Junior, Valbdáres, Costa 
Rodrigues, Henriques, Prisco Paraizo, Fran
cisco Sod•·é Alves de Arau ·o Mac-Dowell 
Carlos Pei"l:oto, Dias Carneiro. Padua Fleury, 
Augllsto Fleury, Silva Maia, Valdetaro • .Mon
tandon. Masca.t·enhas, Miguel Castro, Chagns, 
Bezamat, Za.ma, Adriano Pimentel, Alvaro Bo
telho, Dantas Góes, Silva.· Mafra, Carneiro da. 
Cunha, Lourenço de Albuquerque, L:!itão da 
Cunha, Penido, Bento R::tmos, Bezerra Caval
canti, Salgado, Du:Jrte de Az~vcdo, Camn.r
go, Leopoldo Cunha, Ribeit·o de Menezes, Barão 
d~ Anadia.,João Dantas Filho, Ferreira de Moura, 
Bernardo d~ "Mendonça Sobrinho, José Ma
rianno, Alvaro Caminha., Campos Salles, Schu
tel, Alcoforado Junior, Soares, Almeida Oli
veira, Alfredo Chaves, Andrade Figueira, Cas
tello-Branco, Leandro Maciel e Mares Guia, 

Comparecem, depoi~ da chamada, os Srs. : - . , . ' 
çalves Ferreira, Coelho Campos, Prudente de 
Moraesy Joaquim Pedro. Diana, Ribeiro da 
Luz, Araujo Pinho, Felicio dos Santos, Joaquim 
Tavares, Olympio de Campos, Candido de Oli
veira. Franklin Doria, Carneiro da Rocha., Ba
rão do Guahy, :MaQiel, Affonso Penna, Sat.yro 
Dias, Delphino Cintra, Hodrigo Silva., Cruz, 
Martim Francisc~l e Carlos Affonso. 

Officios: 

Do Senado de ns. 43, 44, 45, 46 e 47, todos 
datados de 8 de Abril do corrente anno,commu
nicando não ter o Senado podido. dar o seu con
sentimento ás seguintes proposições da ca
mara: 

A que declara que ninguem poderá abrir 
casa de negocio de faz-:ndas,seccos e molhados, 
na côrte, capitaes de provincias e nas cidades 
do li.tt~ral,sem q~e tenha ao menos um caixeiro 

Idem a qne marca as regras a que :ficam su
jeitas as sociedades em commandita..-lntei-

Idem a. que arrtorisa o Govemo a conceder 
privilegi~ exclusiv~ á co~panhia,ou companhias 

' . t:> ' o 
do rio S. Francisco e seus affiuentes .-lntú-
rada. 

Idem, idem a conceder isenção de direitos á 
companhb. de navegação a v~por Bahiana,pelos 
machinismos, barca$ e quaesquer materias 
primas que forem importadas, de conformidade 
C'lOl os contr11 tos celebrados entre a referida 
companhia e a provincia das Abgoas para o 
.<'stabelecimento de n::tv~>ga~.ão a vapor nas la-

' . 

te1·ial e trem rodante n~>cessa.rios â construcção 
e custeio da estrada. de ferro, entra as suas fa
zendas da frHgucz1a. de Santa Rita e as da fre
gue:z:ia de Cantagallo, n:1 provincia de Rio de 
Janeiro--Inteirada. 

E' lido, apoiado e adiad:.1. a discuc:são d'> se
guinte requerimento, por te1· pedido a palavra 
o Sr. Z~ma. 

R E QUE I.UltENTO 

c Requeiro seja requisitada pelo Ministerio 
do Imperio, com urgencia, a acta da. reunião do 
Conselho de Estado pleno, em que se consultou 
sobre a dissolução da camara finda, no mez de 
Setembro do anno ultimo. Sala. das sessões, 

E' presente á mesa, lido e vai a imprimir 
para ser dado á discussão o seguinte 

PARECER 

N. 109-1.885 

Província do Ccarà (f.J di.st2·icto) 

Abre-s e a se:;são . 
Faltam, com causa participada, os Srs. 

~onio Carlos e Araujo Góes Junior. · 

A fa. commissão de inquerito, tendo exami
An- nado todas as authentieas das eleições do 1°dis· 

tricto da provincia do Cearâ. e, depois de ouvi-
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dos os interessados com su::ts contestações as
criptas e no debate, pa~sa a emittir seu p!t
recer • 
. Entende a commi:;;são que ó nulla a dciçiio 
p:ocedi~a na_ parochia da Conceição do Pac~-

petencia do governo para expedil-o mas ainda 
que pot· samelhante interpretação restl'ingiu-se 
a atti:"ibuição legat das juntas apuradoras; pa
rece á commissiio quo o referido procedimento 
esca p::~. :i tod:L resp?nsa?ili J~d,', a? rr;enos em-

• o o v 

zação d::~. mesa. os immecliatos aos juize~ de p::z, 
os quaes foram eliminados pela ca.mara muni-
. · :: b )J" texto de incom atibili-

tão de modo claro e terminante, adoplando ou 
rejoitan~o c~sa intellig·encia dada á lei pelo 
10der e::s:ecutivo a ual a . a cr to nt ~an-~m 

dade, pot· haverem acceit:Jdo nomeação de sup
plent0:; de juiz municipal, devcn1o, porbnto, 
descontar-s~ ao Dr. Frederico Borges 54 vo
tos c ao Dr. Tot-res Portugal 23, que um e 
outro candidato obtiveram na mesma pat·o-

entende a commissão haY"cr convcniencia. pu
blic:l. em ser mantida. 

chia. .. 
D(w·e,igualmente,ser descontado ao candidato 

Dr. Torres Portugal, na pat·ochia d·) .Anonch,s, 
o voto em separado do cleiLr Emigdio 
Bezerra de Mene1.es uc, com unnto incluído 
na lista. da chamada. tod:wta. e::s: 1 )1 u ti tu o ue 
alistamento n:1. parochia de S. José da. Forta.
taleza. sem que do J?Csmo con"t:1sse a decla
r . 

Com r~la.ção a à.:JUs votos tomados em sepa
r:tdo ao Dr. Frederico Borges na 2a secção da 

· · los leitores 
Eugen!o .Marçal e Manoel do Carmo Ft}rreira 
Chaves, que não figuravam na lista da chamada 
por haverem sirlo eliminados do alistamento em 
1882, á rel1uerimento do promotor pubiico da 
comarca, mas exhibiram perante a mesa cer
tidões de accordãos da Rebção do districto, da
tados de :31 de Outubro do anno passado, dando 
provimento a recurso por elles inter; :osto em 
Setembro do mesmo anuo ; a commissão de

JOl" cij:),co votos contra ufl.tt·o. ne fos-
sem ell-0s contados ao sobt·odito candidato. 

- Despresadas as outras :tllegações de nulli
da.:le rela.ti v as :i 1 a secçã•) d:l. capital, as pa-
roc tas e • "'• < o 
rape, assim como á arguida compra. de voto 
do eleitor João .dos Santo Bonatcs. por Vi
cente Ah·es de Oliveira, euja. decl:lração as
cripta não é sufficientcmente explicita, nem si 
refere ::i. detcrmiua.da pessoll., como exige o art. 
101 do codigo criminal, e contando-s~~ p:1.ra o 
eandid:~.to Dr. F1·erierico Borges o voto que lh;:~ 
foi tomado em separado na. secção do Lyceu 
por estar esct·ipto l"t·cderit;o Aucto Borgo~, em 
vez de Frederico Augusto Borges ; é o resul
tarlo da votação, cxdusi,,e os votos annulla.dos 
o soguint~: 
Dt·. F redet·ico Bo1·ges........ . ... 528 votos. 
Dr. Torres Po'rtugal. . . . . . . . • . . • • 521 >) 

obtendo aquelle a maioria absoluta de 3 votos, 
• 1 

manda descontar ao immedictto Dr. Torres Por
tugal. 

Finalmente, quanto a apuração get·al a. que 
sep roceden na cá pit.&l da província. sob a presi
dencia. do Dr. juiz de dit·eito da 1 a. vara., tendo 
começo no paço da cn.mara municipal e termi
nando-se em casa do di to juiz, na ausencia dein
terpretação authenticado art. 18 principie, ulti
ma part~ da lei n.3029 de i881, e quando si obje
cta coutra. a intelligencia dada pelo decreto de 17 
de Novemb1•o do mesmo anno ao art.177, dasins
rucções. e1eitoraes,cópia daquelle, não só incom-

A~sim, pois, comquanto a commissi'ío haja 
considet·ado U1!1la a eleição de Pac:üuba, nos
contando por igual motivo ao can lida to Dr. Tor
res Portugal urn dos doL:s votos que lh~ foram 
tomad1.1s em separa lo na parochia de Arronches, 
Lo !avia, ~ exclusão do. refet·ido candidato, que 
obtC\'O dtploma, como Lal reconhecido poh 
camara dos Srs. de utados. não res::lta da. an-
nul ação os sobreditos votos;: e acatu a e Ar
ronches, vist? como a_.itmta apuradot·a (sem que 
:0:e d_:sse duphcata.) detxou de eomp~tar na apu-

A" \'ista do cx;)osto, a corn:uissão propõe as 
seguintes conclusões: 

L a-Que seja ~mn~tllada a eicição vrocec.Ed:l 
em 1" de Dezembro do anno pass:J.do na paro-
c na a oncetçao o aca u a, : · · · 
tor:ll da provinc!a do Coarà; 

2.3 -Que não .seja co~ !ad? ao candidato Dr. 

o voto do eleitot· Emigdio Bezerra. de Menezes 
tomado em separado n:t eleição da. purochia de 
Arrc.nches : 

::L a-Que. seja.m con lados ao Dr. Frcderiz:o 
Augusto Borges os dous votos tomados em so
par~\lo na 2a secção da p:troc h ia. de S. J os c da 
Fortaleza ; 

4 .:~o-Que igualmente S"ja contado a este 
c::nrlidato o voto tomado em ~epa.rarlo na 2a. 
secção do Lyce~t por c~tJr escripto-Aucto-em 
vez de-Augusto ; 

5. a.-Qne sejam approv:das as clci~ões das 
demais parochias do mencionado di-;tricto elci
to:·al. naq u~lla da la. prot:edidas ~ 

6. a.-Que seja re~::onhecido deputado pelo i o 
d' stricto do Ceara, o Dr- Ft·ederico Aug11sto 

~ . -
~ . . ' . 

Abril de 1885.-S'a mt,cl Jlac-Dou;ell.-!11. 
Al~es de .:l.rt:tujo.-.Joaquim 'l'ava·res .-.Joa-
rp,im Pcd1·o. -Frrozhlin Do1·ia. -JosrJ .J[ c~ri
anno .-.:llva1·o Caminha.- Gonçal-ocs l•c1·-
1·eira, com rcstricções em relação á. parochia 
de Pac:~.tuba, que approvo; e bem assim qu::m
to ao voto dQ eleitor ,Emygdio Bezerra. de l\le· 
neze~, que nfio deve ser descontado ao Dr. Tor
res Portugal, por estar alistado na varochia: 
onde votou, constar o seu nome da respectiva 
lista da chamada e haver-se provado ter ante
riormente votado n"uma eleição provincial, 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 35- PÃjgina 3 de 29 

Sessão em 10 de Abr·il de 1885 249 

:aã0 estando, por outro bdo, alistado-na paro
chia de q uG resa o seu titulo. 

Voto em. scpr.tl'C!do 

Do pa1·ecer formulado pela maicn·ia da ia com-. :; . . . - . 
tt-icto do Ce~rá se ve: que a c~n~{usão pat·a ser 
reconh·~cido deput~:.do por aquelle dist1·icto o 
Dt•. FNderico An, .... usto Bor""es te bJ.scia. na S'~-
gumte apurac;ão dt~ votos : 
D1·. Frederico Augustn Bor.~es. . . . . . . . . 526 
Dr. Manoel Ambt·osio da Sih•eira Torr:~s 

Portug·ul ........ , . . . . . • . . . . . . • . . . . . 5:21 
A esse resulLado cheg•m a maioria. (h com

missão. julgando nulla a cll'i\:rlo ~ff,~ctuada na 
p•t rochia do Pat:atu ba, ll:l. qual votaram 77 
elcitor·es e nullos igualmrmt~) dous votos dados 
ao Dr. Frederico Borges pot· ehi.tores, que 

.- r.. ~ • ~ • :"" .; .• ")t") 

Dr. Pm·tugal de cleitot• aiist~do em um:J. p tro
chia, mas que vot:ir·;~ em outr:~ do mesmo dis
t~·:cto. 

organiz~~ão da mesa os immediatos ao 4o juiz 
de paz, e!imina.dos pela camara municipal res
pectiva, sob pr:·texto de incompatibilidaJe, por 
haverem aceitalo nomqação de supplentes do 
-jui:l: municipal, eonsidero insubsistente a d<~ 

arochia. do • r .. · 
depois d::.s 7 hor;ls da noito, e a respectiva acta 
tt·.:.rw:ripta no livro de notas do tabellião dous 
dias depois, ha\·endo assignado a transcripçi!o 

· ~o secre ano aa mesa e eltora . 
A' eleição :1lli pt·ocedida compareceram 97 

eleito1·es, havendo obtido o Dr. Ft·ederico Bor
ges ;-)3 votos e o Dr. Torr·es Pot·tugal -14. 

Não pl'o~eàe a afiirma~~o contraria da acta, 
nuauto á termi.naeão dos trabalhos eleitoraes 
~s 4 horas da lanlé, 11orque ji em relação :LO 
começo aos trabalhos foi ella. colhida em falta, 
conforme se verificn do protesto apresentado 
pe~o eleitor Franciscr~ Hermuno Gomes Ca:-

" :'::) 11. 

toraes c respectivo começo. Da prOJ.ll'Ía acta, 
que declara haYer a eleição principiado ~is \) 
hot·as d.\ manhã se )rova elo testemunho da. 
maiorin. da. mesa, Cjl!G f;O depois l1aquclla hora 
foi quo o~ tr:1bu.lhos começaram. 

Si a!~lí disso,. s8 attendo, . que .quatro elei-
, ' u 

po1·quanto :ficou p1·ova:lo. que esse el·ito1·. jllramento decb.1·aram, que os trabalhos foram 
pt•imitivamente alistado na p>~rochir, de S .. José propositalmente demorados, dr! tal sorte que um 
da. Forta.leza se acha r«~sidindo na de Arron- eleit :r, depois de chuma.do, foi á sua casa, clis
cb.es, onde jã. votou na ultim:'l, eleição pt•ovinci::ü 1 tant~1 5 lcguas da sétiG d L parochia pará. haver 
e ü1.z p~wte da resp.;ctiva lista . E ainc!a por o seu titulo, afim de podet• votar, e dali voltou 
motivo da maiot· procadcncia. entendo, que e chegou a tempo de dar o seu voto, como ef
deve ~er descontado -ao Dr. FrcJt)rÍM Borges o fectivam«~:"lte deu ; si se attende.q ue a tr:mscri
voto do eleitor, João dos Santos Bonates J..lOr P\~ão 1la acta se fez no dia :3 de Dezembro, sendo 
ter sido oujecto de uma transa;r;~o. conform0 assign:tda sómente pelo s~cretario d~ mesa• 

deste interessado, firmou documento, obÍ·i
gando-se a da.r ao rcfel'ido Bon:l.tcs, depois 
que este votasse, a «!"!uantia de 100$000. 

Não colb.c o argumento de rere~·ir-se a de
terminada. pessoa o documento citado, por i:)sO 
que o lll'Oprio C<1.ndidu.to, Dr. Borges. não 
eontestn. que Oliveira seja seu amigo, co
religionario c que nessa qualidade tivesse 
trabalhado em seu favor ; apenas contt·apõc 
não saber si t:1l voto, objeclo ela tr:!n~ac~ão, 
constante do documento apresentado, fot·a ne
gociado em seu i'ayor. 

Si, pois. como me p:u·ece justo e legal, se 
. ft:l0.1' ao Dt•. Francisco Borges o desconto dess0 
voto e i'or computado ao Dr·. Torres Portugal 
o do eleitot· Emig·dio Bc:r.crra de :Menezes, ~1evi-
< amente a.tsta o na paroc w. 
teremos : 

Dr. Frederico Borg·~s .... 
Dr. Torres Portugal •.... 

52.'5 votos 

Não é, enü·ct~nto liquido. en1 minha opinião 
c nem póde set· considerado tal. em face àos 
fund:l.menl"os, quo pas!IO a e~ponder. esBe re
sultado da eleiçüo do -1." districto d~ provincia do 
Ccarã. 

Além da eleição da Pacatuba, julgada nulla 
pela commissão por nilo terem tomado parte na 

•i') V. H. - ,_ . 

ap1•esentação ao tabellião para transcrevel-a em 
~eguicl:t á terminação dos trabalhos, o que i.m
uorta confessar a omissão de uma formalidade 
su st:mc1a , tem-se um conjuucto ele circum
sta~cias pa"!"a formar-se a convil!~_?iio de que no 
di(l. 111 àe Dezembro não se lavrou a a.cta da 
eleição do Aearn.pe, o que a. torna ins11bsistente 
em face da terminante disposição da lei, art. 15 
~ 1o, regulamento, art. 1:3Z. A acta, que per
deu a fé quanto ú sua asscvel':l.Ção sobre o co
m•)ÇO dos tt·ab:1lhos, em vista da força p1•obante 
do pt·Ot';!sto que nella acha-se inserto, rati
fi :.:,ldo pela m:tioria <b. mesa, não póde more
CC!l-a quando a!Tit•ma que ás •1 hot·as da tarde 
estn.va. findo o processo eleitoral, e o mais que 
dclla con;:ta. . 

Deduzidos da votação. apurada pela maioria 
da commissão, e cot·rig-ida dos votos que prc
ponho, se sttbtraia B a Ídicione : -do Dr. Fre- .. 
derico Borges 53 votos, que lhe são contados 

a C!etçao c.w 1. carape, <1ue con;:1 cro como 
não eú~i;entP. pelo.s razões e~pcndidas, e do 
Dr. Ton·es Portugal 4"!, teremos o seg-uinte 
t•osultado : 

Dr. Tort•cs Portugal...... . . • . . . . . 4i8 votos 
Dr. Frederico Borges.. . . . . . . . . • • . •liZ >) 

A maioria, oue resulta para o primeiro vo~ 
tado, tornar-s9-in. mais avultada si, a!érn dos 
votos dedu7.idos das duas eleigões monc10nadas, 
substancialmente nullas, a de Pacatuba, assim 
considerada pela commissão, e a do Acarare, 
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pelo que tenho exposto, se leva~se ainda em 
conta a. uullidade de outras inquinadas de irre
gularidades substanciaes e vi~ios insanavei~, 
nas quaes o segundo vot:1do teve maioria. São 
ellas: a da ia. secção da. pa1·ochia de S. José da 

. Fortaleza, )residida )Or "uiz de az ue havia 
· per : o o ogar, como se prova com os docu

mentos oífei"ecidos pelo Dr. Torres Po1·t.ugal, e 
das quacs re;;ulta haver o padre Luiz Vieira da 
Co<ta Delgado P ·o- · o 

1o juiz de paz, sendo substituído pelo primeiro 
immediato, que em tempo fóra juramentado; 

. e a de Arronchee, em relação á q aal ficou 
igualmente provado da propria acta haverem 
começado os tt·abalhos :is 10 1/2 ho;·as da ma
nhã, por ter o presidente da 1·e~pectiva mesa 
esperado que comparecesse um dos mesarios, 
2o juiz de paz, Manoel do Nascimento Men
donça, que serve o lo?ar de fiel do the~oureiro 

po'isivel, requer tambem que se conceda o ca
samento civil, ,ao men·,s para os acatholicos. 
Indo adeantc do peJ.ido feito por essa associa
ção eu requereria-e em tempo propol-o-hei
que a medida fosse extensiva a todos os _ habi-
hnt s ·· · · · ; · 
obrigatorio sendo facultativo o relig-ioso. 

Si ainda tive'Sse a.o:sento nesta casa o illus
trado e distincto 
rina, que tão relevantes servi<}os prestou a essa 
pl"ovincia e ao pn.iz na leg-islatura finda, seria 
elle quem defendesse e aqui apresentasse a re
presenttção da soc~iedacie de c1ue elle é um dos 
omar.ól.entos (apúi ac~os ). 

_ E' prez,nte á mesa e remettida ~t com missão 
competente ::1. seg-uinte 

, B.eprese~~t açrí.o 

• 1 ugustos e lg"mssimos senhores represen-
se achav:t presente. Assegur:.tndo 0 resultado tantes da nação braúlieira. 
acima maiori:t incontestavel ao Dr. Torre~ Por-
tugal para oder ser declarado de utado offe- A diredoda da sociedade cr-ntral de immi-
reço a.s segumtes conclusõ0s: gração vem perante esta Augusta Camara pedir 

inst:l.nternente ·a promulgação de duas medidas 
f.a Que, além da eleição d.1 Pa.c:üuiJa, con- já a muito estudadas o d~~battdas e que não 

~~~~~s;~;e;r;a~da~n~u~ll;a~p~e~~~c~o;m;m~i~~~ff~ot·~s~e~·~a~·~~E~~n~b~efm~~~~rnl~a~~~s~~~~odepro~ngada ~suuuao, 
cons1 era a nu a a e eição da parodlia do sen lo, no em tanto, indispensaveis paL'll. attt·ahir 
Acn.ra pe. a hnllligração auropétl, de que tanto necessita 

2. :~o Que seja dP.scontado ao Dr. Frederico 0 Bt·azil, principalmente na grande cri:;e por
Borges o voto do elcittJr .Toi!o dos Santos BG- que está pa~san:lo e que deve s•~r supe ra:.!~\ 
nates. objecto de transacc;:!o por parte de outro com energia e con:íbnça no futuro. 
eleitor. A primejra dessas medid::ts õ a revogação da 

3 .a. Que seja contado ao Dr. Torres Por- lei de locação de ser v1ços, n. 2827, de 15 t<e 
tugal o voto do ele:tor Emygdio Bezerra de Mat·ço de 1879, cujas disposi<.~õcs, :;obretudo em 
Menezes, uevidmnen te alistado . · · 

4.a. Que sej:L reconh cido deputado elo io s~a parte fi:t;tal, nã? ;.;e coaduna cot~ os pr nc1-

rço e vincia tle S. Paulo, unica que tentou pol-a om 
execução. Entretanto, sua permant-!ncia entre 

O Sr. Andrade Figueii"a, obten
do a palavra pela ordem, diz que, no intuito 
de dar andamento a verificação de podere.:;, já 
demorada, e tambem de condescender com os 
desejos do governo, e tratar-se do as.;;umpto para 
que foi. convocada especialmente n. prn ... ente ses
são extraordinaria do corpo lr~gi;,Jati,,o, requer 
ao Sr. presidente que consulte a casa si conce
de que seja dada para or.lcm do dia de amanhã, 
dopois da primeira hora regim~ntal, a conti
nuação dos deb:·,tes sobre os pareceres relativos 
ao reconhecimrmto de deputados. 

E ' approvado o requerimento. 

. r. Eu:el"asio Correia:- Sr. 
presidente, a sociedade central de immigração, 
que tantos e tão bons ser\riços tem prestado ao 
1mperio, manda :i. camara dos Srs. deputados 
uma representação pedindo toda a sua aüenção 
para dous pontos unicos quo ella acredita serem 
de grande irnportancia. para estabelecer-sfl a 
corrente immigratoria de que nüs n~'cessitamos. 

Pede a sociedade central de immigra(,:ão 'lUO 
esta augusta camara revogue a lei sobre loca
ção de serviços, que tão m:i.us resultaJ.os tem 
tra~ido á colonisação, e, impetrando o minimo 

as nossas leis e a continua referencia qu0 ~ ella. 
fazem todos os contratos, quer lavt·at.los aqui, 
que~ na Europa, são causa de dcs;confiança 
contra o Brazil nos centros de emi!!ração e 
origem de conflictos muito desagr·adaveis, cuja 
repercussão fóra do Irnpe1·io tanto no~ preju
dicn.. 

Contrn.riando a opinião sincera ele grandes 
propriet.'trios que intolligentcm ·ntc já en•::\ra
ram os verdadoiros pr·oc !Ssos do trabalho livre, 
não podemos consen•at• uma l .. i . que n.ttent:1. 
contl':• direitos inJivitluaes e as;;im Ruscit:t o 
cln.mot• geral, só produzindo descredito para 
e?t.o paiz e repug-nancin. naquelles que pode-. ~ . - . 

Sü:Ílplifi.cação quanto possi vel de pl'cscri
pções legn.es, dei:s:ando qu:,si t:J.diJ acor dado de 
conformidade com os intet·esscs e obj:!ctivos 
das partes contractantes, eis o vel'dadciro 
deRidM·at~m~o na espccie, do que nos Jão 
tão bello exemplo o cotl. igo eivil de !~rança. 
o os postet·iormente promulgados nus RclMbli
cas Oriental e Argentin~~ . 
-; :: Ainda quando nada substitua a lei de 15 de 
Março de 18i9, muito lucraria o Braúl com sua 
r evog:J.ção, por quanto mais v~dle não possuir 
lei especial sobre loca~ão de serviços, do que 
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~e: esse conjunc_to de•: disposiç~õe-: tacanhns, 1 Requer, portanto, ao Sr. pr~sidente se digne 
m1quas e oppresstva.s que, em ultima analyse, consultar a cama.ra nesse sentldo. 
são. moti:o de. e~ca.rneo para. os audazes c de o Sn. PREsmn::: .. :TE : :- o requerimento seria 
te ri o r pata os hmtdos. mais regularml3nte apresentado quando entrasse 

Outra pr.widencia de caractl3r urg-ente, jà em discussão o parecer; mas. como estamos na 
muito di::.catida: no parlamento desde f8<> e na ora o expe ten e, não ten10 nv1da em acei-
imprensa desd0 muitos annos e que não pode tar esse requerimento e submettel-o á camara, 
mai;; soffrtHimpugnação nem ádiamento, é a que _por mais de uma vez tem resolvido nesse 
decretação do c~samento cidl. pelo meno 
o_s a.catholicos,_ meJi~': do alta jnsti~a e mora- Vot:J.m a favor do requerimento 5i e contra 
h~··~e e _que tmpedm:t a reproduc~..:w de ac~os 16 Srs. deputados. 
nnmstcnaes como o de 15 de ~etembro de 1884 __ · . 
que produziu e està :1'nda produzindo tamanho I Nao havendo numero, procede-se a .cha-
sobresalto na Allemanh::t.. mada. 

Muibs outras refo!."ma;:; legislativas se tor
nam necessarias : mas, no momento presente; 
a sociedade central de immigr.:ção limita-se a 
estas duas, de cujo conseguimcnto resultariam 

,..... .- • o • 

·o ,, • -
cremonto (reste lmp·~rio pela localisação ue 
immigra.ntes qur. teriam prova complet:1 de que 
o Brazil faz uunto ode ar:.t. chamat· a · -
vos e omentos de intelligencia e de progresso~ 
assegurando-lhe~ tolo o bem-estar possivel~ 
q ue r na ordem moral, q ucr na mate1-ial. 

Rio de Janeiro, 1.4 de Março de 1885. 

Henrique de Ben.urepaire Roban. 
Alfredo d 'Escragnolle Ta.unnay. 
André Rebouças. 
Dr. Enncs de Soma. 
Nicolau de Souza Guimarães· . 
Saturnino C. Gomes. 
Barão d r) Teffó. 
• !osé Amnrico dos Santos . 

J 

Barão de T:mtphrous. 
Dr. Nicolau Jo:1quim .Morcü-a. 
Dr. Vic ntn S · 
lht·ão de lrapuú. 
. Jacomo N . d<' Vinl~enzi . 
Januario C. d'OJiveit·a. 
Pt·ofessor Dr. \V.l\Iichler. 
Gustavo Triuks. 
João Clapp. 

O Sr. .T o sé 1\.Iarianno p('!diu a 
pal~wt·n. p~u·a restabelecer o l'equerimonto que 
honLem t 1!YO a hon~;, de !iprescntar, e que por 
falta de numero nii:o pôde ser votado. 

Tendo Je continuar a Jiscussão dn. eleição do 
So districto do Pernambuco, l't!quet• no S:·. 
pre-::i .! · · nt·~ se di g-n,~ de consult:Ll' a. casa si 
permitte qtte s~ja :ulmittido a. tomar p~1rte 
nt>ss:t diseussão o ca.ndidato contestante do can-. . .. . . , 

4 ' • I:) _. ' ~... IL C. 

lica, quo já -por vezes tem sido estabelecida. pela 
ca.mara., qne repre~cnta. uma coneessão~ mas 
que tem pol" fim o e~clarecimento d:t verJad ·, 
visto como so comprehendo c1ue ningnem està 
maü: habilitado a di~cutir uma. eloiçrío como 
Ml uellcs que a pleitearam. 

O Sn. EuFR,\SIO ComlEIA : - O regimento 
não permitte isto. 

O Sr.. JosÉ IYLuuA::--;No diz que não per· 
mitte nem prohibe, c a camr.ra tem feito essas 
concessões. 

Feita a chamada, vê-se que se ausentaram 
os Srs.: 

i Henriques: 
2 C:ldos Peixoto. . . 

. "' . 
<1 Silra Maia. 
5 Chag-as. 

7 Carneiro da. Cunha. 
8 Bento t·~amos. 
9 Duarte de Azevedo. 

arao e na 1a. 
11 Bernardo de Mendonca Sobrinho. 
12 :\lcoforado Junior. · 
1:3 Soares. 
14 Alfredo Chaves. 
15 Leandro Maciel. 
16 Sinimbü Junior. 
17 L:tct:!rda. 'Werneck. 
18 Coelho de .Almeida. 
19 Castrioto . 

21 Gonçalves Ferreira. 
2.2 Coelho e Campos. 
23 p , 
24 Ribeiro da Luz. 
25 Araujo Pinho . 
2íi Olympio de Campos. 
27 Barão do Gua.hy. 
28 Dclfino Cintra.:· 
29 Rodrigo Silva. 

Deixa portanto de ser yotado o requerimento 
do St·. José :i\Jariano. 

ORDEM DO DIA 
Vot:1ção do p:~.rcccr n. 107- 1885, reconhe

cendo deputado o conselheiro João Manoel Pe
reira rla Silva pelo \)U districto da provincia do 
Rio de .Janeiro. 

sõcs. 
Continua a discussão do parecer n. 99-iS85, 

annnllando o tliploma. confer ido ao Dr. Gaspar 
:M. V. de Drummond e mand~ndo proceder a 
nova. eleição. 

O 8r ... Joaqu.i::n Tavares pediu 
a palav1·a pnra explicar o voto que deu na 1:1. 
commissão de in.querito sobre n. questão de que 
se trata. _ 

Acredita que. não foi envolvido· pelo nobre 
candidato diplomado pelo So districto de Per-
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nambuco na excepção de suspeiç:'to qu!'l S. E=-·{ plomaclo pÍ;ocurou ex~lical-a~ at•gumenta.ndo 
àirigilt ao seu collegn. de commiss~o, o Sr .. José com as palav1·as da acta, mas neste documento 
?l!arianno. . o qu0 a.pe!!as ;;;e lê é q ne os out1·os juizes f1e 

Acredita que o moti\·o dessa s~tspeição foi :Ie pe.:r. e irnmediatos haviam communicado que.não 
certo pot· ser o seu collega. corap1·ovinci:l.llo de Cé!mpareciam por se ach::.:re;n doente:;;. 
S. Ex. ~"· . 1~ ~ .. ·4. .. &.:- ~ 

Si nesta que;;tiio o or:l.dor ti\·el"se ele des- como vai dcmonst1·a.l-o. 
vi::tr-se da norma traçada pelo dcv(n·, iuclinar.:.. P::~ra. a org-:::..nização àas me!'>a..c; eleiloraes são 
s2-ia antes pela vietoria do nobre c:mdidnto di- 1101Hidados ';or editn.l ' · es 
1' oma o com quem. 11t: re re :v;õ3s ma1s anti- de paz e os rlous primoiros immediat:os, os 
gas, do qw~ em Ü~\·or cb se·.t conr.r:l.l'ÍO. São quaes, t0ndo algum impcdiiw)nto, :-:ão obrig·;;t
ambos memb1·os do parti·lo conservn.dc1· o, por· dos pela lei a communical-o, n.fim de que se 
t~nto. nenhuma J':uão terin o ora.dot· pn.ra fwo- po~::;:1. pro..-idencbr em t:·mpo sobre a substi-
recer mais !1. um do que :~. outro. tuição . 

.:\.o;:; que entenderem (p.ln 0 orsd.0 r t ·~m sido Ent1·etantc, pondera o ;:•rador, na act:t :b. elei-· 
exce"sivo na :tpplie:'l.\~ão .-b. lei. quanto ao pa-. ção :!e Agu:.~. l>r"~t:·: dà-se a ~ingnb:-idadc> de 
recer que se discute, resp::mder::i. q:::~ a irrcgu- c1u : ~ até o 4,' .i:li;~ (:n pat.. que n:io fõt·;~ convo
b.ridade que ~e deu n~ nrg:miz~~:Io rlll. mes)'l c:v1o o nem i'abia si b~wia 011 não necc:-:sid!l.do 
parochial de Una~ t< rm file.<.\ da l"i, urn:t irra- d"lle para a orgr~ni:r.n.ção da rne~:1., às 9 hor~s 
gulat'ltb.Je sub~tancra ~ q:Je r.ã~ po~.c deix:u· de · ~• man.1~t •.o r u :Ju c e Nm•ombl'O. ji t~nha 
d · · 'l'd 1 ~.. c'l el 1· - 0 co1~Hnunicndu a su:t mole;;tia ao i'·.J·ni.z de paz, oternunar a nu. 1 :.~c e u::...qu • a e ç:.t • 

c .o ::3° e o 4 ·. imm_t;l~lÍ:llos tambem igual commu-

O ora!lo:·, continuando, di:r. c1ue a lei de \) à.e 
Janeiro, no intuito do ac:·thar com os ab~!SOs 'U0 

· vmn n:1s me~as e •.~ltorae . .;; c o ant1go sy,..;
tema e om~recer aos pal'tido;; um;t soliJa g·aran
tio. do exercício do di;·oiro do sali't·::~.::::io. c,;;tab! !
leceu nma norma par~\ todas as .:: l o~i~:ões, deter
minando nutecipa.d:nnente quae" :ts pesso:v.: 'l uo 
deri:Lm .entr:1r na ft,rrnaç:1o cb s UJC:.;~~s p::.ro
chi<Les~ ~~ estabeleceu :lo lUOdO Cl:\~'0 e rn.-:iti\'il 
que não fos,;;elll tomadas em eon:úl01'a~.ilo. nv1u 
mesmo pelas ju:Jt<!r> apu1·•~doras, as elei•;üG;; 
que fosseü?- prusidichs por m~s·1s 0!'0 a.nizadus, 

,g t l) • 

Sendo este o pens2-mento do legislador. nfi.o 
sabe como se vem di;r.et· r: uc as it·r-.:~g-ularidades 
dn:- n. · • · ~ · • · · 
.:lades, .c1ua.ndo com ~ !,s:~s in·eg-uh:.J·idades con
conem 'outt'!lS (tllC denu:1ciam a :msenci•t <h 
ruanif,:staçio do voto populat·. 

Adnücte que em alguu"'. casos Srl podr~rn dar 
irregularidades. sem que para isso :\ manife'$
tação do voto ten.h~• sido alt.0l':J.da, e !1Cste cnso 
pai'ccer:'t umn. injustiç:1. annulln.l·-se n. elcir;:lo ; 
mas, par:L sah·ar n:n:t ou~r·:~. cl~iç~o, cheg-n.-se a 
este coi·ollario cnj::s cnnscqucn•:ias são de itn
men~o alc:mce-fazct• dos:tppn:rc~c:- :l. pt·incipn.l, 
a. m::~iot• ga.t·anria d:J. li!:c:·d,:!e de to:l:t<> :ts •_·h~i.
r;r::es. 

"\.ttendendo-:::e ::o modo por 1)110 foi orgn.JJÍ:r.acla. 
a me;:a p~rochial de u Ll:l, vê-s o qne no dia 
:30 fi•) Novembro. ús ~l h0ras rb h1:lnhft, •;u:mt:!o 
se deviam r:·uni1· as jui7.:•s d i! pn que tin1-:am 
.:1 P.' : , l'" ·-

um c este convidou qn::-.tro eloitores, org r.ni
zando nssim nma mesa. un:1nime. 

Pela lei. as ussembl·~as J!:l.l';lchi:.v;s ~ó podem 
ser organL~adas le~ilimam• !nte por trcs .inizes 
de pa:r. · ~ :lcus immedi:ttos; n:J. falt.a de juizes 
por eleitor·~~ com•ida !o;; por aquclic que p:·esi
(lit· ~tass•!mlJl •;<.~., a"sim ,:orrJO na f:tl•:J. dos <[l!'•t1'0 
irumcdi:tto~ por deitores corn·oc::tdo • pdu wearuo 
jo1:t. qun se ~tch:u· na presidunci:L da m•'s•nã. as
scm.blóa.. 

Aponla.•l:\ (\gl·1 il·t·~.:nl:u·i·ln·l•~ p~r:mt.e n. I" 
commi:;s~o d~ in•ptcr!to, o nnhr(.' e:ll'di·lat•) IH-

Ai'~da. que fosse ve.rdadeit·o "St) faeto, não sn 
pód.e :>usLentat· em face da lei que o juiz de paz 
mais votaflo fk:w:.~ di ) 
munic:tção prévia e inÔpportnna, de fazer na 
OCC;lSÍilo p1·opri'" n. convot:ação do 4' juiz o de 
dous immed :atos. 

.'.!mudando crn vat•i::ts c:msic1el'iH;0es, para dc
UI0!1str~Lr que semelin.:.nte falta inquina. cow
i~lot:l!!t•.mte: de nullid:1.d•, ~L elei.;.ão qt:r·~ alli S': 

vr•)cedou, sonte o ot•:tdor ni'io ter tido o pra:~.•)r 
(i<; uuvit· o tii~c:urso d0 no l.l ;··~ candidato dip!o
raa:uacb, mas ccn;,l:t qu:: S. Ex. apresentou 
d:·chrações t:u·dia~ dr: ai:.,.nns Jos immediatos 
p:'~l·:~. provar que e;\'e(!tlva.mentc for:l:u convida
do"' a toma;· p:~r~e da organiza.ção da mesa, c 
por motivoju•to de:xar<~!n de c:~n:tp:tl·ec t·r. . ... ~. - ... - -

... lo. ;; ) 

t<?.S prOY;lS ri e f<:thidaole da actu.. 
No caso de org-anização de uma me.~a elc~ito

l'<ll, qu:1ut!o os jui:r.es de p:•~ on seus immeclia
to.;.; não compar.;ccm à ho1·a. marcada a.qucllo 
q Ll e & presido t.em obrigaçii.o de espe1·::u· pelos 
r1 ue n:1o coroparecer:un. :ü1·· :~s ·?. l1o:·:~ ~ da. tarde. 
i;:nlvo si tiver reeebido commnni;·a~::io cscripta 
dos n.usentes. 

Quem le;:- :1 ~cta., a r:1uo s:• tem ref•:;1·ido, v.:"d. 
r1n~ :'ts 9 l:oras da lll:tnbi. o jui:r. ele pnz quo 
comp~r~?cen. dnchrou do0ntns bJ•los 03 qnc fal
t:'lram c or·g:•nizon n mes:1. 

O o:-~rlot· foi ho ;c informado 111• qn~'. pnr::t 
ohtc1·-se c::;s,~s tnrdias communicnçÕ~"S, c poder 
scl" iJ.}udido. a rnanife-.: t 1 nullidade d:~ eleiçii:o, 
foi nec 'Ssaria a intervenção ào juiz d'3 direito, 

• ,; • • - H e ..: ·in:J., m2.rca ::~. 
pai·:~ o dia 20 e comcçad~~ a 1\J c ::;em assistencia 
do promoLOi' publit·o _ . 

O >vmdll!· va.i apres:·ntar :'i considcrnçfío d~. 
cama1·;:. dous ci.oeumentos rrne dcnwnstr::un qnc 
o 1 \) juiz de p:1z n::io só CL)mmett0n umn. irregu
l:widacle sobre o mudo pol'r:ue organizou a mesa 
:>. lei t';J·;d, :;o :ao uma f3lsid:J.cl•3~ ru::nd::.~.JJdo lançar 
na acta causa. diil~lr.Jnte do ,1ue s: ~ passou. 

nepois d•! ler OS doenmenlos com os qnn0S 

JWOcm•:• r.1mprovnr as suasa.llegaçõ"lS. o or·ador 
di;~ I.CI' om gen poJ.!)J' um ont1·o documrmto fi!·
marlo p~lo jni:r. de p:!.Z do !o districto da. pn.ro-
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chia de Agua ~reta, affirmando que ~lli só ; chamado ao debate pelo Sr) candidato diplo 
fo,ram affixados edlt~es, con_vo~~ando o.;; eleltores. : rnado, q ~~~ arguin de suspeito o meu voto, podia 
mas que nesses editae.; nao estavam eontem- ! falia r ma1s uma vez. 

I 'l • • I . l 
p a.-..os nem os Jmzes 1.e paz nem os s ·.~us wune- l1 0 C:::p Pn 1 d · · • 
diatos. · , ... •· .J~SIDE:\'TE, cn o o regrmento, ae-

0 A • • .:1 • j . : Clara. f."[UG O ot·ador es<rotou a" S'l"'S riuas ue·• ···S que o 1.'> JUIZ uO paz precisava ere. c e ele1.- i ., . . ~ " "~ '"' ' " 

apre~entar a COU'>lderação da · c:l.tn:u·a. Uma 
eleíç~o proce·l_ida. em tai!S c?r:di\tk~s é. <:m r:c ·! Entr:l. 0m dis~ussão o r!arecer 11. 104-·1885, 
da.le1, uma le1 nulla e o 1•> ,JUlZ a~ paz nao pode l annullando a eleição do fu districto da provin-
detxar de s::r mr.ndado responsalnlr:-:ar. ! cia de Mato Gro.o;so. 

O orador nodr~ria, si houvC'>S') necessidade I ~- , . · 
recordar decisões analog-as proferidas nesta e n. ~~ ~~~~1 .uwe !1~0 q~em PT_dtss~ a pala~rra, é _cn-
pa,_sa.da . lr:l.~isla.tut•a. ;~ podet·ia a.presen ta r uma j cer r .•• a a dr-,.:ussao c au a.da a. votaçao. 
ser1e de·-ele1ções annullada.::: pot• inegulat·ida- · Entra em d1s:.:ussão o parecer n. 105-1885, 
des menos graves ào que a dr.! quo s1~ acha in- reconhecendo deputado pelo 2° districto do Es
qui nada a eleiç;To de A~ua Pret:t. pirito Sa.nto o con.selheit·o .José Fernandes da 

· , · o .. i ico o .Jmz e paz set'YISse 1p orna do 
de attenua~~üo para a.ctos desta natureza, por 
elle commettidos. o orador diria ao nobt·e c::tn-

pa ~e fo::,:s~ conscr\;ador, n.o- menos podo:-i:1. ser 
justificado pelo sentimento partidario; mas 
esse libern.l, o qu0 póie inYoe:>.::- em ~ua defes t? 

onc ... nm o o seu r 1:.curso, o orac or dL-: que, 
emquanto não lhe füt• dcmon->trado que as de
clarações consig-nadas na act:t da o•·ganizaç:io 
da. me;;a. rdcito:-al de ; \.gu;). Preta s1ío vel'C!n.tlei
r:1.s, con tinuarà a pens~u· que CSS<L mesa foi 
illcgalmcnte orga.ni7.:;da, c p:1rtanro nulla a 
eleição n. que se proeedt'ltL pemnte olb ; si, po
rém,o nobre candidatCJ convencd-o do cont:·ai·io, 
de.sde já hypotheca-lhc o sou vot ). 

O SR. ANDRADE FrGUEin..\.: - Não pode mais 
fallar. · 

para apresentar uma em~nà:1. . 

O Sr. Feru:tnde~ da Ounlla 
FU.ho di::mt•) das grandes iniq11idades só 
encontt•a du;~.s nltet·nat.ivus; ou o rio.:o uo des
prezo, ou · a resig-naçi'il) da s victimas d~~ prOI)O
tcncia, da. a.rbitrariedacl•) dn. tyramnia nu~e-
rica. · 

i d'l en eca ~ 

der o interesse que o Lt·a:r. i tribuna, o deixa:ia 
correr á reveli:1, mas,ua phrasC! do g-rande ora
dot· romano, os rlev<u·es . pa1·a com a p:üt·ia não 
em mec r a.s, nem res r1cçocs. 

E s tá na conscicncia do todos quo o cl:ploma 
do orador foi conquist::ldo le~itimamento pela 
maiorin. ào 12° districto da proviucia da Bahia. 

O 12 • di-,tric to da Bahin. foi. em todos os t~_'m-0 Srt. JosE' :\L\RlAXL\0:- Peço a pala na 
l r .. os, conscr\':ulor; nnnca •·leg-cu um dep:ttado 

O ~lt. PusmEXTE:- Salvo si é pela ot·dcm, 
porque o nobre d eputado .P· fall011 ~iuas vem.;; . 

p:1ra manc at· ::i. me;•a. tlffi'l. emenda e. n.prescn- liberal. 
t:1.ndo-a e ~r:mdo eila posta em di~cn~ s:1o. n:"io ) 1-1 1 · 1 '- governo 1 Jar::t .consctentc c e sua fl'aqne:r.:1. se mo pode n.e~ar a 1)alavra 1ncl.ra di~cuti!-a. d' · 

~ nesse rs tr:cto, contr·a tod:1,;; as prcscdpçõcs lr~-
0 Sr... PP..ESIDEXTP.:-Peço ao nobt'e dopnta(io g-:1cs. foi b nsear· r·m c~m~.:i'ca divct·sa u:n t"rmo 

que attcnda ao que \'On dimr. O :wt. 1G1 do qur, pesava pr:lo nnmora de eleitoi·r:s, angmcn-
1-~cg-imcnto é exprosc:o ( / .. ~ ) : t.ado considera volru~n to pelos ::m·endamentos 

«Nenhum deputa lo poJc rú f;:tliar m:ti.s de falsos. 
um~ v1~z nn. 1" discussão de q n::tesqucr projt'ctos O eleitorndo o o Sento Sé é pequeno ; esta lo
sobre a ma teria delles, excepto seu:': autores que cal i iade é mui de~p1·otflgida; não tem recur~os 
o poderão faze r duas vezos, e nas outras dis- de e , pecie alguma, e foi necessario usal' de 
cussões n ··nhum deputado llode1·ú fallar ma is m eios crimi nosos c fraudulentos para da1· ao 

c uas vezes, ~unca. mesmo 1n.ven 0 0 mcndas. crm .. ) j uraf o;;, rmo. s poucos u nnos 
E s ta disposição e ext r ~nsiv:1. a qualq uet· outra a tr::t7., não apurava 50 jurados; por i~so n:J'o 
materin., que entre em disco 'ls:"i.o. excepto ::!S de cons tittÜ:l. ter mo e=>pecin.l. 
que trata o art. iG:3. Nas discussões que se fa- Pude mo::trar doeun1ontos nuthent.icos, até 
zem por artig-os. os de :u tados t em o dir ·i to de de illus trcs mombros do p:1-rtido libet·::tl. como 
fallat· duas vezes sobr3 ea.da u m d'eHes: e so-

1 
seja o dig no j uiz de dir~ito ele Geremo~bo, 

mP ntn !nn.s hor~t> por cada \ ' OZ que obtiVerem ! pa t•;;. pl'OV;ll' a falt~· de ra.zao dos que tluert<Wl 
a. palavra"· .. 1 fC;~.zer elo Sento ~e te1·mo separado. 

v SR. JosJ~ M.u:.IAX:\'0 :-H.r;speÚo muito a ele-~ Sento Sé é uma pol.m! villa. s em popula~.ão, 
cis.:to de V. Ex., mas c~t e ntendiu }!UC, apr1~sr'n- sem meios de vida. onJ.•) até não havia. agua. 
tando um(l. emenda c fazendo pa1•t,, da co!nmis- , para bcber->;e, que tinha apenas casas de p:t
missiio, tendo além d i!;so sido nominnlmcntc lha , à c:xcepçilo 1lc d ua,.; Olt tres de telh~s 
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e ums. velha- fazenda da f:tmllia do c:mdi
dato que con:esta a elei<:ão do or<ldor. 

Em coníirmaçiio do que diz~ o or-:ulot· ·passa 
a l~r uma c.orrespond~:•nci:\ publicada t'm uma 
folha da Bahia, pelo Dr . .Madureira.. om 1871. 

Sento S · ue nunca oud() tot uma aula 
primaria, r~. que pag:wa ~• um professor q nr se 

ojubilou. sem h<l.Yel· j3.m::~is exet·eido ~uas func
çõ~·s: a.!i~ta.v:\ como professo.-es puhlieos q::ta-
ro rn lYl • • ·1 • :s t",;l 

com um docum~.n to otfici 1. 
.:\. canura tem entondi :o, em SLta. Síl.b~-~doria, 

que n~io só é competente para d~cidir da va
lidade dos di piom::~.s d::- s~u>; representantes, 
como até d:• l(~gitimida.de dos proprios eleitn
res. Poderia citar factos gue r>stão regístra
dos nos ..-lmwcs do Parlamento d•3 :1881 e 1882. 
Foi o que su,~ceden com a elc : ç~o do 4° dis
tricto. dn. provinda do Rio Grande do Sul. 

~~- . : . 
' ' o or~tdot· que se mandasse proceder n. urn exame 

legal no;; Evros de Sento Sé. e o presidente da 
'ah·a ão attrm:leu n. s u 1edi !o. 

Sõ ;;:e conheceu exactamente o numero àe 
jurados em Sento Sé, quando, no prazo deter
minado peb le~, estava encort·adcl o alist~tmento 

maioria é su peri:~r de ri.lais de 100 votos á do 
se a contender .. 

'i\Io.otra o or,ldor .i camara os documentos que 
s.eompanh:un o p<J.rccer do. 2a. commissiro de in
que!'ito. sentindo não tei" tempo dQ lel-os todos. 

.. - •• 1: • • • 

' .. ' .. 
2.-<~córdão dn. Relaç:to dn. ,Bahi::~., aecórdão insus-
peito, que f,li delle rcl:ttor um liberal diatíncto, 
o Sr-•• Jan a · as:5·,,. · 
dos ll.Jet·a•·s. ·Nno póde- sm-. pois. susp~ho de 
parcialidade poliliea; c ol.n•a de magistraàos 
que conser,·a.r.:l.ln a trad1cção de nobreza da 
lllt!.gi,.;t,·atllra brazilcira, com o que não s~ con
tcat:l:·am os libcrMs. que querem victimar. 
Quct•em mais um correligionario qu'" faç:. nu
mero nas m:::.ioria5 fictici;1S que sustentnm o 
111i nistcrio . -

~ara justificar o or::..dGr bastam os pareceres 
•):\, ~ ... - "' .. . . 

e nao nna ma!s recurs p 1 a u. • d . · · • • 
Sóbe de ponto a immoralidade do que f0i ma os_m~cressc~ partiuarios est~wn. a ju~tiçn. 

feito em Sento Se, pois o juiz que mandou pre- e 0 ". dH·i·tV.~~ que l'Cl)rcsentant ; que, para. a. 
parar '" revisão do ali'>tamento de jurado de glol'la- do parLmento hr . :úl,~iro, devi:~ se.- an-
187\J. h(de juiz de direito de .Joaseiro, quando nulLdo a elai\·i'io de Sento Sé como obra d,~ 
soube dt1 f,üsidade. <leclaro11 s::lb sua respon- fraude e do crime. 
sabilidadc, em 1881. qne o numero dn juracbs E' a propri::t. camaro~. ' que l •Jg'itim:J. o sDu di 
em Sento ::.é nunca excedeu ele 60 a ~O no;; ploma, appr·w:: ndo o par0cer :t que so refere. 
annos anteriores. Os livros, p~.~rém,não cheg:\l'::tm, nem cheg:;rão, 

Os alistados figuraram como }1izcs tle paz~ porque a nov:. maioria não tom interesse - . . 

da Bahia. que pas';a a ler. 
O oar;i lo conset·vador t"?m a ma!o-:-i:::. das 

urnas· de totlo o p;, iz ~isto é evidGnte e foi pro
Vãdo; p ·, ra ficnr em minoJ"ia na cam:tra tem de 
l':' BÍg'l1:!f·SC a SU:l. v:ictim:!Çi'IO. 

chtndcstinidadc do 

O: Estnllll'lltí) do~ j ilr::tcbs dess:\ villa é o1Jr:~ 
ch ft·aqueza d·~ um juiz e ia conveniencb do 
min:sterio, do propl'i·, aacLor da ld s ·1lvad;H".; . 

:\o p!'ue•'s~o cl ·it •J':Ü not 1 ain~b o scg-uintl'). 
Tcn.l" f :ie:id:, ! ' 1 · jui;: .te p~Li: 1!<.1 fJU<ttricnnio, 
r.lcvi:l. pr:·sidi t• :i. tlJeS;l. o 2'1• Ant!mio Affonso 
·.1 ~ Q :··it·oz, qu:' n;1n esl:w:~ incomp:~.tibi.lis:vlo, 
,, aêé ti·.-era ordmn du prrsidont.'~ do nccup::r o 
~en log- ·r. En.t.rct. ,nto :~mesa f,Ji presidicb pelo 
::)• juiz de paz~ cst:1.ndu p!.'c..;:~nte o 2", qu~ yotou 
co:no (•kitor. 

·Este facto basta v a para annullnr a eleição . 
.::\. camara tem vot::~.do pela nullidad' d(} eiei-
çocs om lg'll:I."S eJ.r•~nrnsta.nctas,ou mu1to menos 
import:~.n t~J do que as daq uellc collegio. 

Ainda li~ mais; diz a acta. que o 4' juiz 
de pnz não fez parte rh mes:1 corno lhe com
pdill, apnzar de pe:'sontc. 

~\inda outro vicio insn.navel qnc inquina 
chl nuliidadc áqnelb. eleição. O 2o me;;a.rio; 
_-\ n t•JIÜo Francisco de Alm·.~ iJa. era imcomp~
t.i.vi.Ü llOb lc1, por ser ag-enk ào correio. 

Compondo-se o 1.:2o di :tric to ch Bahia de t:·es 
comarca.;; "fi gn0 p reàomina m::tiori:.t con ser
vadora. em cor~·:~. de deus t<: l'ÇOS de okitot•es, 
é (~v:idenlo r1ue a superioridade numcrica, ari
thtmni•:a, wor.:l, pert1:n~e a seu pa1·ti.do. E~:
duindo os votos nulios, provcnir,)utes do alista- 1 Assim, sómoutc na organizaç.ã.o da m~sa, ha. 
mor.to falso c t:Iandi:::tino d~ Sento Sé, ::t sua j tres nullidades eviilcnte;;;. A nobre 2a. commis~ 
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são, porém, para vitimal-o. nenbuma quiz 
ver.· Nenhum argumento apresentou ; julgou 
com ·a infalibilidade papal. ex-infm·mata con
scientia. Não cogitou de um suphism:'l.'))~l:ra. pro
teger o seu acto. Basta ler o par~'cer pa1·a 
su·cital-o ao ·uÍí:o da bist ria ue chumba 

O Sn.. Z.urA :-Nas deliberaçüe::; da casa só 
tomam parte ·os deputados reconhecidos. 

O Sa. ANDRADE FrauEiiu.: - O regi.mcnto é 
expresso dando o direito de discutir, e, por
tanto, de apresentar emendas. 

aos pés dos pre ... aricadores a grilheta da 
ignomínia. 

O Sn.. ZA!IIA :-Não diga isto. Si aprosen
t~u·-mo disposição expt·essa do regimento, cur

distaca-se salir:-ntemc>nte. var--me-ei. O voto se arado 
e é tão lisongeiro 
tem-se de o ler. 

para o orador, que abs-

O 'parecet· é t:. sua vingan~~'L. 

O Yencido, que não aproveitará :1 sna. cau;;a.. 
a sua continuação na tribuna, conclue, di
zendo :- Laboram em gran1.G engano, si se 
julgam outros Josués; não farão 1)arn.r o sol 
da civílisação~ quo guia o partiào conservador 
na. Pstrada. d~ T:Togresso, para o temp1o da 

Rer,ueir·o qne Mja adiadn. a votação sobte a 
eleição de Sento Sé. até (lU•~ s0jam r-nyiados á 
1'\sta casa os livros !'Oqni~itados n0h camara. nn 
legi~b.tura p·1ssada, relatiYos ao n.li~t.amento ori
g-inal dos eleitora~ ·ia.ftuella parochia.: e. ainrla 
ma!s, o livro !l,ls a.so:it?nnturns dos eleitol'es 
que votaram 11as eleições da mesma p:1rochia .. 
de 1R81 ara c.i. 

Sala dns sessões. 1. 0 rle Abril de 1~~?;.-.Jon.
qui'in Jeronymo Fan1andes da C·u ilha Filho . 

-Zmna. 

O Sr. Z~mn. (pela m·rlcm): -Pnrece
mc que o nobt·e deputado não póde mandar 
emendas. (Oh! oh .' da bancada co n .~e;-va
do;·a). 

A intenção de S. Ex. poder:i set• sn.ti :;;feita 
por CJ.ua.lquer rlos ~em_?ros destn. c:~.sa, já reco
nhecidos. mus nuo d1rnctamcnte prn· S . E~. 
q tlO a. inda não funcciona como tal. ' 

O SR.. P~F.STDE~TE =.-9 nobre· depLltado diz 
' • 

l)Ol' qua lqu•?t' de seus a.mi~os. mas eLt ent~ndo 
que pódc fazel-o por si. desde qur, tenrlo di
plom'~ , presume-se que se acha revcs:tiào com 
os dir·eitos de depntado, :1té que a camar:~ doli-
bere o contrario. • 

O SR. . ZA:~rA :-Tf\m o pnrr~er contra, o quo 
ri uma presnmpção, e mais fo:te. 

O SR. _-\ND?.ADE Frsui~IRA :-.Arts. 4o e 5° do 
regimento, que dão ao candi !ato contestado o 
direito dfl discutir sua oleição, tanto quanto 
qualquer deputado reconhecido. Regi;;tro-mais 
este spccimen de liberalismo. 

O Sn. PRES!DENT.J!: :-Eu .ia fiz votar uma • 
emenda apresentada por um candidato com di-
ploma. . 

o St·. 

rei ·a. Ft·anco, pelo 16'' d'stt'icto da provincia da. 
B hia, e a.nnnllando o diplomtl do Dr. Rodrigu(ls 
Lima. 

N'ão havendo quem pedisse a pabvra, é en
cerrada a discussão e ndi:ld;~ a votação. 

O SR. Pn.ESIDZNTE :-Não havendo mais 
parecr.res suj"litos ã discus~ão. d •·claro pt·<?ju
di~ado o requerimP-nt.o.ào Sr. Andrade Fig-u.->i r a, 

t'ads. :1:fim de serem cli~cutidos na 2a parte esses 
po.r~"ccres. 

aroanhi'i. 

O §r. _-\...:udr:o;.de Figueira, 
obtendo a palavra pela otdem~ diz que, tra
bndo·se de uma SCJf'São em. di<\ 1\C sabbado, a 
pt·im•üt·a. hora, conforme o t•cg-imrmto. é fcll'ÇO

sarnen te dr•stinada. ã apresentação c e reo ucl'i
mentos, indicaçõos e pt·ojec.tos. c. pol'ta.nto.~• vo
tação los pareceres ndiados deYe ser dad!' 
parn. depois de esgotada essa pl·imeÍt'll. horn. 

0 SR. PRESIDENTE re;,:pondc que não . 

O ~r •• A;-..-nRADE Fmü EIIU observa que sem
pre se tem procedido na conformidade do qne 
acaba de dizer. 

\. • 

se tom seg-uido na ca.ma1·a é cousidera.:·ern:sc 
as votfl.ções adiadas como m1ltl~ria de expedien
te , e dellas sempre se tem tr:J.tado antes de 
entrar-se na or dem do dia. 

o Sr.. A~nRADE F!GiTElRA. ouserva que ess::l.s 
vota.ções adiad<lS são darlas p ·tra ord:·m d·) dia, 
e qu:: <lesta não se d:~Ye lratnr a n tes do e:t
pedil!lnte. 

O Sr.. A:mn.Anz F IGUEIRA: -Desde que o 
reg-imento dã o direito de discutir, dâ tambem O Sr •. PR~SIDl!lNTE respon_de que o nob re de· 
o de apresentar emeud;ls. _ p~~do acha.:se enganado, que a pratica Ee-
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gui:la é a que já foi exposta por S. Ex, e dá. 
pa.r:~ amanhã. o. tieguiute ordem do dia : 

Votat;.::io dos seguiates pareceres, cuja dis
cussão ficou encerrad1. 

N. ·107, reconhecendo o cons'llheiro João 
anoe eJ'e!r:l. da Sllva deputado l'clo 9o dis

tricto do H. i o d;::= Janeiro. 

N. 09, annulhndo o di )loma conferido ao 
r. a.,;: par 1 • e ·. e rummond e man-

dando procedet· ti no\•a eleição. 

N. iO-!, annnllan·lo :1. eleição do 1o distrido 
da província. de :Mato Grosso. 

N. 105. reconhecendo deputado, polo 2o di~
tt·icto do E,;:pirito-S~1nto, o conselheiro .José Fer

. na.ndes da. Cost:l. Perei:a Junior, annullando o 
· diploma do Dr. Horta. de ~i.:·aujo. 

N. i06- 1885, :1nnulbndo o diploma do 
r. . . · ernan es a. un a • l o c rcco-

- nhec"ndo ·deputado, pelo 12° districto da. pro
víncia da Bahia, o Dr . Juvencio Alves de 

:\. -108 - iSS5, reconhecendo deputado o 
Dr. Luiz Accioli Pereira Fr::tnco, pelo 11' dis-. . . . , , 
Dr. Rodl"igues Lima. 

Apresentação de projectos~ indicações e re
quet·imentos, 

Discussão dos req n erimentos adiados~ na. 
ordem de sua apresentação. 

Leranta-se a sessão Ú8 :~ ij2 hora8. 

ACT.\. E:\I 11 DE ABUIL DE 1885 

S::.\I)IAJ:IO.-ExrP.IJIE:"'I'J>. P:trCrl~l' ol:L p COllllllissão de in
qucl'ito 

As H ho1·a.s acham-SI) present0::: os Srs .• 
)Iorcit·a. d1; B:m·os. Affonso Co~lso Jnnior. Si-

i-._nimbú Jnnior, Va.llad::tres, Costa. Rodrignes, 
1Iascarenhas. .Jo:io. Penido, Campo;; Salles, 
Silva. :'.bin, Alves de Aranjo, Silva 1\lafra.. 11-
clefonso de ~\1·r~njo. Be:r.am:tt, Bezen·a de Me
nezes. B.wiro d:1. Leopoldina, Padua Flcnry, 
~\,,g,Jsto Fle11ry. Du.utas Góes, Prisco Paraizo, 
l\liguc:l Ca~tro. Zama, lViares Guia, Bernardo de 
Mendonça Sobrinho. S:olgado, Castr~llo Branco, 
Antonio Pinto, Adriano Pimentel, Valdetaro, 
Si n-ismundo ~• r..,. ."' '! · · r _ 
not.es, Be:~:ert·a Cavalcanti,Leopoldo Cunha, Can
d~do de Oliv~ira, Alva;ro Caminha, Ulysses 
V1anna, Fra.nc1sco Sodre, Alvaro Botelho, José 
Marianno, Almeida Oliveira, F. Do ria, .Martim 
Francisco e Lo1trenço de Albuquerque. 

Comparecem depois da ch3.mada os Srs. : 
.Toão D<mtas Filho, Ferreir~1. de Moura, 1hcíel, 
Diana, Bulhões, Affonso Penna, Carneiro da 
Rocha., lhrão de Anadia, Olympio Campos, 
Let.ndro ~Iaeiel,_ Carlos Affonso e s~tyro Dias. 

'· OSu. PRESIDE:-;"TE declara não haver sessão. 

Cintt·a. Dias Carneiro, Duarte de At.evedo, Eu
frasio Correi~~. Fr-anciseo Belisa.rio, Felicio dos 
S:'.ntos. Gonç·1lves Ferreira, Gomes de C~tstro, 
Henriques, It:-.qui, Joaqu;m Pedro, .To:1.quim 
T:w.'1.res, .José Pompeu, Lacerda \-Vemeek, 
Loitão cb Cunha, Mac Dowell, Montundon, Pru
dente de ?lloi"aes. Rodrigues Alves, Rodrigo 
Sih·a., Ribeiro da Luz e Soares. · 

0 SR. i') SEECRETARIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Sena·lo, de n~. 48, 49 e 50, datados de 9 do 
eorr0.ntc, eorumanicnndo ter o Sen~1do ne"'ado 
o seu eonsentimeilto ás segain tes proposi~ões 
da c amar": 

Autoriz:mdo a vendtJ., em qualquer parte flo 
Imperio, do re:::to dos bilhetes da loteria do 
Ypir:mg-n.- Tnteil":lda.. 

Autorizando o governo a mandar admittir {~ 
m~1.tricnb. na. Es:·ola 1\Ii!it:J.r do Rio Grn.nde do 
Sul, indepcn'!eutemente da id~1de e~igida por 
lei, o ~argr:mLo. aj ud!tnte do1So hüalhão de in-

. ' . 
do gu batn.thã.o de in:t:'l.ntaria. addido ao 10° da 
mesm:1. nrma, Antonio Jorge Moreira.- In
teirada. 

E' lido e \'ai a imprimir. pnr:1. ser votado na 
fórm:~ do regimento o seguinte 

PARECER 

N. H0-1885 

Pi·oviJ1Cict elo lU-o G;·rr;ulc r{ o ..:.Y otle (2o dis
tricto) 

2~ distt·icto eleitor:tl da. 
Grande do NortG cumpõe-se 
mencionadas na di visão dos districtos eleito
raes, feita pelo decreto n . 8105 de 21 de Maio 
de 18Bi, a saber: A.ssu, Acary, Jardim, Prín
cipe. s~rra Negra. Sant'Anna de Mattos, An
g-icos, Triumnho., l\1ossoró, Apody, Cat·atibas, 
Imperatriz, Patti, Porto Alegre e Conceição de 
Paudos Ferros. 

Existem mais duus parochias, creadas antes 
de 31 de Dezembro de 1879, mas não contem
pladas no referido decreto~ a. saber: S. Miguel 
de Jucurutú, do municipio do __ Príncipe e co-
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ma~c~ do -·sàridó, ctJada - -pel~_Jei l_)rovi_rrcial 1 peiis,A apr-~s1mtara.m um protesto que foi rc
n. i!;? de 2~de.Scte:nbro de 18·'"~; e~· M1guellmett1do, J~ntamente coma.acta. da ,apul'agiio. 
de Pólu do . .,. Ferro,, ?a COffi:aL<:a d, ~~u dos :·Em apoLo do protesto daquelle:;; membros da 
Ferros, crea:u1. pe.!_~ le1 pro\rmcLd n. 100 da 9 junta apuradora, e contestante o diploma expe
de Setembt·o do 18,;:,. didu ao Dt•. Mot·eira Braií.dão, procurou o padre 

Em 1883, tenda-S'! alist:do mais de- 250 elei- João Manoel de Cat·valho provar que a por-
... . .. - . 

,.. .. , ll • t•c. 

conhecimento o j ui:r. de direito e o pre:.i
dente da c.~mar•l. .Municipal de Pa.u dos Fer-
r;).~ mas ., · 

mencion:.~da. no ref~rido decreto de 21 de Maiu. t::ncia do •teto Jo vice-presidente da provincia, 
mandou o presiden to da provincia, pot· pot·t:u·ia ~~_tivesse elle si:lo ('X.pndido opportunamente, 
de .Hl de Fevereiro do mesmo anuo fie i.:;S:3, q uG ·1 nao se tr~tando no ea~') '-;'-' l'teutc de s··cçõcs 
alh S'3 fizessG a eleição po1· distt·icto5 àe paz, de par·i~lua, 1:1as de dtstt·Jct~s de p:t:r., c_or!!
por entender qu~ se d:Lva o caso do art. 15, §5o prearmd1dos trJdos na })arochw. de Conce1çao 
d~1lci n. 30'.W de 9 de J;1nciro cb it\81. vísto de Pau dss Ferros, e em que foi ella diviJ.i
como :1 re.ferida p::t!·ochia de S. M1guel de Pai! da, constituind~ quat:o colle~ios el_eitoraes, por 
dcs li'cr;•os et·a considerada como não e:dstentc conter a pat·oc!na rnats de 2o0 eiettores, e não 
para os eífuilos eleitoraes, em virtudJ do dis- t_end•J ~i.d~ comprehendid~ no decreto d!l' divis·~o 
losto no art. 17 s 1o n . -1- · ··) . • aos diSLrtctos a paroclua do S. l\hooucl do 

250 eleitores senão uuida á de S. Miguel da 
1ncsma. 60lllat•ca , pois que dos eleit;ores 
ali~taclos , pcrtr~nciam 112 a est<1. c 1i'l2 

can'lnica da ft·eguezia de S. Miguel do Pau 
dos Ferros, que p:.1.ra os effeitos eleitoraes con
tinua como fazr~ndo narte inteoot•ante cb 1aro-

tl c ·, r .;; t cn ·e c a. pt·ovm- clü~:. Jc Pau dos Fen·cs, como si não fora ft·e-
eia, em 2lj de Sett:rnbro de 188,1, aue as clei- g 11ezia

1 
pais .w.bsistcm inaltora-vcis a.-: ci1·

çõcs se fizossom sómcnte nas duas ·parochias. c cu1n.~cripçues eleit01·aes contempladas na 
:não mais por districtos Je paz, como antl'l·ior- divisao dos rlist1·icto.<; cleito1·aes, feitas em 
mente havia sido d&terminado, devendo o~ elci- virlttdc da lei, nrTo obstante qualg_ue,· altera
t~t·e :.; •_los dist:·ictos de par. de.Lniz Gome~: de ~:iio 1·esnltante ela c;·eaçao, st!bdivis{io ott ex
\·lctol'la reuntr-se na parocl~1:1 de C_oucetçao de tincçi'to de pa1·ochia. 
Pau dos Ferros, a que contmuavam a llert·::!U- A ." - h d t d 
cer. - ~ 

1 

comm1ssao a c a, e o o o ponto, pro-
cedente aqnelb ~llcgaç:Io e entende que de-

c ' . ~ 

Summados os voto~ de totl:1s u;; a:.:thenticas, 
in:::lniudo os dos distt·ictos de Mz do Luiz Go-
mes e ,[e Vtctort:'l. c os <.la parochia de S. 1\Ii
g:td de .Tncurutu. não contGmpbda, alitis, n:~. 
divisão dos distl"icto:; cleitoi·ar:s, o restütado é o 
seguinte : 

Dr. Mo1·eir.u. Brandii:o . .. . 907 yotos 
Padt·e .Toão ?,J::.nool. .... . VOG « 
Dt·. Tarq uinio .....•..... :1 voto 

R-:tmida a. j :1ntn. aptrr.:t<1ora. o ,J tm: de di1·eito 
intorin() da com:l.t'C:l. do As,;Ü, dando conlleci
mento d;t p01·t~u·ia do vice-presidento ila pro
víncia. decln.roP q"e nã0 l)~JJ ! a. :.~pura1· as ehi
çõcs dos collegios dos disti'Íctos de pa:r. de L~:i:r. 
Gomes c do Vic~o:·b, lJOl' coo.~ideral-o.;; :.Jxtin
ctos , e a.<:s irn se pt·oêcden. sendo o rl's;:lt.'l.do 
ficnr o Dr. l\Ioreira Br:m 1ão com 8i5 vo~os 
padre Jofio :Ma:wol coa1 SüiJ c o Dr. Turq1:iui.o 
com 11m, ol.lt.endo, assim~ maioria absolt: t ;!. o 
Dr . l\!oreim Bt·anduo, a quem fui expedido di
ploma. 

A' vist t desta. <leli berc-~.ção. reti raram-se e dei
xaram uo.tom:w parte nos trabalhos tl~ mesma 
os j :.:i:r.es de-pa :r. prnside'lt''S d:Ã.s me;;:.Js eh~ito
r:J.::s eles coil ' gios de S. l\1 igaP.l rle J uc11t:I Lú, 
Sant'Anu:l de :.\1attos, Angicos, Mossot·ó, Tl·ium
pho, C.n·.nillas, Apody, Imperatriz, Lu ir. Gomes 
e S. Miguel de P aa dos Ferros, os quaes, de~ 

v. n.- 33 

eleições feitas r3m Luiz Gon:es c Victoria, não 
só porque é manifes~amente nullo o acto que 
alterou a _ci!"cumscripção oleitot·a.l e~isten~e; 
como pot·que. c1uan( o mesmo osse ega , nao 
podia produzit· os devidos efft.Jitos. desde que 
não foi publicado na imprensa, segun:lo de
claração do j uiz de direito d,"l. comarca e do pre
sidente dtl. Cam:u·a. :Municipal. não lhes foi 
communicado, e, q ua.ndo mesm') tivesse sido, 
dcb:aram estes de dar sciencia aos juizes 
de paz presidentes dos collegios de . Luiz 
Gomes e Victoria, os quaes, por editaes 
afil.xado;:; em tempo opportuno, convidaram 
o eleitorado a comp:tt•ec:er nos respectivos col
legios. do conf,Jrmidado com a portaria ante
rior, de 1:) de Fe\•areiro de i8S3, que m:mdou 
proce:let• á elroição na freguczia de Pau dos 
Ferros por districto~ de paz. vi.:;to ter a pare
chia mais de 250 eleitores . 

r esse mesmo fundamento entende a com-
~issão que uão de .. ·em ser contidos os votos da 
parochi<l. de S . :Miguel de Jucurutú, que não 
foi compr,~hendid:l. no decreto da divisão dos 
thstrictos cleitora~s. 

Não es tando provida canonicamente, foi. essa 
pn.roehilt considerada como fazend o parte da do 
Pt·i ncipo; nãü pôclr.;, pot·ta.nto, constituir, si
quer, collcgio eleitoral. como distl"icto de paz, 
porque, contando 40 el eitoros e a parochia. do 
Princip~ 1i3 eleitores, como s e verifica. das 
respectivas authenticas e lista dtls assignaturas 
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dos ele~tores, não prefazem estes o numGro ele 
25_ü, e<1SO ;.mi~o em qu ·~ pôde a eleição se1· 
fena. pot· d1stnctos de paz ou pot· secções do 
parochia. ·. 

E' verdade que ein 1SS1 nr-ocedr;u-se it elci-
iio enf • ·,,. · · · , ;.:. · 

das exdusiyamcnt~) pelo p:-csidente da mesa 
unanime com a annuencin. desta. 

Si 2. com missão não opinasse peh nullidade 
d:J. eleição de l\1oss01·ó, t':ri:1 a ~~ propor que 
n:'io fos.,;cm c:oJ1tados essBs trPs votos. sem au-

~ollegio separado; Ó, porém, fóra. de Juvid:L 
que a commissão de iuquerito, dnn:1o parecet·l 
sobre ::ts eleições do 2'' nistrieto eleitot•,tl dó · 

'·', " 
tos de fraudu!:nt:os. 

Com a ann nlb.çiio deste collen-io o resultn.do 
. - . . o ' n• • 

.. 
Entende, portanto, a commissão que não 

devem ser contados os votos dessa eleição, que 
tC\'e lognr Hrn uma cir:~ums:.:dpç:ia que a lei 
não reconhece. nem adroitte, eonfot·me a e:~
pr·essa e terminan.te dispo->ição jn f'itarb. :)ara 
31tstr>ntar a validade das cleiçül:s de Luiz Gomes 
e Victoria. · 

Feita. essa deducçio, o resultl'~.tlo d:-t chiçi'ío 
será: 

•.. o vc,tos 
881 )'> 

t YOtO 

Fic:1. port:mto, o Dr. :Moreira Br·andãü com 
mn.iori:1. absoluta, e s·~ dere t·on-.idl'rar leg-iti
mamcn te c lei to. 

Entretanto. entendo :l commissão qne. des
prezadas a.lg-umas irregnhr-irL:liics c \'icios r1 ue 
se not::l.m nas eleições de alg-uns colleQ'ios. d<nrc 
ser annullada. a de :1Iossorõ-. pol' vicio~ organico 
na. substituição do um mes'lrio, falto;;o no dia 
da eleiç~ão. 

o 11< • ~~po1s e org-a.mz::tria ~ mesa 
no dia :30 de No,·embro, nüo tendo no dia io de 
Dezembr-o comp2.recido o mesaria Silo:f:lrio 

~ 1 • .. ·)o • 

diatcs ao "1° juiz de p~z. foi sub.;;tituid;. nãv 
pelo 4n immedia.to Anselmo Filgueir:t tlP !\!ello, 
qüe hn.via. comp:1rccido a cleiçt'Io c votou. mas 
pelo eleitor Romnaldo Lopes Gak!o. dnsignado 
para es~e. :fim, n;i~ pelo outro immc liat•) pr.~
sent~, 111anoel Cn·yllo do3 S:1ntos~ rnRs pr•lo 
pres1dent~ da me~n., cem :iagr·a n tn vi.dução da 
expr0s~a dispo~ição elo :Ht.. 15. ~ 11. com rc
fercncin. ao§ /<l, n . 1 d:1. lei de 9 d~ .T:1neiro. c 
art. 1:35,. ~ 1 ". n. 11. com refereneia ao 
art. 98, § 3• do re>gubmento . 

Cumpre notar qu0 o cleitot· Romn:1 ldo Lopes 
Galv~o. ch:1mado pn!'a substituir· o mesario ül
toso, é o meswo que no •:in. da. installadío da 
mesa. ~presentou por e~cripto a indi ,-aÇão do 
e lei to r que dev-ia fi se alisa r O'l trabalhQ~:. Ol' 

par e o canr 1 ato pane oão uanoel. 

De tud~ isso S;) deprehen-ie que hal'i<t o pla;~o 
e proposlto de fox·m:u· urna mesn. unanill'le. 
e este fado rortale<.!e a suspeiüt de que. muito 
calculad:1n~ente. procedett a me . .,a qunndo dei
xou de abnr duas C:•'dulns. pol' estarl)m unidas 
uma 9. ontra, c mais outt·a. por se achar em 
papel côr de r·.;sa, deixa ndo igualmente de 
apurar rm separado es;;es Yoto~ e r·emettül-os no 
:poder Yeriflc:•dor. rob1:stecendo assim a susoei
ta ~e que foram subsLi tu idas a!{ u · lia;; e<Ylu'la.s, 
CUJO conteúdo não foi tornado PJiblico, rubrica-

Dr. :Mo:·eir:t Bt·and:io ..•.. 
Padre João Manoel. .....• 
Dr. Tarquinio .••.•......• 

SGO votos 
78~) )) 

1 )} 

~ ~nesn..eleitoral do c:Acary, baseada nrl. dis
po~tt;~ao ,do § 4° Jo art. J47 do r:}guln.mento, 
d~'t:wu ao apura:---- deus voto~, porque Jentt·o de 
cad<t um dos mvol::c:·o;:; foram eneontt·:,l(lfls 
duas ccdnla;;. contendo cada unm dr'l.ias o nome .. .... . 

. ( ... 
p~la me~ma razão por que, na. cedul?- q::e con
t\!lU m=:,ts de um nome,,é ~pnr~~do o primeiro. 
art. 14, § i'' do r.:!guiamento. sendo claro 
que :~- tspOElçiTo elo p:w:::.gr::pho do mesmo 
a ·r. 1 1 - ,. 1 1 .• · ·•J se :tppuc:t ao .:: :1 so em que ca( n. cedn-
k ~~'·n tcn h a nom~ 1li verso. 

"\ ~·onuni;:si'io entenden quo devia contar nos 
c:-.ndrd:Lt:::ts D1·. Moreira Bran:l:io e p:1dre .louo 
l\l:l noel .os voto3 tomado~ '' lll separado pf'l:t. 
mes:t ele; t:.1r:.J.l de Porto-Alegre, por\1 uc n:lo ·ê 0 
caso do a!·t. 147, § :Jo do reg-n!amen to. achando
se as coJ u las em 'l nest:Io de accôrào com 0 
art. 142 do refet·i 

Pensa a commi:-:.qão qu~ deve ser descontado 
um \'Oto ao candid::.t.to mais votado no collen·io 
do .Jat·Jim Dr . ?lloreira B · l :-; • ._ ~ 
_~;ido. ao numero dos eleitol'es alli present.cs 
:um mvoluct·o. no qual, s0nclo aberto. fo:·am cn
contrn.d.oc:;, depois de feita a n.11uraçiio~ clous 
•JUtro~ lnvoluet·os. dentl'O de cnda um dos qunes 
b~via umn. ccclul:t CO!ltendo uma o nomo do 
cr.nrlid :to Dt· . :\1oreira Br:tnd5o c ontr·a. :~do 
~):1drc João l\Ianoe l. tendo sido entretanto 
n.pu r:.vlo urn desses Yotos ao Dr. ::\Iorcira 
Bt·and:~0. 

A' vi3t::l. d(·stas eonsi~lcracõcs é de p:.1.rcccr a, 
commiss:Io : · · 

_Lo Qn?.:"(!.iaf!l a.ppro·,·nda:c.; as eleições d0 Luiz 
Gumes e v JctorJn.. que nJutto l!!~almente for
mar:lm .:dlcgio elei toral p2.t'!1 sérem districtos 
ch ·•:1z Ja p:woc.hia de Conceiç-ão de Pau cbs ., 

2. 0 Qnc não sej::.m contado;. os vntos dn S. Mi
gud J n Ju;:urutú. por n:io est~ r comprehenclido 
n? _d~creto 11_. 8.Hl5 d· ~ 21 de I\Iaio de 1S81 que 
d~Hhu ?S dtst•·.:ct?s d:t pr:ovincla, c. pot·tan-to, 
na o podta constitUll' <:" ollc~!O eleHoral, devendo 
os _ele~;ores .... ot:n· no collegio da. paroehia do 
Pt·1nc1pe, da c1u n.l Jaz parte; 

3.() 9t:e Ecj~ n'n.nlJll::dn a eleição de ~Iossorô, 
por ncro orgamco ntt recomposir.~o da mesa 
que a presidiu~ por infracçã.o d~ • formalidade 
css,..ncial na substitui<·ào de membro da mesa · - -- . .. .· .. - - ' 
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4." Que sejam cont·1dos ao padre João Ma- 1 embor• . .: houve-;se depm:s acudido á cha.mada, 
noel. dous votos que foram tomadv3 en;:. separa-do I pm·;:~. deposi!m· o seu volo,?Zdé" onde resulta a. 
no collr~g-io de Acary; confus:lo c!o parecer, qnc, po!' isso, o s•rppõe 

5.o Que ::;ejn.r.a conta1os a am:J(H 0~ candirlato.:; p_::eseilte na hora em. que se fez a. substitui
o~ votos em separado qnc cada um delles obteve çao. 

r.a o r ·o. egre ; 

6.'1 Que· sej:t descontado ao Dr. :Mor::! ira 
B:·3;ndão o vo~o quo appn.reccu de mais, no col-

. .• 1 • 

7.'' Que sojam approvad:ls todas <~.s outras 
eleições ·ao clistricto. 

is,;;o tivesse! por nm constituir mesa unanime, 
como diz o parecer, seria mister que o imrne
di&to pre~ente pertence~se ã mesma po.rcialidade 

8.0 Qne ~o,ja reconhecido deput:1.do o Dí·. ~.Io-1 do:; ,j:1izes rh paz. e, neste caso. a circnmstancia 
reira Brandfio,s.'q~em :l. junt>~ ~!Xped.i.n õiplom.:l.;-1 d~ 501.' o c-leitor cham~dO:P .. OI' elle, ou pelo rre-
0 a quem a nulhd:1de d:L ele1ção :le Mnsso;·o sder.te da mesa, daria 1gual resllltado. 
augmcnta á maiori:1.~obtida no ·pleito 13~eito:·<:.l. l Na 1~ypothes::l contr::tria. porém, que é a em 

S~Ia da. 1~- commi;s~1o d~ inqucrito em ? ele 1 qne se bas0:1. o parecer, a unanimidade jã e_starin. 
Aunlcle 18Sv.-Jose ~;ff!nrw,!r•.-l1I .. -~!ties qtH,1Jrada, pela presença e permanenc1a do . .... . ~ .,../ . . ' 

_, J .... :.- J 

com voto em sopal".lliO · [ '} 1\C fa.l~a o _parecer, sorã o res~ltado da vo!::tção, 
T:' 

7 
I úfJ couio.m:udade com as dema1s con.clusoes do 

"oto em se;wi'c<c~o mosmo. o sc"'uinte : 

Discordando da =za e 3;\ conclu8io do parec:r~ Padrf\ .João Mano!"l de Ca;-va1ho ....... . 
_pa~saruos a dar o,; motivos do presente voto jl Dt. José ?iforeir3. Branclão Castello 
em separado. · Branco ...........•....... . ......•. 

Quanto á eloição da parochia de S. :\Iig:1ei de ! Dr. Tarquinio Braule de Sour.n. Ama-
;r ucurutú, sendo certo qu~ esta se acha v a l'<lntho .... . •. · ...••..... , .•.....•. 

<.)08 

906 

1 
ci'ca.Jn. ant~s de 31 de Dezembro de 187U. :trt. 17. 
~i" n. ~1 da lei áe g· de Janoir() de !1)81, não 
Óbsbnte omittida. no dect·eto de di,·isãc dos d :s
trictos ebiloraes da pro,•incia, o tendo ~ido pro-

E, de accõrdo com a doutrina dos ~visas de 
17 e 20 de .Julho de 18~2. ted. obtido a maio
ri:t nU.~oluta o primeiro ~::mdichto acima no-

Y:t o pera.ntc a commtssao qne, esc c a pnmen·::t 
eleição procedida em virtude ch citaéb reforrrm 
elútoral, ~~ refel'ida parochi:• con..,ritnia sempre 

.\ · vista do cxp·.JsLo, pt•opomos as seguintes 
•:c•w:Jnsues: 

::, ' . 
mento di\ l..'í.llú~:.:·ça; não 6 .}tl3to 'iue. qu:mtlcJ 1'· (~trc r;r.j:.~.m :l[JJH'ovad,1s a~ eloi•;õe.:; das t•a-

- núhse:tllo;.:·~L cuntra.•_. proces·;o clcilvt':d, so.;:HH I r·o..:hia:; ele S. :\Jigud de Ju·~ut·utu e de Santa. 
r'lis•:•Jnl:.1clo~ Õs votos aosc~.n:-!idatos. annul!:tlld••- Lu :ia. d~ 1\Ios:;oi.'Ú. 
:;;e as~im a nnPife~tac,:ãu ln;.t'ltima. do\' elei1:oro"·[ .-,,, (• 11 ., 1.1)"0"' .•1.,., 1• "'l.t"l ··)"ll;"' .. -. cl•·• -... 11•• b. f' r . - f . ' - ~ ·-. a. ) . ' '.~(, • ., ::> .. \o u .. . ,.,., ... ..... l; 
'11'!' ern un. ·o :l.\' 01 rram a couvocaçau ·ut.:L P?r eorh.:l:!sõe-: do !'arccet·. ex..:·:•)to :t ultima ::;ej:r. 
• 'rt·L' cotlcor·~on,.lo ·:Lo n·lr' ~rno Jorrar fm ·~ dcsr~e · . . · t . . • •. 

1.u '.1
• ~ •• _ - ·;... - ··. • :::• •· "' • : r·~·~onhr.} :: lclo depnt:1.do. pela proY!UCta do H.w 

a prl_mctr;L clo~ç~'-r:1• IO!':l ue.;tgna.~o pr.•Ja pt'Ci>J.-~ .Iir lHdc elo N'ot·to, o l•'tdre .lo:1o Manoel de Car-
doncia da pr·ovtncta em observanct::. da l01. V~t lho. . · 

:-:cri:.t i.;;s~ llUl:L . vcr·.t;ldcit·~ sorpre:t.a ~~os I s.da dus ei.H1 for·o~eins da 1 (\ ~~ommissão dl3 
m:s:n?s el~ttor·~~'· qL:~ .1~vat·ra~e~meu;;, t~.~n I inqner·ito. 11 de ,\.l;ril de 1885.-·"·amttel ;.lfac .. 
ex e r cHio s .u du mto : •Oinrco ne,ta. fr('::o .1ezr.1, 1-J . ,. ·'l :t l"rr· · (·'a'l't·,1r, 1.1 r-,·.,,. ·rT~···s Ft•J·-. 1 I" · 1 . "1 . rn r • •• - • .. .., _.,o .· .• • ~ , .,. -.,, , , ' · . ... ~· .· 
eomo :~mt n ngorr. , sem qne !Ã. m;; t 011 1~ tl=Wt( o 1 .... ,.,· .• ,, • 

• . I L · lI • 
um so p1·orm;to. I 

Si !!. conun~~;:;:lo <lc inqn~rit(J da J~g:i:::h!nra 
1 

Em<J;;rlrt rr;J prt.•·;;.cu 
p:.\ssa:la ~10 rc.spcc:i:•n p:-.r~cc.r niro f:' z mcnç~o I 
!3:i\1rCSSl da l,'lllrQ ••]JIO de S )oflQ'!J<;)} de ,Jqcurntu, . 1"' ,-,. se· • eJ'"i"-f~ ,.., ea E1ens "8!.€)8 'le t ...., ·\!UC h :tQJftfu e n•ctu!3:s t "' ~ t 

implil'!il::tmcntc n~p·.1ton Y:íliri::t. a eloiçiio. c.orn-' qaatro ecclub,.:, c1 1~B na. p~u·o~:hia de Acary fo
putando os votos que n·~l!a fot•:un rccebiJos l'am enc.on.rr:',dos dentro de dom; inYnlucros.-
lH!loiicandidalos. r.• 7 ... (' :; oJ· , rm~ rr • 

Com rel.nção ti. lHl'OChi:t de ~Jos:=-;ot·ó, cujo. p r· i ' 
. el·~i~ão !'rdcnde-:-;e :.J.nuullar. por ter sido sub- i O Sn. r..ESIDJ'::,TJ;: dêl pa.rn o cu · :, o se-
sli Luido o lll<!:o;at·io Sih-,!riu Ct~dfl~ 1b No;oulw. \ gu i u te nrcbw (b diu.: 

;-;o ü~metlia lo ~os ,iu_i_ze:;; ~lc p~~ ~. . wio pt:~lo ·l'' im-, ·l· Yota :1~ dos sr~uinJ;cs p~n·eceres, cuj=. discus-
merhato Ansctmo b g nelr:L de Mt:~l!o, rll!~s -pcto l :- , ç , ... ~J·• .. •Ass<o d . • 10 

I · l"' 11 1· G I - 1 1 1 s,to .I CO II e ncu r.< ,. n,t :-;., .. 1 !.! • c ettor ·lOUlll:l c o ..>'lpi'JS a. vao, c 1a.rna. o p..: o 1 · · • 
presidente da. mos~ ; cumpr~ a.t tP.n~lr!r q r:~ da 1 .N. 107-.:econ.hecr.~(lo clr~pntn.do .Pelo :o d1s-~ 
propria act:: cnnsb n:iJ tP.r.o chf:o 4•• 1~mcdr :!~o 1 tt•tcL0 ~o l~·~n d ~ .l~.n?H'J o co~:seihcu·o Joao l\h
« comps.rec1do na horr~ <1estgMdr~ n:1.le1•, muüo · nuc-l l eron r. <h s~l 1t.. 
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N. 99, annullando !l. eleição do 8o districto mas perante a junta :.1puradora,, como si estn. 
de Pernambuco e mandan;:io proceder á. no\;~l pudess-~ inv,.,rtor !l. ve:-dade el:;,itor:1l, filh:1 das 

ut"Das, c constituir-se dicta.toria.lmente 'em rrm eleição. 
nov-o escrutínio, de que nuo cotig-it:ira a lei. 

N. iq4, ~nnull~ndo !'.\ eleição do !o districto Mas nat·ro'ada reton .ão a~ meu CO!ltondor 
. exp.1cava-se pe a. cortezn. de que se!.'ia presi- ;~ ... 

N. 105, reconhecendo àept:tado pelo 2° dJs~ dente da jnnt..1. :1puradora o jmz de di:.-,~ito da -~ 
tricto do Espi.rito-Santo o consclheil•o Jose I -la ';::'ll'a da caQital, _Dl" • .Joaquim ~arbosa_L_ima, 

diploma conferido ao Dr. José Feliciano Horta 
de Araujo. 

N. i06, <Lnnullando o diploma do Dr .• T. J. 
Fernandes da Cunha e reconhecendo deputa,io 
pelo 12 distric to da Bahia o Dt·. J uvoncio Al
ves de Souza . 

N. 103, reconhecendo deputado pelo ii" dis
tricto d~1. Bnhia o Dr. Lnir. .:\.cc!oli Pcreir~ 
Franco e annullando o diploma do Dr. R!Jdri-
gues 1ma. 

:-:cc-cEleição das commissões. 

. ' ' 
direito da 2:~. \ara, como sempre fora na :tpur:t-
ção de eleições antcricres, por h:-1·.rer pe1·dido 
alguns mczes de antiguidade, circumstancht :: 
esta que só foi conhGcida di,1s depois d:1 elei
ção. 

Si bem confiou meu 

Respeito· muito a e?t:l. illustre ~ommisstio 
p:1t'a articular nc.:;t?, e::s:posiçfío qu~tlquer phr~se 
menos atteneiosn a quem quer que seja; m:1.:; 

tiocmrE~'IOS QüE ,\CO)IP.\);H.\:II o PAn.r:cER ~. iOf• tenho r:.1zão p:tr!'l. suppor, cruc o facto exposto, 
- 1885, QUE ·n-zco~HECE o on.. I~REDERICO AU· aliás comprova:lo com o -papel- que se:.·ye de 
GUSTO BOUGES, DJ::PüT.A.DO PEL'J 1° DISTR!DTO DO diplomr; á m•:m -(:Ompc:idor, será bastantemcntc 
CE.-\.n.i... cloquent0 para convencer aos ill11str::tdos mem-

' r ( ·.:: .- . . ,_ 

Illms. c Ex_ms. Sr5:. presidcnt;;=a mais roem- ntissim:1.s -d:tquelles· magist:·ados. 
bros da la. cõmmissão do verificação de po- Só em vü·tude do til:o inaudito aLtentado con-
deres. tr;t · x , "'n · · 

Eleito deputado ~1. asscmulrja. geral le;;isb- d:tr :t, anomali~, 11llC se e~ti obscrv~1.ndo, -de 
th·a pdo :1." distl'icto <],;.:: minhu provinci:t ein se achar entre os escolhidos do povü o meu 
pleito r~g·ula:.-. fr:l.nco c leal~ (! tcntlo todo 0 compctidoi', com ilag-rantc prctcdçüo tle meu 
proccss:> eleito1·al so rca.lizado com. a maxim::~ cliL·eito de legitimo eleito . 
lib~rdade. ol"dem c legalidade, pa1·ecia-nw De facto, con1o te;.·à do certific:l.r-s,J ~• illnstrc 
qnc legitimamente ou niio tlevi!l. c~p"I':u:mn.is com missão em face das nutltenticns do~ divr'rsos 
competidor pcr:mte esta illnstrl) commissüo. colteg-io< do 1.0 cl:stricto do Ccar<i. fui CL1 eleito 
tendo dert·otarlo meu adr~r~arío n:ts ul'Uas, por pot· uma maioria do ;;J votos. Outrosim~ apt'C· 
umn maioria dó :Ji votos, puros o in contes ta. cincla e cxamin:~d:t devidamente, por osb illus
vcis. tre commiss:to,:t côpia dn. neta ch supposta a pu-

Infelizmente, a resign:-tçito n:io f:.,i uma vir- rnçfio f)e!·:ll, '!no foi (bda a motl. eompetitlor 
t11dc c ue mercco o culto do wctl conteudor· como - diploma -. niro ó poss~v~l ~1~0. conti-

• 
1 

• • • • nu o :t prc\·:1lcc.~r como cous:-t. ser r:!. stnnlhan t·~ 
.'o~cJC1o em qnnst t;:do~ os collcg-:o:•:. _ .~t;lvi~laç_~~da lei, c~ão nm·ontosocrcameo aos 

lttesn.o naquellc onde \vlO.! c onch:.l:>s1stm a prmClJ)lOS de moral&dadc. 
eleição ~ mou compcti~or a prlJ?ci~i?_ n;ostrou Ora: nc~tas condicções. a meu comnetidot• ú 
nue tra.vo~1, confess:mdo-s0 derrotado. Igual- qu~ eve ca er. ~ l n,p:-·1 ele cont~s.ta.nte, C: jã
"l t d 1 · 1 1 a· · , mms o de contest.tc.o, em quo 5 3 .tc.lu,. por ef-men e ec aram-no venc1c o, ogo no ra. WJ.me- 1 .- 't d . . :- :fi _ .. · -

11 
, .

1 
,. 

d. t d 1 · - - .. ·~ a . lCI :1 e uma apmaç.to 1Ctll:.w .. c 1 e;.~ , o1.c-Hl o ao a 0. e1çao, os orgaos, ll<1. lmpronsll., as 1 , , • • . •• • 1. . . .. ·. d , . _ 
• · l"d l d fi · J' 1 t I raua en. c.1sa lM-1 LlCU .. tr. , na .1tt~e. nc. u. o:s r nem· cwas p~lrc;:t 1 .<lC '.~s e que 01 canCIIC a o o mC•l 1 1 · · d · ·-

t d Ce - , • 9 De 1 .1 •8-,4 Jt'OS eg-Jttmcs a Junta. e 11:1, me~m;1. uce.aswo, c::m on. or- a~·cns .., ao ..., zemnro c e 1 :::; · , 

1 

· · · , 

a Pecl,·o li n. 94 dê 7 d':; Dezembt·o de iSS4. elm que estes, Cl:1. lltllmero c:Cd· _nov0, o no p:t2o 
. . . . . ( n :c:tmara mumc1p:\ , proce xam a :lpur~1çao 

Er~ essa, effect:va.m_ent_c, a convxct;ao rpH~ s·), le-gül, sob a. presid··nci:t dó Dt. jui:r. substitt1to, 
achava na. consciClncia de grego~ c troyano~, I fJUC, rcg-nl:n·mente, foi convidado pela .junb, 
•1nanlo, com sorpt•eza geral, d:a.Yulgou-s~ ~ j visto ter o juiz Je tlireito ab~mdonado . o ex·~r
noticia de que mr.u ccntentlor d.i:<pl.ltar-me-ia. j cicio de s.uas. funcçõ0s, . como · pl'esidente da 
o t.riumpho. não j:i nos comicio::: elei torn.es, mesm:1 • 
. ;,nde fóm solemne-e categ-oricamente, vencido~ Por muito dolorosa. que seja cst~ inversão 
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de papeis, ~·.C•'Íto resig-nado a 1)Csiç:1o cFF~ 
me for definilivamGnte assignalad:a. por e::;ta . 
illusLre com missão, porq unnto a ealm~ 

dà a ·consciencia do meu direito 
perrnitte dnvidar um só mon~ento 

~elizi.non te t:•m todos os partid•)S, q_ a e me anima. 
Impetrar desta illustt·e commissão a l'legni.nte 
grnça: 

-Verificado pelo cx:ame das authcntic:ts a 
maioria consider:.wd qun obtive nas urnas sobre 
meu competidqr, verificado mais que ó a prova 
de um absurdo sem nome o diploma confet·ido a 
meu c~ntendor, sr•ja este convidado a articular 
os mot.rvos qnc tem p~1.ra peclii· a nulHdade de 5 
collegws, ou a su J'essão ele ôH eleitora;.;, oue 
concorrr:rnm a e '' Íção, e posteriormente então, 
se me conced:.1. vista das allcgações f;~ito.s, afim 
de comproY;\r o meu di!'eito. · .,.., . 

.... ~..... .. .: .~.. ... e'· ., 

antes ele concluir, invoco ainda soa escl:lrecida 
attcnção p:.tra o abs11tclo inqualificavol consi-
n-nado no 10. el. u "' · 1 

competido:r, em que se o considera eleito com 
-252 votos-em um distrieto eleitoral, no qual 
votaram i 127 eleitores ! 

PQr emquanto limito-me a estas considera
ções; po.ra as q uaes offerc~lO como documentos, 
irrecusaveis, as propria.S uuthenticas, que se 
acham n::t. seccretaria d1. caroara. a acta cb. 
imaginaria apuraç<io ger~Ll que considerou 'lbito 
a meu com· :e tido r·, e mais a c·~rtidão junta ua 
actn. do collen-io de l\I~ranrruane ( nc não foi r -
mottL( a pela r r-'spectiva mes:t. 

Rio, ~O de FoYcrciro de 1885. 

lluc. n . 1. -E!.:/~:0::/g· · ~·rtl .-n resulta•! o (h 
elci-;:1o p;:~r~~ dcp11tad•) ger~tlJJo 1·• tli .; lrict•.l foi 
o s~·,g-uintc em to.!os os collcgios : 

in I 1 i >;Ü' t<~ to) 

C:tiX:L EconotuicJ. .. . .. ... 8-! ')i 
Cnrn:.~ra ..• . ............. -, 

I • 7u 
Lycou ..• - ...••......... 76 7K 
S. Lniz .... . ........... :~~~ ;,z 
.Auonchcs ........ . .... . 1 í; :!0 
1\l·~ccjann ·- !(i ......... .... ... J I 

Sout·e ... . . . . . . . . .. . . . . . . 41 2G 
l\brangU:apc ... . .... : .. . GL 76 
:>. .. ' ..... .......... 
Acarapc ..... . ........ .. 4-1 
Aquiraz .•........... 7"1, ·~-... .) / 

ToLJ . . . . . . . . . . . ... 5-14 570 

(Gcw·e;2se, de 2 de Dezo::ubJ•o <lo 188-1). 

Doc. n. 2.-Elcição de deputaào 
1') districto : 

s : Luür.: 
Po_rí:~t gal . .... · • ..... .... ~ .. --. .• _ .... . 
Frederico .• .••. ,: . . ~ .. . · .•. · • · • · • 

30 

··.:.;: 

. 52 

I)ortt1g:1.l . ....... . .... · ... , ... . 
Fr~derico ........•• · ...........• 

84 
Dl 

..................... -
76 

lO 

73 
Mece,jaua: 

Portugal ............ . ...... . .. . 17 
Frederico ..................... . 16 

Aquiraz: 

Po;tn gal. ..... •. .... . .......•.. · 
Fredcdco ........... . . . ...... . . 

... ., ,..., 
36 

17 
20 

~ortl:g~l .. .. ....... . ....•....• 
J:.rc.!enco . . . . .............. . ..• 

ll~ : l rangua pe : 

Gi 
67 

Portugal ..... . .... . .......... . 
l!..,rederico .......... . ..•........ 

P:1catuba: 
')'"> 
...<;> 

51 
Pot·tugal .. . ...... . ...........• 
!?rederico .................... . 

1~carape: 

4<1 
5" j 

Po1·tugal. .. , ......... · ......... . 
Frederico ..•...............•.• 

Sourc : 
41 

543 578 

lllm: E:>:Jil. Sr. p:·csidcnt·~ <l:l. 11rovinda.-O 
Dr. Ft·r·d •· t·i . ~o .Augusto B01·gcs, a bom de seu 
direito 'politir~o. JWeci:m que V. Ex. digne-so 
m:mdnr da.r-lho p·H' et•t·tid:J:o a. a.;.~b d:1 supposb 
n. pm'a~::io. :~ ~'J .n() pl·o ~: r-dcll o juiz ele direito dn. 
1:\ vm·a., (b c;cit;<iO p :r. ~ nm deputad;-' g or:tl 
pelo i" ciisLrido Jc,;.;t:\ pr•)\'incb. Nestes te;·mo~ 
E. !t. M .-Fot·t.o.l•'í:il, 1G de .Jancit·o de 1885.
D~·. F~·cdei'i.•:o ~t lf.[JUslo B oi'fJCS. 

Dc·~-so.-l'RL~:~io ,m ForU cz:t, lG de .hnciro 
d(! ·1885.-C'm·iu . .,. O!loni.. 

Em •·ttmpt•imcnto do desp:tdlo sup:·a, t!Orti
fico llliO é dCJ t.r or ~cguint.o ;1 ndn. d:.t apura
ç:to. :1 q t:c proccJ•)u o juiz de dit·cito da 1:1. v:u a
-Ai:tn da ;-.pur~ção da clei9ão ynrn. um der:u-

, . ' . ~ 

' .. .. ........ o ~ . 
trido da pt·ovincin. do Ceará aos 20 dias do mez 
tle Dc:tembt·o <!o anno do nas.:imcnto do Nosso 
Senhor .Tosns Christó do 1884, nest:t cida.dt: da 
Fol'l~tlc ;::.-•. c:q1ital ch pr·o\'incia do Ceara no 
ll~•;o da cam:H:J. _muni:.: ipal. ahi, pola.s 10 horas 
d:•, m::mh5. reumdos os membros da .r unta af!u
radlwa, eomposta do j tlií: de direito da ·1 ~ vara e 
m:ti,.; : ~ntigo d :1 r·om:tt·;~a., o Dr •• Joaquun Ba:·
uos:t LiiU:l, presidente da dita junta, e dos cl- :_ 
dadiíos .Joaq lti m Alves de C:J.t·va lho, . presi~en te 
da m~s L elcitor:ü da ~crçiio da. p:u·ochua. de 
S ; Luiz, dest:i c;;~. pit:ll ; padre Luiz Vieil'a d:1. 
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. : 262 Sessiío em 11 dé Abr-il de 1885 

Co~ta Dcügndo Pe .. dig;:Io, presidente da mesa 
d~ 1a. secção da :)ai.'ochia. de S. ~• H•~ da Fot·t!:
leza ; João Brigiio dos Sant11s. pn>~icicnte da 
ru:·sn. d.~, 2a. secç:Io da dib p:.~roe'!hra: Rayr:nmdo 
do Cat·mo Fencira C!i:wes, presidente da mesa-
da :3a se .;i o d:t nv~~ma . ar) l -;'· . . ; 
xandrino C:mdéa. pi'r>SiJente da .rrF•s:t. p:·:rochi:~l 
de Mec1>,iana. ; Antonio Seleri:;no Corre:~. Lima~ 
presiJente da mesa parochi:.tl elo J~quir::z; An-
01 io · r~L ci co :~r eiro 11· on Cll"'J -'li'ao. pt·c

siden te ela lllesa da p:; rceh ia de ~\.t·ro:1ch<'S ; 
l\Ia.uod Amora, presidente d:-. mesa da p::rochia 
dn P:lCatnb>~. ; Deocle;.:iano .At!gusto C::stello 
Braneo~ prC'-'idente c!rt rnesa' (tu. p:u·u:·hi:.J <Í•.l 

Aca.t·apt' ; r.Iannl'l . L· ·p~ ·s cb A I(J:lJ';I] ~ prf'
sidcnte da m0sa ' de :Sourr•, commigo .Jo:;é 
de Fontes Fernandes Vieir8., presidente da 
de !·,Iarn.ngn:.!.pe, membrv dn. lllesrn:t junta. 
devidn.mente d~si_gnado p:;ra .servir d? S " -

çach~ . bem . como par:t garantit· ·a ord :m no 
rcciut:o do p:1ço mmücipal, àe modo 'l•1e os tra.
b::lho..: d:t jtmta pndessrm correr regdarmente. 
s·}m con.c~!ão de ~·~uhm. dos membros àest~. o 
-q nc elo me~mo presidente da provinei a j{d:.a via. 

ido um otlicio. no qH:tl · cornnwnicaYa lhe 
C[HC Linha du.rlo as ncce~:sarias providencLti>. 
em ordem :1. impedir r1úe fo~sGm pr:rtut·badcs 
pcl" amotinad.;r-e;, os trabaihos da -1:nt.a :1 . 11ra-
c.orn. \'enJo qtte o tmnu to ·crescia e qne :1s 
p:·od.:ie:nci::s pt·omettidas c:wccia.m de rea1Lbd ~. 
otncirJii de no~·o :w rd0rido presidente da pro
víncia, in.;;istinrlo pd~s vrcn+Jeneias rcda
m::tda". Decorrido ::dgt:m tempo, dlll'ante o 
q: :ll n:'lo cessoa a de;.:orc1em no x:cci:tto do pu1.~0 
li?- c:1mant m;:nicipal, foi r·~~.~ebi.:lo- pelo 
p1·esidonte da j:mt:t ut•t oiticio <lo p~·r:sidente 
da provincia no ()1!:11 uecl~rnva haver pro
videnciado nm tct11pO e mand:l.do t1uc se 
: 1 :· · n ass · m no i,o paço :·in :1. praças 
sob o comrnando do alf.>.t·e.;; .Jo,r) Thomak dos 
:Santns. dtz(?nd,) ser este officia.l d<; inteira 

dc~ta pt'O\•incia~ a.fim de verific:1r qual o ci· dc."-LC oincio nppa1·ecen o a.jnàante 
dndão mais \'otgdtl nn. clciçf.io pn!·. ~ um de- · d .: pr•~sr.le:1ci·t com o reftriào 
putado :i as:;;erublca g~ral. p:oce;] idn. no 1·, I a quem o residente àa 'nnta recommendou 
-es e ruez, para ser o mosmo c1 :1c ao c. e- que providenciass8 em ordem a. que os tra.lnt
claraào deputado :i mesma Assemb!c:J ,:·el'al. lhos da j11nia não fossem ma:is interrompidos. 
no easo de reuir maioria ahsclntn. :{!e vok·~. Em ~~pen1s regtahrleci-la a ordem, o dito presidente 
seguicb n.bri u o pt·esidentr~ onze o !li cios. :·:rjos declarou que .iub·ant procedente a repJ·escmta
em•o;ueros achaYam-:o:e int:1eto::. cxc·e;11o rl011S çfío f;úta p:;lo bach trd .Manoel Ambrosio da 
.que continham <ll!tas aue lol'a.t,, rc~m.,,t. !.idas p·_~:· :-:;ih-eit·a Torres Pot·tng:d; o que bastou parn. que 
intermedio do presidente d3. pr:Jvincia, ga(') imtnediata.ment~~ os n.tt:otin<ldot·es,ad0ptos do go:. 
trn.nemitti11 ao juiz de direitJ d:L la \'~tl':l. sem vct·no. Cl•tcmi,·:tmentl) armados. prol·ompn.."S(:lffi 
a nceessat·ü~o deci::t:·2.·~!!o de f't:d0t'<1:~a!' :~ e~lc c:u insultos :ttr:;zes e ameaça:> t•:rrivcis que se 
como presir1ente da. junr~ apnr:\dnr:~. . \bel' LO • pt·ol()ng'aram ·c tm11:tr:un i:tes propcirçõe:S que :1, 

. • · p _i ·_·n ·• a mittl s:o;1:r::tnt;:1. - 111 l\'1 un. o a OI' em pu )J.lC:l. .::or-
sec~·r~t:lrio contnr e es:reY· ·r o 111::r:.0ro das r·•~l';tm itmninP.nte perigo. Hecrudescido assim 
C3.u thenticas. o 'f ti O feito. \·nt·~fi ::w : -sc •r : •~ : · ~- o gT~l\'" tuuwll.o •jllC (•ra m•gm·~nt:Hlo l?ch ca-

- - - : . • l • '· 
_d:l. :wl.hculk:~ ci:l. clcic;ão d' :\Tnr:ilig"t::~ :· l~ I' ·lu' •:·l!!ic·i .. , Corl•lc func<·ionrw:t ;t .innl:t, e \-cnrlr.• IJ 

tahelli:to p11l/ico Bet·nar.l•.l Pinlt••i•·o Tc:i:\'!ir··a. I prl!~·. idcnte desl•L (IH'..! o o11ici:t1 comntandante <h 
sendo :1~ tl•·z :lltlhentie:ts da..; :t1~; as d:a . .; lt'P. ' ! ~~~~·~~:1, •.1 de!t~~ado c!o policb e o proprio o.:orn
:-ec<:.úe:> da parocldn d • ~- .lo~·· .Jes:n. ··ap.iLI!.j ma:tdnnte do_ cot·po policiai, '}i.te se achnxaru 
S. Lt:t:r. • .A,·arape. l'ncar t , b.~. ::-;o,:t·e. ;\.'l'l tl·a.z: ! pt···:-.oute". J!:.tn lil'Oen.l·avn:n. lll:llüer . :1. ordem~ 
.MccCJ:1 n:\ c .Arrunch·"'R . ?\•· Rt =: oc.1~ :nst::,_•. !lat )o;•.mclo d•' ll•Jtar q 1 !C. a1cm da !o1·çrL de 1: nha, 1t ,. __ 
con,·cdida. pc:o p;-.•sid~n:c~ ela .i :ub ao hJJC!haJ' :·I \'Í:t (]nrJt.r•o n ftitit do .. dificio e n :L propl'i:~. sala 
:Manoel Ambr<•si,.) d:1. ~:1\'P-i:-:t Torres Pot'l.t:~nl, onrlc lurwcion:tY:I. :~.jnnta. solcbdos do l:t..wpo po
:t pala na que p·.•di,, pt:ln. ord ·~:n p:~ra :1pr .. s ·nt.L:- li ·ial, ;:11:trdHS ci\'icos e ale, :Lrmado::;, musicas 
como fez. 11111:1. rcpr~::;cntnç:io p·.1r C5H't·ip~;> da hancl:i. do dito l : .. rpo. comprclt<~nclelt que ha
aeompnnhn.cb. de doc•,mcntcs i! pn:- f!!lt~ :a..:..;igun- \'ia p:-opPsil.o flrm~'. pot· p<Lrle do governo c dos 
dn. Recebida a dün. rcpt·(\,;;f!11 t:11:iio. '' J•1'0~ir!· ~ n l ·• ~~ns :tp:tni g·1w. iM. de ohst:H. :~t/~ mesmo orn
em cont:inenti mn.udon lt)l-:t por mitn ~r.crnl:l- p1'~'ga:1t!o n. \'iolerwia, ~L qu•· ell 0 fmwcionas~r> 
J•io. c:!. neto cont:int:o. t•omecei :1. le!L1r:!. :;(!n f!n C(lmO prr:s!d:;-utc (Ja.jnn.t~ .. Mais cotwencetl·Se 
logo interro:npiào por gr·anlc :d,znz:trrn. ,1c (1 ·~ 'll.le h:l\'ia e~sc pr.lpositc,. qn:m<lo Yin o cot·o
nHmeri);;l) gr•tpo dt) ::unotin::1.dorc ;; q11c. :1nnaào~ ncl Joaquim .José de S:.luza Sombra im·adir com. 

• : ' : ~ • • .. . M , ,..,. ~ -rn:.trl-os J. ~:i.L e comcç.tr a insnl-
jnn:a. D:1ram0 ~L 1ei~l i l'~1.. qt; llsi sempre inter- wl-.:'l de mo:lo dcsabrido.pt·ovocando n des::mlem. 
rompida por g-ritarie.. ins·tltos n amc:1ç::1s. o Nao obstn.nl:e tudo i:::so. log-o quo foi possivt·l, f\ 

:::nembro da. j~:ma Ju::In l:h·igido elos Santo.:: pro::.i lente d::t jtmt:l de c-b:·vn que, se11do incom
fallon eom es:a1tação m r d t:ls ycnes, so:rt 1wdil· n. petenlr~s os p•·csi.ien tos (h~s mesas e!cilor~ es 
pala\-ra l;Or d.iversll.f;. s : !H do a;d a'!dido frcnr:ti.- ;l as t•·r~s sc~e ~0es d<L pa:-oclti a de ::i •• Josr~ c o lh 
caruenlc p elos amotin:tdor~s q•:e l.ii d•) f::~ia : :1 de LuiY. •1 est~~ capita!. mand:.wa chan::u·, t.:or:u) 
par-a coagir o preS~idente Jaj!,nta .. i~(~s~: ts t.:ir- seus · l~~~itinws s11bslit.utos, pela ot• .. lcm de sua 
CUmSt:tDCÍas, este, ~ qne já h:tvia. - ofl1ci~1.h. \'Ot<~<:iio, OS juizes de 1hz des:.;e di,t:r·icíO, 0 qüC 
antes dtt. r-euniü:o da lliC~majltlli.3., ao p:·~sidente fazia l:ambew, po;qu<~ a m:'l.iot·iado~ membt·•H 

> da pt·ovin.c ia, pedindo força. coruJWU1d:1dn. \'o r d~1. j ~~.IJi:t. polo m~1doyorqne est:t\:a prGc••dlmÚ~, 
óflicial de confianr.--1. dcllc pr0sidc!1tc da j;:ut-.:. >'> quct·J.~'l t e m c~-; o.mot1:l:!dorc~:vp1c wsul1a\·:! .• ~1Jrt-, .: 
p::tr:L gtll~!tn.titt :1 _crc!en1 p1.:blit:a! j~t·· en~ n:c :1J~i~~ .. 1 g_nl-ó n. ;!:1o fíJ n·~ ·: icn.:r c·6rêo · p~~ ... ?i ~len te. ·~! :uidO 
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Se~üo , em .11 de Abr·il de i885 
.. ' 

assim prova ele quo era Yer.!adei1·o o hôat~ que~ 
havia dia~. cot·ría de oue elle s-)ria dé~ac:lt:tdo 
si fosso presidit· a j~nta e que snria o Dt·. 
· ·i~ Amora quem infaliivelmente, havia de set· o 
r•rcsidente. De então por,dia.nta os insultos, ~s 
~·.mea· - -
passo que eea pela fo:.-ça:t)ublicn. \;eJada a en
trada. a pessoas' gradas da opposição, grupos de · 
·"apangas da g•mt:e goYernista penetravam até 
. i , a sa a para augmontar o tumu to 
t!lÍet•nal. Neste int~t·im o pt•esic!ente rh junta 
r~cebeu ainda um ofilcio da pr~sidenciu. da pro-

·; nncia no qual, referindo-:::;e a uma. reprel:nnta· 
;~ão da maioria da junta, ·Jeixou vet· bem claro o 
piano de que seria. o Dr. Gil Amóra. juiz sub
:-;tituto elos juizes de direito dr~sta comarca. 
•1uem, mais tarde, contra u. lei, prcsidirin. 
li. facciosa maio riu. da. junta. Deb:üxo de pt·e ,_ 
s:io, o presidente d ;t junta, respondeu, todn.vi~. 

~ . ""':" .. . .. . . 
. ~ ' ! 

rc~sponsabilis::.udo-o perante o go;•erno impcr·ial 
e pet·ante o paiz inteiro pelos desacatos, p()b 
desordl')m e lus f -
Por mais de quatro horas durou o horrivel tu
multo, e só a prndencia do presidente da junta 
o a. dos J~oucos opposicionislas que observavam 

... c . Yt a, o l'tS e c 10rren o esp(3-
ctaculo, é devido o uão ter corrido o generoso 
sangue cearense. Por muit:ts ,-e:t.•!s. o íH·esirlen
te da. junta r:·1andou pedir rw prcshlente cb prv
vincia garantias. até mesmo por inl.e . . tncdio do 
seu secretn.ri?,. que tambem esteve no p:.:.ço da 
camara muntc1pal, por muitas oulr:ts pessoal
mente reclamou a;; do ajtúbnte de o::- iens. do 
delegado de policia, c do commandante ;.1<1 

força, que,, _em vez <16 ~er o ca.pi~ão Piragibn 
... ' . . ~ " ,, ~ .: . "" 

alferes Jo;,ó Thomaz dos S:mtos, d;, inteira con
fiança do governo e dos· s·eus as:;eclas. Em tão 
dut·:·L emer,.enci:J. a ·hand - .,- 1 • 

junta em completo e.;;ta.d 1 de coacçõe~. re~eian
do a. ca•h momento t!c cahit· v ictirna do 11:mh:~l 
de sical'ios, ni'io podendo por fórmn. al;.;uma 
dirigir as~im os trabalhos d:J. junta. m:luif·~sLou 
a.chu.r-s~ coacto e declarou que\ uU:o sendo pos
sível proseg-uir assim. retirava-S'! para a sua. 
c,u:a. continnando no ex:::rcicio de jutz de t:it·eito 
dn. junta. apuradom o par:~ :dli · <~on,·i.J:u· ao·: 
membros :desta, a.úm de procederem rogulm·
mente ao·~ tra.onlho' d!l. !I pnraç:1o, o crn sogu ilh 
:retit·ou- : · · ~cnao ::cornp:Lnn:tao por num .iose 
de Pontes Fernanrics Vieira e pelo membro 
d:\ · junta .lo:1rptim Alves de Carvalho. Apeuns 
chegado :i cai'a de su:\ residr· ncin, o pr~sillcnt:c 
visto o disposto no :trt. _174 do re:;uh1menlo 
cleitot·al uo 13 de Ago~to de J8Si, m~mdóu 
chamar ela ot·dem d· <:: ·:~. , , •a·"o ,; ;.,-. • 
de pa:~ des te distt·icto, ·c tendo compnreci~lo os 
tt·es seg-uintes, commenda.dut· . Fr:mcisco Coe
lho da Fonseca, tenente-coi·onel Joaqúim .Tos\~ 
Alve>; Unhares e I-I.en:·ique NogL:eira. de Albn
CJIICI'que At•raes, recorreu :ünda aos juizP.;; de 
paz do districto dt! Arronchcs, o ma.is vizinho, 
e estando ncs!a capital um delll!s. o ciLl<:> d:1u 
Tibu!.'~jo Augu~to ric Abreu Lag,~. logo compa
receu, c ai::sim c:onstituicla a jonta. :1puradora, 
passou-se :1 vista. dss authenthicas e copia já 
mencionadas, :á apura~~ão dos votos contidos nas 
n1esma, ~ex:c·~pto as ~ontidas nr.s acta.;; das tres 

sec~ções da p:trochia de São José. e da de Sil:o ·· 
L11i:,: desta capital e da. da Pacatuba, por forçr~o 
da disposi(~ão do artigo 177 do regulamento 
eleitor;Jl. E tendo-se pro:::edi:lo pela forma es
tabelecida no artigo 146 do ·citado .reguiamento 

.. - .. ·- . 

dos por mim, secretat·io da junta, os nomes do:) 
cidadão;; que obtiyeram votos e o numero destes 
receb:dos, :~. sabt!r : bacharel Manoel A -

t•osw a Silveira Torras Po:·tugal, advoga
ão, residente na. Fot·taleza, 2-:SO votos e 2 
em sepu.r·a.do. Dr. Frederico Áugusto Bor
gr~s, advogado, - residente na. Fortaleza, · 228 
'VOtos. Vindo deste mo:lo o trabalho da 
apuração. o presidente da junta mandou 
affix:u· r·dit[tl na portv. do edificio da. camara 
munic:pú e publical'-o polai:nprensa., e a. junta 
consitlewu o b;tclu~rel l\IaB,Jel Ambrozio da 
~Hveit·a. Torr.~s Portugal eleito deputado á 
. :.;; 1 L : t> • s.n· ou expe ll'- e o com-
petente <lipio:na, de conformidade com o dis
posto no &rt. itl5 do regubmento eleitoral de 
A •.) • ~:\ • 

' o 
rlue fosse trn.nscripta. a presente actn. no liYro 
d" nolas do tabellião publico Joaquim Henrique 
Vieira~ e qu11 fossem extraidas có ias authen-
t1cas a mesma par;::. serem rcmettlClas ao mi
nistro do imperio, ao pt·esiuente da província e 
ú c;.:.wn.t·.tJ. dus deputados, devendo ser appensa. a. 
:llll.l1ontica que~ tem de snr remcttida ú camn.t·a 
düs d'.lontados a. rcorese11t:tcão feita e apresen
tada :.i ~junta. pe!n ~Qucionado 1Ja.charel Manoel 
Ambroúo da Silveira Torres Portag<ll. Conclai
dos por cst.a forma O$ trabalhos cb apuração, 
manrl:.;u o p1·csidedte da. junb que se bvro.sse a 
presente af;ta qu0 va~ as-;ignad'L por elle~ pelos 

: · r e ... assi-
gn:udo. bmuem Jonr1uim Alves de .Cai·valho, 
ele~l.Ol' qt1c pt·•'sidiu a mesa eleitor:~.! de S. Luiz. 
·; { -\ .) '9CO 0 

rio-c;la. junta,~\ escrêvi.-0 presirlente da. junta. 
apm·.tàorn • .iiJ!l'Jt~im Earúo::'a Li,Jur. -./use de 
l'o;t'tJ .~ F.:nuLiidcs Vici,·a, sccreturio.-Fra,t
dsc.:o C: o e/ h o da F o ;·!.st:C(t.-lmur, r i;,, .:ust: .,tllU:$ 
L:.itftfl,-c:;,-iJ,•,triqtw .;.VufJitt.' i l:a de .,tlúttfJH'~~·
fJI'~~ .11-,·,t~s . ..:..Tiúm··ciu .tH[JU•~lo ri:~ .:\[J,·,m 
L,lfJ:' .-Joaqu.:'m "1/Dt.'S clv Cll;''l)allw .-H:d,·() 
rla Costa c Si!oo.-JoiJo B(1p!ista •1Ietia.
:1[ :!JU.t'f. Ft: ;·;ut ,, r/ c.-; V id,'tl .-.lost: Cl!icdido 
Covt~!ca;tli.-.lt;rio Clt1'1:su.~lomo da SUoa .Ja
toh!t·-tu. Jos,·, de Pont"S Fernandes Vieira, 
s':'Cri•tn.r:o u•t junta, subscrevi <? <.lssigno.-0 
prcsid••nt"J da junt:~~ .Joaquim Barbosa Lima, o 
secre:at·io .Joc:é dú Ponres F0rnand~s Lima, 
Ft':Lnci ..:co co~'lho da. Fonsc,C:l~ .Joaquim José 
:\lV'e~ Linharc)o:, Henrique No~ueir:.~. de Albu-

·.: - Art·acs "'''J ~ • , .,. 

L::tze·. C. C. Fort~deza~ 2J do Dezembro do 
18~~--0 2° tr~belliii.o publico interino. Joaquim 
I-Ienrio ne Vieira.. Nada mais :::e continha n:~. 
dieta :teta. ú. qual me reporto. Eu. Cezidio de 
Albuquerque :l\f;artin~ P ereira, archivi;;ta da 
sec:·etaria do governo do Cear:l, a escrevi. 

Illm. ~ Exn1. Sr. pr0sidcntc:' da provincb. 
O Dt·. Frederico Aug_usto Borg-os, a bem de 
seu dirt~ito politieo, prc1.:isn. que V. Ex:: digne-se 
mandar dar-lhe por certid:Io a copia. das adas 
da fGrmaçiio da mesa cleitot•s.l e a da elei~.:~o 
paraum·deputado geral' a qu·e se procedeu em 



CÃs+-mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14:35- PÃjgina 9 de 48 

..... ·- ·.· ... .... _::~ ··· ,... 

264 ' .. · Sess&o en1 11 de Abril de '1885 

-1° de Dez_embro ultirr.o n:t paroc1ll!1. rlé Ma1·nn.: 
g-uape.- Nestes termos E. ·· R. 2\L- Fort~t
lGza, 16 de Janeiro de iS85.-D.·. F'r<JdCJ'i.co 
.Augii:;tu Bo1·!]es. · · . 

Sim. Pa.lacio, em For~<tlcza, iB de J:l!l:)!ro d~ 
::-... . 
Em cumprimento do despa :~ho supra,ccr~ifL~o 

qn~C: !ltc cstn. data não for~1.tn r 0n1oltir.ia.s ú pre
s · ~ia da ro\·inc:ia as co'·,iu.s das :!C tas du. 
furmação da mesa cl:-,itct·.-.1 c d.t·clr:iç;1o de um 
deputado gel·al proee.Jid:-:. ')lll 1·' à r'~ Dc1.•.'mbro 
findo na paroc·hJn. d~ 111:-l.t·ang-uapc . E:;:!stom, 
porém, nesü s:õcrctaria as ee:-ti.dões d:1s refe
ridas copi::s cr1e for;Lill ram,:- ttidas p"la junta 
apuradora do i 0 disn·icto qu(} 1:ot· .~nas pt·o
ceciet•tt a rcspe('.tl V:t apuração . ~\. p:·imoir:t e UO 
teor seg-uinte :-Certifico oue a. :1c!;a :1, ente se 
rcfGre Õ peticion:n·io õ do têor !-õeg·uinto :~ Or·g-a
niS:l\·ão da mesa eleitor~ü. Ao;: :_;(J ài~~s do m2z 
do No\'emoro ao anno to .:. 'asc:mcn o uo :'ioss 

_casa. d t C!t!Xlara m::nic:!p:ll de,_ig-nad:~ pelo pl·c
. si lentr1 da província pra.r.t ahi :n·oc:•dar-se :i 

· _.~ · :~~lhorn.sdamanh1i. ,r··s·~ntG o ~uiz 

Senhor Jesus Chl'is!o de 188,1. uesla cidud·~ d '.' 
nhr-:ng.uape, COm~rca do. m·~S!l10 n~me; destl 
p to\ 111 c1n. do Ceara~ i'' dl~tr1 elo e • ·•· • 

de paz ;n;,is votado, tenente .José u•.~ Pontes Fe;·
nande;; Vicix·a. como pr<•s.d,!r.te, e 2·~ j túz d-~ 
pê.z ju:·:lmc;ita.do, José Baptista Bra:-:il do Nas
cimento. o 3 ~ !\l:~nod Per lldh!lO B:>.:Jt:sta 
t:•rnbem ·j ur.:nnentado e os 1' e 2·1 im:no::~l at.os 
em Yotos ao -1' jutz de;paz.ambos _;m·:!.m ~.:!nt:ul0s, 
Ma~cnlino i{)drigue;: d~t Sih•il. e Fr·al!ci:>eo Ca
br·nl de :.\V~d eiro,:; tomar::tGl Lodos os re~pe:::ti \·os 
a<:sentos corüo membro,:; •.b me.-:a qtt-3 ha ele pre
sidir os tl'~b Jhos d: ~ ~!s,emb~éa el~: t·~t' :1 i q uc 
tem de funccion:Jl' na e .r:1ç:'ío a=) Gm a ~ :)utn. .• o a 
assemb~·~:~ aeral legi:,do.ti \·a. í.t:e terl 1lL:;q· 

amanhã na fó:•r:ta Ol'clen:d::t pel.) pr·e!:ii ü;nLc <la 
• .. .. - • - . 't 

· • LL~l t= •• 

art. 15 d:l. lei n. :-3029 d0 9 d'3 -bueiro de í8ji, 
declarando o presidente !l.Ch:l.l'-sn i nsttl.l Ja,h ; 
rcsp8ciiY:J. mesa. em acto st~~~lido 1~rau: :m:-,}
s~nta.Jo:: para fiscalis[l.;' os l;::Lbalhos da ,;!••Í
ção por pal'te do candi l:L to D;·. Ft·r>el·I'i;.:o 
Augu;;:io Borg-es, o cOt·oucl .Joaqu:tn .Jn;;é 
de Souza So1ub:·:~ c p:;r part~C: do csndid.üo. L:..~
charcl 2\Ianoel Atnbz· 'úo da. Sih··~ira. Tú::TC:> 
Portugal, o 11rofessot· A;;s.pito .lot·;;;e do-. :'un
tos. Coriclu!do o acto t~ or.::an:z:~do. m••"'a 
pnla -man~;ira ac!m:t di!:t, layz•ci a prc:>·:ntú a(: t:l 
qui! \"::ti ass:gn:lc!<t pelo i·· jt~::r. : de p·-;z pr ~"i
dente e mais m:~ mu!.'oS da rucs:t co::~titt~1d:l. 
Eu~ ~Io.noel :\Ia.ns0 , c~s<.: ri.\·[o do juiz <b paz o 
esc"e\·i.-Jcsé d·~ Po11L"S Fet•u:!ndes Vié1'a, 
presi•.iente.-Jo;.ú Baptis~a Brazil_ do N:-sci-
mcn o. -~ · anoe 
C\;ii..no Rod,·ig-u·>.:,: da Si h· a . - F r;;. ncisco Cd.n·d 
M ~\ledeit'os.::....o fi ;;ca.l. .Jo:\qnh1 .Jol"é ele Sonza 
Sombt·~ .-0 :fisc::-,1, Ag-apito Jorg-~ do;; Santos. 
Em tempo o fiscai ~<lo c~n: <iidato. Dr. Fre
derico Aug-ust.o Bo;·g-es. toi ~prcscnt:.tdo l'''~lo 
elP. itor Fran<::isco de Olise~1·a Ccnde e o d0 D!.'. 
Manoel Ambrozio d.1. Silv-• Ír;-1. Tot·r··s Pni·tngal, 
1>elo elcitf'l' tenente .losé de Pontes F~~!'JW.n
d"s Vieiro. e outl'o::;. Eu. l\Ianod Manso. escri. 
-vão ào juiz de paz o e:::c:·evi .-.José de Ponte~ 
Fernandes Vieira, 1)residente. -.Josó Bapti:-::t:t 
l3razil do Nascimento.-~Ianoel Per:üdinl? Ba-

ptista.-:Ma:colino Ro-Jrig-ues da Silva.-Fran
cisco Cabral de ~Iedeiz·os. Nada mais se' conti
nha n ~rn à ·3clarav:l.elll a dit!l·. a c ta_ q uc fiz tr:llls
crcn~L' e uot estar conforme ~ubscrevo c: as
sig-no.- O :;;cc1·etario, li'r.mcisco Jlnastacto 

, ' • · 1\ · • · "" i f': Ber-
na.rdo Pinheiro Tci:::s:3ira, tabellião do publicl) 
judicial e no tas desta , cidade de 1\Iaraugu:tpo 
no r Suu. :,I::t._o_:-e>taJe o 1m pr~l."ado; r1tH~ Deus guar-
<b etc. .ertt Jco que· revcn o o meu i\•ro · ~ 
not:1;:;. !lclle a J"olh.1.s 77. encont::-ei a actt. a que 
s : refere :1 petig:io supra, ::1. quJ.l ó do t!:lor se
!.::'uinte: .\o {o dia . cl•J mcz do Dezembt•o de 
18::34. :is !) ho!'as àa manhã. no edifi..: io da 
camat·a 1uunicipal destn. cidaàe de ~\hranguo.pe, 
pl.'.)50llt '; o tenon.t:! Jose de Pon~cs FPru:tndes ·· 
Vicir:!, juiz <1e paz m :tis votado, presidente, e 
o:; mcsarios. 2J juiz ch pn jur;1m0ntado, José 
Dapti:'>t:J. Br. tzi~ do Nasc_imento, e o 3~. alfel'OS 

~ 

:oJos r 'COnhecidos e já consLituidos na nv•sa 
eleitoral ; s•}ga ndo a ;:lcta de sun. instalb ção 
J!i!':1. o fim de dosignare:n os tr-;<balho~ da elei-
c;-lh de um .e1H1tanoa ;.~ssem ca gera eg-Is
laLi.vu, tomr.ram ns~~nto os ref.~ridos m0sn.l'ios. 
junto a ll13sa que se achava collocad:l em um re
cinto :';e•Jar~do JJOJ' uma dovisão, de outro de:;
tirmJo ú• rc:mi:io ia assembléa cldtoraL mas 
de modo que não impo~sibilitav:t os eleitores 
de e~pccionarcm os respectivo~ trabalhos. 
Pelo !Jl'0"idente foi dito que se ia Droccde!' á 
cleiç[~) de nm dcpuht!lO i asscmbléa. "g-, ~r·al, por 
este r!ist!'icto. ·c depois de vel'lfkacio que nnd<\ 
CO!ltlll 1l::. :L l'GS !leCil\'a Ul'll:l, oi i . 
chvi:!amenlo co'uoc:td:..t. n., t~-cnt·o da mesa. E tu 
s.-:g-1lida. d<:chr.ia o présid?JÚP., que se ia p!'o-

fó1·ma d~ lei devi:un vot:l.1· e:u um só nome em 
ce luln i'ech:.1d~1 dc\"irlnme:nte, cscriptn. em papol 
bt'3-ll<.:O. OLt auilado. n :io d,~vondo ter c~le, si
:.:·n[.!.l. run.rca ou unmc>raçãJ e nem ser tt·an:-;pa
t•cnte, clc:>ig-non p:11·a f~tzc:n· ~1. chãrna ln o mcs:.:.
rio ~1:~-no · · i p,.,.:drii:mo B .t püst~. e. p !.i':', se :..~t·et~rio 
o rív~zat'io Josó B:~!'i:is::~ Br~túldo :\aseim.ento, 
·" d ·' tl3rm.iuott clue ~c pt·ocedesse u. clumuda do~ 
clei.tore-; e sondo n. \"O i :t<;:to f·~it:-1. de r'onfot·mi
rt:~de enru. a lei; e etfectun.do o ru·:o'Jimen to cbs 
cednlas, m:!.ndon :~ 1nes:\ lavr~1.r um ,_ermo. no 
t1n ~ 1 ficou dec~:w:do o nnm!•ro de dci \OI'r:s 'ias
aipws no l"üspccLi\·o livt·o dau !1-:;si:.nutur ts, o 
~'iU~ll fui :~sú ~-nado !•elo pres:dente c mcz,1rio:.: . 
F-·:r.-se =• ·~nala~·em dn;; ~cdni~s e V(~J·ifb:iu-:;e o 
numero d~ ecnto e 11· . n ~:t e '•3 i.~ (~:-:7) que foram 

~ 1J~ ~~;~;io ·:)~·sé -Bat;~i~t<\ Bra~zil do N:c;;dmen.lo 
p:n-:\. Iel-:-~s •·epn~i-ndo eom os uernai.;; rnesarios 
õ\S letra~ do alpho.ly)to p:Ha e;:c.l'C\01'(:111 os no
mes dos ··wtados e o numero dos votos. Tormi
nad:l :1 lei.tn1·a o :ipm·;•t,~ão da~ eedl1l.a:::, fez-se 
?. lei tur:1. g-cr J dos nom•' s sob~· e os qu:1es re:a- ·. 
hira.m os -.·o i.Ós :~ori·cs i_Xmdr.n tea a cento c trinta. 
e se V• ceduli:s, c1ue ;:;fio~ Dt·. Fre le rico Augusto 
Bor g-ó3s, - :: dyog-:1.:lo r~sid0nt~' m1. fort::dcz;.l, 
:'CLen t.:l. G. s;~1s voto~ (76) ~ b:1.charel 1l~tnoel 
Ambrosio da Silveit·a Torres Portug-a.l, sessenta. 
e um votos, (ô1). Esta li:;ta foi lida em -voz 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14 35- PÃjgina 10 de 48 

'sessao em ·11 de Abi·il de 1885 265 

porta do elifi !i? 

Campos , F1·anl~isco dM! Ch::g:.s Nepomuccno 
e Sil ya, }.-laximo Rod1·ig!les Rumos, Agostinho 
Luiz da Silva, Padre Anas·aeio de Albug11erque 
Bra.ga, Cn.ndido Guerreiro do Brito, Luiz Coelho 
da Silva., .Jo~ó Thomaz FHçanha. Francis.::o Can
dido das Chaga.s Souza, Flavino d~ Vasconcellos 
Bahia, VírüLtoc Jor~q uim de Araujo R"'go, F lo-· 
rcn;io Baptista. Fem:ira Br;;.g:~. ' Nel-on Bri
gido dos Santos, Manoel Martins de Ct\Stro, An
tOnio Leite Cha.v~s- outra vez- i\bnoel An-

ctoria, qu'~ me foi conferida. pelas Ul·nas. 
Só uwa falsa apreciação do papel, que meu 

comper.idor a.presento11 à camara com .. o titulo 
de dipl· ma, poderia. produzir est.:1 estranha in
versão de papeis,-de e:;ta.L· o meu- contendor, 
der1·otado nas urnas, com as hon~as de deputa-" : 
do eleito, e eu o vencedor na posição d9 simples 
cont··stantc ! 

Ninguem ac1·editaria em-semelhante anoma
lia, nem mesmo o mell ro rio com "ltidor, 

tOnio Ferreir~~ .Maia. Antonio Moreira de Sonz:L, 
Jus tino Fer!'eia de Man io, .Antonio Pc~t·eira da 
Graç.'l., J.osé T~trg~no d:1. ~itveira, Pedro 8_ombra, 

quando, ampat·ando-se ao an·oja. lo apo10 Jo .JUlz; 
de dil·eít6 J'\aquim Barbosa Lima, p1·esidmte 
da ju.nta apura_do1·~ do io d.istricto eleitol•:tl do 

• ;·t • 

niáo Ferreira Lima.,Ma.noel Eloy de Hollonda, 
:Manoel Ribeiro de Farias. Antonio Pcrcit·a de 

· d Pon-
tes Fran:!o, Vic0ntl! 'le F'rl!itas Pinto, Joaquim 
Fernanrles Basto•, Clarindo Rodrigues. de C.tr
valho, 1\Lnocl Vnlentim de Almcid11, F1·ancis:.:o 
~\.lves Pcreirs, Protazio de Oliveil'a Marques. 
Em seguida. e depois ·de lavrad~ a presente ac ta 
queimaram-s0 as cedulas qu ~ foram apuraias 
promisr;uumcnte; e bem assim foram cxrra.hid:1s 
3 <~ópi:ts d··sta. ac:ta, d!t formação da mesa 
c das assignsturas dos eleilore;; do livro cs-

ecial c.e devidamente assío-nadas e con-
ccrtn.las pelo tlb(~lli:Io respe ~tivo, or·' enou 
o prGsidente que fossem remettidas, uma ao 
presidente d:L província , outra ao prcsi-

coira !'cO D1·. j ui:r. de direito d.:t comar(.;a 
da. Fortaleza. cab·~ça deste dtstricto eleito1·al, e 
cstanlo as'5itn findo o proc~s'3o eleitoral á 11/2 
hOL'd d L tarde. E para. constar lavrou-se a pre
sente acta que vai assignad,l. pelo pro,.idente 
e mesa.l'ios. E eu, José BapLista Br.tZil do Nas
cimento a. snbsc1·evi c assiguo.-José de Pontes 
Fernandes Vieira, presid,~nte ; J~.sé Baptista. 
Brazíl do .Nasc imcntfJ. sec:-etario ; ?IIano~l Pe
r<lldiano Baptista, Marcolino Ro.lrigues da Sil
\·a, Ft•a.nci~>cO Cabr:tl de Medeiros, Joa.quim 
José de 5;ouza Sombt·~, fiscal; Aga.pito Jorge 
dos Santos, fiscal. E. o que se contém na. rofe· 
rida a~·ta., qu ~ fi.elmenle copiei dt> original a 
que me reporto. Dou fc. Marangnape, 1° de 
I'ezembro de 1884.-0 tabellião p11blico, Ber-. . . . ' . ~ 

na referiJa. acta 1ue copiada fõra, e ao men li
vro de nota~ me reporro e dou fé. Marangunpe, 
17 ue Dezembro de 1884.-0 tabellião publico, 
Bernardo Piuheiro Teixeira. Na la mais se con
t :Hha em ditas eeNdões. as qua"s me r~por~o. 
Eu Ce1i fio de Albuqu0rque :Martins Pet·etra , 
archi.-ista da Secretaria. do Governo do Cra.rá, 
a eserev . S(lcreta:ria d.o Governo do Cettrà, ZO 
de Janeiro de iSS5 .- O secretario Fnmci:;
co Sà. 
• Reconheço a pri.ma supra, por ser de meu co

nhecimento; dou fe. Fortaleza, 20_de Janeiro 
v. u.-· 34 

, -~ · 

emb traços a mett reconhecimento:;. 
Foi. entretanto, origínalissíma essa apuração, 

a ue diz ter )rocedido a.{ 1telle ma,.,.istrado. em 
casa de sua. residencia, sem numero lega.l de 
p1 esident s de assembléa::; eleitoraes. e em que, 
sem o menor e•cr.ipulQ e com a.1ulaciosa vio
lencill. da lei. foram annullados cinco c:ollegios, 
pondo-se :i marg~m 61..7 eleitores! 

E o queaínda é mtis curioso, pa1·a não dizer 
irrisorio : quando o j11iz de ~.lircito, denois de 
tamanha hecatombe, devia concluir, por força 
da l·i, c1ue foss ~m os candidJ.tos o;:' 2u cscrtlti
nio, visto nem tim delles ter rennido a maivria 

1 votos <10 e er ora o que compare eu a 
ção, eil-o que com menos de um terç~o de votos 
constantes das a.uthenticas proclama deput~do 

. ! 
o 

Julgo ocioso a este respeito enLrar em larga 
demonstração, n<io só, porque d~scanso intei
ramente no critel'io do illustrado relator e da 
nobr13 cornmissão, que .t~m sob as y istas todo.:; 
os documentos necess~rios à elucid.9.ção d:l. ver
dade, como tambem pot·que o mro smo papel, CJ.UC 
serve de diploma a. meu c· mpetidor, é a prova 
irrofra.gw-=1 dess ~ vedad:Jiro estelliouato pra
ticado contt·a a genuina ex.pres~ão das um:.\s do 
1o districto eleitoral do Ceará. 

Entretanto, como não se tenh::~. desdo o co
meço, ante os Srs. secreta•·ioa da 111esa. provi
sol'ia., attendido deddamentc para :t le.;itimi
Jadc do diploma, de que fui portador; como 
ainda posteriormetlte não me fosEO dada a 
honra de H ma t•eclama.<;.ão justa. pora.nte 
a cams.ra, vmgan o es e mo o o :-. ~ ~ 
eommottido pelo jniz de direito, Barbosa 
Lima ;-sou força·lo por esse erro lamcnta.vel a. 
ac~eitar contra todos os cstylos e contra todos 
os pr-incip1os de justiça, o posto de contestante 
de 11ma eleição, que den-me o triumpho sobre 
meu competidor por uma maí.o:.-i!i. de 37 votos 
puros e io ~·ontesbvcis. 

A confi.an<;~, porém, q ne al~ntr.-me,-dH no 
l:'eio d"esta rPsp~itavel comm1ssão · encontrar 
:.final a. re1)aração da iniq uida.de até a.gora vi
ctoriosa.,-anin:ii -me a. pro~eguir na sustenta;.. · 
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· ção de minha -causa, tornando potente o direito 
que me assiste. · · 
. -Fal-o-ei do modo o mais conci~o possivel, 
entregando quasi que exclusivamente i illus-

.. tração e integriJade de meu::;.honrados juizes a. 

Ora, em face de tão valioso docui!lento. onde 
-firmar a_incomp2tencia. do iu juiz a.~ paz da ca;;. 
pital, Pàdre Luiz Vieira Delgado da Costa Per.;. . 
digão. para o ·exerc: cio de su:1s funcções ele i to
ra.es ? Nunca meu contendor esteve convencido; 

dedueção das provas concludente ' 
panham a presente exposição. . 

Apenas por noticias vaga,., e pelo que consta 
da cópia da. ada da pretensa apuraÇã · -
dida. !Jelo juiz Lie direito, Barbosa Liwa,- te
nho conhoc!mento d .. s nullidades arguida.s por 
meu compec.idor relativamente á..:; eleições de 
algumas paroehias do 1° districto eleitoral' do 
Ceará. 

Como é prescrilo tf:rmiuantemcnte na lei, 
não foi:.J·em!~ttida à Secre~aria da camara dos 
de pulados um!l. cópia d'aq t.:ella. act:l~ a q un.l 
de\'ia ser appens:L a. cont~'stação, que se diz. 
meu conteadur npresentãra a junta a ur .• dora. 

1r-se- ua. que os proprws ::-.utores e lirça tão 
poueo decente se envergonharam de offerc ~:el·a 
de promp.to ao cxam~ criterioso e ddido de ho-

~· ..... . 
A:::sirn. pois, é q uasi po1· m~ras in formaçõei;. 

que entro lig·eirameute n~l analysc da..:; nulli
dades ( ue meil eontendor wuitos Jias de oi~ d 
se ha.ver declarado der·rotado, anóo.r <;atac.do lhar vicias ntdieatJ$ no collegio da. Pacatuba, 
em todo o proces:;o ele:itor~l do 1° districto do onde foi mais cousideravel a minha maioria de 
Cea.rà. · votos. 

Consta-me, por exemplo, que meu compe- Assim julgou meu contendor ter encontrado 
tidor <.:onsidera nullas as eleiçõ2s da 1:1, 2:~., 3::1. materia. para. seu suspirado a.nhelo na organi
secções d:\ parJchia de S. José, b ~'m •:omo da zaç~ão dn. mesn. Jaquelle collegio, onde~ aflit-rna, 
4a. secção. fr~guezia de S. LuL:, toda.s d,i ca- -qlte fizer;:m parte da mesa eleitoral pessoas 
pital. sob pt·et•>xto d: ser inco::npetente o 1° estranh:1s i turllla dos juizes de paz do qua
juiz de p:tz,Padre Luiz Vieira Delgado da Costa trienio em ..-igor. E' isto exacto; mas f..1i feito 
Perdigão, qu~~ na fór:na. da lei, concort·eu )U.rn. com todas as form~lida r · 
a. orgamsaçao as me~as e ettora.t!S das .dilfe- lei, c como se torna evident:l d!l. minuciosa 
rentes secções, e presidiu a mesn. da séde do cert·idão, sob n. 2, donde se vé : 
dist~icto dG paz . Rts:ia rneu compet~dor essa i, o Um ofllcio do 1o ·u1z de az d~ Pacatuba 

, o -< -- - a.o pr.~sideote da. camara. da mesma villa, pe-
qvelle 1° juiz de p:1z, P!tdrc Viera, pr~stado diodo p1·ovidencias àcerca da cons~rvaç~ão in
juramento du cargo, dentre do anno em que JeviJa de alg-uns cidadãos na lista. de juizes de 
lhe competia fun:;cionar. paz e 1Jpplentes rlo djstricto, os qua.es pot· mo· 

Sem d~mot·ar-me na apreciaçãÕ de tã~ futil ti\•o.,; de intetnpatibilidad8 manifesta hayiam 
motivo d9 nv..llidadc, quq está cathegoricamen- pet·dido os 1·~spectivos logares ; 
te refutado na legisla~~iio rüeitoral vi;;entf:,- 2. o A ~~cta da sessão da. eamara municipal~ 
art. 118 rlo d'~c. ele 1:3 de Agosto de 1881; q11e em que s} deu a eliminação dos juizos de paz e 
faculta. aos juizes do paz prestarem juramento su pplentes incompatibilisa.tlos ; 
na propria mesa eonstitnida pn.t·a n. eleição.- ;).o A acl.a da orga.niz::ção da mesa eleitoral, 
limoto-me a chamat· a attenção clest:t illustre f ·i ta d•J conformid::.do com aquelle act9 da ca
commis~ão pat·a a certid:io sob o n. 1, 0m que mat·a mt:nicipal ; 
se acha plenamente ,·erLiflcado: 

4.° Finalmente, a ac!ta da eleição, em que 
1(). que o refGrido juiz de paz, con\·idndo pela. meu contendor. a.li:is representado por um ad-

camna a prP.s~a.r juramento, ~tlgum telllpO de- VJg .. do 0 ·chefe polilico da lo::alida.,lc, nem um 
pois de eleito, deixou de fa.~·'l-o por gra\'e in- prote..:to, nem S"'qu_ei- recla. n.rac. i!o apresentou 
commodo de saude, comv consta tle officio seu 
áque a corporaçao ; _ 

2°, que mais de dous mezes ant"S da eleição
e em plena se:ssão da camara, da qual meu com • 
petidor e eu somos mc'?bros e no:;; achavamos 
pres~ntes na occa;:ião. foi deferido juramento 
ao mencionado f o juiz de paz. sem a mínima 
reclamação de quem quer que fosse; . 

3°, . finalmente, que durante o actual f!Ua
trienio, nem ~nte:::, nem depois daqur~lla solem
nidade do juramento prestado, a camara muni
cipal .fez a. mrmor alteração na lista de juizes de 
paz da,_capital. _ . _ 

. bros da mcs:t eleitoral. 
Poi:teriormeute, segundo mé consta, meu 

compr.,tidor, convencido do procedimento legal 
e correcto da mesa c~leitoral de Pacatuba, pro
curou eruprest:n·-lhe má f~ e fraude, mandando. 
para üso, dar uma justificação, em que S3 pro- 
v;~sse que dous vereadores de sua. parcialidade 
não for<tm convidados para a sessão- extraor
dina.t·ia-da cumara, em qúe se effect~u a elimi
nação de uu1 juiz de paz, e .considerou-se ex
tincta n. turma dos supplentes por não haver -:
ma~s cidadão algum votado. 

-
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_ Mas, s':lmelhante ardil fica completamente 
desfeito em face da certidão, sob o n. 3, da 
qu· d consta o teor da portarta do presidente da 
cam>J.rn. m:.~nicipa.l, com-ldando a. todos os ve
reádó~ês para o fim especificado na mesma por-. ' . . - ~ . , 
mesma camara, cet·tific<~.ndo a int;mação ou 
avi-.o f~ito aos vereádore<; que _encontrára. · 

Releva a ui fazer uma considera ào im or-
tante, pat·a afa.<tar qualquer idéa de fraude ou 
roi fé no acto da camara, e ó que: o cidadão 
Roget·io Accioly de Vasconcellos, eliminado da 
listn de juiza• de paz do distt"icto de Pacatuba, 
por havei'- se mudado para outro clistricto, é p1eu 
co-religionario e amigó pat·ticular, tendo dei
xado de votar, berri como um seu irmão, L·w
rindo Acc1oly dc!Vasconc~llos, taml.lem eleitor 
na Pacatni.Ja, por imposição que receberam de 
seu pai, homem sex'lgenario. qti~ não teve for-
ças para rests it· as tnswunçoes s 0vao os.! 
de Alme da, rabula e chefe da f1·acção politica. 
de m':u ~orupetidor naq uella localidade. 

attenção desta nobre commissão, para a jtlsti:fi
cação, sob o n. 4. em que se corrobora os pon
tos acima indicados, e se p1·ova quo nenhum 
valor pô le me:·ecer á justificação mandada pro
duzi•· por meu competidor; poJ•quanto, figuram 
na mesma corno testemunha-; partidarios ft·ene
ticos e int~r ·s·.ados na eleição do meu competi
dor, taes cotuo: Estevão José de Almeida, chefe 
ostensivo .. b parcialidade do meu contendor e 
seu fi;:;cal n::~. Pleição, em cujo proce~so, . en~re
tanto. n:'io animou-se a apr~se:tta.r a m:us suo
pies rechrnação; Anton:o Accioly d::~ Vascon
cello~. <1filhado c pe~soa de Estevão; Ignacio 
Soares ele Almeiâa, sobt·inho e Htilhado do mr!s
ll!O Estevão; Luiz Carneiro de Souza, chP.fe da 
p:trciali bd"' pau,ta ligada à d) meu competidor; 

. ,, · marca. 
que c concunhado rio mencionado Antonio Ac
cioly d~ Vasconcellos, sub-chefe da fracção de 
meu ctmtendor. : 
M~s qua.nd~ esses motivos de fundada suspei

ção não prevalecessem,a justificação era contra
rio. cita lo documento n. 4, produzida com te~
temunhas maiores de toda excep~ão, pessoas 
quali:firadas ,e dignas detoda a fé por sua inde
pen.iencia e posição social-era mais que suffi
cieri.tc· para reduzir à e:s:pre,são mais simples a 
prova, que pretendeu fazer o men compe;... 
tido r. 

Antes de concluir, julgo de ·meu dever invo
car ainda a attenção desta honrada commisão 
para os docum·~ntus sob os ns. 5, 6 'e 7, certi
dões de accordãos da Relação do districto,=que 
a respeit ' de dous eleito~es Eu~enio M.a~ça.l.e 

, 
gorasse o alistamento anterior, de que foram 
indevidamente excluidos pelo juiz de direito 
Barbosa. Lirna. Esses eleitores hcinrar~m-me 
com seus votos ; e porque tornou-se conhecido 
qui) sutfragar am minha caulla, não foram seus 
nomes incluído~ na relação dos eleitores da 
2a. sec.;ão dá. capital, a que pertenciam, pelo 
que foram s-;us votos tomados em separ:tdo. . 
· lgu d procP.dimP.~to teve o r·cf,~rido juiz de 

direito com o cíd~dão João Ferr··ira do Valle. 
que comparecendo na 4a. secção da capital 
(S. Ltliz) para votar, a mc-,a em sua maioria 
da pll.rcialida !e <le meu contendor dJcidiu que 
nao osse a m1 i o a vo , ~ 
li.;;ta dos eleitores o nome do twmcionado ci
dadão ! 

urna. 
Acto continuo, na mesm~t secção, eu proprio 

recebia das mão;; do fiscal de meu competidor 
uma chapa e dava-lhe o meu voto. emq_uanto 
o meu contcndot· votava. em si p~:oprio ! 

Pois bem, é em uma.. eleição desta ordem, a 
que presidiu a ma:dma lealda le a pa: da. mais 
plena libet·dade, que o meu compAttdot·, em 

• 0.: (-\ -

nos circulo~, onde não pôde !';Gr vantajosam~nte 
contestado, que houve pres;;ão sobre o elelto
ra.do, fraude, vicias, c quantas outras cha~as 
..,.as tas em ta matena.. • ntre .n o, e prects 
~ol.ar-se que não ha noticia de um só cidadão 
que soffre,se violenciá. ou compressão para 
sulfra..,.at' a minha causa.. O documento n. 8 pro-

o - • 
vou e~hul.>et·antemente e sem contestaçao possl-
vel, que a nw.ior p:trte do funcdonalisz:no pu
blico do 1 o ci,·culo acompanhou a ,ca.nd1datura. 
do meu contendor. 

A' essa I"elnção por ~n:t natureza incompleta, 
c ~ô rcf'Jr0.nte ú enpita.l, póde-s~ ncl!~es~~!lta.r 
os nomes da muitos outros funt:ctonarxos ; 
como: 

1o o d"leg-a.tlo de policio. de Sourú, Jo:;e Fer
reira Sall~s. que ea.balou de~bra.gamente em 
favor do mf:lll competidor ; 

2" o delr)i!ado de policia de Paca.tuba, Luiz 
Carneiro de our.:1.: 

3o o promotor publico do Aqu~raz, tenent:
coroncl Seb:\stião Simão Branq~nnho, que nao 
fez roysterio de suas constantes e~cursões 
elt~itoraes em bem da causa. de meu conten-
dor; -

41~.o promotor publico ;Ic M~r~nguap~, ba- ,_ 
chMel Franci>lcO Bapt1sta V1e1t"a: alem de 
outros. que ndidos ao numero p;;bhcado, ele..::
vam a mai;; ae 100 eleitores ! 

P <ll':l. p.-evenir qualqt:er . objecção de meu 
competidor, · cumpre· aqu1 ·~ d1zer · que dos func-: 
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ciona.rios citados, dons for8.m demittidos mnito 
témpo depois d,l eleição, o delegado dG policia 
de Soure. e o promotor publico de Aquiraz, 
que sendo leigo, foi a. promotoria sollicitada 
por~ 1.1m. mor,-o rec~ntemente_ fo:I!l:;do. 

pelo facto de :-el-o, ,jãmais deve abdicar d~ 
='U:l dignida.le pes~o:tl. A sua honra e o amor 
de si mesmo. semp1·e superiores aos intere:::-
ss.s os part1 os, e\·em ser para to os a. garan
tia de ju~tiça e moralidade. 

Fui victim.:1. de um juiz de direito ceg-amente 
p:~rtida. rio. meu inimigo pe~so~ l. que não sa
tisfe! to com toda a sor·te de o.busos e vic·lencias 
que des ~nvolv-eu em sua comarca para. pr.3ju
dicar o m~u direito, aind:t. conspurcando a lei, 
investiu a meu competidor do diploma q nc 
legalmente me cabia. -

_Peço a benevola attenção desta illustre com-

Certifico que, em virtude da. expressa reeom- , 
mendação do p1·esidcnte da proviúcia, de 7 do 
Julho de mil oitocentos e oitenta e tres, convi
dou-se, por offit:io de 31 do mesmo m~z e 
ann~. para Yir J?r~ s_ta.r :ju_r_amento nes~a càmara 

quatriennio vig-entP-, páur1~ LuLr. Vieira Delgado 
da Costn. Per.ligão, deixando de o Íl:lzer, na c. 
oc:t•asiào, pot> motivo de grave encomm•:do de 
sau 1", eon ot·me a resposta rece 1 a, ten o-se
lh"l. dep~is, deferiJo o jut·amento do estylo, em 
sessão ordinaria d:t me~ma camara, de vinte e 
seis de ~eJ:embro de mil oitocentos e oitAota e 
quatr-o, a rêquerimento do vereado:· Dr. Frede
rieo Augusto Borges, ~chando-se presente o 
dito juiz. 

Certifico, mais, não e:Iistir acto :llgum ,da 
cama.ra municipal, antes ou depois do predito 
,juráweoto, que tenlla eliminado alguns dos 
· · · itos em mil oitocentos e oitenta 
'e rlous, OLt sells ~upplentes, e que tenha feito 
:1lteraçã~ ~a. ~·.espectiva ordem. -~~ 1a e pa~sa<:ln 

da Fortaleza.. aos oito dias do mez de Janeiro 
de mil oitoc'entos e oitenta e cinco. Eu Julio 
Cezar da Fonsf3ca Filho, s~.::retario da camara 
muUlcipa a •or eza. a escrev1 e assigno . 
Julio Ce;ar tl.a Fonseca FtllL·J. 

Em tempo: a recommen J:J.ç:ão da. presidencia 
da provinc1a, de que trata a presente c"rtidão 
in 2Jl·i; i cipio, tem a. data de vinte e sete de 
Julho e uii:o de sete do mesmo me~. como nella 
s"l lê. Era sopra.- Eu Julio Cezar d:~ Fonseca 
Filho.secretario da eamal'a,o es~revi e assigno. 
-Julio Ce:ai· da Fonseca Fitho. 

Reconh,ço vcrJa~eir:t a fii"mn. infra, de .Tulio . 

Doc. n. 2.- lllm. Sr. presidente da ca
mara municipal de Pacatuba.- O Dr. Frede
rico Augusto Borges. a bem rle seu dir0ito po
lítico. req•1er ~" V. S. que se digne mandar o 
sec1·etado extrahit· dos livros competPnt.es cer
tidão das s~>guintes peças: 1'' otlido do juiz de 
paz, presidente da mesa. eleitoral, representan
Jo a essa camara contra a manutenção J~ jui
zes d'~ p •z e supplontes que ~e ach;tvam jà fora 
dos respectivos logares por diversos motivos de 
incomp • tibili la..le ; 2. o a acta d,~ eliminação 
dos dito,; juizes de paz e supplentes ; 3. o a ~cta 
da org,~nis~ção d ~ mesa eleitoral ;A.') final
mente. a acta. da eleição pt·ocedida. no dia '1.0 de 
Dezembro do a nno proximo findo. 

Nestes termo~. E. R. M.- Fortaleza, 8 de 
· 885.-- Vr. Fredc,·ico 4ttgusto 

Su1·g,:s. _ 
Cor..1o requer. Pacatnba, 8 de Janeiro de 

Outro:;im, si consta que a camara, antes ou 1885. ~1;[ a11.oel Be,'l.to Fer-ro::. .. _-
depois desse juramento prestado, tenha, por Sabino Maria da Sil'ta Coutinho. s~Ct'<'\tario 
qualquer motivo ou sel!l ell~. elimiuado .:!lgurn d:1. IllusLrissim:1o camara municipal . da villa da 
dos _juizes de paz el<>ito-s em :l882, ou seus sup- Pacatuba, por nomeação da. mesm:t, etc. 
plentos; bem como si a m~sma camara, C·~rtifico ern virtu Le d\l despacho supra. que 
dentro do actual qua!rtennio, te:n praticado o offici.o do j•tiz . de paz, presidente da mesa. 
alguma alteração na. ordern do~ juizes de paz e eleitoral, dirigida ã. camara. municipal, é do-
seus supphntes eleitos. Assim; E.R.l\1.-For- teor se~uinte: -~ 
Uüeza, 8 de Janeiro de 188<1. - Dr. Fl'ccb·ico Villa de Pacaluba, em 27 d e Novembró de -
At~frustÕ Bo1·ges_. . 1884.~ Illrus. Srs . Para regularida~: da 
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mesa eleitoral desta parocbia, da eleição a que 
se vai proceder no dia 1o de Dezembro do cor
rente anno, represento a essa earnara contra a 
manutenção do juiz do paz Rogerio _ Accioli de 
Vasconcdlos que perdeu o log:n· em virtude 
de resi ir no 1sr.rtcto e uayu a, em como, 
de Marioel de Souza Lima, · I;;nacio Soares de 
Almeida. c Ma.r1:oeL Hermino Cabral, supphntes 

Mu.nor--1 Bento Freire. Aos 28 d·ias do mez de 
Novembro do anno do n··scimr•nto de Nosso Se
nhor Jesus Cbdsto de 1884. nest:l villa de Pa
catuba~ no tJaço municipal, pelas 10 hora;;; da. 
manhã, presentes os Srs. : tonent~ Manoel 
Bento Freire, .Manoe 1 Ribeiro da Co<;; ta. Sapirá, 
Francisco Antonio de . Souza, c supplentes c •n
vocados Antonio Amaro Soares ~ Cosme No-

. gue1ra da Queiroz; sob a pre;idencia. do pri
i o abro-s'l a sessão. O residente de··lara 

que convocou a camá.ra ex.t:·aordina.f'iamente, 
para se r e sol ve1• ácerca da classificação dos 
juizes de P.nz do districto de~ta v_illa, o que foi 
poso em a , 
mar::1. resolveu, em vista da. representação do 
1 o juiz de paz desta parochb., representando a 
esta camara contra a manutenção do cidadão 
Roget·io Accioly de Vasconcdlos, no cargo de 
3 >;juiz de pa.7.; ~h noel de Souza Lima., no d:~ 2" 
supplente; Antonio Acccioly de Vasconcello ~, 
no de 3o; 1gnacio Soar0s de Aleteida! no de 4 11; 

e Manoel Hormino _C 1bral, no de unico imme
diato a c.,tes; o 1o, pell\ razão de ter ficado mo
rando na Guayuba, que, posteriormente 3. sua 
eleição. foi CI·eado districto de paz pnr lei pro
vincial n. 1985 do 12 de Agosto de i8ti2; o 2°, 
40 e 5°, p_or terem nc<>itado o cargo de suppl~n
tes de juiz municipal desta termo; e o 3 •, fi
nalmente! por não só morar naquelle districto 
de pn de Gnayuba, como por ter sido para ell<", 
1) i r , · ~· .' · . . ., 
eliminar os ditos cidadãos da respecti,•a li~ta e 
convidar, p3.ra. completa.r a lista dos juizes dP. 
pa:r.~ o 1'' supplente Luiz Carneiro de Souza, 
que occapará o quarto logar. P··lo que ficon a 
lista d lS juizes de paz do districto·'desta vil ia 
assim orJranizaJa: Juiz de paz do 1° a.nno, o ci
dadão Manoel Amaro; ·!ito do z:~ anno! o ci
dadão Jo~à Martins da. Silva; d1to do 3~ anno, o 
cida.êl"ão Rnymundo SiqueirD. de Souza, e do 
quarto anno o cidadüo Luiz Carneiro de Souza. 
E porque nenhum outro cid~dão o.btivesse 
numero a.lgam de =votos para 1mmed1ato aos 

supplentes além do eidadão Manoel Hero:iino- -
Cabtal, que foi eliminado comó acima. fica de-
clara !o, bem como o :."oram os tresnltimos :>up- __ _ 
plentes; a C.•mara declarou que nêrihum sup
plente de .juiz de paz existe para or"'auizar a 
respectiva t::sta, o que se communicou ao 1() 
juiz de pa.% e aos demais _juhes, remettondo-se 
á.tuelle n. lista respectiva, conforme foi por .- ,. ·.' . 

acta da iustn.llação d:~ mesa parochial Ja Püca
tuba, organi~ada no dia 30 de Novembro de 
1884, é do teor seguiub : Acta da. inst::l.lbção 
da mesn. parochial da PM:üul.la, para. a eleição 
de um deputado ã Assembléa Gerr.l Legislativa 
p-üo ·1 ° districto e!nitoral de que faz part~~ esta 
p :,rochia. No dia. 30 de Novembro do anno de 
1884, às 9 hol':ls do dia, 110 paço da camara 
municip_al desta vilb, pi·es7:1te:;:; . o j1Iiz de 

az ma1s votado dest~L · at·ochLa, o cidadão Ma.-
noel Am~l.l·o, como p:·esidente, e dos outros 
quati'o membros que são o 2~ ,juiz do paz da 
wesma p&rochia, o cidadão José :Martins da . . . - . 

' ' co de Sou;=::t, e por não haver no districto 
imme:liatos aos juizes de paz, coafot·me foi 
communic:~do pela camara m:IUicipal, a eli
minaçfi:o dP.lles pOL" tr:!rem aceitado a nomea
ção de substitutos de ;juizes rnuo.ici'paes; o 
presidente da mesa cx-'l:i do art. 98 § 3o 
in-(tna, designou os cidadãos Cicet·o Franklin 
de Lima. e Sabino M:>ndes Vieit·a, eleitores d:1. 
pn.ro:::hia, os qu~1.cs acha.n lo-se prr>sente ' • to
mara.n ~\ssento, o o p:-esidente decbrou fi;;!l.r :1 

mesn. coastitu id t. Em segúida, os el·itores 
l~nac:io Soa.res de Almeid~ •. João Fernand1~s de 
Atmeida e Bernardino de Sénna Gadelha, :l.pre
_seotD.ram par fi~c:1lis!'Lr O:'\ trab tlbos da eieiçã() 
por part~ do candidato, ba ~h:=t:rel .Mano·!l Am·· 
bi"osio da Si~veirn. .Torres Portug::~.l, o ele.itor 

~ v • • • 

tudo em faee do art. 131 do t·egulamento de 13 
de Agosto de 1::381 ; d:~. mesma fórma foi. pelos
e!e:torcs Raymundo Fernandes Correi!\ de 
Araujo, João (}l.rlos da Costa Pinheiro e Ma-
noel Bento Freil'e. apresentado o eleitor. 
Balth:.tZM" Fcrreir!l. Lima, para fi:>cnlis·n· os. 
trabalhos eleitoraes, por . parte do eandídato, 
Dr. Frederico Augusto Borges ; ficando com
prida s. disposição do§ f o do mesmo art. 131 
do regulamento. E não tendo h·t\"'ido nenhum 
incidente, o pre;::idente mandou h.vrar esta 
acta, com a rectificação seguinte : . o nome do-
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3o juiz de paz, membro desta mesa. é Ray
mundo Siqueira de Souza, e não Raymundo 
Fran:!isco J.e Souza, como acima se eséreveu 
que vai por todos os membros da mes·-1 assigna
da, commigo. Seb:Jstião Ribeiro de i\lel!o, escl'i-

ra, JUIZ de pn presidente.- Rayniundo Si
queira do~ Souza.- José Martins dL Silva.-· 
Cícero F'ra.nklin de Lima., mesn.rio.- Sabino 

-;teYao .... be e 
:fiscsl. - Bn.lthazar Ferreira Lima, fi:;:cal. 
certifico mais que. do livt•o das adas das 
elei<,;ões desta pMo~hia. de Pt\catuba, const::J. 

.charel Manoel Ambrosio da Sil veil"il. .Torres Por
tug,,l e Balthazar Ferreira Lima por parte do 
candid:~.to Dr. Fre lerico Augu-;to Borges.· 
Finda a veta~tão, lavrou~se e encerrou-se o 
termo :de. assignatura de eleitores . . . . 

que a a::ta da eleição pt·ocedid~1. nesta fregue- para q ualrepartiu 
zia, no di:l. 1 u de De~embro de 188-l, para um as lettras do alphabeto pelos outros u·e, mesa-

- deputado a $SSerobléa ger~ü l•'gislativ:l., é dt' rios que escreveram suas relações dos nomes 
teor segt~inte : .A.(~ta da eleição para nm de- 1 dos vota los-por algarismos successivos da nu
putado á. a'semblé~1. gera}: legislativa, pelo 1· mer •ção natural, tudo conforme o art. 146 do 
distri::to eleitorsl dest:1. provin,áa. de que faz mesmo regnlamento. . ~ . . 

; . .. -' .... 
ceiçlio J.a viiln. de Pacn.tuba. Ao 1' dia (lo mez 
de Dezembro do anno de 1834, pelas 9 horas da 

an 7 o Pa d ·1 • M ici · l 
villa, pt·e,;r)ntes os cidadãos !\hnoal Amora, 
fu juiz de p· z. prc.~idente da mesa eleitoral,'·José 
Martins da .S~lva e Raymun.io SiL!u.eira de Souz 'L, 

Ju :zes e paz, e o 1 res, ma.)or 
Cícero Fl'anklin de Lima e Sabü1o l\fend ·!~ 
Vieü·a. tod. s, como mesat·v1s, a qual foi ins
tall::da de vespera como preceituam os arts. 98 
e 99 do regulamento de 13 de Agosto de 1881, 
declarou o presidente que· se achaV'a. constituída 
a m··~a para se proceder á eleição de um de
putado á ~•ssembléa geral lr!gislatiYa-pelo 1° 
distt·icto eleitoral desta pr.)Vincta, de que faz 
parte es~a parocbia •. e desi.gnoo para s•~.r~ir de 

. , 
para faz.,r a chama.J.a. dos eleitores pela lista 
que lhe foi remetti.Ja pelo respectivo Dr. juiz 
d direit (l ar· : · 
Souza. lmmediatamentG, havendo-se procedido 
á chamada dos 95 eleitores constantes da mes
ma lista. remettida pelo respectivo Dr. juiz de 
direito. e na ordem do alistamento a (! udiram á 
ella 77 ehitores, cnja. cham:,da ficotl concluída 
âs i2 horas e meia do dia. P.:l'der;U11 o direito 
de votar GS eleitores seguintes: João F .tc:undo 
dos S mtos. Manoel Joaq11im da. Costa Nogueira, 
Dr . .Ma.noel Juvcnal Rodrigues da Sihr<1, Ole
gario .Maria da Silva Coutinb.o. Antonio de 
Sall··s Bomfim, . .Antonio da. Co~ta Albano, Joa
quim ~oguGira de Freitas Sobrinho, Jos4 
Thomaz de Mit·anda, Franci,:;co R.o.i rigues Mar
ti ns FranC!o, Manoel Rarros Fer1·eir:t Lima., 
Izael H :mnenegildo da Silveira, Joãn Facundo 
de .Menezes Füho, Laurindo Accioly de V8.s-

• • • (.) 't 

Manoel Au~usto da Costa Pinh0iro, Ra.ymundo 
Vit:tor ·da Costa. Raymundo Vicent':l Ferreira e 
Francisco Ferreira de Barros, os qaa"s não 
a f;Ud i ram á chamada. c nem se apresentaram 
antes da abertura da urna .. A proposito qUe 
cada eleitor comparecia exhibia seus títulos, 
lançava na urna sua cedula. fechada por todos 
os lados com o re =-pectivo rotulo-:.para depu
t~do g•Hal-e assignava seu n•lroe no li·no 
para este fim de" tinado, o que tudo foi f~ito ern 
presença. P- sob inspe~ção dos :fiscaes-m:1.jor Es
tevão Jo5é de Almeida por contado candidato ba-

< ' ( c -
dulas o secretario ·da roe•a fot·mou urna lista 
cont"ndo os nomes dos votados a qual pu-

; ' crr • • 

Dr. Fr·crf0rico Augusto Borg-es~ advog-ado re
sidente n~t Fortaleza 54 votos, c bat:h~r·el Ma
noel Ambrosio da Silveira Tor1·es Portugal, 
a \'Oga o na • or a eza - vo os, CUJO resu ta o 
JOi. i.mn'ledia.taruellte public:tdo por edital affi
X:tdo na porta do edificir). 

E ~m sognirla for~1m queimadas :ts cedula.s 
na presr n(}n. da me>:a. 

E cn, Sauino :Mendes Vieira. secretario a 
e;;:cr·evi o Rnbscrevi. dr.opois de co.ncertacla !"\ltbs
cre\·i, pet·:tnte o tabellião publico do termo Ray
mundo Fet•nandrs Correia de Araujo foi esta 
n.c~ lançada no li\1'1;'0 das notas . no qual ainda 

-Raymnndo Siqueira de Souza., mesario . 
Cicero Franklin · de Lima, mrs::~.rio.-Sabino 
Mendes Vieira. s~cretario.-Estevão José de 
Almeida, fiscal-Balthazar Ferreira Lima, fis
cal. N·tda mais se continha nos ditos livros 
na parte n que se refere o supplicante, dos 
q 11aes copiei as actas referidas e a Gllas me 
reporto; dou fé. 

Villa de Pacatuba, 9 de Janeiro de 1885.-0 
secreta rio da c~1 mar a municipal. Sabino jJ[ a
í·ia da Sil'IJrL Coutiuho. -
Reconheç~o verda !eira a firma sn-pra de Sa

brno ~aria Ja Silva Coutinho, por ser de meu 
con.heci '!'ento ; don fé. 

Fortaleza, .15 de Janeiro _de 1885. 
Em fé de verdade. ·· 

3! cllo . 
Doe. n.3.-Illm. Sr .secretario da Carllara Mu

nicipal deste municipio . ..:.... O Dr. Frederico Au
gusto Borges, para documento seu precisa que 
V.S.lb.e cel'tifique ao p·é deste o teor da portaria 
do presidente da camara municipal desta viUa 
mandando convocar ,os_ camarlstas para secções 
ex:tt'aordinaria,; afim de decidir sobr~ ~a repre
sentaç<:io do;fo Juiz dep::tz, com. r elação a. ?li
minação do juiz de paz e supplentes que .Jul
gou-os impedidos para fazerem pa-rte da mesa. · 
eleitoral que teve d~_funcCionar no <1ia 1 de 
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Dezembt·o do anno passado, para. um deputado 
a a.~õsembléa geral; bem como a certidão do 
respectivo porteiro da inesma camara ciú.e con
vocou os verea.deres. 

lll~. Sr •. Dr. j'?-iz rnun~cipaL~Baltbasa.r 
Ferrr.nra L::.ml:l, ele1tor desta- parochia e fiscal 
que. foi do deputado geral Exm. Sr. Dr. Fre
derico Augu~to Borges, na eleição do i 0 de De..; 
zembr? do anno .pro:-imo_passado. · Pe:!e deferimento. 

t• l • • ~ 

presidente da camara municipal dest'l. villa de 
Pacatuba., ~do. teor seguinte: O tenmlte .Manoel 
Bent) Fr ·ires, vie~-presidente da camnra IllU

nicipal de Pa~:ütJ ba., eru exereicio no impedi~ 
mento do eff~ctivo que so acha occup"do nos 
trabalho:; da. revi, ão do ali,.tamento mil ta r, 
etc. Mando que o pot·teiro d,~ camara mnn ci
pat d~..~~ta villa, ven.do esta. por wim assignada., 
convoque pam o d1a. 28 d•! NovcroiJr·o co.t·rente 

ex.traordinaria towa.r a mesma 'camara ~ouhe
cim~~nt~ d:1 representaçã!J do 1o juiz de paz 
deste chstncto co·ttra a manut··n ão ·de ·uiz•!S 
d; paz e suppl•mtes, q11e julga c~sta.rern ímpe
dtdos7 r:a.··a f<~.zerem parte da. Ulesa eleitoral para 
a eletçao ~le um deputado á assembléa geral, 
i - c:; - - -
rento anno. Cumpra-s~.-Pacatub&., 27 de No
vembro de :1834. E eu, Sabino Maria. da Silva 
Coutinho, secretario, que a escrevi. - 1.11 anoei 
Bento Freires. Nada mais se contiabn n~• dita 
pol.'taria a olla. me reporto c dou ·fé. Certifico 
ma.is que a c~rtidão do port,üro. é do tP.OI' sc
gumt~: Cert1ô.co que convoquc~i, em vir·tude da 
porta1·1o. supra, ~tos vrreadores Francisco An
tonio de Souz?.. l\Ianoel Ribeiro da Cotsta Sapira 

• 1 .l • • • . • ' 

me~1tados Cos~ne Nazurua de Q,1eíró~ e .Ant~ 
nio Amaro Soares para comparecerem amanhã 
ás 10 hora;;; na casa da caruara ara o fim in· 
d1ca o na mesma portarza. ertl co 1 ""Ua -

mente que 'l convoquei os supplentes ref,~ridos 
porgue n~o eneonu:ei os Yl!readores major Es
tcvao Josa de Almc1da,o qual se acha. na capital 
da Fortaleza_, Miguel de Brito Lima,o qual anda 
fót·a, ha dias, do município. O referido e verda
de e dou fé. 

PacatulJ:t, 27 de Novembro do 1884.-An
toilio de So·tt::;a 3[ alto.-> . Nada mais se crmti nh~ 
n~ dita cerr.ilão supra. a qu:~l me reportJ e dou. 
fc . Pa.catuba., 1i de hneiro ne J:;S5 .-0 se
cretario da camara municipal, S abino .J.1Iaria 
da S itua Coutinho. · 
Reconh~ço a fh·ma supra, por ser de meu 

conhecimento; dou fé. Fortaleza, 20 de J~
neiro de 1885. 

Em fé de verdade. - O tabellião publico, 
oaquim eijó r.e J. e o. : 

no ~ntuit') de provar que o présiden.te da mesa 
eleltoral votou antes de ser: cha.rnado o sem 
exhibir O titulo e C ue f\. mesa. )rO :-JsitaltnGnte 
prote ava a chamada. dos eleitores ; que não foi 
convocado o~ veread ~es natos para ses.-ão da 
camar:a .no d1a. 28 de Novembro, que eliminou
se OS JUizes de paz r-: supplen.tesque contra elles 
~elm·s:~ntQu o 1° juiz .d·~ paz,os quaes se acltava.m 
lll?p~dzdos por monvo que consta da acta d;~ 
ehrr:ma.ção respectiv~~, quer justificar peran-
te \". S. : 

i 0 , que o preo:idcnteda mesa votou drpois de 
ser chamado, exbibindo seu titulo~ ue uenhu-
ma p1·otdação houve na chamada dos el,.itores 
ta.ntü que a vot3.ção e ap11ra~;ão foi concluída 
antes de 2 horas da tarde com as formaliJades 

• t:> ' 
referida justificac;iio wa .. :or Estevar:o. José de Al-
mei :a, fiscal c chefe ost(\usivo da fracção do 
DI". P<~I"Lu '~al nã )rote t u e nenhuma recla-
maç<io fez. Que no <.lia em que foram cónvoco.dos 
os camaristas pura a ~Jiruinação de que acima se 
trat~, o cama.r.sta Miguel. de Brito Lima não si 
achava n :::ste municipio e sim de v;agcm para 
o A;acaty·A<:~ti, e o camarista major Estevão 
Jose de Almo1da. 2-chava-se na Fort:lhza tra
tando de negocias pohticos com se11s manos 
que ali 1·esidem ; além de que este cam·,rista 
Jà havia declar;ldo que não fa.zia ·m·lis p:1rte da 
C;~.mara deste municipio po1· se achar em me-
nol'la. • para. que se que sa en o o pezo que 
merec'3 a refet·i la j ustifi.ca~.ão, <> su pplicante 
quer ainda justificar os ::.eguinte.s pontos : 

o, que a es emun a maJ 1· s -o José 
de Almeida. foi o fiscal do candid:lto Dr. Por
tugal que é chefe ostensivo da fracçlio delle ; 

2°, que as t stemunhas Antonio Accioli de 
Vasconcellos e lgnacio S:.~ares de Alme1da, um 
é afilhado e sobrinho e o outro afilhado do dito 
major Estovão ; 

3°, que a testemunh:l. Luiz Cac:;imiro de Souza 
_é chefe oste11.sÜ'O da fracção colligads. ao 
-mesmo; 

4:~.,: finalmente, que o D1·. promotor publico 
Antero Severiano H.1beiro. é concunhado d9. tes
temunha Antonio Accioli. Vasconcellos que c:i 

vice- chefe da mes ma frac<_:.ão. 

Pelo que o S\lpplicante pede á V. S . sG digna 
marca r dia e hora p~~a dit:l. justificnç~o, ínti-

Doc. n . 4 . ..:...1885.-J llizo munici p::d de Pa~ 
catnba- O escrivão Ara ujo .-Just ficação.

Balthasar Ferreira Lima. jnl"ti:ficante.-Es
t<3vào José de Almeida, j11srificado: 

Autoatnento.-Anno do Na.seimento d0 Nosso 
Senhor .les us Christo de i885. Aos 22 àias 
do mez de Janeiro nesta villa de Pa~tub1 , 
em meu escriptorio, fa ço autoada a peti ção de 
justifiç.ação que adiante segue; do que fiz este 
termo. -Eu, R aymtmdo Fernandes Costa 
.. A.m ujo, escrivão qu3 .escrevi. 

ma.;or Estevão J ~sé de Almeida, intimando-se 
igua lm··nte as testemunhas arrol adas com pena: 
o fi~ca.l de revelia e as testemunhas de desob"J- · 
diencia. E. R. M. P acMuba. 20 Je Janeiro de 
1885.-Baltha;a1· F1m·eira Lima. 

Rôl d:1s testemunhas.-Tenent:P.-coronel Fran
cisco da Cunha. Ft·~ires, teó~nte Manoel Bento 
Fr~"' ires , msjorCicero Franklin de Lima, padre 
José lg nacio de Moraes Nava:ri·o, Juv~na; Gale
no. Galdíno Assumpção, Manoel R1betro da 
·Costa Sapera a Rtym undo Siqueíra.. . 
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Ju~tifique. e marco o dia 22 do corrente com 
es citaçõos requeridas. Pacattiba; 20 de Janeiro 
d~ 18~5.-Fm:ttmato Pessoa. 

Certifico r1ue notifiqt:ei a todas as tr~st~mu
nhas retro art·oladas, deix:m lo de notificar ao 
tenente· coronel F1·ancisco da Cnrih · 

2a te~~nha.- M::.noel Bento Fr'eires, de 
57 :müi]:-; d~..t:bde, casado, proprieta.rio, resi~ 
dent~nesta Villa, aos .costumes disse nada. 
Testemunha ju1·ada aos Santos Evangelhos, 
sobre o c~rgo ~o quál lhe encarregoud~ ~izer 

__.. - · · • a>'::::is ir a JUStl-

:ftcação sob p··na de -revelia: ficou bem scien
te, d"u fé. Pacatuba, 21 de Janeit·o de 1885.

.0 official de justiça. _{n,ton.io ~11 ucs Delgado. 
TerlllO de asscntad~t.-Aos 22 dias do wez de 

-Janeiro de 18s5, nesta Villa de P ,:catuba, na · 
cas:t da Camara .l\1u nic1 pal, onde se achava o 
Dr ._ Dario FMttma. Pes-<oa; juiz mu uicipal' do 
terino eommigo, escrivão de .. eu cargo ab,tixo 
menciona.do. presente o just:ficante BalthazHr 

o rua.] o r Cicero F.ranklin ·de Lima. por não se 
~cha.rem em casa. e sim de v1agt:m para fora 
do termo ; deu fé. Intimei tamb••m ao major 

• • .... . J. - - • 

de Almõ1d,1, que não compar:~ceu, fo1·am pelo 
justifi..~ante inqu~ridas as t!'stemunhas · 1r:sta 
. ju~tificação do modo seg-uinte do l u fi 
-termo, u. Raymundo Feruandes Correia d•! 
Araujo; escl'ivt"io que a escrevi. 

1a. t~stemuha.-Pad1·e José Ig~acio de :Mo-
.... , [t e, sacer
dote, ou p1·esbytcro secular residente nesta 
villa ; aos co~tL;mes dis;;e nada. 

Testemunha que depoz sob ajuramento de seu 
-cargo,di:õse sob os termos da petic;ãu do jnstifi
cautc: Dis:'c que o presidente da me~a Manoel 
.-\mora, votou. s~ndo chamado, apr··scntando seu 
titulo ; que não houve pt·otest~:ção na chamada 
dos eleitores. tanto que a votação e a apura
çii~ joi concluida ames das ~ horas da tard ~ , 

• 
por parte do fiscal, m!ljor Este\·ão José de Al-
meida, nenhtoma reclamação fez ; que no dia 
em ue foram convo:~ados os ·cama.rista 
-a ehm1nação do c:1marista Miguel de B1·ito 
Lima, achava-se em .Ar!l.caty ::\ssü, e só che
gou no dia 30 do mez, e o camcri~ta major 
Estevão de Almeida. aehavn-se na Fortaleza, 
tratando de seus negocios polit·cos; e que 
-soube 5.gnalmeute que esre cam~rista, m:~jor 
Estevão José de Almeida. declarou pn blicamen
te que não fari::~. p:trle da camat·a de-'S"l mu
nicipio, por se :1ch·l r em minoria. Ao 2o item 
da p ·t1ç.fto disse que a primP.ira t.~stemunha da 
justificação alh:dida. major Estevão, toi o fisca.l 
-do candidato Dr. Portugal ; que é chefe os
tensivo da sua ft·acção ; que as teslemuuhas 
Anto&io Aceioli Vaseonceilos e lgua.cio Soa.res 
l.le Alrueida, são ambos afilhad )s do n1<1j::Jr E~
tevão Josci de Almeida. e um de!les soiJrinho ; 

ue a tn.~temunha Ltliz Carn i-r · 
chefe ostens1vo da fr:1cção colligada no mes
mo m:~.jor Es:e\'ãO ; e finalmente sabe tam
·beru que o promotor publico Dr. ,Antero Se~ 
verino Ribeiro é concunhado da testemunha 
Antonio Ac:.~iole de V<:s r.:on::ellos. o qual ó 
vice-chefe d:1 sua frn.cção; o que tudo sn bc de 
scir-mcia propt>i::!. . E mais vàl> d1~se e nem lhe 
foi perguntado e assignou c com o juiz ejusti
iicante. Eu, Raymundo Fern:mdes Correi~L de 
.:\r_aujo. e5:(·rivão. que escvi.-Po1·t·una Pessoa. 
-Padre Jose Ij1nacio de M cMlonr;a ~Ya- 
~ali'O .- BaltliC'.:;m· Fc;-raira Lucas. 

jtlsti:fic:::.nte que lhe fui lida, e sobre o primeiro 
assurupto da referid:J. petição disse. sabe de 
s ·ienci:::. por ue é testemunha o;;ular de;~. elci-
ça.o e u c ezemb!'o proximo passado e viu 
qae Manoel : Amora, presidente da mc:sa eiei
toral voto11 depo:s que foi chamado par<• isto, 
apresentando s~u titulo; que sabe igualn1ente 
que nio houve protebç.ão na chumada dos elei
tores. tanto .que a eleição ~Se concluiu até ás 
2 horas, m~\i:: ou menos, com toda Jegalid:;tle, 
tanto que o major Estevão, chefe e fiseal do 
Dr~ Portugal não protestou o nenhum::~. de
cl::J.,·açi:io fez; que, qu:.:.nto a se:- convocado os 

· a , .l igue e nto -1mn. e 
m::~jor EsL!~vão Jose de A.meida, ningu•·m me
lhoL· do que ello t~~ stemunlla sabe porque e pre-

• · • · ~ , t-e muai.~ipio e 
por sua. ordem foi qu~ se fez a convocaçiio para 
tratar da. clirnioa.ção de alguns juizes de 1 az e 
supplentes tit1C se a.cha\':tm impe.J idos de faze!." 
par e !1. m-.:!s:~ e.e1tm~a, por reprP.sentaçüo do 
1" juiz d~ paz pt·~sidente da eleiçã0, e, por 
tanto sabe que Miguel de Brito Lima achava-se 
dr; vingem par:• o .Ar:\caty-Assü, e o mnjor 
E~tcvtío achava-!';e na cidade da. FortalezJ.. 
Ao segundo assumpto da petição do jusjficante 
disse, que sab~ de sci~ncia proprin. que o mtljor 
Estevão é chefe ostensivo d!l. fmcçii.o do:Or. Por
tugal. que foi na. cle:ção de que se trg,ta o seu 
fisca.l; que as t •stemunhas Antonio Acciolis e 
0nac~O SO~tres, são am!;os afi!ha.:lOS do major 

El!tevão, e um sobrinho; e ,·que o Dr. pt•omot·tor 
pul.lli .:o Antero Súer!ano H._ib~~ro ê concunhado 

que Luiz Correira ú ehefe ostensivo da frat.:ção 
colligad~ a do Dr. Portug;ll. E mais não disse 
e nem lhe foi perguntado c assin!!'ou eom o juiz 
e ju;;tific.•ntc. En, R.aymundo Fernandes Corrêa 
de Al'aujo, c.scrivão, que o escrevi.-Fol·tu
uatü Pessoa .-!11 anoet Bento Fr·circ .-Bal
tha,;cw F él'l'Cira Lucas. 

3a testemunha. -J ll\'ena.l Galeno d:1. Ccst:·. e 
Silva, de 48 nnnos ie idade, casado. capita
lista. e proprieta.rio neste município, residcnt~ 
nesta "illa. aos costumes disse nada. 

Te!"temu~ha jura.da aos Santos E\•:mgelhos, 
e sobre a J•etiçli~ > do justificante, que lh·~ foi 
lid:1, diss·• ao primeiro assento : que ip;nore si 
o presidente da mesa votou ou não depois de 
ser chamado, e~hibindo seu titulo, porque não ·- . . . . 
1·espeito; qlie nenhurr.a protelnção houve no 
recebimento Je seu voto o não lhe const:~ qlie 
houvesse, cúm relação aos outros; e qúanto :i 
ap11ração, que foi ella concluida. :i.s 2 horas da 
tat>de, pouco mais ou menos. c não lhe consta 
que houvesse falt:t de formalidades e nem pro
testo e reclamação do fiscal ma.jOL' Estevão. 
Quanto á convocação dos camnristas. elle teste
munha. ignora.. assim como tambem onde se 
achava:n os referidos camaristas. Ao segundo
ass~>nto da }Jetiçtio do j usti:ficante disse : que o 
m~~or Estevão José de Almeida :. foi o :fiscal do 
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. Dr. Portugal na eleição alludidn.; que é o chefe 
ostensivo da fracçào do Dr; Portugal;. que as 

- testemu.nhas Antonio AcciolF e Ignacio ::3oares 
são da ÍL"acção do mesmo major Estevã:), não 
sal:ieudo ·. si são afilhado~, sendo cerio qne 
I na.cio Soares de Almeida és b1·· h · 
dade do mesmo major; que .. a testemünha Luz 
Carneiro de Souza é chef(~ ostensivo da fracção 
colligada ao dito major Est~vão e ' que o Dr. 

· · n v i no i eiro, e 
concunhado da. testemunha Antonio Accioli de 
Vasconcellos. E mais não dii;Se nem lhe foi 
pc;-:;untado e assignon com o juiz e o justifi
cante.-Eu, Raymundo Fel'Uandes Co1·rea. de 
Araujo, escrivão, que o gscrevi.:-Fortunato 
Pesso(~. -Jw;enat Galena da Costa e Sil ·va.
Ballha~ú;· Fen·ei·ra Linw. 

Dou fé quepelojustific:.nte foi dito qne achou 
prov. :~o o.::. i~e~~s de su:1 petic;~o, desistil' dos 

o que foi pelo juiz defil'i io.-Paca.tuba. 22 de 
Janeiro tle -18:35.-Ray ~;·,tmdo Fernandes Cor
rêa d~ .11·etttJO. 

a r:atu $.,2 ..... de aneil.'o d0 1885.-0 escrivão, 
R ayntttndo Ji'e;·nf!.ndo C o1·l'eia de A1·aujo. 

Condusão .-Aos 22 dbs do mez de J~neiro 
e · c .) , nes a Vl a e ac:~b1 a, em meu es

criplor io, f::ço conclu-:os estes autos ao Dr. juiz 
munidpal do termo. Eu, Raymundo Fernandes 
Corrch de Ara.u,jo, es ::rivão que o escrevi. 
Conc.:lusos com preparo. 

Julg-o n. justific:·\ção por sentenç!l. para qne 
produs:\ os seus etfeitos legaes, pague o justifi
cante as custas. 

Pacatuba, 22 de Janeiro de 1885.- Dm·io 

Data.~ Aos 22 dias do mez de Janeiro de 
1.885,nest::> villa de Paeat uba,em meu escriptorio 
foram-me ent regues estes au tos com a senten ·a 

· sup:·a O r. al'IO ortun'l. CSSOa, juiz muni
cipal do termo; deqtte fiz e~te termo . Eu, 
Rn.ymundo Fern,tndo Corrê~t de Araujo, es:..:ri
vão, que o :::ubs :!t·evi. 

Doc. n. 5.-lllm. e Exm. Sr. conselheiro 
presidente da. Relação.-

Sirva em termos.-Fortaleza, i4 de Novem
bro de 1~8,1.-Ferrcint Gomes. 

Eugenio Mat·çal, tendo recorrido para este 
egregio tribun:1l elo despacho do juiz de Jirei to 
da ia. va.ra.. que o e::s:cluio do alistamento elei
toral desta com:u·ca. e havendo este mesmo tl·i
buna.l l)Or u uanimidde d~ votos mandado incluir 
nova m•mte o supplicante, e vem requerer a 
V . . Ex. digne-s€'\ manda.r ·certificar j unto a este 
o teor do accórdão, c ue assim re:0olveu -a.fim 

e quo o supphcante po~sa. votar na proxima 
eleição de fo de Dezembro. Neste~ t'!l'mos pede 
deferimento . E. R. M.-Ceará, 12 de Novem
bro de" 18::)4.-Euge;âo Ma1·çat ·= 

. Honorio Ferreira. dos Santos, ·escri:vão :de ap
pellações da relação:da. For~leza, por -nomeação 
impe-rial. .: 

Certifico, em cumprimento do despacho exa
rado na petição retro, que revendo os :a utos de 
recurso .interposto .pelo peticional'io, ·para este 
tribunal.da. decisão do juiz. de direito, que o e_K-

V. u.-· 35 

- . 

. cluio ·ao Teg-istro eleitorn.l,nelle á 11. i e~con
trei o accórdão do teor seguinte : Accórdão 
em relação, etc. Que, vistos e discutidos os · 
auto~, r-.::formaw o desp:tcho J·ecorrido, para 
mandar, cotao manda.rn, q u~ o l'ecort"ente 

· · : o eleitora:do desta 
comarca da Fortaleza de qu0 fora excluído 

. contra úireito; e e tu face do que pelo ruesmo 
recorrente foi alie gado e pr.wado. Cllstas~ me-
a e ao escnvao. _: orta eza, :..,· e utu

tub,ro de 1~:::;4. -J. T. Fet·reit·a Gomes, presi
dente. -H. Pamplona Fernandes Fet'reira 
Vieira .-Souza :\1end r>s.-Faria d·J Lemos.
GIIimal'ães.-H. M. de 0liveira Lima. 

Està conform~ o odg-inal, ao q: tal rua repor
to.-Fc)rlaieza, -14 de Novembro de 1884 - O 
escrivão da relação, Honl)rato° Fet reira dos 
Santos. 

Doc. n. 6.-lllm. e Exm. Sr. Jresidente 

de S. José. Assim. -E. R . .M:-Fortalr~za. 29 
de Novembro de 1884.-.llianoel do CarrnoFer
Cha'I)CS. 

Sim, em termo~.-Fol'taleza, 29 de Novem
bro de i884.-Fer1·eiJ·a Gomes. 

Antonio Cnt·neiro de S:mza Azevetlo, es
crivão de app~llações elo tribunal d:1 relação da 
Fortaleza, por S. l\L o lmperadol', o quem Deus 
guari~~ etc. 

Certifico, em cumprimento do despacb o na 
petição re tt·o, que t·evendo os autos n.. 2:433 de 
re<'.urso eleitoral de não inclu:;:ão no alistamento 

'' .... 
reira. Chaves, r eco,·rido o ,juiz de direito, nelles 
encontrei o accórdão pedido por certidão do 
theor seguinte : Accórdão em rebção, etc, 
Que relatado::; os autos dão provimento ao re
~urso interposto por Manoel uo Carmo F·~rreira 
Ch:i.ves p:tr:l, reformando o Llespaeho recor'rido, 
julgarem de nenhum e:feito a eliminaçã o do 
recorren te do al.isLamento eleitoral desta co· 
marca; visto ter sido. il·regularmente feita a· 
m·•sma eliminação, e mandão que subsista o 
anterior alistam~nto do referido recorr::nte 
eito nos termos da lei. Cuiit·1s ex . causa .- Fot·

taleza, :31 d· ~ Outubro de 1884.J . T. Ferr •ira 
Gomes, pr~sidente. -Faria Lemos.-Fernando 
Vie.ir·a .- Souza Mendes.-Freitas Guim:\rães. 
U. M. de Oliveira Lima.-H. P amplona.-. . . . - .. 

fi~lmente tr!\nscripto.: dou fé.-Fortaleza, 29 
de Novembro de 1834.-Eu. Antonio Carneiro 
de Souza. A.1.evedo, escrivão de a.ppellações ~:l 
escrcVl • 

Doc. n . 8. - Eleiçiio li'I) J'e.- Para eles
mentir a grita.. infern:1l da liga r iparda 
caJ·carà;. feita. ·:nos seus. pa~quins Pedt:o 
II "e Ceare,~se contra ·o honrado a i ml
nistrndor da província, publicamos aqui os 
nomes'dos empregados publicos qu~ 'Vot:rr&.m, 
no candidato negreiro ~Dr . · Torres 'Portug ual. 

~/ ·-
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AJfa.ndega.-Artrhur de B::trros de O. Lima, 
Antonio Joaq.uim Pimenta, Antocio Cavaval-:
cant:: de Araujo. Franciseo Samico, José Pe
regrino V. de Med-eiros, .Tosé Rodrigues V. de 
Carvalho, Francisco Perdigão de Oliveira, 
João Ba tl.sta Bezerr:t, Entl1:1lio Albu uer ue 
Henrique, Francisco Fontanolle Bizeri"il. 

The::;ow·o p;·ovincial.- Secção de arreca
dação.- João Sev-et·iano R1bQiJ·o Junior, Mar-
timano Theodorico <la Cost:1, Fr::ncisco osõ 
Teixeira PilHo . .João Por Deus da Costa Lima, 
José Pedro de l\Iello Cesw, Joaquim Francisco 
da Cost:1, Joaquim ch C:)sta Nogueira. Luiz do 
Cr.rmo. Th~oi1hilo Rnfino B. de I\lenezes Filho, 
José F. C:lr't:tlhedo. SB!'\"'ulo Bet·nardes da 
Silva. Dr. Jos<\ L::~sdilau P. da Silv<t, =.Joi'io 
B:ttth.az:l r L. Ferreira. Antonio Per:~irn. de 
Brito Paiva. · ·-

Pfnita;?i.a do Joi·to.- Antonio Sev~>l'Íano 
Nun,:s, João G. Stud:trt~ Antonio A. T·~i:s:.eira 
àa Souza. 

Qwwtel rle t:o. Tinlw.- Rod:"ll ho de C. 
'.Mean. B~~orreto, .Tosé R.3.ymundo de Albuquer
que. 

Sa,da ccr:;ct.- Ar,;adio Fortuna . 

The:ouJ·m·ict de {a~-Jnda .- Raymundo No
nato Lopes de :-..ienezes. Celso .:\.u~usto de Lim:t, 
Francisco Barboza de- P. Pessotl., Ign:1cio Pi
nheiro Tei:s:.·~irn, :\lanoel Antonio Sidney, 
Marc"!llino Vieira da CJsta, Antonio Sergio de 
Souza Forte, J;Jsé jlcnclcu do Pontes. 

Ca:ya Econom.ica. - .Joá.quim Domingos da 
Silva, Urbano Leopold•J Pimenta, 

Ob1·as Publica~.-DI'. H1mri ac Thebcro-e 
ntonw . oaq uun de h.0zend0. 

Jtmta Co·mme;·cial. - Antonio Machado 
Freire, ::Migncl Fr'l'nand~s Vieira, Dr .. Tt.•a uim 
• ont cs la liruz Tlllrnarã-.:~, 

Estrada de FeNo- Antunio Cyrlllo Freire, 
Joã') S!"\veria.no [{i beiro, Ant•Jniu F. de .Men
donça, Heracliu de S. Leà':•, Porapilo Aureliano 
Faç~mha, J.);;é S~'veritl.no J(~ OliYeira., J(1sé ll(le
fonsu, Jo!l.quim :Monteiro da Silv1. S:l.lltf •S. Car
los Aug::st'• de ~1ir~mda, J,:Jsé B. da S: Turr.:;;; 
Pf•rrugal, Juã•:, Pacheco, S::r·g-io Pio de Punt•'s 
Pct·r·ir:l, Antonio !II<)I'•.'il·a do Oliveira. 

Rcl(/çtio.- Aderaldo d "A. Araripe, Antnnio 
d·oliv~>ira Borg~ .. ., Juni•w. Francisco Pedro de 
A. Araripe, H<JUOL'a.t•l F'•}rreira d•jS Santos. 

Secí·etai·ia. do Govenw. - Frn.neisco Ba;;tos 
da Paix:Io, Fausto Domingues da Silvi1., Ray
munln 01ympio G. dr; Frei ta,:, Miguel Ferreira 
de l\Iello, Joã::• Ba )tista P. (le Oliveira.. Josó 
Lopes Ferreir:~.. 

Iííst!·ucção PuiJlica.- Dr . .lustino Domin
gos <.la Silva, Dl'. Virgílio Angusto de Moraes. 
Dr. Rufino Antunes de Alen é!ar, .João B. Bar
bosa Lima, J oaquim de Oliveira Catunda, João 
da Costa Gadelha. 

· Cama1·a .J[unicipal.-Raymundo F. M Car
valh~do. Francisco de Paula Barros. Antonio 
da Rocha Freire,Francisco Rodrigucs .àe Souza, 
João Ricardo de Mello, Brazilino da Silva 
Braga, Francisco R. de Paula Barros, Pedro 

José da. Co;:;ta, FI"ancisco Pereira do Nasci
monto, Ft·ancisco Fidelis B~racho, Zef~rino. 
d:1 Silveira Tor!"és Pm·tugal, Antonio da Silva 
Braga. Antonio :Mano~l Pinheiro. 

C oJ-reio.:-Hermilino Sobrall\hcahyb:t, Con-

. Cadeia e Policia,- Joaquim NogueiJ·a de ·H. 
Lima~ Florentino Fernandes de S. Mello. 

t • s Mnp1·egos.- •ranc1sco onça vos 
ValQnte, 'Va.shington Pereira d1) Alencar, 
R!l.ymundo Tlv)odo1·ico da Costa, Tri;;tão Pa
checo Spinosa, .João Lopes de Abreu Lages. 

Noventa. e seis votos, jã é alguma causa, não 
faltan:Jo ao~ que s:! abstiveram por di\'ersos 
m,oti'Dos. 

Pro'Dincia elo CcoYâ, 1' dist1·ícto eleifo;·al 

da 1° commissão de inquerito._:_Les-itemamenta 
eleito representante da nação 1)elo Lo districto 
eleitor:ü da minha lrovincia, não e,.:nero e me-
nos so 1c1to benevo encias c favores: c1uero a. 
m:tnuten~ão da lei. que serve de paYez á minha 
~aus~, pat•a 'iuc, d~ante della~ sagrado p~1a;ol, 

-· ::0 

portantes direitos e deveres, se apure :t verdade 
eleitoral. 

Não vim para aqui irnpellido pela ambição 
pessoal, ou insuflado pela vaidade, não ; mil 
vezes não. 

São outros os sentimentos que se aniuham 
em meu coração. 

Sabe :a todos que me conhecem, ncmine clis
c?·cpanti, se1~ exceptuar os meus mais.:extrcma-

mais obsecados. pelo vertiginoso e5pirito par
tidario. que -nunca, siquer, fui tent:1do pelo 
interesse essoal, e u.e no seio da lOlitica 
nunca foi posta ern duvida a minha abnegação . 

A minha norma de CDnducta tem sido s •lsten
ta:·, a despeito de Ludo~ os princípios cadoaes 
de meu partido, sulJordinando sempre a minha 
vontade individual a03 legítimos int.;resses do 
mesmo . ·· 

E para isto nunca ensopei a pennn. em liquido 
toxico, para ferir de morte os meus adve:·sarios 
uo q uc elles tem de sacrosanto, ou respeitavel. 

Vim aqtti, Senhores da ia cornmissão 
d·.! inquerito, pela vontade da maiot·ia legal 
dos eleitor-os do 1° districto do Ceat'ii, minha 
provincia natal. · 

Vim em nome de meu partido, o conse1·vador, 
que proscripto, a muitos annos, lutando sem
pre, leal e nobremente, na •:pposição, vi 

urnas, dar batalha campal MS que aindá hoje 
dominam, engrossarem-se as fileiras do go
verno com aquell€\s mesmos a quem armàra 
cavalleiros para o defeaderem . 

Vim, senhore;;, em nome desse partido, sob 
cuj::> làbaro tenho militado sempre, man('jando 
em pról dei!", sem nunca medir a estonsão 
dos saci·i:ficios. 

Não vim, pois, em dubia posição, implorar 
humildosamente uma graça; mas, em posição 
franca e definida, defender o mais importante 
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~r~i~o que póde ter o cidadão de nação culta e 
CtVlhsada. 

Abot·reço a lisonja. E', não sendo lison,.,.eiro 
nunca. especulei com a vaiJ.ade alhei:1. 

0 

' 

Entrei aqui de cabeça levantada., e só de 
cabe a. levaul a · · · 

N_:lo ~e i. render culto e pre;;tar homenagem• 
senao devidamente, e os joelhos só dobram 
diante a.~ Deus. 
. .o . -. u prrc aros J u1zes e, com 
mt~ua Isenção . de. espiri to, aput'M o Jll'Oeesso 
eleitoral do 1° d1stncto do Cearà nv cadinho da 
lei ~:i ~uz .-los pr!~cipios que regem os dit·citos 
ou hb~rdades pollttcas, e sejam inflexíveis para 
comung-o. 

. E ~ó ~ssim poderà prevalece1· a justiça, cuj:t 
d1stnbu1çcio deve; ser feita com a mais. accen
tuada. imparcialidade. 

§ 

· Antes da entrar nu. demonstração da le,.,.iti
mid_adde ,hl. minha. eleição, cumpr·e-mc decl~rar, 
ped1n o venia ao meu illustt·c competidor . , 

p r ( 1 e ,.cscons1 C1.';1çao a pes-
soa de S. Ex., a quem, como a todo o mundo 
nunc:1. faltei corn os dcv·,res de cortezia, m::.~~ 

questfio a fundo, com a pr~diciencia propria do 
talento e illustrC:J.ção que todos devem esperai' 
de S. Ex:.., que tem em seu favor o t10nroso ti
tulo se entifico de doutor em sciencias sO•.:!Íaes 
e j ur·idicas, desviou-se da larga estt·aJ.a do di
reito e d:t 'let para tr·ilhar as sinuosas veredas 
das invectivas e das recrimi.naçõos pessoaes 
deixo de acompanhai-o nes~e terreno ; o qu~ 
~a~o, pelo respeito devido aos uossos preclaros 
u1zes. elo decoro e ela olidez ue a n]n-

guem é licito postergar. 
Conc: itos rudes e percucientes magoam sem

pre os espiritos bem eclu_cado~ ; e a linguagem 
~ ~ ' ... ' \,_ ~ 

odio! despeito e vingança, não coaduna-se, nã~ 
é compa.tivel com a heraldica posição de ca
valheiro. 

Posto ~sto, e dei:\:::tndo de parte, por emquanto, 
valiosns consideru.ç~õcs sobre as eleições de tod:L 
:1. provincia do Cuará, e, em particular, do 
1 o dis tricto, passo a exnminar o l)l'Ocesso elei
tora-l das parochi~s deste di--tricto, em cp:e são 
manif•Jstas, e,•identes, intuitivn.s, m0smo as nul
lid:tdes substanciaes, absolutas e, conseguinte
mente, ins::m:~.veis. 

§ 

O 1 o dis t.ricto eleitoral do Ceará, que tem por 
cabeça u. cidade da Fortaleza. capital dn. pro
vi.ncia . com õe-se or for<~a do decreto n . 8104 

=de 21 de Maio de 188-1 : do município da Forta
leza, comprehendeado as parocbias de S. Luiz, 
S. José ela Fortaleza, Anches,e Nossa Senhora da 
Conceição de Macejana ; do município de Aqui-

. raz, con stituído pela parocbia de S. José do 
Aquiraz do município de Ma.rang11ape, cons
tituído pela p:~ rochia de Nossa Senhora d:~. Pe
nha de Maranguape; do municipio de Soure, 
constitnido pela pâ-rochia de Nossa Senhora dos 
Prazeres de Soure ; do~ municipio de P acatuba, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
Conc~ição de Paca~uba ; e do municipio do Ara-

rape, con;;tituido pela parochia de Nossa Se
nhora da Conceição do Acarape, : 

A p:n:ochi3: de S. José da Fortale~a. por a.cto 
d?- prestdell:o~a 5!3; 'Qrovincia, de :~o de .Julho do 
d1to anno, foi dn·1dxda~ na confot·midade do g Go 
::o ar . ') o ecr • n. ~ de de aneit·o do 
lllf:'Sn10 anno, em tres secçÕ3S, cada uma das 
quaes constitue rllf'sa eleitoral. 

:- (" 

. ~ ' ' ' ·' ' 
(H~ collr~gio~ eleitm·aes que compõem o 1 •l dis-
trlct.o. 
_ 8eguJ?-ilO as a1~thenticas das actas .Jas :)lei

çoes, feitas no d1a. 1_ de Dez•>mbro ultimo, pe
rallte de;r. das rofenlas me7.as, o resultado da. 
Yotação foi o seguinte: 

Dr. Frederico Augusto Borges.... 506 v·oto;; 
Bacharel Manoel Ambt·osio da Sil-

_vei.ra Torres Portl1gal .. : .. : ...• 

~1·e1aria da p~o~incia, da_ derti.dã~ c1e côpi~ ('~) 
a~ ~ct:~. da ele1çao pt•or.~edlda na dita pal'ochia~ 
cop1a r1ue :• meswa secrot,,ria certifica não ter 
Stl o :etH0tü a u presxdencxa da provtncb, foi o 
se.fl'Ltmte o resultado da eleição de todo o dis
tncto : 
Dr. Frederico Augusto Borges.... 5S2 votos 
Bacharel ?lfan•_:el ~·1mbrosio da Sil-

veir:L Torres Portugd.. . ... . . . . 545 » 
Diilerença em favol' do prirueiro.. 37 · )) 

. Teria, portan:to. vencido por 37 votos o meu 
1llu_str_e competidor, si qualquer maioria fosse a 
ma:orw. le o-al. 

Esta, porém, quem obteve fui eu. 

§ 

resulta do facto material de adquirir certo nu
mero de votos~ mas da obtenção desse nttmero 
de votos, te,tific~o.da pela observancia fiel dos 
p:.:1cessos .creados pol' le.i; raz<To porqu3 o le
gl"lador, cu·cumscrevendo o trabalho das juntas 
ayuradoras á cotüa.gem dõ.l. ·votação das autuen
tlcas. dou-1~~~~- coru.tudo~ o poder de não apu
rarem as elet\ocs CtlJ!IS mesa~ núo se tenham 
or;ra.niza~o p~lo modo estabelecido na respe
ctlva legJsl;:!.ç:~o-Decreto n. 821::> de 13 de 
Agosto dfJ 18t>1. art. -177. ~ 

« Deste principio, que é verdadeiro e inata
ca.vel~ _decorre, corno c~n:>ecluenci~'l. necc~saria 
e m eVltavel, que a ele1ção feita por mesa não 
organizada na conformidade da lei é como si 
não existisse ; .não põde ser attendi<b, nem 

votaçf.o.» 
São do meu illustre competidor as palavras 

tran~criptas sob este paragrapho. • 
Não péde elle recusar a sua propria qpinião, 

que, felizmente, é esteiada na lei, e que adopto 
para combater a sua. infundada pretenção de 
ter sido eleito deputado á assembléa. getal le
gislativa. 

§ 
Na verdnde, a organisação das mesas eleito

raes de conform1dade com os preceitos legae:s 
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é condição essencial da vali iade da eleição, no 
regimen el·~itoral ~m vigor. 

Sem validade d 1s mesas não ha validade de .. 
eleição ; não ha. verdade legal. 

Mesas illegaes. _el~i(~ões nullas ipso {c~cto ; 
s; 

Não ha que tergiversar: !egem !iabemus. · 
Tal é, com elleito, o pr~ceito claL".J e termi

nanto do art. i29 do decreto n. 8213 de 1:~ de 
gosto e " . 
Não será. valida. diz o cita.Jo artigo, qurrlquer 

eleição fcit:1. pr,rante tn~f;a que não for organi
saJa peb. {tir,lw estabelceiJa nas disposições da. 
secção antec ·dente .. 

Refet·e-se o mesmo artigo á secção f a. do ca
capitulo II do titulo I! do citado decreto 
n. 821:3. 

O are . 98, sÓ!JI•e e~ts secção, diz : Nas paro
chias o~ dis~ri.ctos de pnz ~ mesa el~1to.ral se 

. 
§ :J.o Si deixarem de cornparecet· os d :,ns cidl

dãos immediatos em votos ao.'; juizes de pa·r. que 
d v m tambem. com·.~or a me.~:1. ou a ·• d l (> 

serà•) con\·ocados um ou dous qn~ <iqudles se 
seg11irem em votos.até ao 4 · dos irumedi~tos aos 
juizes de paz. send•J a fa.lt.a destes ultimas 
preenchida por deitares d".,ntre os pl'esente-.:, 
desig-nado,;;, no caso de falla!'em ambos. pelo 
prr·sidr'nte, e. no caso d•· faltar um, pelo im
medi:tto que Ü\' er cowpa:recido. 

§ ·L" Nos easos e Jh\t'a. os fi ll"- dos pa.r:~gt·a
phos antecedentes. si uenhllm eleitor se achar 
pl'CSP.nte, :0:er:'t designado e con,•idad•,, por 
officio, f[Ualtln':r eleitor d:.~. par.}chia ou do dis
tric to de naz . 

São identic '" :ts disposiçõe~ dn a.rt. 15. 
§i. · d~ lei de 9 de .Tannit·o. Em fac-- do texto 
l~gaJ e a luz nOS pri U1·ipio;; juridicOS CfUe 
presirlnm :i wate~h. entro agora Uít exame 

· .~s · .. 1 
f -'tii 'IICh.ia rla. e(I.C(Ilt!bc~ . -:\.. organiz~ÇãO da. 

mesa ..te~toral desta parochi{l. foi Ullla. mon.,:
tl'aosi i:vle. eomo passo a demonstr:1r. 

Em 25 de Nov~mbr'> uhimo, o 'io juiz de Tlaz 
dirig:u a presi<lencia.da prOYÍnCi:.lo O OfiCiO do 
theur s(\gni.:1 te : 

« Pat':1. r e ~ularisal' os tr:~ balbas da. mesa 
eleitoral do 1·• de D··zembro prox1mo segnime, 
tenho a honl"a d'~ consultar à V. Ex. os seg-uin
te:" 1)0 11 tos ; 

(( 1.0 O 3' j11iz de paz 'lo districto dn. seda da 
parochia estã impossibilitado de fazer parte da 

mesa. eleitoral pelo · motivo de residir no 2° diatri
cto da mesma parochia, creado depois da elei--

- ~ w çao. 
« 2.o O 2o sn~pleute dos j\1izes de p 1z que· 

tem d·~ fazer parte da. mesa eleitoral, que hoje 
,.,. 

juiz municipal, pôJe f;LZ ~r parte da mesa sem .. 
risco de nullidade da eleição~ >"> 

Doc. junto, n. L- Esta cOitSnlta füi assim. 
respon 1 a em o cto e _.') e 1·ovem ro, o 
qual fui registrado ~. no mesnio dia, enrr('gue 
ao :lo juiz de paz. 
. « Em officio de 25 do corr"entc, CO!l!;ulta. Vm. 
si, para a elr>ição $1. que se deve proceder uo 1° 
do rnez proximo vindouro. e~t:i impossibilitado 
de fazer parte d l m<:!sa eleitoral o 311 juiz de 
paz da sé L0 dest:L pa·rochb., em consequencia 
de residir no :2o districto da m~~lll;\, o qual fõra 
creado depoi.' ~ 1 eleição; ben: como ;:i o zo sup-

I .._ , ~., "' 

tri.cção alguma. o fn,,_~to de g~1· suppl<>nte do 
juiz munici p:\l, o 2° imm~diato do juiz de p<t.Z, 
não im ledc, c ne ~stc ci la.cià f· a ar da re-
ferida. mesa el~itoral. )'> (Doe. cit). 

H1~le\'a notar t1U~ esta ultima parte da res
post! "st:\. do pr•rfeito accordo com a boa razão e 
te111 fundamento no a\'iso do ~linist.erio do lm
perio, n. 51 de 7 de Outubro Je 1881. 

§ 
Entretanto, da a.ctn. da eleição tla Pncatuba 

con ,ra c1ue ~ respediv·1 ffif'S3. ficara organizada 
eom os tres priwei1·os juizGs de p;~z (?l e dous 
eleitot·e~ Co!I\'Í i:tdo,;; pelo 1° juiz ele paz, por 
não h'l\'er imrnr>diatos no 4 • juiz de paz, em eon
se.pwneia dP. t··rem aceitado nomeação de
su(J.,titutus-do juiz municipal. 

§ 
Não ins_is.ti_n:lo mais, por, ?-ra, nn pz:e~endida. 

p:tz corno S!tpplen tes do Jni; mwticipul, DlCS
mo porqu~e incompa.1 ibilid~Lde não ~e presume, 
vi:"to .1ue é restrictiva do direito do cida lão, 
aíf•:cta interess!'!::; sociaes, e só pode existi" na 
concuz·l'encia :e dous c:ugos, occorre poutlet·ar 
que, segun,Jo o :u·t. 98, § :{o do rego1lamento 
eleito~aL deixanJo d0 cow p:1recez· os dous pri
moiros imm~!diatos-ser·ão chama los os se
guintes a.t1~ no 4" dos mesmos immediatos. 

Ora, todos os quatro immedi:ttoi; não poJiam 
sor passíveis d a pret.en.Ji !a incompatibilidade 
por aceitação da supplen~;ia do juiz municipal~ 
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visto que tres são os cargo!-> de tall';upplencia, 
e sendo licito, JWlo menos, suppot• que resta:;:ae 
um immediato de juiz de paz, a quem competia. 
fazer parte da mesa e nomP-ar um ele i tl)r para 
substituir o outro imm diat~, não (;on,-ta.que 

§ 

Cumpt·e, porém, ex:1minal-n. confront:•ndo-a 
com o documento juncto, n. 2. do qual Cúnsta 
que a nltiwa eleição ge1·al de juizes dr~ paz d!t 
Paeat11ba deu o se;;uinte resultado: 

1.' Votado, l\'Ianoel Amora. 
2~ 0 Dito, José ?IJartins da Silva. - -. . . 

. " . c ~ . 
4.o Dito, R~yroundo Siqneira de Souza. 
5. o Dito, Luiz Ca.meir·o de Souza. 
6 . o Dito Manoel d'; ~ouza ; 
7. o Dtto, Antonio Accioly de Vasconcellos. 
t{_o Dito, lg!lacio S,are" de Almeida. 
9. o Di to, ?lbnoel Herminio Cabral. 

~ i . . •1u a c:1tnara 
municipal r1e Pacat.uba., em SPssão c::ttraordi
na.ri:•, de 2.:> do mez findo, p1·esidid~ pelo vice
prcsi:l"nte (vereador Manoel Bento Frt:ire), a 
qur>m falta competencia par:~ faze1· convocação 
extraordina1·i·•, prece lera à eliminação do 
terceiro desses ·cidaàãos p r,lo facto de residir 
em te1·ri torw do novo districto dll. Guayuba, do 
setirno por igual motivo e ain:ln. por ter sido 
eleit.o juiz de. paz do dito districto da. Gu~yuba, 

' nomeaç_ão de ;,:upplr>ntes do jniz municipnl. 
E assim, :J.') · seu talante, r:~o1·ganiznu uma 

lista. dos ·uizes de az ue ficou com osta de 
ano•'! Amora. como 1° juiz do paz, Jos~ 

Martins rla Silv:1. como 2° dito, R:nmund'o 
Siquei1·a de Souza: como 3° diio, Luiz C:l.rneiro 
de Souza. como 4° dito. 

E porque na ele~<;ão a votação pal'a j11izes de 
paz l'ecahiu l'm nove cidrrdãos -.ômcnte, e a 
caruara deu por incc,mpatibtli;;ados cinco, como 
ficou d l'monstrado, resnl ton de~ te proc0.di m•'nto 
da camara. não haver cidadã.o algnm p:l.ra figm·ur 
no carn.cter · de immodiato do juiz de paz na 
mes:l. P.loitot·al de Pacatuba., que funeci0nou no 
fo do corrrmte. 

Mas. foi regular o p1·ocedimento da camara.? 
DI} nenh11ma. sorte. Ao contrario foi ill,,:..:·al, e 
não póde produzir o etreito que o dolo teve em 
vista. 

Pondo de parte a ,;;essão extrnordinaria da 
cam:;ra, convocada p~lo \·ice-pre,;;id·-nte, r:ontra 
o disposto no art. 26 da lei d•! 1 de Outubro 
de 1828, e provoca.:a, pelo juiz de paz, qno so
bre . o assumpto consult ára ao presi(1ente da 
província, conver.J. tornar salientl} que dos 4 
cidadãos mencionados, r)r·am juizes d '1 paz os Ç) 

primeiros .• immediatos os 5 se~uintcs. 
Posto 1sto, cumpre apreciar, guardando a 

ordem das duas turma~. os motivos da· elimi
na\.ãO. 

quiz prar a coberto, livre da acção politica das 
assembléas pt'o\rinciae" e dos agentes do gover
no; sendo certo que, a não ser assim, pr··siden
tes de provincia p·!deriam fazer a "eu contento 
as m<'sas elr\itoraes, visto que em div<?~rsa.s pro
vincias. nomeadawente na do Rio de Jan .. it·o, o 
o presidente ~a província 0:-cr.rce a at.tt·ibui\.ão 
d•l cren.r, suprimir· e alterar os districtos de 
paz, confor·me autorisou :t ll'i re-"pectiva n. 
121 de 30 de Abril de 18:38. : u~ até hoje está 
em execução. 

Q11e sendo da. m"sma. parochia o novo distl'icto 
creu.do, n : o importa mud:tnça d'~ domicilio. nem 

· , · · . i . r ao 
que o exercia, o facto de residir elle r·m lerri
torio do novo districto, dizem termillllnt~ ! lliOnte 
os avisos do ?vhnistedo do lm (\ · '1 

20l de () e 8 de Agosto de 18G4. 
2.o Porque no actual regirnen el .. itoral está. 

adoptado este prin,~i pio, expre,,.ament" pre
visto no art. 114, § 2 ', do Reg. de 1:: Je Agosto 
de t8S1, n"~bs t0xtnaes pnlavras: 

<<No caso deser dividido o distri::to (lffi que 
se achar a séde .la paroch\a, o,; ju1zo' de paz 
do antigo districto comp ,rao n iil.e .<;a d·~ i / OVO 
gtte co,,tim.wrá. a. 1;e;· rl'(lquefla S(:de, e nomea-
rão a mesa do outro districto.» , 

_... <:!S e o preccüo t1mco que eve ser o ser-
vn.do, emqun.nto não fõr feita nova el :-i,:ão. que 
o f.tcto da did..:ão do distri~to determina. qn~ se 

como nn antig-o, conforn1e o disposto no a.-t. 214 
do pt·P.dicto regula.ment0 . 

0:-a, n·•. oceasião em '!llO se fez a el~" iç:Io de 
juize~ de paz para o dist:icto d~~ Gu :yub !, .n~o 
se mandou pro ~eder conJtmctamente a e!e1~:ao 
para. novo~ juizes rle pa.z do ·districto dn. Paca
tull: , pt·ecit. doc ... n. 1 , in p;~e; _logo 
\'Ígora, no caso &11Je•to, o p1·eee1to cb c1tado 
art. 11·1. § 20, e, no intuito de bttrbl-o, não 
podia a c:lm:tr·a-dcrni:tir-, scjn.-me pe:-wittiio 
:L!l:' itll e!qHillltr·l!lC, 0 3• juiz do! paz, : L tm~ teXtO 
de elim ; n:1ção, q nr·, como ficou clemonstl'ado 
na. eilpCt~ie que S'} apt'·Jt~ia, só podia ter log:lr, 
havendo nova.eleição. -

2a. turrna (a dos immediatos) . -Relr}\'3. que 
fique a.cce?tuado: . . . 

,, presume ; 
fi.O contrario para dar-se é necessario que esteja. 
determinada pelu. ~ei ; . . .. 

b) Que não b11. }p,1 qu~ ~ogt~e de mco,!Ilpatllll
litlad•· applicavel a•)s . ~mmedia.tos do" .1 u1zes de 
paz. sendo crrto q u 0 .Ja _no ant190 reg1m_er:- era 
ella excL11ida, como se ve dos av1sos do Mm•sle
rio do lmpet·io, n". ü c 218 rio 13 de .Janeiro e 
1:~ de A,.,.osto de i8G4, e o t3 no actual, como se 
vê .to aviso do mesmo ministerio, n. 511 d0 13 
de Outubro de 1881; · . 

c) Que, aind~ mesmo f~r~an:lo,. por an;· logla, 
a)ncompatibllidade . dos .Jmzes de paz para os 
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~eus st:pplentes_~ _taes supplentes não são os 
Im.me~t~to,:; dos ,JnlZes de pa.z, mas sim os pro
prlOs JUizes de paz dos outr:Js aunos. (.Art. 10 
do ~od. _do Pt·oe. Crim ). -

E endente, portanto, a illen-alid:•de elo pro-.. ~ .. 
pret~x:to de incompatibilidade~ os immediatos 
dos Juiz•'s d') p:iz. 

Eliminado cora fiãgrante v!obçiio da lei. como 
ca emo;,sti'al o. o ;y .Jt!lZ e pa:~.. passo11 o · 

par:::. o logat• do :3°, ficaud:> as:>im a, parcialidade 
do me1: cout,·ndtJr co111 tres membros do me;;a, 
todos p ::reuo:ticos parti:tarios. 

Disto rc·snllou passar o to immediato nara o 
Ioga:· do -l:' ,juiz de pn qn" n:lo fa.z p:ir-t0 da 
mesa, "en;io por Sllb.-;titniç:Io, nos cas~s pre
visto~ poh lei; o 2° immedia.co passou u ser lo, 
e asstm !•Ot' dtante. 

:r;.ra nncessa:-io. porém. C?i'ta,., yor qnalqner ' 
.: 1_, - • 

mar~t i;n;i1·o-oi.~wJ.a._ c in! ;··gs_u •. :om t')r compe
tencla pat•a aear lDCOilliJattblhdade nem jul-
('p ' (1 .• :1 n. • • • • • - l 'I • ... ... ' 

ou, antes. pet·mitta-se-me a'5sim diz •·t·. os dr:~ 
mittiu.! · 

lllan•l(~l do Souza Lima. foi eliminado por ;;up-
r:os a 1ncorupat1 1 1 a(ta, res:~ tanr.e a. acelta
ção.~o car·go Je ::>upplent ·~ . d· ~ .i::iz municipal. 

. ~ao pr·oc"de o rnotl\'O, ev1dent•>.mente, c, p~wa 
por em ld,ro rel r vo o acto a.rbi.trario~ prepo
te~te ~ nu_:lo da. cam:tr-a, bast!l. attender a que, 
a.letn cte nao havet· tal incompatibilidade pol·
que in(:~tJ.Jpatibilid:J. ie só pude hwer na' con
~urreu~la de ~0~1s cargos, e não é cn.rg.) o ser 
11;nm~d.tato de JUIZ de paz, que não tem juris
dlcçao alguma e_ que n ef?· a~ mt·nos, é sup-

.. ~ { b v • 

Proc_ Crim.; e ainda o art. 4 . o da lei de 15 
de ~utubro de 1~2i,- pas palavras- para. olla 

a - , . 

de suppleate- aecresce que o dito cidadão foi 
nomeado ~upplente do /uiz municipa~ por acto 
de 1 t de -':1.gosto de 188:2, e eons"•)'luntemente 

• b 
para se:·Vlr no resto do 'lu:üriennio que termi-
nou no diaS de :Maio deste a.nno . 

Si a concurrencia dn dous cargos d ,-.termina 
:perda de _um ~elle:", pela int·ompAtibilid'tlde ou 
mcon;·emen~1a da accumulação dos respectivos 
exel'ClcJos. amda me:5wo-dulv scc.l ,, ;,,i. co ,i
ccsw-:-q uc. _se quize.ss_e consider:1r corno cw·go 
o ser 1_mm~d1ato de Jl!tz de paz, sendo certo, 
com_o e, e consta do cltad~ doc. n. 1, que o ci
dudao nlanoel de Sunz:1 Ltma. não foi nomeado 
supplento do juiz municipal d;L P;\Catub:~. no 
a_ctu~l qu:. trieniu que começou n. 9 de Maio ul
tLmO, m~;; o foi n? quatri <!ni~ pa.ssado _que :fin-

-.. 
c~der:s~, que, sc·ndo ellr·, ao tempo da arbitra
na elu.J.11nação, ilí1medi1~!o de jui;; de pa; srJ
·m.CiúC, podes-:e ser r~e1onalmentc . eliminado 
por este supposto cargo incompativel com o de 
s~pplen~te de juiz municipal, que o dito cidadão 
L1ma nao era, como não é. -= 

§ 

A_ elirnin:tç:ão do immediato, cidadão Antonio 
Acc10ly de Vasconcellos, pela pretensa incom
p_atibilida de,_ result:mte do facto de ser elle re
Sidente no d1stricto da Guayub~, pam o qual 

fôr:L ultimamente eleito juiz de p:1z, não pód~c 
pl"eva.lecet• pelos me;;;mos motivos já expostos 
~tti?~ntement'3 á illegal_idade d_a ehmiuação do 
.3° .Jmz de paz, Rogerto Accwiy ele Vascon
cellos. 

. . . 
sado, de reJ)roduzil-os aqui. 

§ 

O ímmediato, Ig-nacio So:1res d0 Almeida f0i 
e_llirninaJ.o tarnbem pela supposta incornpaÚbi
lld;ule, resu!tantn dr;.h:wer dle a.cceitado a no
me>n.'.~ão de su 11plente de juiz m unicipa1. 

Não proce~endo Qel::s razões já expo:>ta.s, oacto 
desta propos1tal elmunação, convcHn mencionai" 
aqui. 'lue, no meswo dia (:!5 de Novembro de-
1884), ~)m que o iú juiz de paz. cidadão ·:.Ianoel 
Aut·ora, f,~ z ú pre::-hlencb d,! provincia a con-
sul :t .~on,.; d , :" ·n 
teve rcspost;t contraria aos in tuitas de toda n. 
sua par,_,i<:lida.do. eoniorme consta. do citado 
do~~ u rnento, <.~onyocou o ref0rido immedin.to 
gnamo o:.res, para. no L;• . o corr~ute mel. 

compa.:-etcr :J.s 9 b.or.ts da manhã na c2.s:1 da 
cama.r,~ municipal, a fim de fazer parte da m~'sa 

..., .. • • ~ .J... 

i o juiz d·l paz. que se vê á folha i Jo documento, 
que junto~ sob n. :3 . 
. Co~to foi, po!s, que o mesmo lo jui·z de paz, 

em "21 do mencwnad • mez, como se Yê da cer
tidão n. 2 :1nn•:xa á. contestação de meu illustre 
comp0tidor r.Jpresentou i caiita'a contra :1 ma
nutenc:;io (sic) do r ()ferido lgnacio so ~~res de 
Alme ida por ter este :1c ~.: eitado o cat·""o de sup-
plent./1 do jniz muuicip:ü ~ b 

N- ..... .. :-.·(")". . 

a. :no.s:1. eleitor;ll para fins reprovados, senão cri
mll1oso? 

Pol'que o jniz de paz e a intrnsn. camara 
11?-umctpa nao respe1 at·;:.m a c '-~c1sao , o prc
Sidepte da provinda~ Dr. Cal'los Honorio Be
nedicto Ottoni~ que só podia ser suspeito a 
oppos ção? 

Porque? 

A resposta é obvia : resalta . 

Do exposto evidencja-se que ó illegal todo o 
'[H'ocedimento da ca.roo.t·a municipal da P a.ca
tuba com r 0laç:io á~ diminações, desde o acto 
da convocação da me;:ma camara, com exclusão 
de vP-re~dores do numero, até :i reorl)'anização 
da lista dos j uizcs de paz . b 

. Dahi_ resulta qut~ , havendo 31 juiz de paz e 
Immechatos em numero legal para fazerem pal"te 
da me :o a el0.i to:al_, a exclusão do 3" juiz de p:l.z 

. • , . o :-

dous e_leitore!:l fei_ta pelo 1. o juiz de paz, para 
orgamzar em a dita 1nesa sã o actos attentatol'ios 
da lei, que inquinam do nullidade substancial 
a organização da referida mesa, e, conserruin
temente, a eleição, feita perante a mesma ~1esa 
que d0ve ser considerada como não existente~ 

Convêm ainda examinar a org-anizu.ção dessa 
camara convocada ext1·aordinariumente. 

Do doc. junto ._~ob n. 4 se vê· 

« i .'' Que a eleição procedida no dia. i de 
Julb.~ de 1.882 para vereadores do município da 
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Pacatuba do actual quatriennio deu o resultado 
sego.in te : 

Maj0r Estevão José d~ Almeida .••. · 
Major Cicero Franklin de Lima ... 

Miguel.de Brito Lim~1 ....... :: ~: ~ 
Francisco Antonio de Souza ••.... 

i2 votos 
11 )) 

H >"> 
11 )) 

ue ouve no ( w.- e u o (o mesmo 
anno 2' escrutinio, para preenchimento de dnus 
lagares, que deu o seguinte resultado: 

M~uocl Ribeiro da Costa Sapira ..• 
Mig11el Ferreira Pinto .... ~ ..... . 
Antonio Amaro Soares .......... . 

28 votos 
20 )) 
19 ., 

Declarando o pr~sideute eleÚos vereador-es 
por obtet·em ma.ioria de votos os Srs. :1\hnoe: 
Ribeiro da Costa Sa. ira e Mio-uel Fcri."eira 
Pinto, nos q uaes se expediram diplomas na 
fõrma da lei. -

A' \'ista de tal resdtado como :fignram nessa . . 

. . . 
<.< ~1inisterio dos Negocios do lmperio. -

f a Directoria.- Rio de .Janeiro, 2i de Setembro 
de 1881. 

<.< Foi ouvida <"~ secção dos negocies do Impe
rio do consr:llho de estado, sobre n. d11vida que, 
em vista do disposto no at·t. 22, § 4o da lei 
n. :3029 de O de .Janeiro 11ltimo; occot·re relati
vamente a poderem a~ ca.mara-: municipaes. 
pol" motivo de falta de co::n?:l.::."ecimento de um 
dos v .::readores. convoc:ll' um dos imm0di~~ tos 
em votos; bem :Í.ssim a poJerem, no c::~.so allil·
mativo, as mesmas camaras o:: respectivos pre
sidentes proceder i convoca~.:lo sem empregar 
o;; recursos indicados no aviso de 11 de Outubr·o 
de 18:32, e não tendo o vereador ausente pa.rti
cipado o seu impadimento. 

' que a citsda lei, naquelle artigo, não teve por 
fim o preenchimenLo das vagas, ma<; sim pro
ver sobre a interrupção dos trabalhos das ca
mar'ls municipae;:, evitando quanto fos:;e pos
sivel a. chamaJa de immediatos em votos aos 
vereadores, ha por bem, conforrnando-se, pol" 
sua immeliata I."esolução de 24 do corrente mez, 
com o parece!' da referida secção. exarado em 
consulta de 22 do mesmo mez, mandár decla
rar à Illma. camara mnnicipal. para seu co
nhecimento, que, segundo~ alludida disposição, 
a. convocação.dos immediatos em votos só póde 

rea.lizat·-se par:1 perfazer a maioria dos mem
bros das mencionadas camaras. quando, em 
consn.quent!ia de vagas ou faltas de compareci
mento, não houver o numero n~cess~rio afim 
de celebrarem-se :IS se~sões; Óutrosim que, 
p:11·a a convocaçao a que se teu a e proce er 
nos termos da lei, d:we-se ob;:;ervar o supradito 
aviso de H de Outubro de 1832. 

n or.- •o1 oss<~. ages aae mper1a ser
vido ord(mar, por aviso de 20 do corrente, que 
a secção dos nogoeios do Impel'io elo conselho 
de E;tadc con'-'nlt:ls;;;e com seu parec:·r sr:, em 
vista do disposto a·, art. 22, § 4·> Ja lsi n. 3029 
de 9 de Janeiro do corrente anno, pode a ca
mara municipal, p<,>r- motivo de falt~ dr:! com
parecimento de um dos vereador s, convocar 
um dos immcdiaLo-; em votos; bem assim, no 
caso affit·mativo, póde a cam&ra ou o rc...:p r:cti-. . . . - . . 
pregar o.;; recursos indi<;ado~ no aviso de H de 
Ouutbro de i8:~2, e não t1>. ndo o ver~ador au
sente ·,artici ado o ::;eu im Jedimento. 

No conceito da secção, o ·1'> quesito 
acha-se re:::;olvido p0lo art. 22, § 4° da lei 
de 9 de Janeiro do cm·ront/3 anno, a>:sim 
conce 1 o : « ."uanao , em razão e vagas 
ou falt:1.s de comparncimento. não puderem 
reunir-se vencedores em numero nccessario 
para celebrar.em as sessões, ser:io ch:.tmados 
p;tra. perfazer a maiot·ia dos m~mbros d<1. ca
mara os pt·ecisos immediatos _em voto:> aos ve
readora:; >">. 

Primeiramente, em vista de tão cl:l.ra dispo
sição, só quando não se f'Uder reunir maioria 
dos membros dct cam:1ra é que terá logat· a con-

Em segundo log·ar, ainda neste caso- de 
fd~ de maioria-só dev,•m chamados os sup
plentes restricta.mente precisos para formal-a 
e não par·a completar o numero tot:1l dos ve
readores. 

A lei, no § 4° do art. 22 não te\·e ~m fito o 
preenchimento das vagas~ porém simplesmente 
prover :Ln remedio a intet·rupção dos tt•:tb~\lhos 
da camara por falta Je maioria, cvüandt). assim 
quanto fosse possível a chamad:~ de sup
pl·ntes. 

A citada disposição é imperativa e desde jã. 
applicavel. Refere-se ao regimcn dos trabalhos 
da cn.m:~ra, e não i eleição de vereadores sub
stitutos, para que sô pudesse ser adoptad:1. de-. . - .. ... . 

Para preenchimento das vagas definitivas 
no caso de morte, escusa ou mudanç:t de 
domicilio, providenciou o § 3° do mesmo 
art. 22, mandando então proceder a respectiva 
eleição. . 

Assim. que, a secção responde n(~gativam.en~e 
ao 1 o c!uesito, julgando á vista. disso preJuili
cado o 2o. Acrescentara todavia que. na hypo
these de convocação de supplentes, deve esta 
ser feita de conformid:tde com o aviso de H de 
Outubro de i832. .. 

E' este o parecer da secção •. 
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Vossa 1bgestáde Imperial, porém, resolvel"i 
como for ma.is a.ce:-tado. 

Sala dn.• conferencia;; da. s'~cç-ão dos negocias 
do Imperio do Conselho de Estado 0ru 22 
de Setemb:-o de -1881.-Jose Cact(mo de .:ln
drade Pinlo .-Visco;:de do Bom. Rt!tiro.-
M (:LJ"tim FJ'ailciscn Ribcií'O de ;Andrade. 

Foi. pot·t:mro. irregularissirua a organiza
. ã.o desst c:unara ue no afan de elimina Õ3s 
par~L ag-eitar a mesa eleitoral. cheg·ou a.r.ó ao 
ponto de eliminar o nome vot:1do para juiz de 
pa:r.! 

Si um t:tl precedente podess-~ p:1ssa.r, d':lntro 
em pouco, poderia, parodin.ndo, dizer-se: 
quem tem. cam.ar:-.. municipal, tem mes::~. elei
toral. 

Alem do que fica demonstrado, o:s:b.ibo o 
doc. n. :~. que prova : 

'1." ue 1:u·a a e':~fío P.:s:tra r inaria a ·~a.-

- . 
for:un l~ouvocados offi.cialmente, mas apena,;; 
chamados de occasião. 

3. o Que na eleição pro ~ ··did:~ nesta. mesma 
pa-rochi;;. d;l. Pa.catu1)a, no dirt 1° drJ Dezembro 
ultimo para um deputado geral por este dis
tricto. votou o eleitor, o primeit·o juiz d~ p·tz 
presidente d:~ mesa eleitora.! M~\nod Amaro, 
antes de ser ch::1.mado e o fez sem c1ue exhibisse 
o seu diploma ou titulo. 

o Frnalll · t , 

toral proposit :lmente protelou "" ch\mada dos 
eleitore<:. para d:1r logar a que se con.::eguisse 
que vies~ew votar no Dr. Frederico Augusto 

orges, a guns e e1 ores que nau f:'S avam pre· 
s~ntes no acto da cham:tda. de sorte ·~ue os tra
balhos "e prolongaram até muito mais tarde do 
que de,·iam terminar. 

N111l:!. cn :o10 é~ plOílO ,iure a eleição da Paea
tuba. visto que a nullirlade e dcct·etada. por lei 
e:s:pr• !S:Sa. fi: ~a. sendo a maioria. do meu competi
dor a pen:•s li e sei;; votos. 

P a odti'r de S. Josd da FOJ·tale::a (i:~. ~ecção, 
séde da. parochin.).-Antes de tudo rrans"revo, 
com a de•· id:~ veni:t, at!.j:au :•s disposir;üos de lei, 
que pr~--idem :i. materi:l.. 

A elei·;:io ilos jrrize,. dl3 p :\Z conti:~tmrú :1 f.l
z~>r-se pelo modo determinado na legisbção 
vigent·'· C'.()Ul ;-,s ~lter:tÇOGS feit;ts-: nnsta lei . 
(Leiàe ~~ d11.Jmeiro de 1S81, art. 2:J) .. ; ) . . ~ 

panh:tdos de officios: peloi5 qua·.,s se convidaram 
os mesmos jnizes de paz para. pr:~starem jura
mento e tomal'eru posse no dia 7 d~ Janeh·o 
per:-.nte a Camara Municipal. (Art. 1:39 do 
decreto n. 6097 de 12 de Jan•'·iro de 1876.) 

Ao elr~ito juiz de psz não aproveitará escusa 
s.lg-nma. salvo doença grave c prolongada on 
emprego civil e r.a.ilita.r ·q ne seja. impossi\•el 
exercer conjunctamente. devendo provar pe
rante :~ cam~tra a legitimidade deste impedi
mento para ella então chamar o immediato em 
votos, afim de servir de supplc~nte; e ·no caso 

contrario poderá ser con~trangido, impondo-se
lhe as mesmas pen:1s commimtdas aos V

0
ere:l.do

res. rLei de 15 de Outubto de 1827, art. 4.) 
Quando algum dos quatro cidadãos mais vo

tados, que hão de s ,r juizes, f~tllecer ou for 
escuso nos tennos do !:rt. 4° da- lei de 15 d 
011t11bro de 1S:Zi. :t Camn.r·a 1\Iunidpaljnramen
t:xd. outro m:~is wtado, de sorte que haja sem
pre quatt·o jut"ament 1dos. _ (Dec:reto <te 13 d(} 

§ 
Agora os factos: 
Constn <la ri!Sp~ctiva auth'3ntica que :1 mesa 

dest~t secç5o ficou composta do seguinte modo : 
H.vd. Luiz Vieit·a da Costa Delg-ado Perdigão, 

como L 0 juiz de paz, comrnend~dor Francisco 
Coelho da Fonseca 2. 0 dito, João Nepomuceno 
Siqueira :-:outo. 3.·' dito, Henr~que N:1,zueira ~e 

§ 

A elejção de juizes de paz cio actual qua
triennio foi procedida no 1° de ,julho de 1882. 

Foram eleitos juizes de paz dest0 districto, 
em Yirtudr~ Jesta eleição! os cid:Ldãos s'3guintes: 

Padrr) Luiz Vieira d::~. Costa Delgado Perdi
gão, comme11dadot· _Fr;:ncisco. Coo:lho da Fon-

, • I ......_ 

tGuente cot•onel .Joaquim Jo::;é Ah•Ps L in ha1•es e 
imn:el~i:l.tos destes, os ci .l:odãos: ~enrique _No-
"' I 

Sampaio, Antonio Pol'tella e Pedro Barbosa 
Vianna. Doc. junto n. 5. 

Aos set~ dias do mez de Janeiro de 1883, 
prest!lt·am jur~mento os juizes de paz commcn
d:vlor Francisco Co,lho) da Fonseca. e João Ne
pomuc·~no Siqueim Souto. Cit. doc. 

r:m 27 de Julho de 188:3, o presidente da. pro
vinc:a expr)diu ú cam<Ha. municipal da forta
leza um offi.cio do tnor seguinte: 

<..( Constan io-me não estarem ainda ,juramen
tados o fo e 4° juiz"l" dr! paz de ~ta capital e 
ach:-.r-se enfermo o 2°, não ha\·endo por isto 
quem pt•esidu uma das juntas do rcsp~ctivo 
:lli~ta.meato militar, cujos trabalho;; devem co· 
meça.1· imp1·~te1·ivdmente no dia '1 de Agosto 
v~ndou;o, recom.rncndo :i c"sa camara que p~·o-

po;;sam funccionar as junt,~s em todas as pa
rochias do munici pio.~ (Cit. doc.) 

Em officio de :31 do mesmo mez de Julho de 
1883. respondeu a camara: · 

« Sendo convidados a virem prestar jnra
mento o 1° e 4 · juiz;es de pa~ desta cn pi t·.tl, 
como recornmendou V. E:s:. á esta c~~mara por 
seu officio de 27 do corronte, sob n. 2209, res
ponderam que, por motivo de grav·~ encom
moclo de saúde, deixavam de o fazer; não tendo 
a.tó hoje respondido os· supplentes Henrique 
de Albuquerque Arraes, João Francisco Sam-
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paio, Antonio Portella e Pedro Barbosa V'i~n
na~ que na mesma occa-.ião foram tambem~ con
vidados pa1·a aquelle fim. » ( Cit. doc. ) 

Não oi)st tnte e.ste offi.cio da camara,. é certo 
que, no dia 30 do referido m·~z de Julho de " . -,. . . . 

' da presidenci.~ da província e do convite da 
cama1·a, prestou juramento o 1 o immediato 
Henri ue Noo-ueira de Alb u uer ue Arraes 
sen o que tambem o prestou aos 10 dias do 
roer. d'~ D.:;:om;•ro o tenente-co1·onel Joaquim 
José Alves Linhares. ( Cit. doc..) 

E n:1o só isto, mas tambe1n qu~ o dito .A.rrae s 
logo de;1ois de ju1·amentado, pa~sou a exercer 
em sua plellltude as funcções de 4° juiz de 
paz, em cujo caracter p1·esidiu j-1ntado alis
tamentq militar da parochia de S. Luiz de~ta 
capital, deu audiencias, julgou feitos, etc. · 

Prova-s•1 isto : 

pa.rochial d·~ S. Luiz,inc~mbida d~ alistamen-to 
dos cidadãos para o servi'to do exercito e da. 
armada ~~ u·a. f:~. reunião no dito anno, teve 
logar aos 25 dias do mez de Agosto. 

Dada e passa:la nesta secretaria da camara. 
municipal da Fortaleza, aos 17 tle Dezembro 
de 1884. Eu, Julio Ces1r da Fonseca Filho, 
secret;1 rio da cama1·a, a escrevi e assigno.
J·u,lio Cesar da Fonseca Filho. 

3.o Com as certidõcs,tambelll junta.~,sob os ns. · 
8 c 9,do escrivão de paz da.; quaes consta. que,o 
mencionado ciJudüo Ar1·acs d~u audienci&. como 
,juiz de paz desde o· dia 19 de Fevereil.'o uc 
1884 até o dia i6 de Dezembro ultimo. 

E' claramente vis1o, portanto, que ficou al te· 
rada n. lista dos juizes de paz, pei."Jendo o car
go o pad1·a Luiz Vieira da Costa Delgado 
Pet·di:;ão. que foi substitui.to, na. forma da l?i, 
pelo 1. o immedia.to Arraes,o que se evidencta, 
porque : «induzindo a renuncia espontanea c 
ega e um trelto, a sua f1er a pai'tl. renun-
ciant~ e a acquisição d•me para aquelles a quem 
legitimamente comp •tir, não pode ser chamado 
ao exercício do cargo de juiz de paz o cidadão 
que não quiz tomar posse daquelle cargo ao 
tempo competente, fican lo, por is to, eliminado 
da lista em que passa a sei.' substituído pelo 
immediato. (Doutrina do Avi>o do Ministerio 
do Imperio, n . 72 de i7 de Março de i835).'> 

· Accresce que o juramento deferido ao imme
diato~ importa a eliminaçã-o do yotado .ou eleito 
juiz do paz ; poro uanto, taes tmmedta.tos, eru 

v. n.- 36 

caso nenhum, podem substituir transitoria
mente aos juizes de paz nos seus impedimen
tos: a sua substituição é sempre para todo o 
rP.sto_ do quatriennio, e é nisto que differe es
seuclalmente da substituição dos véreadores . . 

' que1· sob o antigo. 
E' certo que o padre Luiz Vieira pr:stou 

'uramento mas só o fez omo a 
doc~me!ltO n .. 5, no dia 27 de Setembro ultimo, 
no mtullo um co de concorrer, embura illegal
mente, para a nomeação dos mes 1s eleitoraes 
de S. Luiz e da 2a e 3a. secçõe;; da pa rochi 1 de 
S. José, e de pre.;idir á. da fa secção, onde se 
acb.a. a séde da mesma parochia, e, conseguin
tcmente para figurar, do mesmo modo, como 
membro dtL junta. . apuradora; mas é certo 
tambem qne, alóm de só haver prestado jura
~ento. m1üto depois de o ter feito o pl.':meiro 

, que, como cou pro·1a o, 
começ::m logo a exercer e te!.' exercido fu ncções 
plenas de ,juiz de paz, feita a eliminação de 
.. "'. . " . . 

' ' à junta do alistamento militar, já. dando 
audiencias, já. proferindo sentenças, etc . , é in
tuitivo ue o 'uramento restado muito os.te-
normente a tu o tsto, em vespera de eleições 
pelo dito padre Vieha. que, do modo indicado, 
já havh sido chamado, não póde , por fórma al
guma aprove tar-lhe, porquanto, como já. foi 
escripto, o juiz de paz uma vez «eliminado " 
não pó te assumir o exercício, nem a camara 
póde reconsidt!lrar o seu acto. (Aviso cit . de 
27 de Abril de 188Z. ) 

Não aproveita-lh.e ainda, porque o juiz de paz 
ind·,vidamentc j uramentado, assim como foi o 
padt·e Vieira, ó incompetente para os actos 
eleitoraes . ( Aviso de 29 de Janeiro de 1882. ) 

A doutrin:~. dos avisC's do MinisLerio do Im
perio. n. 1-15 e 313 de 25 de Outubt·o de i816 c 
8 de Março de 18·17, que foram expedidos sob 
consulta do Conslho de Estado, serve de forte 
esteio á. demonstração feita. 

§ 

Do exposto está verificado que o juiz de paz 
mais votudo, que, em virtude do a.rt. 98 do 
actual regulamPnto eleitoral deve ser presi
dente da me<:a eleitoral, não é o ci Jadõo que 
houver obtido maior numero de votos e para.· 
juiz de paz, mas aquelle dos mais votados que 
"ao tempo da .constituição da mesa. eleitoral com
põem a lista dos quatro juizes de paz. 

Os preceitos dos arts. HS e 119 de~se regu
lamento sãs entendidos, o do i o .no caso de dar· 
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se alguma eleição immediatn.mente ::1. dos juizes 
de paz e ém o:=casião em que. por qua.lq ue1· 
circumstancia, a. ca.mara. nwnicipal não hc~ja 
fuuccionado no di<L 7 de Janeiro do começo do 
quat~iennio par~ de_ferir-lhe juram(!nto ! po'>se, 

~ 

Yieira .. homem septut:.gena!'io, lentn apo.;;ent:.1.do 
do lyceu, ha. muitos anuo;.;, pur impossibilid.~de 

hvsica de rest.a.r · servi .o;,:, a.del'ia ~~ '1"'dece. 
ha. muitos anno~, de molestia gra.ve o incurave 
que o inhibo de es:e1·cer qna.lque1· cargo. 

Como, pois. em f:ce de tulo quanto fie~ 
allega.do, o simples juramen!o, inJevidamente 
prestado pol" este, só com o pl"oposito já ex
posto, ha. de invalidar o ju-~amento prest:do 
pelo io i.mmediato e tirar-lhr~, para assim dizer 
o cargo de 4" juiz de paz, em cujo pleno e:s:or
cicio elle t~)m estado desde Julhó de i882 sem 
intel"rupção algurm.? 

• 1m poss1 v e • 1an e a e1, que vo e a sr.r 
immedia to de juiz de paz quem é jui?. de paz. 

R 

De fn.cto, pois. da eliminação dad~, em con
seouencia do jur~rnento definido ao 1° imme
diâto Henriquo Chaves, que entrou logo em 
seguida no pleno es:erci cio das funcções de juiz 
de paz em que tem estado até hoje, 1·esulta que 
o presidente Luiz Vieira per.:leu o carg-o de 
juiz de- paz. donde decorre necessariamente crue 
illegalmente presidiu ã mesa dfl. secção d:1 pa
l'Ochi:l rlo S. José da Fortaleza. bem como 
rlella. illr>g!l.lmente fez parte, como -Lo imme
cliato o 4o j uir. de paz Henrique Nogucil'a de 
Albuquerque Anaet·. 

Por tanto, :\ orzaniza.ção da dita m"sa est:.í. 
inquioa.da d t; nullidade radical, absoluta, e 
conse~uintcmente é nulla, como si não e:s:is~ 
tisse, ··a. r~ lei çi!o feit."l. per;1nte a mesma mesa.. . . ':""' . . . . 
a maioria legal 
tido r. 

2. :~. secção .-Na. respectiY<l authentica lê·se: 
« Concluid-1 a dita apuração, achou-s <; o se

guinte ri" sul ta do: 
Dr . Fre.ler ico Augusto Borges, advogado. 

residente nesta. capital. 76 votos, c bacharel 
Manoel Ambrozio da. Silveira Torres Portugal, 
~.dvoo-ado; r esidP-n te nesta. capital, 7 i votos. 
qu~ 

0
foram declarados . em COilf.nente pelo 

1m~sidcnte, e publicado em edital que se 
mandou affixar. 

Precedent~mente tinha eomparecido os elei 
to~es Eugenio .Marçal e Manoel do Carmo Fer
l'81rn Ch:;ves, requerenJo que se lhes tomasse 
os se11s votos porque se não figurava na re
l:tç:.ã.o enviada pelo juiz de direito da. comarca, . . . .. -

mento, em 17 de Dezembro de :1883 e 2:3 de Ja
n eiro de 1884 ngo figur·a.m entre os que com
par •!ceram as ditas eleições, nem entre os que 
deixaram ele cnmparecer. 

Do documento, tambem junto, sob o n, 15, 
vê-se que n' 1a r"lvisão do primeiro a list:lmento 
eleitOl':,J , em 1882 foram elimina tos os referi
flC\1'1 1\irl:o iHiM no :l.]is t.AmP.nt.(l eJ Ai t.Or:tl r] a. CO:
marca, em virt.ude do rcqur?. rimento do Dr. pro
motor publico, Francisco L':lal de Miran.ia, de 
19 de Setembro do dito anno de 18132, por terem 
mudado su::s resiuencias para a capitaL do Pará 
e que sõ na i:lt_ima revisão eleitoral d i! s~tem
bro ultimo ( 18S4) os ruas mos cidadãos recorre
ram do despacho qu3 os eliminou para a r r' la
ção do distri~to, que só pot" ac:cor~ão ?e 31 de 

U 11 U : t 
alistn.mento eleitol'al da comarca. 

Conforme a authentica da · assignatura dos 
e1eitor;!S q ue comparecera.rn :i eleição procedida 
no i ·' de Dezcro)>ro proximo findo. os sobredito:; 
cidad:i(;S não ussignaram o r espec tivo livro . 

E' nisto, pois, que'~ ·0m faee da expressa dis
posição do art, 8 ', § 10 lla lei n. 3029 de 9 de 
.Janeiro de 1881 n pot" Í r)rça ~~) art. 24~ do re
gulamento n. 821a de 13 de Agosto do dlto a.nno 
rll"'vcm s r~r oxt:luidos os \"utos dos mesmos cula
dã•:...s. qu~ r ce!l.hiram no meu c~ompotidor. 
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Tal tem sido a doutrina da camara dos Srs, 
d0pubu.los como se põde verificar, entre O\ltrl)S, 
no parecer n. 18 deste ··anno,. que junto. S~)b 
n. ió. -

Descontado;; os alludidos votos, fico cu com a 
mm(lria c.a 

Pm·ocnia 
mentos q?e 

e rcs vo·os. 
de Auoncll.es. - Os aconteci
ti v eram logar na eleição dr·s-

:. -- . 
:s:ar duvida., o plano assentado de procrasti
nação dos lrabalb.as eleilora.cs, par", pelo co
nhecimento do quo fosse O:!eorrendo na elei
ção de outra parochia, dar-se por, qu;;~Ltuer 
meio, ganho de c.:aus:~. ao meu competidor. 

Este pln.no est·~nde-se ~1. l\Ia.rangua.pl'l, Paca
tuba e Acarape, ligados á capibl pela ferro
via de B:uurite ·~ pdo fio telegraphico. 

Com verdadeira infracção do dispo~to no 
art. 1:35 do reo-ulamento e!P.itoral. foi es era.do 
até as 1ü 1/2 l1.oras da manhã o mesario l\Ia
noel do Nascimento l\Icndonça, então empre
gado no the~ou1·o provincial. 

• • ·~ ' • o.,; , 

pressão e pelo dinheit·o, ent1·ou no plano geral 
que pt·e;; idiu a eleição. 

Para. i;;to era reciso m o e nh cimento 
das oc(!urrencias ('}citorae~ de outros Jogares. 

Dahi a JH'ocrastinação àos trabalhos com ac
eentua:ia vÍob.çào da lei. 

A m<>sa, eontra o di,;:posto terminantemente 
no art. 8 ·• § 10° da. lei de O de Janeit·o e no 
art. 2:36 do re:;:pectivo regulamento, tomou em 
scparade os votos dos eleitores Olympio-,B_eze
na de ).lenezes. e Emygdio Bezerra de Menezes, 
induidLlS na r espeetiva lista dos eleitores da 
parochia, que ['~iam parte do alislamanto elroi-
tora c ê·. , anto ass1m, que votaram na 
eleição para deputados provinciaes, que teve 
loga.r .no dia -17 de Dezembro de 188:~. Doc . . - ~. 

ns . 18 c 19. 
E não só isto ; mas apprehcndeu os titulo~ 

dos mesmos !:leitores, quan:lo a appr ··hensão só 
llódc ter l~~gar nos casos do art. 161 do regu
lamento de 18 de Agosto de 1881. 

Cab0-m:\ requerer, como faço. que sej:J. pro
videncbdo em or.1em <l. q ne os dit 1S titulos, que 
acham-~e juntos a ~·. thentica rcmettida á ca
ma.r:1. dos Srs .- deput:~dos, sejam restituídos aos 
seus donos. · • 

Dos protestos ns. i, 2 e :3 junto~. por cópia, 
sob os ns. 20, 21 e 22, v e-se como correu o 
precesso eleitoral nc~ta parochia. . . 

.:\ :1uthentica n:l:o esti conforme ao ortgmal, 
e foi por esta razão que o mesnrio Tibur~io Au
gus~o !e Abreu Lage recu~ou-se a ass1gnar o 

A a cta da eleição a :.:ha-se viciada em loga1· 
substancial. como se prova com. os documentos 
sob os n~. 23 e 24. 

A nullidade desta. eleição, parece-me, é um 
ado de rigoros :.1. justiça.. . 

.:\. preva.lecer uma eleição cheia de tantos Vl
cios não haverá mais verdade eleitoral. 

J>~rochia de JI a1·anguape . - Da certidão 
das cópb·s das netas da. eleição. dest!\ paro
chia,, .exhibida pelo meu competldor, da qual 
certidão mesmo consb que as ·.Ütas copias não 
for~m remettidas á presidencia da· . provincia, 

consta que figuraram como i'', 2° e 3'' juiz0s 
de paz, não os que tinham sido eleitos tnes, 
doc. n. 5, mais outros. 

Parece, portanto, que se deu vicio na orga
nização da mesa. 

que occorreu an es, urante e epot~ o pro
ces..:o elr\itoral desta parochia, a inq :1 ina de vícios 
notaveis o mes~üo pro.c.e:-:so, c~mo provarei ?m 

, 
commodos de ~aude, descrevr)r, uentro do prazo 
qur~ me foi conc0dido, todas as :~.lludiJas o:.:cur-
rencias. · 

Parocl~ia do .Jca•·apc:. - Ahi, além de mui
tas infra.-:ções da lei, que inquinam de nulli
dade o pro :esso eleit11ral desta p·rochia, Impe
rar~tm a fraude, a corrupção e pressão as· mais 
desbragadas. 

Foi, po1· isto, que o processo elritoral termi-
: - . . ~ . 

corrupçã:• amais desca.labrada imperaram nas 
eleições do f o .listricto eleitoral da minha pro
víncia, em fa.vur do candid:Lto governista, o 
meu illustre competidor. 

Concluindo, espct·o que s:~ja-me distribuida 
justiça., recoLthecendo-se que sou deputado 
legitimamente eleito pelo 1° districto el,ütor~l 
do Ceará.-Rio de Janeiro, 4 de Março de 188;>. 
- Jlf anocl Amb1·osio dct. Sil'Vcil·a Toncs 
Po;·tu al. 

N. i.-Illm. c Exm. Sr. nresident'} da pt·o
vincia. -0 b:1cba.rel :Manoel .-'imbro"lio da Sil
veir:L Tort·es Pol'tu,.s.J, a bem 
requer á. V. • x. que mgnc- se 
tificar-lhe : 

i. o O teor da consulta feita em 25 ele l\ovem
bro proximo findo, pelo 1° juiz de paz da Pa
catuba, sobt·e SU[lposta incompatibilidade do 
juizes de paz e immedin.tos _destes _naquel~a .P~
rochia, bem como o do offic10 que V. Ex. d1ngm 
ao dito juiz de paz, dando solu~~ão ~consulta, e 
ainda. si o mesmo officio foi registl'ado c em 
que dat:t foi enviado e entregue ao distina
tario. 

2. o Si o cidadão Manoel de Souza Lima foi no
meado supplen te do juiz municipal <lo. Paca tuba, 
no actua.l q Lta. triennio. e, pela neg<l th·a, si o foi 
no anterior , em que data, bem como quando co
meçou o actual quatriennio. 

.) . 1, quan o proce _ u-s a iça t • , 

de paz do di..:tricto da Gufl.yuba, disr~embrado 
integrahneut · do da Pacatuba, em nrtude da 
lei provincia~ n. Hl8ô de 12 de. ~gosto de .1~82, 
proceJeu-se ~gu~lmente a ele1çao para .)Ulzes 
de paz tlo d1strtcto da Paca.tuba. confor~"e o 
·disposto no art. 214 do regulamento n. 821.) de 
13 de Agosto de 1881. 

Nestes termos pede deferimento.- E. R . )L 
-Fortaleza. lG de Dezembro de 1884.-.. ill a
noel .Ambrosio da Silw:ij·a Torres Por
tt,gal.. 
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Certifique-se. Palacio do governo do Ceará, 
1.9 de Dezembro de i884.-Ca1'los Ottoni. 

Ce1·tifico em vil-tude do despacho supra: 1° que 
a comulLa f~~ita em 25 de Novembro proximo 
findo_, pelo 1°_juiz de pn da Pacau:ba ó do teor 

consulta fei:a, é do teor s·~guinte:-1:~. secção 
em 28 de Novembro de 1.8S-L-N. 5.538.-E.m 
officio de 25 do corrente, consulta VIl). si, )ara 
a e e1ção a que se ( ~~ve proc-'l "'r no ' o mez 
proximo vindou1·o, está impossibilitado de f 1zer 
p :ute da ;w•sa ele: to:ral o 3•) juiz de paz d l séd • 
dessa parochia. em consequencia de residir no 
zo dístricto da mesma, o qual fõra creado depois 
da elí~ição, be:n como si o 2° supplente dos 
juizes de paz póde fazer parte da mesa elei
toral, não ob~tante exercer o logar de :3o sup
plente do juiz m1micipal. Em resposta de ,~la
ro-lhe: 1°, que, I'lào ob:ta'?-te o fa.cto da ro~t.'-

sua eliminação da respectiva lista e juramen
tado o c0mpetent~ immediato, conforme dispõe 
o aviso do l\Iiaist~rio do Imp"lrio n. 5:32 de 22 
de Outubro de 1881; 20, que não se tratando 
de attribuiçõe;; judiciarias do cargo de juiz de 
paz, mas de funcções eleitor·aes, para :1s q uacs a 
lei desigaa os Jous cidadãos immedi~:~.tos em 
votos ao 4j juiz de 1-1a.z, não creando incompa
tibilidade de restricção alguma o facto de ser 
supplent·~ do juiz municipal o 2 ' immodiato do 
juiz de paz, não impede gue este cidadão Ítça 
parte da. referida mqsa eleitoraL-Deus guarde 
a Vm.- C(trlos Hono1·io Benedicto Ottoní..
Ao Sr. 1° juiz de paz da. parochia da P::~catuba. 
3°, que P.s::.~ officio foi regist-rado no C")rreio 
desta ca~ital no dia .28 ~o.mez pa~sado, e nesse 

conforme o recibo _ seguío.te: -Recibo do certi
ficado n. 594 A.- Declaro que me foi entr~gue 
um officio registrado no correio do Ceará em 
28 de Novembro de 1884. no valor d~ .•. Cor
reio de ..• de... 18... O destinatario, 1II. 
Amóra.-4", que o cidadão M:-tnoel de Souza 
Lima. não foi nomeado s11pplente do juiz muni
cipal da Pacatuba no a.ctual quatriennio ; no 
quatrien.nio '\)assaao foi o dito cidadão nomeado 
3:) supplente do juiz municipal daguelle termo, 
por acto de H de Agosto de 1882; e, :fina1-
mente, o actoal quatriennio começou a 9 ·de 

Maio ultimo ; 5", que, como con~ta do officio 
expedido pela. presid3ncia da provincia ao juiz 
de paz mais votado da parochia da. Pa.catubà, 
em data de 8 de Agosto de 1883, e da cópia au
thenttca da acta. da eleição proce lidã na·1uella . - . 

. . ' 
para juizes de paz do novo districto da Guayu-
ba, semt~lhan.to eleição foi especiitllllente feita 
nara · uiz "s de az do ref ·rido di.,;t1·icto da 
Gua.yuba e não comprehendeu juizes de paz 
para o districto 1:1 Pacatuba. N:1da. mais consta 
das peças a que me repo:-to. Eu, Cesidio de 
Albuquerque :Martins Pereira, ~rchivista da 
s~creta.ria da preüdcncia do Ceará, a escrevi. 
Secretaria da província do Cear~i, 1() do De
zembro de 1884.-Francisco Sâ. 

N. 55:?6.-Réis 3$:310.-E~er·cicio de 1884.
Secção de arrecan;tção do Thesouro PrO\'incia.l. 
-Recebi do Sr. l\Ianoel A. da Silveira. T. Por-

Ce:wr.-0 preposto do thesoureiro, Jllanocl do 
N. N enclon::a-

m. r. · si PtltA d'l. amara m!mici ll. 
- E~tevüo José de Almeida, re~idonte nesta 
vilb, a bem de :::eu direito requer a V. S. que 
lhe mande passar po1· certidão o teor dã a.cta 
que apurara a eleição dos juizes .[e p::tz a que 
se procedeu neste districto para S'3rvtrem no 
presen.te q11atrieunio; bem como o da acta. em 
virtude da. qual se designou qu tes o:; jniz r~'3 de 
paz qne deviam organis:tr a mesa. eleitoral, que 
pr0c0deu á eleição d" deputJdos gerMS, nesta 
)arochia no dia i 0 de Dezembro do corrente 
auno, tu o em lermo qne ay:. e pe o que • . 
R. 1\l. Pacatuba, 4 de Dezembro àe 1~84.-
Estevi'to Jo.~é de AlmeirJ,a. · 

orno requet·. :,t-catn a, e ezem 
'1884.- Manoe~ Pi;1to Teixeira. 

Sabiuo Maria da Silva. Coutinho, secretario· 
da. lllma. caroara mnu.icipal da yilla dB Pa. r.~a.
tub3., por nomeação da mesma, etc. Certifico~ 
em virtude do despacho supra, que do livro dtts 
acta.s desttt parocb.\a de Pacatuba. coa~t~1. qttl) 
a acta da apuração d~ eleição dos juize;; de paz, 
procedida n~sta fre~11ezin. no di:l. io 1\e Julho 
de 1882, par.1. o pres~nle quatricnaio, é do 
teor seguinte : .A.ct!l. da eleição de quatro jui
zes de pa;: da parochia da Noss~ s~uho:-a da 
Co:1ceição c1a villn. d~ Pacntuba. No dia. fo 
de Julh.o do :mno de 1882, ã.s 9 horas da manhã, 
no paço da cama.ra municipal des~a. villa, pre
sente o alfer.~s Luiz Carneiro de Souza. jui z de 

· · c c· ã.o 
Joaquim Eduardo, Miguel de Britto Lima, Mi
gueL Fet·reira. Pinto e capitão João Facundo dos 
Santos, mesarios. e o fiscal Sabino Mendes 
Vieira ; o presidente designou o messrio Joa
quim Eduardo para servir de secretario e o 
mesll.rio Miguel de Brito Lim 1. para. fazer a 
chamada, sBndo auxiliado pelos outros dous 
m"sarios, capitão João Facundo dos Santos e 
Miguel Ferreira Pinto. Em a (: tO successivo 
annunciou o p!'esidente que começa.vs. a ele~
ção para quatro juizes de paz da plrochla 
de Nossa Senhora da Conceição da villa de .. 
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Pacatuba. lmmediatamente havendo se pro
cedilo a chamada dos 94 eleitores cons
ta~tf"!s ?a. lista rem-éttidll. pelo respectivo 
mz do chre1to e na ordem do alistamento, acu

diram a ella 7i eleitores, ct: ·a chamada ficou 
termma. a a. ora a tarde. Perderam o di
reito àc votar os cidadãos: Juvenal Galeno da 
Costa e Silva, Manoel Emino Cabral, Faustino 

lavrou-se e a.::signou-se o termo do qual se ve
rifica que os eleitores inscriiJtOs foram 77. 
Ab •rta a urna proce.ieu-se à contag-em das 
cedulas tendo produzido o numero de 77, igual 
ao dos ~leitores comparecidos. as quaes fot·am 
emmass'l. ias. Em seguiJa o presidente designou 
o mesario Joaquim Eduardo par;L as ler e an
nunciar que se ia procedér á apuração das 77 
cedulas para juizes de paz àa parochia de Nossa 
Senhora da Conceição de Pn.catuba ara o ue 
repartiu ~~ letr<tS do a phabeto p~los outros me
sarios. c<J.da um do> quae;; ia escrevendo em sua 
lista. os n<'mes dos v~tados por !llgarismos sue-

' . 
146 das instt·ucções. Tet·minad:L a apuração das 
cedulas o secretario dn. mesa ··formou a lista. 
dos nomes dos votados, a qual leu em n.lt:.t 
voz, e é a seguinte: :Manoel Amót·a, proprie
tario, resi lente no município, ·44 votos, Roge
rio Accioly de Vasconcellos,negociante,resid~n
te nest-l. paroch1a.,41 votos.Jo::ó Martins da Silv:1., 
agricultor. resicl~ntc nf'sta parochia, 41 votos. 
Raymun lo Siqueira de Souza., negociantG, resi
dente nesta parochia,40 votos, alfer.!S Luiz Car
neiro de Souza, preprietario,residente nesta pa
rochia. 36 votos, Manoel de Souz:-t Lim:1, agricul
tor, re~idente nesta. paro::!hia, 35 votos, Antonio 
Accioly de Vasconcellos, negociante, residente 
nest:t parochia 3! voto~, Ignaf'iO Soares de 
Almeida, agricultor. res!dente nesta pa_rochia 

, 
residente nesta paro chia, 1 voto. Deixou de ser 
apnrada uma cedula,em razão de vir o involucro 
fechado e nadn. conter dentro. cuja cedula. 
vinh~ junb!.m"lnte com. outra que tambem. deixa. 
de ser apurada. para vereador, o que va1 t11do 
remettido ao p0der competente. em face do art, 
147, § 4'> do regulamento. Extrahida uma cópia 
desta. li~ta. o presidente mandou imme:liata
mente publi:!al-a por edital na. porta do edificio. 
Daclar,•ndo eleito3 juizes de paz desta parochia 
os quatro cidadãos mais votados: Manoel Amóra., 
Rogerio Accioli de y asconcellos, José Martins 

da Silva e Raymundo Siqueira de Souza, e sellS 
supplentes os quatro cidadãos seguintes : Luiz 
Carneiro de Souza, Manoel de Souza Lima 
Antonio Accioly e Ignacio Soares de Almeida: 
Tendo obtido i ual numero de votos 41 · i-
d;,.dão Rogerio Accioly de Vasconcellos c José 
Martins da Silva, prefere este por ser mais 
velho em idade que aquelle, ficando por conse-. . . . . . 
~ . . 
fôrma s~guinte : 1" Manoel Amora, 2J José 
l\Iartins da Silva, 3'' Rogerio Accioly de Vas
concellos e 4 · Raymundo Sigueira de Souza. 
ao~ quae;; ·se exp diram os competentes di
ploma~. Foram queimadas as cedulas promis
cuamente.- Eu, Joaquim EduarJo, secretario 
da mesa. lavrei esta acta, da qual, b~m cvmo 
das assignaturas dos ereitores no livro, serão 
extrahidas c.:ôpias, assignadas e concertadas, 
of - --· -~ .• 

os necessarios destinos. E presente o t~bellião 
publico, Raymundo Fernande;; Correia de 
Araujo para tras:adal-a no livro das n·1tas. Assi-
c o aram-na o pre,;;1 en c, os q ua. ro mns;.~.rws e 
o fiscal.- E eu, Jo:tquim Eduardo, secretario, 
a es:re•·i e as~igne_i.-Luiz Carneiro de .souz~, 

guel de Brito Lima, mesario ; João Facundo 
d ,s Santos, mesario ; :Mig-uel Fe1·reira Pinto, 
mesario. · 

CPrtifico mais que do livro d:::.s actas das 
sessões da camara. municipal deste municipio 
de Pacatuba, consta que a acta de que 
trata a. mesma. petição supra, é do teo1· se
guinte: Acta. da sessão extraordinar·ia de 28 
de Novembro de 1884. Presidencia do Sr. te
nente Manoel Bento Freires. Aos 28 di:1s do 
mez e Novembro do anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesu~ Chr-isto, de 1~84, nesta 
villa da Pacat~ba, no Paço Municipal palas 10 

noel Bentd Frai~es. Manoel Rib ·iro d.t Costa 
Sapira, Frandsco Antonio de Souza, e supplen
tes convocado>~ Antonio Amaro Soares e Cosme 
Nogueira de Queiroz, sob a presidancia do pri
meiro, abre-se a !':e-=são. O presidente declara 
que convocou a camarn. extraordinariamente para 
se resolver ácorcl"i da cbssificação dos juizes 
de paz do districto desta villa, o que foi posto 
em di~cu,são p~lo Sr. presidente c a calllara 
resolveu, em vista da. representação do -1° juiz 
de paz desta parochia. representando a esta. ca
marn. contra a manutenção do cidadão Rogerio 
Accioly ·de Vasconcellos no ca1·go de terceiro 
juiz de paz; Manoel de Souza Lima no de se
gundo stipplente, Antonio Accioly de Vascon
cel~os no de terceiro ; Ignado So~~es de -Al-

no de uni co immediato a estes; o primeiro pela. 
razão de t!3r ficado na. Guayuba que, posterior
mente á sua eleição, foi cre:1do districtu de pa.z 
por lei provincial n. 1986 de 12 de Agosto d; 
1882 ; o 2o. 4) e 5o por terem aceitado o cargo 
de supplentes de juiz municipal desta termo_; e 
o 3o finalmente.por não só morar na.quelle dis
tricto de paz de Gua.yuba., como por ter sido 
para elle posteriormente elf'ito 2° juiz de paz ; 
mandar eliminar ditos cidadãos dA. re~pecti'va 
lista e convidar para completar a lista dos jui
zes de paz 1° supplen~e Luiz Carneiro de Souza, 
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que occupará. . o 4° lug:)r. Pelo guc fi~ou a 
lista dos juizes de pa.z do districto de;:sa. villla 
:::ssim or-gani:;;a.d:t : juiz de paz Jo i'' anno, 
o cidadão Manoel Amora. dito do 2' anno o 
eidadão José !vbrtins da Sih·a, dit~) do 3' o 

• - 't • • "' 
l ·,...... "' 

anno o cidadão Luiz Carneiro de Souza. E por
que nenhum out•·o cidadão obtivess~~ numero 
al<>-um de votos ara immediato aos su lentes 
alem do ci.hdtto l\l::noel Hermino C;lbrol que 
foi eliminado como acimg. fica declara. lo, bem 
como o foram os :3 ultimo!> supplontes ; a cu
mara declarou q •:e nenhum supplente de juiz 
de paz e~ist~·p ·ra orga.R:zar a t•e,-pecüv~ Hsta,o 
que se ~ommnnicoa ao 1 ·juiz de paz. e dos d9-
mais j!liz··s, remetteudo se áquella a iisr.a 
respecti ,.a confor~o foi esta caro ara organi
sada, e tendo comparecido o cidadãu Luiz Car
neiro de Souz:t, a convite desta cam:~ra. prestou 
o eYl o .Jnralllen ·o a que cons a o ~c m . · 
lld~. a. circular numero ~essenta e seis (00) de 
18 de ~ovembt·o do corrente anno remettendo 

. 
pela assemolén. legislativa da p!'ovineia na ses
são ordina.ria do corr•!Dt~ anno. Mandou-se ar
chh•ar. E não h~w~mclo nada u1ais a tt·atar o Sr. 
presidente cvantou a presente sessao; o que 
para constar lavrou-se esi:a act~1. que depois de 
lida e app:-ovada :ls-;ignam commigo, Sabino 
Marja da Silva Coutinho, secrPtario que escrevi. 
-Manoel Bento Frincs.- presidente Franc' sco 
Souza.- Carmo Nogueira de Queiroz.- Ma
no l Au ronio de Ribeiro da Costa Sanir!l..- An
tonio Amaro Soa.res.- Sabino Maria da Silva 
Coutinho. 

Nada mais se conti uha nos ditos livros na 
parbe q tle se refere o supplicante, das quaes 
cop ei as a.ct:1s r~f~>.r-irbs P. a f.!ll:l.s me r-Pporto 
dou fé.- Pacatuba, 9 de Dl'zembro de 1884.-

Silva Coutinho. 
1885.-Juizo municipal de Pactl.tubn.-0 es

crivão C. Ara.u:o.-Justifi.cação. - Anno do 
nasciu1ento de No~so Senhor Jesus Chris:o de 
1885, aos 17 dias do mez de Janeiro, nesta villa 
de Paca.tuba, em meu escriptorio autoei a peti
ção e m~.is pa.peis que adiante se segue ;do 
que fiz este termo. Eu. R~ymundo Fernandes 
Coutinho de Araujo, escl'ivão que o escr!}VÍ. 

111m. SI'. Dr. juiz municipal. -Luiz Fran
cisco de l\Iiranda. eleitor neste 111 districto 
eleito•·al, re.;ilente na séde do mesmo distrícto, 
quer ju,tifi ~ar, pPrante V. S., qu·~ : 

i,0 Para a sessão extraor.linaría da camara 
municipal da Paca.tuba que houve no dia 28 de 

• • 7 ,. 

vereadores do numero entre e!Ies o major Es
tevão ,lo.;Ó de Almeida,o mais votado,e que não 
se achavam ausentes . · 

2.o Os proprios vereadores supplentes que 
compareceram a sessão e::drarJinaria não furam 
convoc~ados officialmente, mas apenas chamados 
de occa.sião. 

3. n Na eleição procedida nP.st:t mesma. pa
rochia de Pacatubà, no dia i de Dezembro ul
timo, p ;tra um depnlado ge1·al por este districto, 
votou o eleit tr, o fo juiz de paz presidento da 
mesa eleitoral :M3onoel Amora , ante.:; de ser 

cha.mado. e o fez sem que exhibisse seu di
ploma ou titulo. 

4_ o A respectÍ\'a mesa. eldtoral proposital
mente protellou a ch;tmada dos eleitore", para 
dat• logar a que se· c?nseguisse que vies~em . 

' llue trata a. peti~,mo retro ; ftcott sciente e 
dou fó. 

cnvao, Rdym<tndo Chagas. 
Termo de a.;;sentada. -.:\.os 17 dias do mez de 

Janeiro de 1ti85, nesta villa de Pacatuba.. em 
casa d:1. residenc~a do major Estevão José de 
Almei .a, onde se achava o cidadão João Me~ 
moria, 1<> supplente do juiz: muni·~ipal em e:x::
Cl'CÍClO, commigo esct·ivão de seu cargo ; n.hi 
na presenç!l. .~o Dr. promotor publico, foram 
inqueridas ns testonwnhas desta justificação 

. • : . . . I o- , -

este termo. Eu; Raymun lo Fernandes Corrêa 
Arsujo, escrivão,que oescrevi. 

munha.-Est ã J s' de Almeida 
de liO anuos de idade, casado, natural da Forta
leza, morador nesta vllla. ; aos costuÚles disse 
nada. Testemunha. jurada ao:; Santos Evange
lhos, ~obt·r~ o cargo do qu~l lhe encarregou de 
dize1· a verdade, :o;nb1·e os itens constantes da 
petição de fls. Ao fo dis::e qtte era certo que 
ell•l tc..:tetw nba não fLir·a c::mvocado para a 
sessão do dia 28 de NO\'Cmuro findo, o.pezar de 
ser vereadvr mais votado e achar-se nest:~ villa. 
n:•qt~elledia, e que soubet·a Ja<1uclla sessão,por 
t•..lr, casual!Uente passando na porta d~t c •mara, 
visto a :;;essão em c:rja occa::oião estivera na 
sala das audiex:cia~. e, prccurando saber de que 
tratavam, lhe disseram qtte e,;tn.vam f<1.zendo. 
sem demo::-a, apurução de juizes de paz sup
plentes, uotando ness:J. occa~ião que faziam 

m a 1 lente Antonio Amo~ 
ra Soa1·es ~ Cosme Nogueira de Góes. Ao 2o 
disse que lhe constava não terem ~ido chama.los 
officialm .. nte os dous supplentes Antonio Amo-
1·a e Cosme Nogueira de Gôes,item foram chama
dos a recados na. occasião, e isto era justamente 
o que cost11UJava fazet• a cama•·a em outras occa
siõcs, quando ellc testemunho. fazia parte da. 
mesma camara. Ao :3o itPm~ disse que elle tes· 
temunba presenciou o presidente juiz d.e paz, 
Manoel Amora, introduzir um:1. ceuula d~ntro 
da ' urna, srm que fosse seu nome chamado, o 
que foi notado pelos mesarios major Cicero 
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Franklin de Lima c·sabino Mendes Vieira • . que de Russas, morador nesta villa,aos co~tumes dia
perguntou-lhes o que era aquillo. Que o mes- se nada.Testemunha. ,jur::tda aos Santos Evange
mo Amaro respondeu-l11e que pensava que lhos sobre 11 cargo do qual lhe encarregou de di
tinha. sido chamado seu nome, que, por isto, zer a vet·da i e do Que soubesse sobre o motivo da 
tinha lançado a lista na llrna.. Qlle, depois de petição a fis.: Ao 1 o,disse que,chegando na mesa 

· cham::.dos muitos o_atros eleitores, foi que ·L- a ~essao a carnara.encoutrou o maJor· Estevão 
mou-se o nome delre Amorn..juiz de p:1.z,que não db:endo que não t inha :-:ido convocado para a 
exhibiu seu titulo, nGm mesmo nessa occ:Jsião di~a s_essão e que, nl'io obstante es_tar em c:1Sa, 

n tra ·- ~ habilit , 
Ao 4", disse que tambem. foi testemunha oc- outros supplentcs estarem servindo em legar 
cular de fazer-se a chamada dos eleitores, pri- delle, Ao 2 ', dissP- que. por ouvir dizer. s~bc 
meira. ató a terceira v ez. isto com muit·L pau- que não foram ellcs supplentos chamado:; offi
sa, e não comparecendo ellr-s, o major Cicero cia.lmente. Ao 3 ·,disse que, é testem11nh~ oc
man:tava. que fossem procm·.; r os eleitores . ! cular de Manoel -\mora, i" juiz de paz presi
Que ello test.rmunha recbmou peln. demora, dente da mesa, tirar uma cedul::t da algibeira c 
dizendo que todos aquelles que cheg:tssem de- mettcr- na. urua. sem 'ine fosse cham ·do, sendo 
pois da cb.:1mada tinham o direi to de votar, e. pela mesa rcpellido, sem que m~~trasso o ti
pori:;:so, !·ontinuassem com 3. mesma cham;lda até tulo. Ao 4'', disse qur> , é V• rd;~de que a mesa 
fim . Que teve em resposta do mesmo major foi H"ot·~l:td:::. al•"uma cousa não sab:1ndo ual 

tcero <tuc nao ttn 1r1. t ressa.. n que mnguem motivo pOl' qu~ protelavam- E nadà mais disse, 
os incor..;nmodava.. E nada mais diss•", c as- e ::ssignou com o juiz. Eu, Raymundo E"ernan
signou com o juiz e promotor. Eu. R•ymundo des Corrêa d'~ Araujo ~ esaivão quo o rs :revi . 

· .. ,; • , · - , - · t . --{;. u L Om·nei1 o ele S att!(L 
cre\'i.-J. Honorio. -.-Estevão JosrJ r.lr: Al- -.-ln(ero SeoeriaM Bibci•·o. 
m eirla. - :lntu o Scver iano R ibeiro . Quarta test cmunha.-AntonioAccioli deVas-za. te~temnnha.-I,..na•'io So:1res de Almei·la., . . 
(e 1 n.nnos de idade, casado, a~ricnltor, ser- ;,_aturai dest& fregu·.~z !a.' moradot· na ... Gayuba: 
vindo no sitio Lopes deste termo, aos costumes aos costumes disse nada. Testemunha jurada 
disse n ~1 da. Testemunha jurada aos Santos aos Santos Evangelhos :;obre o cargo do qual. 
Euan,gelhos c sobre os i tens da petição a. fl. ii; llÍS'-'O o seguinte ~obre os itens da petição. Ao 
~o f o, ··lue sabe quo não foram convocados os fo, di,se que su.be ser certo, por ouvit· dizer. 
veret~.dore" a que se refere o jllslifL·:•nte. sobre Ao 2o, disse que, ~abc tambem :;;et· certo, por lhe 
tudo :l.O vereador mais votado major Este,•ão dizerem que não fo1·am convidn.dos offic almen
José de Almeida, . que não comparecau na re- te. Ao 3o, s 1be bmbem ser verdade. p:n· lhe 
ferid·• ses;;ão, apezar de se achar nesta villa . terem referido que :i\Iaooel Amora votara, sem 
Ao 2o item. disse que consta-Ih~ que os supplen- _--b·r 

0 
i n o 

itom, disse que soube que oprosidentc da mesa 
eleitoral, cidadão Manoel Amora, vota;-a muito 
antes de ser c:hs.mado. sem que apresentasse 
nn. occasião seu titulo. o que foi presenciado 
por muito~ circumstantes c pela propria 
mesa. Ao 4° item, di ~se que não s~be si fóra 
-prOt'\ositatmente~ mas quo, com eífl~ito, notara 
proteJbção ou demora pa1·a conclu~ão dos mes
mos trabalhos. Disse ma.i;; !l teslemunh~ que sen
do convit.!ado pelo pre•ideote dn. mesa eleitoral o 
1 o juiz cl~ pn ManoPl Amora, por um officio data
<lo {b 25 d" Nov'.'m\)1'0 de 1884. par<~ fazt~r parte 
da mesa.como supplrnt~ rlo juiz <h paz.como t :ll 
jà havia s"rviclo na outra eleição. comparecendo 
pontua.lments na horn. indicnda,_ ,já enco_!ltrou a 
referid:t rnrsa composta de ele1tores, d1zen:io.o 
lhe ores ectivo residente ue ·a não se torna-
va. nP.CP.!'>sarin. :a. ~ua pP.ssoa. por t.rr completado 
o nurnero. E mais não disse, e assignou com o 
juiz c o promotor. Eu, Raymu.ndo Fernandes 
Corrê~t de Araujo, e!':crivão que o C!'lcrevi. 

Em tempo o Dt· promotor publico requereu 
ao juiz que fosse junto á ,justificacão o officio 
de que tratou actualmenre. Eu, Raymundo 
Fernandes Corrê:l. de .t1raujo. escrivão qu13 o 
escrivi.-Joao '},fe?nOl"ia.-Ignacio Soares de 
A lmeid(r .. - An.t.ero Se~;e1·iano Ribei1·o. 

Terceira testemunba.-Luiz.Cn.rn(.\iro de Sou
za, de 70 annos de:idade,casado,la~rador!natural 

que sabe de ~ciencia. propría..porl.fue presenciou 
que de facto hOii\'e protelaç.üo na chn.mada. E 
mais niio di ' s~ nem lhe foi perguntado, e assi-
:::. u m :ui . I mo OI' . •u, "ymun o 
Fernandes Corrêa de Araujo. c.scrivão que o 
escrevi.- Juüo J1fcm01·i(t- - :lntonio AccioU 
de V (u:conccllos.-.1.ntero Scvcí·iano Jabciro. 

.T uizo de paz presidente da mesa eleitoral da. 
villa da P:keatubn., 25 de Novembro de 1884. 

Illm. o St·. -Convoco :i V. S . , par~' no dia. 
:30 do corrente mez comparecer as 9 horas do 
dia. em ;:asa a~ ca.mn.ra muni<.:ipn.l dc;;ta viUn., 
afim de faze,· parte da. mesa p::trochial que tem 
de presidir· a eleição p1ra um deputado á. assem
blea geral pot• C:';te districto, visto como é V. S. 
um dos supplentes do 4'' juiz de p 1z deste dis
tricto em con~e<tuencia de se acharem os mais 
memb1·os em incompatibilidade.- Deus guarde 
à V. S. - Illm. St·. Ignat:io Soares de Almeida. 
- ili cmoet .A m.ora. 

Pacatuba., 17 de .Janeiro de 1885.- O escri
vão, C . .rt1·att}o. 

Conclusão. -Em seguida faço estes autos 
conclus·ls ao ju~z · municip~l. Eu,_ ~yrnundo 
Fernandes Correa de Arn.uJo, ·escnvao que es· 
crevi.-Scmtos. ~ 

Julgo boa s. pre!'ente justific:1ção para que 
produza seus effeitos legaes, pagas as custas 
pelo jnstifirante, entregando-se-lhe estes autos, 
indepeodr.nte de traslado. Pacatuba., i7 de 
.Janeiro de 1885.-Jose 3fcm.o1·ia. 
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Dat~. - E logo me foi entregue estes· autos 
com a :3entença supra do 1o supplente do juiz 
municipal em pleno ex.ercicio, o cidadão José 
:Memoria.~ do que fiz este termo.Eu, Raymundo 
Fer~andes Corrêa de Araujo, escrivão que es-

N. 4.- Illm. e Exm. Sr. presidente da pro
vincin..-0 bacharel :\[anoel Ambrosio da Sil-

ne-"e de mandat· certifi.::ar-1he: i 0 em que dia. 
foi entregue na secretaria do governo a. au
thentie:~. d:~. eleição para nm depu::.vio geral por 
ebto districto, feita per,~nte a mesa eleitoral de 
A\vonches; 2° quando foi accus:1do o recebimen· 
to desta auth~ntica, ;3o qu~tl a data do ofiL:io de 
remes.;;a da mesma; 4" qual a data do traslado 
da trunseripção da acta da dita eleição. ao :)Ual 
refC're-se o mt:ncionado officio; ·jo q 11aes os ct
dadãos que foram eleit0s arll ser\•irem como 
juizes de pa;: do tstriCto Je .Maranguape no 
actnal quatriennio; ()o qua.es os cidn.dãos que fo
ram ,.Jeitos ve:ead~res do município da. ?a~a.-

i 0 finalmente o teot· d0 um documento,' firmad~ 
pelo secret·1rio da mrsa eleitoral de M!1ra.n
o-ua )(' \mto a uma re::lama. ão feita )elo 
coronc!l !oa!lUim José de Souz~t Sombra contra 
o ,juiz do paz, presideute da dita me~a. atti
n.entemente a omissão d~ remessa das authen
tic:•s da eleição para um deputado geral por 
este districto, feita, no dia 1° de Dezembro 
ultimo, pt:rante a mesma mesa. Nestes termos 
P . defcrimento.E. R. M. 

Fortaleza, i2 de janeiro de 1885. -JI anoel 
Ambro~io da Silvveira Torres Portu.gc~l. 

Certifique-se. Palacio do Governo do Ces.r:i., 
o e n ne1ro e ti .- rt?·los ttoni. 
Certifico em cumprimento do despacho su

pra: 
t:e, a au cu 1ca a c eiçao para um epu

tado geral por esse di;;;tricto f~ita perante a 
mesa ch'itoral de Arronches. foi entnguc nes- · 
ta secretaria do dia. 20 de Dezembro prox.imo 
findo: 

Qufl .foi accusado o recebimento dess:• au
tbentica no dia 2G de Dezembro proximo 
findo: 

Qtl~ a data do officio ri~mettendo a mDsma 
authentica. é de i o de Dezembro proximo 
findo: 

Que a .data ~o tr~slado da tra.nscripção da 
acta d:~. dita eletção e de 1Q de Dezembro pro
x.imo findo: 

Que da eleição procedida no dia {o do Julho 
de 18:32 pa.ra juizes de paz do districto de M<l
rang~ape do actual uatrienmo verifica-se o 
~ b • 

de Souza quarenta voto~; José de Pontes Fer
nandes Vieira 37 votos; João Carneiro de Arau
jo 37 voto<:; Jo-é Baptista Brazil do Nascimento 
34 votos; Manoel Peraldiano Baptista 3i votos; 
Marcolino Rodrigues da Silva 31 votos; Jacin
tho José Ricardo Titara. 31 votos, Francisco 
Cabral de Medeiros 31 votos; Miguel Baptista 
Vieira 26 votos; Galdino Gomes da Frota 26 
votos: · 

Que a eleição procedida no dia :f.o de Julho 
de 1882 pa.ra vereaclores do município -de 

Pacatuba. do aetual quatrienuio deu o se
guinte resultado: major Estevão José de Al
meida com .12 voto~; : c major CieP.ro Franklin 
d0 Lima c0m 11 votos, tenente Manoel Bento 
Freire com H voto~: Miguel . de Brito Lima 

' 11 votos, os quaes reuniram votação ignal ao 
quociente de 77, divididos por sete, numero · 
de e lei torGs com arecidos e vereadores do mu-
mc1p10. onve no dia 20 de .Julho do 'm•'smo 
ann.o 2° escrutínio para preench.in1ento de dous 
logares que deu o seguinte reo:;11ltado : .Manoel 
Ribei~o da ~o,.ta Sapira com 28 votos! l\liguel 
Ferre1ra Pmto com 20 votos, Antonio Amaro 
Soares com 19 votos, declarando o presidente 
eleitos verea lores por obterem m;\Íor.a. de vo
tos os Srs. :i\[anoel Rib :~iro da Cost:l. Sapira e 
Migu·'.l Ferreira Pi.nto, aos quaes se expedi
ram d1plomas na forma da lei. 

"' l o as a n sect·e-
tario d:~ mesa eleitor:ü <le 1\-Iann~uape e o 
seguinte: Josê Baptista Brazil do Nascimento, 

~ . . -
deu no dia 1' do corrente mez ne.:b cidade 
para deputado â assemblêa ger~l le,.,.is!ativa 
etc. : Certifico que a remessa das s.uthentica~ 

q u11 se proce eu no ta · ' o cor-
rente mez para um d:~putado geral de que trata. 
o peticionario coronel Joaquim Jose de Souza 
Sombra, fiscal do can iidato Dr, Frederico Au
gusto ~orges, não foi ainda feita, porque ha
vendo tido logar a eleição no referUo dia 1 ", e 
find:u-se já ã ho:·a adiant.td:t da tarde. não tive 
tempo de extrahir as mesmas e logo remettel-as 
aoDr. juiz de direito cor.apetenta. Dando-se em 
seguida no dia 2 do mesmo mez a form.a.<;ão . .... . . -
dor da camara, como de facto tivera '1ogar, 
aonde fao.ccionei como mes lriO e na q ualida-le 
de 2' juiz de az e secretario e no dia 3 até 
que oi bar ulhada a eleição a ponto de haver
me r~tirado da mes:1, temendo algum confiicto, 
depots do que consta-me que na minha ausen
cia se havia organisado nova mesa fil:ando 
assim o.s livr~s ~a eleição em po~·~r delb, não 
tendo stdo ate hoJe os mesmos a m1m entre,.,.ucs 
para poder extra.hir as ditas :\Jtthentica.:. c~ns
t~ndo-me que os mesmos ainda s~ acharem em 
poder da mesa que de novo fõra. org-aniza.da em 
minha ausen", e dou fê. i\Iaranguap~. 16 de 
Dezembro de 183-t.- Josd B (t•Jtista B ,·r.<:;i.l de 
Vasco,~cello.~, 2° juiz de paz s'ecrctario. Nadae 
mais se continha. em os ditos úocumen Los, ao~ 
quaes me reporto.-E eu, Cezidio de Albu,1uer
que :Martins Pereira, archivista da secreta.d:t 
do governo, a esct·evi 

Secretaria do r vinci' 
neiro de 1885.- Õ secretario, F 1·ancisco Sá. 

N, 5.-Illm. St·. s"ecreta.rio da ca.mara. m nni
cipal da Fortaleza .-0 bacharel Ma.n:)el Ambro~ 
sio da Silveirs Torres Portug:tl, a bem do seu 
direi to, !equer á V. S. que sirva-se dB certifi
car-lhe, ·guardando a ordem chronologica dos 
factos: 

:f.o qaaes os cidadãos que, no actu:1.l qua
t~iennio, foram eleitos juizes de paz e imme~ 
dtatos destes, nes~e districto de ·S. José da For
taleza·; 
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2o em que data prestaram juramento os jui
zes àe paz e em que data o prestou o immedia
to delles, cidadão Henrique Nogueira de Albu
querque Arraes. 

:3o. o teor de um offici.o da presidencia da pro-

menda.ndo à camara municipal da Fortaleza 
providencias a respeito d:> juramento de juizes 
de pa:r.: bem assim o teor da resposta dada a este 
o c1o a pres1 enc1a a provmc1a. 

Nestes termos pede deferimento E. R. M.
Fortaleza, 16 de Dezembro de 1884.- Manoel 
..-1mbro.::io da Sil'Vei1·a Torres Po1·tttgal. 

Certifico em face da acta da apuração geral 
dos votos da. eleição de juizes paz do districto 
de S. José a· esta capital, que foram eleitos jui
zes de paz do mesmo distri~to para o presente 
quatriennio de 1883 a 1886, os seguintes cida-

- • • • • rr-

digão, commendador Francisco Carlos da Fon
seca, João Nepnnuceno de Siqueira. Souto, co
ronel Joaquim Jose Alves Linhares; e imm~-
1a os es es, os sagu1n es c1 a aos: enr1que 

d'Albuquerque Arraes, .Toão Frandsco Sam
paio,Antonio Portella c Pedro Barbozn Vianna. 

. . . 
1 e ats, m .Jur ~ 

mento lavrados no respectivo livro, que os juizes 
de paz Francisco Coelho d:J. Fonseca e João 
Nepunuceno Siqueira Souto prestaram jura
mento aos 7 dias do mez de Janeiro de· 1883, 
Joaquim José Alves Linhares nos 10 dias do 
mcz de Dezembro dodito ~nno e o padre Luiz 
Vieira da Costa Delgado Perdigão aos 27 dias 
do mez de Setembt·o do corrente anno de 1884 ; 
e o immediato delles, cidadão Helll'iqile No-. . . . 

«Província do Cearâ. N. 2268. Terceira 
secçiio. Palacio da presidencia, em 27 de J u
lho de 1883. Const~ndo-me não estarem ain:la 
juramentauos os 1o e 4o juizes de paz d~sta 
capital, e acha-se enfermo o 2'', não havendo, 
llor isso, quem pt·esid~, uma das juntas do alis
tamento milit~r, cujos trabalhos devem come
çat•, impreterivelmente, no dia fo de Agosto 
Yindouro, re~omm::ndo a essa camara que pro
Yidencie a respeito, afim de que naquelle ctia 
possam funccionar as juntas em to:las ~s paro
chias do municipio. · Deus guarde.-.t1ntonio 
Tlwodo1·ico da Costa.-A· Camara Municipal 
da Fortaleza.)) 

E.in 31 de Julho de 1883.-Illm. e Exm. Sr. 
-Sendo convidados a virem prest.ar juramento 
os e Jmzes a paz es a cap1 a , como re
commendou V. Ex. a esta ca.mara, por officio 
de 27 do corrente, sob n. 2.259, respond~ram 
que, por motivo de grave incommodo de sa.ude, 
deixavam da o fazer, não tendo, até hoje, res~ 
pendido os supplentes Henrique de Albuquer
.Arraes, João Francisco Sampaio, Antonio Por
tella e Pedro Barbosa Vianna, que na. mesma 
occasião foram tambem convidados para aquelle 
fim. Deusgüarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. 
commendador Antonio Thcodorico da Cosb, 
muito digno vice-presidente.» Dado e psssado 

v. n.- 37 · 

nesta secretaria da Camara Municipal da For~ · 
taleza aos i6 dias do mez de Dezembro de f884. 
Eu, Julio Cezar da Fonseca Filho, secretario da 
camara, o escrevi e assigno.-./ulio Ce.=ar da 
Fonseca Filho. 

o • - secçao . - eere ar ta a pro-
víncia. do Ceará em 14 de Agosto de 1883. 
- O Exm. Sr. vice-presidente da provinda, 
manda declarar a V. S •• que fica inteü·ado do 
adiamento dos trabalhos da Junta· do alistamento 
militar dessa parochia, para o dia i5 do cor
rente, em vista dos motivos expandidos em ofii
cio de 10 do mesmo mez .-Deus Guarde a V. S. 
- Ilm. Sr. juiz de paz, presidente da juntcL 
do alista~en to milita;· da paro chia d~ S . . Luiz 

. 
Ferreira. de Mello.-Nada mais se continha no 
dito offici'o que, para aqui, bem e fielmente 
transcnvi do ro rio ori inal ue me foi a r • 
sentado G entrego a parte que comigo assigna 
Dou fé. - Fortale:1.a, i9 de Dezembro de 1884. 
E!scrcvi e assign~ em publico e raso com o 

O 2o tabellião interino, Joaquim, Hem·iqw~ 
Vieira. .. 

. . 
E. R. M.-Fortaleza, 16 de Dezembro de 1884. 
-J.1[anocl .-1mln·osio da Sil'Veira Torres Po1'
tugal. 

Certifico, à vista do respectivo livro, que foi o 
cidadão Henrique Nogueira de Albuquerque 
Arraes o juiz de pa7. que presidiu, no anuo 
findo, á ,junta parochial de S. Luiz, incumbida. 
do. alistamento dos cidadãos para o serviço do 
exercito e da armada cuja primeira reunião, 
no dito anno, teve log~r aos 25 dias do mez de 
Agosto. Da<io e passado nesta secretaria da. 
Camara Municipal da Fortaleza aos 18 de De-
7.embro de 1884. Eu, Julio Cesar da Fonseca 
Filho, seeretario da cam~ra, a escrevi e as
signo.-! ulio Cesa1· da Fonseca Filho. 

. . . 
Manoel Ambrosio da Silveira. Torres, a bem 
de seu direito, requer a V. S. que sirva-se de, 
revendo o protocollo das audiencias do juiz de 
paz deste districto, dar-lhe por certidão de ve1·bo 
ad ve1·bum, o teor do primeiro e ultimo termo 
de audiencia, que deu como juiz de paz, no 
actual quat'Ciennio,o cidadão Henrique Noguei~~ 
de Albuquerque Arraes. Assim ·pede deferi
mento. E. U. M. Fortaleza, 15 de Dezeml:lro 
de 1884 . -]f anoel Ambro:io da Silveira 
Tm·1·es Por.tugal. 
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Francisco Antonio de :Moraes, escrivão de 
juiz de paz da. cidade da Fortaleza, por nomea
ção legal, etc. 

parte de seu constituinte Antonio Leal de Mi
rl!.nda accusa.va. a. citaç.ão feita. ao alferes do 
exercito Candido Carlos Cavalcante de Negreiro 
para pagar-lhe a quantia de 40$ proveniente do 
saldo de alugueis de casa e requeria que apre
goado comparecendo se tratasse da concilia
<;.ão e não compat·ecendo á. sua revelia fosse 
condernnado nas custas dando-se-lhe a nota 
do estylo, Deferido e apregoado não compare
ceu elo ue houve o "tdz as artes não conci-
liadas. - Compareceu mais Antonio Leal de 
Miranda e disse que accusava. a. cita~.ão feita a 
:Manoel ~~arques & Comp. para. nesta a.udicncia 

. u 
mil réis, e requeria que :pregoado e compare
cendo se tratasse da conciliação e não compa
recendo fos3e o cit:1do· condemnado nas custas 
á. s~ta.revelia, dando .. se-lhe a nota do estylo. 
Deter1do. e _apregoado não compar.e~eu, pelo que 
houve o JUIZ as partes não conc1hadas e con
demnado o réo nas custas. E eu, Francisco An
tonio de Moraes, escrivão, o escrevi. - H. 
.~·aa~s. - Certifico mais que a ultima au
dlencta que deu o cidadão Henrique Nogueira 
de Albuquerque Arraes é do teor seguin
te : Sexta-feira, vinte c um de Novembro 
d~ mi~oitoce.ntos e oitenta e quatro, Faz au
d1enc1a pubhca. o cidadão Henrique No..,.ueira 
d~ Albuqw:F'q ue Arra es, juiz de paz em ;."érci
cw, commtgo escrivão, abaixo nomeado, ás 

r • • • 

. r pe ·-
t:vo porteiro dos auditorias, e aberta. a audien-
Cla. na fór~a _da lei, e não havendo quem re
queresse, o JlllZ mandou fechar a audiencia. 
Do que faço este termo. Eu, Francisco Antonio 
de MoraeS~, escrivão, o escrevi.-H. Aí·raes .. -
Está. conforme a cóta tomada no protocollo das 
.audiencias e dou !'é. Fortaleza., 16 de Dezembro 
de 1884.-0 escrivão, Francisco Antonio de 
Mo1·aes. 

N.9.-lllm.Sr.escrivão de paz.-0 bacharel 
Manoel Ambroeio da Silveira Torrcc; Portugal 

requer ã V .S. que sirva-lhe de certificar-lhe, 
verõo ad -vcrbum,o theor do termo de audiencia. 
que deu, no dia 16 de Dezembro proximamente 
:findo, o juiz de paz Henrique Nogueira de Al
buquerque Arrs.es. Nestes termos,· pede de-

.- . . .- ' -
neiro de 1885 .-11f anoel Am.brosio da Sil,eira 
Torres Portugal. ~ 

ranc1sco n o mo c oraes, cszr1 vão o 
juizo de paz da. cidade da. Fortaleza., por no
meação legal etc. etc. 

Certifico que, revendo o protocollo das a.u
diencias do juizo de paz da cidade da -For
taleza, capital do Ceara. á fls. 2 e verso se 
enc_o~tra. <? termo d~ audiencia de que trata o 
pet1C1onar1o o qual e do teor seguinte : Ter
ça-feira, 16 de De;:embrro de 1834. Faz a.u
diencia ublica o cidadão Henri ue No ueira. 

spcc 1vo portezroos au ttorms e 
se~d? aberta na. fór~3: da lei. Compareceu o 
sohc1tador Antomo Bnc1o de Carvalho, e disse 

ue or t · · -
cisco Branco, accusavn. a citação feita. a Vi
cente Ferreira. Lima, para., em conciliação nes
ta a.udiencia, pagar-lhe a quantia de 40A, do 
aluguel de um armarinho occupado pelo citado 
e de propriedade do seu constituinte, e reque
ria que, apregoado o cit:l.do, ('Omparecendo se 
tratasse da conciliação, e não comparecendo 
fosse a sua revelia condemnt~.da nas custas, 
dando-se-lhe a. nota. do estylo. Deferido e apre
goado o citado não com araceu elo ue o "uiz 

ouve as partes nã') conciliadas, e condemnou 
o revel nas custas, do que faço este termo. E 
como não houvesse mais quem requeresse, o . . ' 

tar Ja.ço este termo. Eu, Francisco Autonio de 
Moraes, escrivão o escrevi.-Henrique Arraes. 
-Está. conforme a cóta. tomad.s no protocollo ao 
qual me reporto ; dou fé.-Fortaleza, 5 tle .Ja
neiro de i884.-Francisco Antonio de J;[o-
1·ct.es. 

N. iO.-lllm. Sr. escrivão de par..-0 ba· 
churel Manoel Ambrosio da Silveira. Torres Por· 
tugal requet· a V. S. que sirva-se de dar-lhe 
por certidão, ve1·bo r:t.d vedJttm., o teor do termo 
Oll termos de audi.encias dados pelo cidadão 
padre Luiz Vieira da Costa. Delgado Perdigão, 
como juiz de paz deste districto no actua.l q ua
triennio.--:Nestes termos, pede deferimento.
E. R. 1\I.-Fortaleza., 9 de Janeiro de 1885.-

Francisco Antonio de Moraes, escrivão dO 
juizo de pa;: da cidade da Fortaleza, por no
meação legal, etc., etc. 

Certifico que, revendo os protocollos do juizo 
de paz desta. cidade da Fortaleza, do actua.l q ua
triennio, _dell~s. não consta que o juiz de. paz 
padre Lu1z Vteira da Costa Delgado Perd1gão 
haja. dado audiencia alguma. Dou fé.-Forta
leza, 9 dl3 Janeiro de 1885.-0 escrivão de pa;:. 
-Francisco ..-intonio de ]t[ oraes. 
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N. H.-lllm. Sr. secretario daCamara Mtt
nicipal da Fortaleza. 

O bacharel Ma.noel Ambrosio da Silveira 
Torres Portugal requer á V. _Ex. que sirva
se de certificar-lhe: · .: 

o em que a.tas concorreu, como JUlZ de paz 
deste districto, o cidadão tenente coronel Joa
quim José_ Alves Linhares, para a nomeação de 

' 2° si nas mesmas datas, ou anteriormente a 
ellas, o cidadão padre Luiz Vieira da Cosh Del
ga:I.Ô Perdigão, concorretÍ para. a nomeação das 
mesmas m~sas. ou de outl'as ; 

3u em que datas o dito cidadão tenente coronel 
Joaquim Josó Alves Linhares, no caracter de 
juiz de paz, fez parte da mesa. eleitoral da séde 
da parochia de S. José da Fortaleza; 

4° ~i, nas mesmas ~ata~, ?u anteriormente, o 

ferida mesa eleitoral da séde da parochia de 
S. José da Fortaleza ; 

5o finalmente, para a nomeação de ue mesas 
e e1 oraes e em que a , concorreu o c1 a ao 
Henrique Nogu~ira. de Alb'uquerque Arraes 
e em que datas o. mes~~ cida~ão Arra~s fe7. 

t - I 

parochia. de S. José. Assim pede deferimento. 
E. R. M. Fol'ta.leza, 5 de Janeiro de 1885. 

-J:lanoel Amb1·osio da Sil1Jei1·a Tm-res Por
tugal. 

Julio Cesar da Fonseca. Filho, secretal'io-da 
Camara. Municipal da cidade da Fórtaleza., por 
nomeação legal, etc., .etc. 

Certifico : i o que o cidadão tenente coronel 
Joaquim J?sé. Alves Linhares, como juiz ~e 

3'• que o dito cidadão tenente coronel Joa
quim José Alves Linha.res, no caracter de juiz 
de paz, fez parte d:t mesa. eleitoral da séde da 
parochia de S. José da Fortaleza, installa.da. em 
16 de Dezcml>ro de 1883 ; 

4.0 que o mencionado padre Luiz Vieira fez 
sómonte p:1rto da referida mesa eleitoral da 
sédo da. paroehia. de S. Joaá da. Fortaleza., 
intall11do. em 30 de Novembro de 1884. 

5° fins.lmente, que o cidadão Henrique No
gueira de Albuquerque Arraes concorreu para 
a! nomeação de mesas eleitor~es em 14 de De
zembro de i883 e 28 de Novembro de 1884, fa
zendo ~1rte da mesa eleitoral ·a. referida da 
sede da parochia de S. José, installada em 16 
de Dezembro de 1883 e da mesma mesa instal-
1ada em 30 de Novembro de 1884. 

Dada e passada nesta. Cama r a Municipal da 
cidade da Fortaleza, aos 9 dias do mez de Ja
neiro de 1885. Eu ,Julio Cesar da Fonseca 
Filho, secretario da Ca.mara MunicipaJ. subs
crevo e assigno. Julio JJesa1· da Fonseca 
Filho. 

N. 12 .~ ConstitttiçJo.- Fortaleza, 28 de 
Setembrô de 1884.-Camara Municipal.-A 
nobre attitude assumida ultimamente pela ca-

mara municipal da capital, tem exçitado as iras_ 
e o despeito da. liga ?'ipm·da~carca1·á, que alli 
dominava de modo odioso e revoltante. 

Ha muito tempo. essa importante corporação 
se achava anni uillada, ou antes absorvida elo 
poder despotico, absoluto e tyrannico de um só 
individuo, o presidente da municipalidade. 

Sem procurar saber de onde lhe vinha a for-
' . . 

presidente da infeliz camara municipal da. ca-
pital,-não inq".leria. do direito das partes, nem 
inaagava dos justos reclamos do munici'pio. 

A sua vontade; dirigida cégamente pelo espí
rito acanhado e pirrhonico do Sr. Dr. To1·res 
Portugal,-era -a lei suprema, que regia todas 
as questões, por mais séria'S e complicadas que 
fossem. 

Foram-se accumulando, porém, as queixas, 
- l'l' r • 

indignação não teve mais limites e fez ex
plosão. 

Quando Jata.h 

cho de um ou dous indivíduos representasse o 
poder municipal da capital da província. 

O Sr. vereador José Joaquim de Almeida, 
conservador de honrosas tradições, e por si 
mesmo merecendo toda consideração por muitos 
e yaliosos serviços,-pensou acel'tadamente,
que não devia continuar a prestar o seu apoio 
ã. umn. verdadeira usurpação do legitimo poder 
municipal em proveito da verdade individual 

rio. 

o 
graves injustiças. 

Só surprendeu-se com a-posição honrosa do 
Sr. vereador Almeida a liga ?·iparcla-carcará, 
que ·em seu orgulho e presumpção,- nunca 
suppoz que alguem ousas~e transpor .a mur~lha 
de bronze, que nos negoc1os cama.rar1os hav1s.m 
erguido os Srs. Torres Portugal e Jatahy. 

A opinião publica. manifestou·se de modo 
francamente sympathico á transformação, que 
se operou na. direcção da municipalidade. 

TOdoa sabiam que por alli reinava um esp\ri
to avassala.dor, intra11sigente e intolerante,con-
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· tra o qual não havia. reacção possível, por falta. 
simplesmente de um veto. _ 

O distincto Sr. vereador Almeida, .victima 
tambem do desprezo solemne e soberano, com 
que os dominadores da eamara tratavam os di-. . . . . . 

Proseguindo em suas censuras á camara, e 
reproduzindo-as como um meio de formar opi
nião,-a liga. 1·ipa1'da-carcm·a tem a.ssoalbado 
que o fim das recentes reuniões dessa corpora
ção foi exclusivamente de vingança partidaria. 

Muito póde o despeito ! 
A ~emiss~o de dou~ empr~gado.s municipaes 
a ar 1 

accidentalmente, como primeiras medidas de 
uma r.eforma conyenientc e indispensavel nos 

Mas, realisando estas providencias, no exer
cício legitimo de um direito seu, a camara não 
as fez por l_)aixão, nem com exclusão de assum-
ptos e ma1or 1mportanc1a. 

Ao contrario; antes dB tratar dessas demis
sões, a camara em uma longa sesEZão ele quatro 
horas, occupou-se puramente das medidas a 
adoptar-se quanto ao sanea.mento da cidade, 
a.ttendendo-se ás justas reclamações do presi-
dente da província. . 

Nesse sentido vototi·se que se offi.ciasse ao 
illustre administrador da província, scientifi
cando~se a S. ~>-;· que a camar~ providenci~ria. 

amigo Rev. padre Luiz Vieira da Costa Delgado 
Perdigão. -

Ha muito tempo doente tão estimavel cidadão, 
e privado por isso de exercer as funcções de 
seu honro~o cargo, folgamos de vel-o hoje qua.si 

nomeação legal, etc. . 
Certifico, que as assignaturas dos eleitores 

da 2:1. secção da parochia de S. Josê da. Forta-
eza, que compareceram paru votar na e e1çao, 

procedida, no dia 17 de Dezembro de 1883, para 
4 deputados provinciaes por este f o districto, 
e termo de encerramento de que faz menção o 
peticionaria, são do teor seguinte: lnscripção 
de eleitores comparecidos para. a eleição de de
putados provinciaes, no to escrutínio, na 2& 
secção da parochia de S. José, no fo districto 
eleitoral. Alfredo Theophilo Camarão, Antonio 
Di?-s ~artins, .<~ntonio de Lima Pires, ?-ntonio 

le1·a-m.orbus. te, F1·ancisco Fet·naades Rosjas, Francisco La.u-
Foi isto largamente discutido e votado em rindo Souto Maior, Francisco Manoel Esteves, 

sessão. Si o presidente da municipalidade até Francisco Xavier da Costa, Gonçalo de Al
agol'a nada. levou ao conhecimento do honrado me ida Souto, Dr. Firmino José Dorea, João An
admini.stra.dor da provincia, é que nãQ quiz tonio do Amaral, João da Casta Bastos, Joaquim 
cumpr1r com o seu tlcver. - Alvaro &J.rcia, Joaquim José Barbosa. Junior, 

A caÍnara aceitou em sun maioria todas as Joaquim Jacintho Sampaio, José Feijó Fidelis 
medidas preventivas lembradas pela administra- Barroso, José Marçal, Ludgero B. Garcia, Luiz 
ção e adoptou outras, como a nomeação de di- da Silva Leite, Luiz Xavier da Silva Castro, 
versas commissões, pura que, de accordo com o Manoel de Moura Rolim, Manoel Theophilo G. 
presidente d~ provincia. e as commissões sa- de Oliveira, Odorico Segismundo de Arnaut Ju
nitarias existentes se chegasse ao fim dese- nior, Paulino Joaquim Barroso, Quintino Au
jado. gusto Pamplona, Theophilo Rufino Bezerr.-~. de 

E' esta a verdade, que consta das decisões .Menezes Filho, Vicente Pereira de Andrade 
da. camara, em sua primeira se~são ordinaria Cosb. Francisco Theophilo, Pedro Theophilo 
do trimestre a expirar, 22 do corrente. . Gaspar de Oliveira, Antonio da Silva. Braga, 

Seo-uem ortan a · · · · · · 
pretendendo justificar seus erros -e desmandos João Por Deus da Costa, Antonio Pereira Motat 
passados,accusam sem a necessaria consciencia. Junior, Joaquim Saraiva da Silva, Afio Bezerra 

Compenetrada de seus verdadeiros deveres, a de Menezes,Antonio Leal de Mirand,,,Arcadio L. 
actual maio1·ia da camara municipal da capi- A. Fortuna. Antonio Gomes Ferreira, Antonio 
tal, saberá desempenhar-se dignamente do José de Oliveira Praxedes, Bento Luiz da Gama, 
mandato que lhe foi confiado. Dr. Candido -Mariano Damasio, Coriolano de 

E, a. p:ova de que o serviço .municipal vai Castro Menezes, Francisco Barbosa de Paula 
melhor~ e a confiança que o publico em geral Pessoa,Francisco Borges de AbreuLa.ge. Hera
passo?- a. ter na maio,,.ia da cama.ra. clio de Souza Leão, João Antonio C. Saboia, 

Jut~ de pa~.-Nasessão da ca.mara de 20 do ,, João Brigido dos Santos, João Luiz R&ngel, · 
corrente, prestou jnramentp de i 0 juiz de paz I Joaquim Januario J. de Araujo. Joaquim de 
<les.~s. parochia. o nosso respeitavel e distincto Macedo -Pimentel, José Maria. Mena Barreto, 
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· da. lei n. 3.020 de 9 de Fevereiro de 1881, 
lavrar o presente termo qu'l vai por todos os 
membros da mesa assignado. Eu~ Antonio Oli
veira, servindo de s ·~creta.rio o escrevi. · Corio
lano de Ca:stro e Silva, Antonio Oliveira, A. .. ·(~· 

ington Pereira de Alt3ncar. 
Certifico mais que a acta da referida eleição 

de ue faz menção o eticionario, é do teor se-
gumte: Acta da. ele1ção ames~- a ..,a. sf!cçao, 
para quatro deputados á assembléa provincial 
pelo i o districto desta. província em i o eacru
tjnio. Aos ·aezesete dias do mez de Dezembro 
de 1883, na cidade da Fortaleza, da provincia 
do Ceará, no edificio da camara municipal, 
pelas 9 horas da manhã, r.3uniram-se os mem
bros da mesa eleitoral deste coUegio abaixo 
assignados, sob a presidencia do major Corio
lano de Castro e Silva, par~\ procede!." a eleição 

· mbros á assembléa. provineial ; 
e assim constituída a mes:1. no recinto desti
nado para as fun (!ções da mesma, declarou o 

· · · e ei -o de 
Garcia, Francisco Ferreira· Cala.saa, Francisco quatro membros da assemblóa provincial e 
de Paula. Ferreira., Herminio Olympio da. Rocha, que cada eleito~ só podia votar em um nome 
Henri ue José de Oliveira, João Paulo da Costa e pwcedendo-se no recebi~ento das ceJulas 

a e a, oaqu1m I ·ogue1ra e o a.n a 1ma, orarn es as con a as o ema ss. , 
José Antonio de Menezes, José Bonifacio de zindo ao todo 151. lmmedb.tamente o pre
Abreu, Josã Bruno Menescal, José Joaquim de sidente mandou lavrar o termo de encerra
Almeida, José Pedro de Mello e Cesar, José da mento das assignaturas no livro comp1tente, 
Silva Baima, . Julio Cesar da Fonseca Filho, ann.unciando, em Sl)guida, que ia proceder-se a 
Julio Cesar da Fonseca, Leocaiio José Theo- apuração das cedul:ia e designou o mesario 
philo, Luko B.elmirio de Souza, Luiz do Carmo, Antonio Oliveira para fa.zer a leitura, repnr
Manoel Januario Pereira, Liberalino Ferreira tindo pelos outros mesarios as letrasalpha be
Salles, Manoel Fiuza Maia, Alminio Alvares ticas para escreverem os nomes dos votados 
Affonso, Francisco Lopes Fet~rei~a, João Di9go co1u o numero de votos obtido por cada um. 

, z , · raçã6 6 secreta rio Antonio 
Ferreira. Gomes, Lui:r. Josê Theophilo, :i rogo de Oliveira. publicou o seguinte r~sultado : Dr. 
Joaqujm Cahn,João Chrysostomo da SilvaJat:thy, Manoel Ambrosio da. Silveira Torres Portugal, 
Antonio Joaquim Pereira Façanh ,.,. i e Le nesw. cidade 51 votos Jus
de Castro, Canuto José de Aguiar, Domingos tiniano de Serpa, advogado re:sidente nesta 
Rodrigues du. Silva, Herculano de Castro Menc- cidade, 42 votos, Dr. Theoph1lo Rufino Bezerra 
zes, João Baptista Maia, Joaquim José da. Costa, de Monezes, advogado residente neste termo, 
José Corrêa. do Amaral, José Lino de Pada 42 votos, Dr. Frederico Augusto Borges, advo
Barros, José Teixeira de Miranda,Luiz de Paula gado mor<tdor nesta. cidade, 9 votos; João Fran
Barros, Lui~ da Silva Pmtado, Mano~! Be- cisco Sampaio, pharmaceutico. residente nesta 
zerra. de Albuquerque, Tiburcio Jose da. Costa, cidada, 7 yotos. Concluid:~. :1. aput·ução ás 12 ho
padre Fr:~.ncisco Pedro da. Silva Nobsco, Hyp- ras do dia mandou-se ::dlixar o competente edi
P?lito Casaiano Pamplona, Antnnio de Paula t·.ll e decla.rar-:;a na presente neta que dein
Ltma, Antonio Pereira de Brito Pai v a, João ram de comp:lrecer os s:!guint~s eleitores : An
Bapti~ta da Silva Gouvêa, a rogo de J. Zeferino tJuio Oliveira Borges, Bernardo Pinto Coelho, · 
H. Ca.valcanti, Arcadio A. F., Ft•<tncisco Gon- Francisco Coelho lia Fonseca, Firmino Bevila
çalves Valente~ Ser:~phim Coelho, Manoel de qua., Geminia.no Mah, Henriq_ue Foglure, João · 
Souza. Garcia, Augusto Lopes Ferreira, Antonio Nepomuceno Siqueira Souto, João Pintado, Joa
Portella, Martinho José Pereir1. Aos dezesete quim José Alves Linhares, Amancio Carlos de 
dias do mez de Dezembi"o de 1883, nesta cidade Brito, Mano ... l Rodrigues Chaves Bitti, Fran
d · · • · · cisco Martins Vieira Henrique Nogueira de 
da camara municipal, logar designado pelo Albuquerque Arraes. João eren·a a 1 \'S., 
governo para os trabalhos elei toraes da. secção Aristides Rod.rigues Vaz, Fraucisco Ca.ndido de 
n. 2 da parochia de S. José, pertencente ao ]doura Cabral, Antonio Furtado de Mendonça, 
município da Fortaleza, ahi no recinto 'desti- Alfredo da Costa '\Veync, Franci!>CO Teixeira 
nado para as funcções da mesa eleitora.l da Leite~ Hyppolito Gomes Brazil, Ludovico Pra
referida sec~ão, tendo-se procedido a eleição xedes de Souza Catund::1., Porfirio Theophilo 
para quatro deputados .'provinciaos . deste dis- Alves Ribeiro, Gust.avo Luiz Gui!herme D~tt, 
tricto, depois de recebidos os voto3 dos elei- Leonel Caetano da Silva, Franc1sco Moreira 
tores que á ella concorreram em numer~ de 151, Pontes, Honorio Morêira de Ca.rva.l~o. Joaqu~m 
como se verifica das assignatu-raa supra., mandou· Carneiro da Co.eta Filho, Joaqu_im Lino daSll: 
o Sr. presidente da mesa, _em.. obeliencia ao veira., Joaquim Rodrigues ,.Ba.t.ma,. padre Jo~e 
disposto na pennltima parte do·§ i9 do 2-rt. i5 ~Joaquim Pereira, José Rossas . Filho,. Antonto 
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de Souza Braga., Manoel Xavier de Lima, Car
neir<f aa- Silva Rocha, Henrique Cals, Paulino 
Felix Bezerra. Mandou o presidente · ·da. mesa 
que se declarasse nesta acta que a rogo do elei
tor João Zeferino de Hollanda Cavalcanti, por 
não poder escrever,assignou Are · · · 
.de Almeida Fortuna. e que á rogo do eleitor 
Joaquim Cahn, tambem por não poder escrever, 
em rasão de srr cégo, assignou João Chr sos-
tomo a 1 va ata y. msegu1 a ama ec -
rou o presidenteda. mesa que depois de assig
nada a presente acta pelos membros da mesa, 
pelos fiscaes dos candidatos e eleitores que qui
zessem, fosse a mesma transcripta no livro de 
n:>tas do tabellião Feijó e que extrahisse-m 
desta tres cópias e outras tantas da<; 3.ssigna
tut·as dos eleitores. no livro em que escreveram 
na fórma do disposto no n. :3°, § 19 do art. 15, 
da l~i de 9 d~ Janeiro de 1881, as quaes todos 

dade da Fortaleza, aos 9 dias do mez de De
zembro de 1885. Eu Julio Cezar dá. Fonseca. Fi
lho secretario da cama.r:~. 
leza, subscrevo e assigno.-ltttio Ce.:m· da 
Fonseca Filho. 

N. 14. Illm. Sr. secretario da camara munici· 
pal da Fortaleza.-0 bacharel Manoel Ambrosio 
d~ Silveira Torres Portugal, .requer a V. S. que 
suva-se de dar-lhe por cert1dão : 1°, o theor 
das assignaturas dos eleitores da 2a secção da 
parochia de S. Jo:;é da Fortaleza, que votaram 
na eleição, procedida na. dita secção, no dia 23 
de Janeiro de 1884, para um deputa1o pro
vincial por este fo districto, bem como o do 
respecti\•o termo de encerramento; 2\ o da 
acta da mencionada eleição. Nestes termos, 
pede deferimento. E. R. M. -Fortaleza, 7 de 
Janeiro de 1885.-M anoel .4.mbl·osio da Sil
,ei1·a To,-res Po1·tttgal. 

Julio Cesar da Fonseca Filh se r 
camara municipal da cidade da Fortaleza, por 
nomeação legal, etc.- Certifico que as assi
gnaturas dos eleitores da 2a. secção da. parochia 
de S. Joaé da. Fortaleza, que votaram na elei
ção, procedida na dita secção, no dia 23 de Ja
neiro de 1884, para um deputado provincial por 
este i o districto. são do theor seguinte: « In
scripção de: eleitores comparecidos em 2o e3-
crutinio, para elegerem um membro à Assem
bléa Provincial, na 2a secção da parochia de 
S. José: Alfredo Theophilo Camarão, Anlonio 
. Dias Martins Junior, Antonio Joaquim Pereira. 

· Façanha, Antonio Oliveira,A.iltonio de Oliveira 
Borges, Arnupho Pamplona, Demetrio de Cas
tro Méneú~s. Domingos Rodrigues de Souza. 
Magalhães, Francisco · ·Fernandes Rosas, Fran· 
cisc~ Laurindo Sout<rM~ior, Dr. Firmino José 

Barboza Lima, João Chrysostomo da Silva Jata
hy, Joa.quim Barbosa Lima, José Candido Cs
valcante, Joaquim Francisco da .Costa, José 
Geraldo Correa Lima, Nabor Gonçalves Bezerra, 
Dr. Pedro Augusto Borges, Augusto Lopes 
Ferreira. Bento Leite de Albuquerque, Manoel 
Nunes Colleirn, Joaquim da Costa Nogueira, 
Joviniano Jose Moreira, José Gomes Carvalhedo, 
Joviano Pio de Moraes, A. Cruz Saldanha, An
tonio Portella, Francisco Fer1•eira Calassa, 
Fraucisco José Teixeira Pinto, Francis~o Mo· 
reira Pontes, Francisco de Paula Ferreira, 
Herminio Olympio da Rocha, Henrique José 
de Oliveira, João Paulo da Costa. Gadelha, Joa
quim Nogueira. de Hollanda Lima, José Anto
nio -de Menezes, José Bon.ifacio de Abreu, José_J; 

· r · d 1\1 ·a""'"" e ,_oaqmme .. me1 :iL~ 
Jose Pedro de Mello e Cesar, José da Silva 
B~ima, Julio Cesar da Fonseca. Filho, Julio 
Cesar da. Fonseca, Leocadio José Theophilo, 
L~sko Belmirio de Souza, Luiz do Carmo, Ma
noel Januario Pereira, Manoel Fiusa Maia, Al
minio Alvares Affonso, Casimiro Rocha. Fran. 
cisco Lopes Ferreira, Henrique Cala, João 
Diogo de Araujo, João :Bezerra da Silva, Jer<r 
nymo Ferreira Gomes, Luiz José Theophilo, a · 
pedido de Joaquim Cahn, João Chrysostomo da 
Silva Ja.tahy, Antonio Pereira de Brito P~va, 
Esmirine (iomes Parente, . Paulino. Joaq~im 
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Barroso, João Pereira da Silva, Man9.el de 
, Souza Garcia, Theophilo. Rufino Bezerra de 
Menezes Filho, Francisco Manoel Esteves, 
Manoel de Moura Rolim, padre Francisco·Pe

. dro da Silva Nolasco, Aúgusto Antonio Pereira, 
# • I' • 

' ' Herculano de· Castro Menezes, Tiburcio José 
da Costa, Luiz da Silva Pintado, Antonio Leal 
de Miranda Canuto José de A Ular Vicente 
J;lt:thy e Celso Augusto Lima. 

Termo de encerramento.- Aos 2.'3 dhs do 
mez de Janeiro do anno de 1884, nesta ci
dade da Fortaleza, da provincia do Ceará, no 
edifi.cio da camara municipal, lagar designado 
pelo governo, para os trabalhos eleitoraes 
da. secção n. _2, da parochia de S. José, 
pertencente ao · mnnicipio da Fortaleza, ahi 
no recinto destinado para as funcções da 
mesa eleitoral da referida secç:ão tendo-se 
pr ce i o a e içao p ra um mem ro a s
sembléa provincial, neste 1° di::;tricto eleitoral 
d~pois de recebidos os voto~ dos eleitores q:•e a 

e quatro (134) como se verifica das assigna
turas supra; mandou o Sr. presidente da mesa 
em obediencia ao disposto da penultima. arte 
o ._.o o art. o a e1 n. . :.. e e a-

neiro de 1881, lavrar o presente termo que vae 
por todos os membros da mesa. assignado.-Eu, 
Antonio Oliveira, servindo de secretario, o es
crevi.-Coriolano de Castro .e Silva. -Antonio 
Oli.veira.-João Erigido dos Santos.- Antonio 
Carneirode Souza Azevedo. -Antônio da C.ruz 
Saldanha·. Certifico mais que a acta da elei-

• ção de que trata o peticionario é do theorse
guinte : 

fazer a leitura e repartindo pelos outros mesa
rios as letras alphabeticás para escreverem os 
nomes dos votados como numero de votos obti
dos por cada um. Antes · porém · de começada 
apu~ação o Sr . . Dr. ~lminio Alvares Affonso 

' recahis~:e em qua.lg.uer que fosse o cidadão 
devia. ser tomado, amda. que em separado, e o 
Sr residente subm · -- • 
consideração da mesa, 'Ve1·ificou-se dous votos á 
favor do seu pedido · e tres contra ; fazendo 
Msta occasião o mesario major João Erigido 
dos Santos, um reqnerimento afim de que se 
mencionesse na acta o nome de quem quer Ciue 
fosse votado, qualquer que fosse a sua aptidão 
legal, visto como não se pode occultar no pro
cesso verbal da eleição qualquer circumstancia 
ou oecurrencia que entenda com a verdade e 
authenticidade da eleição, a maioria da. mesa. 
con ra o vo o o mesmo mes~r1o e o me:;ar10 
Azevedo, resolveu o seguinte:-que, sómente 
si declarasse o numero de votos :que recahisse . . - . 

mil oitocentos e oitenta e quatro, na cidade da. E::s:m. Sr. presidente da. junta apuradora 
Fortaleza., provincia do Ceará, no edificio da Dr. Esrnirino Gomes Parente. Pelo maJor 
camara mnnicipal, _ po1as 9 horas da manhã, João Brigido e mesario Azevedo foi requertdo 
reuniram-se· os membros da mesa eleitoral que se declarass9 na a.cta que, segundo a apu
deste collegio, abaixo assignados, sob a. preei- ra.çtio procedida., os 41 votos recebido~, cujo 
dencia do ma;jor Coriolano de Castro e Silva, candidato não si declarou acima, recahiram no 
para. proceder :i eleição em 2° eacrutinio de um Dr. Frederico Augusto Borges, residente nes
ml3mbro da assemblé provincial. E vcri~ca.ndo .ta capital, cidadão apto para ser votado, visto 
o presidente da mes'a que não se achava. prc- como o candidato tenente-coronel José Fer
se!lte o mcsario '\Vasbtngton Pereira de Alen- na.ndes de Araujo Viannr. tem im~)edimento na 
car, declarou que ao Sr. m~~:jor João Brigido lei para ser votado. Resolveu a maioria da_ 
dos Santos, eleito pelos supplontes de juiz de mesa que era escusado declarar-se o nome da. 
paz, competia. conviJar o eleitor -para substituir pessoa. em quem recahiram os outros vo
aquelle, o que feito e aceito pelo eleitor An- tos, visto como jâ se acha dito . que pelo 
tonio Carneiro de Souza Azevedo, passon a to- §. 3° do {\rt. 183 da lei citada, não se 
m~r ~ssento no respectiv? logar ; ~ as;;im con- d~~e ·contar os votos rle llessoa ~ã?. ha-

funcções da mesma, declarou o Sr. presidente que allega ter' o' tenente-coronel ·José Fer
que se ia. proceder a eleição referida e que, nandes de Araujo Vianna, não tem a. mesa 
cada eleitor só podia votar em um nome e que competencia. para conhecer. l\tlandolt o presi
este recahisse nos dous candidatos reconhecidos dente de mesa que se declarasse nesta acta. que 
pela junta apuradora, e procedendo-se ao rece- a l:"ogo de Joaquim Calm, por não podet· es
bimento das cedulas foram estas contadas e crever, em cons~quencia de ser cego, assignasse 
emassadas, produzindo ao todo cento e trinta e o eleitor João Cllrysostomo da· Silva Jat:ahy. O 
quatro. Immediatamente o presidente mandou Sr. Dr. Aliminio Alváres Affonso apresentou 

-.,lavrar o termo de encerramento das assigna- por escripto um protesto que sendo rubricado 
turas em livro competente, annuneiando em pela mesa, resolveu ella que fosse elle junto á. 
seguida que se ia proceder á apuração das cedu.;.. cópia que tem de ser remettida a. assembléa 
las, e designou o mesario An toriio Olivei~a para. . provincial. Em seguida. o :Presidente da. mes.a. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 14:35- PÃjgina 41 de 48 

·,,... -:-... -.. .... -···· -· ~"· ·-' :. -... ' .· 

. 296 . sessão em -,u == de Abril _de 1885_ 

ainda delarou que depois de a~signàcfa a pre
-sente acta pelos membros da mesa e pelos elei
tores que o_ quizessem, fosse tra.nscripta. no· 
livro de notas do ta.bellião Feijó, e q.ll~ extra

- hi_ssem tres ~ópias c o':tras tantas das ássigna-

drigues Chaves Bitú, desembarg-ador Hyppolito 
Cassiano Pámplonn., Joaquim Saraivn. d:t Silva, 
.:\.fio Bnzerr<\ de l\lcnez:es, alfer.:s Amancio 

ar os e r1 o, tmnquc r _og·ucnra. e u-
querque Arraes~ João Baptista de Souza Gou
vtb, João Zcferino de Hollanda Cavalcante, 
José da Silva Bezerra Leite, Manoel Antonio 
Pinto de Sampaio~ Mano2l Januario de Oliveira, 
\V<Jshiogton Pereira de Alencn, capitão Aris
tides Rodrigues de Rezende, Alfredo da Co~ta 
\Veyne, . Courado de Oliveira Cabral, monse
nhor -Hyppolito Gomes Brazil, José Oriano !\fc
nesca~, Ludnvic? Praxedes ~e Sou;~a. Catunda~ 

- ::. , . us a\'O 
Guilherme Dott, Leonel Caetano d:\ Silva, 
Antero de l\lello Cesar, Dometrio Pereira da 
Sil Ya .Francisc . · · · 
reira de Carvalho, Joaquim Carneiro da Costa 
Filho, Joaquim Rodrigues Baimn.. padre Josó 
Joaquim Péreira, José Ronaz Filho, l\lartinho 
Jo;:é Pereira, Antonio de Souza. Braga_, Libera
li no Ferreira Salles, ~Iauoel X.:tvi er de Lima, 
Joaquim Lino da Silveü·a, e que fossem remet
tidos os liYros e mai~ papei'$ concernentes a 
eleição, ã camara municipal, e parn. constar, 
depois de inutilisadas as ccdula.s, que foram 
qu01mada.s;lavrou-se a presente acta, em que 
os mesarios e alguns eleiro::-es a.ssignnram. E 
cu, Antonio Oliveira. secreta.rio do collegio a 

·escrevi, Coriolano do Castro Menezes, Antonio 
Oliveir:•, A. Cru r. Saldanha, João Brigido dos 
Santos com df'claração de que os 41 votos, que 
n. maioria da. mesn. recusou dizer que 
tinh~m recebido n 

rges, advogado desta, clpital effectivamente 
recahiram neste candidato, conforme _a. apu
ração publicamente feita., e cujo resultado a 
maioria da. mes."l. confessou por vezes perante o 
collegio, e nem pederia por em duvida. Pro
testando na actn. contra a autenticdade della não 
foi adt;1ittido n7lla o protP-sto do declarante. 
Antomo Carne1ro de Souza Azevedo com a 
mesmn. declaraçãc:;supra e r~tro do mesario 
João Brigido. O eleitor Joaquim Januario Jêf.:. 
ferson de: Araujo. Lançado em notas. O ta
qellião 'f~~jó. Dado e p3ssado nest~ Secreta-

ria. da Camar~\ Municipal da Cidade da Forta
leza, aos 8 · dias do mez de Janeiro · de· 1885 
E•1, Julio Cesar da Fonsecá. Filho, secretario 
da l:amara Municipal da Fortaleza., subscrevo 
e assigno.-Julio Cesar da .Fonseca Filho. 

T • • • • . . . . . 
districto criminaL-O bacharel Manoel Anto
nio da Silveira Torres Portugal, requer a V. S. 

ue dio-ne-se de mandar · · - · o 
que revisão foram eliminados do alistamento 
eleitor.tl desta comarca os cidadãos Manoel do 
Carmo Ferreira Chaves e Eugenio 1\Iarçal; 
2tl se foi na ultima .revisão, procedida. em Se
tcmLro do anno proximamente :findo, qt1e elles 
recorreram do despacho que os eliminou; 3°, :fi
nalmente, se já foram de novo inchüdos no 

~dito alista.mento, quando, .e em virtude de que, 
-Nestes termos P. defertmento.-E. R. M:-J 
Fortaleza, i de Janeiro de 1885.-Jlf anoel ..{n. 
omo a t vetra orres ortugal. 

Sim.-Fortaleza. 7 de · Janeiro de 1885.-
B-Lima. · 

za, esct i\ ão 
interino ,do jury da ·Fortaleza, por nomeação 
legal, etc., etc.-Certifico que, em virtu.la do 
des Jacho su ra lan ~do na ição tambem 
:;;upra. verifiquei q ua,no alistamento eleitoral, 
de 1882, no cartorio a meu cargo, foram eli
minados os cidadãos Manoel do Carmo Ferreira 
Chaves e Eugenio Marçal, do alistamento elei
toral desta comarca, a requerimento do Dr. 
promotor publico, Francisco Leal de Miranda, 
de i9 de Setembro de 1882, por terem mudado 
suas r.)sidencias, para a capital do Pará, e man
dado eliminar c publicar edital por despacho 
do juiz de direito do 1° districto criminal, de 20 
c e c em ro c o mesmo anno e ::....- ertifico 
mais que na ultima. revisão eleitoral de Setem
bro ultimo (188-1), es mesmos cidadãos, Ca.rmo e 

nóu do alistamento : eleitoral (!esta comarca 
para a Relac;.ão dô districto ; qne por acórilão 
de 31 t!e Outubro ultimo (1884), mandou de 
novo incluil...:os no alistamento eleitoral desta 
comarca. Dou fé,-Fort::1.leza, 7 de .Janeiro d0 
1885.-0 escrivão interin(•dojury, Lcsk? Bel-
m.inio de Sou~a. · 

N. 16.- Camara dos deputados.- n.o 18-
1885. -Parecer.-:-Provincia d9. Bahia (7° dis
tricto).-A segunda commissão de poderes, á 
qual foram pre~entcs as actas dr.s eleições, a 
que se procedeu no dia 1o de Dezembro proximo 
?assado, na:; 20 parochias, de que se compõe o 
7° districto da província da Bahia, tendo-as exa
minado com o maximo cuidado, ó de opinião que, 
em geral, foram observadas as disposições le

ees:;e _ da organiza~ão das. 
mesJs aleito1·aes e propriamente da eleição, 
quer no da apuração dos votos, por ellas rece-
bidas, pela. respectiva junta apuradora. . 

Verificou, apenas, a commissão que nas paro
chias da Feira de Sant'Anna, de Ouriçangas e 
de Nossa Senhora da Conceição do Gavião foram 
apre5entados protestos, dos quaes só os das 
duas primeiras foram contra protestados . pelas 
me<;:as eleitorues. · ~ , 

• 

Foram fundamento do priml3iro;· relativa. á. 
eleição da. parochia d::~. Feira ·de Sant' Anna, o 
'Qà() ter sido feita: a çh~ma~a dos e~~itorcsp_e~_as _ ,_ 
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listas eleitoraes,remettidas'pelo escrivão do re
gistro eleitoral, e o haver a mesa eleitoral to
mado em separ&.do os votos dos eleitores ultima
mente incluídos . na revisão d) 1883, em virtude 
de r (;)curso3.- · · · ·· 
é Do conlra protesto e da com e tente a ·t 
verifica qu'3 a e1eição se realizou com inteira 
observancia de _todas a.s formalidad;~s lega0s ; ' 
q~e a chamada. foi feita.s (lm a minima ·reclama-

~ ~ a, u 
ram todos chamados e adrui<tidos a vota1·, que 
não se d~u irregularidade ou vicio algum, que 
possa nullifica.l-a. 

outra-Araujo Pinho-, ent~ndeu a commissão 
que devem .ellas ser apuradas p1ra ll · Dr. João ·. 
l<'erreira de Araujo Pinho, 1mico candidato da.- · 
quelles nomes neste districto eleitoral e cilja · 
identidad_e não póde_ s:r post:1 em duvida por 

Quanto aos votos tomados em s ·~parado pela 
mesa eleitoral da parochia de Nossa Senhora dos 
Rernsdios, e que fot·am dado;; ao candidato coro-

c m o uua pe os c1 a. ãos '- anoel Januario 
Ferreira e Fortuna to José Gonçalves, induidos 
só no aliararnento d'3 1884, não podem ser 
computados em vista. da terminante disposição 
do art. 8° § 10 do doc1·eto n. 3029 de 1831 e Quanto ú segunda a-r-guição do protesto,enten

deu a commissão que bem procedeu a·inesa elei
tora.! tomando em separatlo os votos desses- ci
dadãos que não podiam s~r 'indu idos no alista
meu to de 1883, q nan:lci, d.e facto, foram só man
dados q un.lifica:r na reYisão d~ 1884, pois do 

·art. 236 do r-egula.mento n. 8213 de 18tsi. 
Encontrou mai5 a comrnissão um voto dado 

ao candiJat0 Dr. Araujo Pinho n que foi to
mado ern separado n :1 p:'.rochia de Sa.nfAnna do 
Camisão p,~lo eleitor l\Ia.noel Pereira Sampaio, 

, · oa fé,deela.!'n lo qtle antes da eleição con rario · · 
lei, n. revisão eleitoral. e s~rhrn admittidos a 
exercer o direito de votar cidadãos iriCluidos 
em ulistameõto, que, ex vi do n.rt. 236 do re-
c n. ::.., , nao po 1a serv1r para. esta. 
eleição rea.lizada depois do acto da dissolução da 
camara. Sã:> estes os seguintes eleitores, S3-
" .. . . -
dos Reis, Franciscô d'! Snlles Araujo, Domingos 
José de Assis e Gasparino Alves Rodrigues ; 
cujo;; votos devem ser excluídos, bem corno o 
dado pelo Dr. Antonio Jo:1.quim da Costa Ju
niot· o qual, nor ter sido sómente nesta ultima 
revisão de 1884: incluido por mudança da paro
chia dos Humildes, onde estava anteriormente 
qualificado, acha-se cornprehendido tambem na 
expressa disposiç:io do art. So § iO da lei 
n. :3029 de i88l. Os uatro rim iro · 
no can idato coronel PintoLima e o ultimo no 

· ca_ndidato Dr. Araujo Pinho. 
-----'Fundou-se o s3gnndo prote~to, relativo a pa-

• • -· 0 • . si con agem 
das ccdulas feita por um dos mesarios e em ha.
verem sido os votos da.dos ao canditl:Lto Dr. 
Araujo Pinho escriptos em p:1pel pautado. 

No cmtanto da propria. acta cloitoral e do 
resp~ctivo contra protr. ~to s~ verifica que a 
cham:1.dn. dos cl13itores e os demais actos do pro
ce~:;o eleit01·al correram sem irrcgularidn !e ou 
recla.ma~.ão alg<tma.. e hem assim que o papel 
das ceduhs im;l11gnadas er.1 de cõr branca, sem 
transparcncia, marca, signal ou numeraç-ão, 
embora pautado, na. conformidade do § -19 i\o 
art. 15 rio dec1·~to n. 302!1 de f 881. 
Qu:-~ nto ao protesto n.pt·esent3.do à eleiç5o da 

p:~.rachi:~. de Nossa- S~nhora d::~. Conceir;ão do 
. Gavião, bazeou-se elle unicamente no facto dQ 
não haverem sido convocados por edital os elei:.. 
tores • Como para. os outro . . . 
missão a absoluta improcedencia. de tal protesto; 
porquanto, sob1·e ser· essa falta simples irregu
laridade,: que na hypothese vertente não consta 
haver- prejudicado a verdade da. eleição, não · 
importa, na phrase da. propria lei, nullidade, 
mas simples falta~ cujas consequencias á. auto
ridade competente cabe apreciar e julgar. 

Cono:tando tam:)em da acta da eleição da pà- : 
rochia da. Feira ele Sanf Anna que foram to
madas em sepat"ado duas ced11las escriptas do 
seguinte moJo :-Dr. Araujo Pjnho-, uma, e 

.. -- · V. II. - 38 - ... . . 

havia fe:to publico pelo Diatio dcJ Noticias da 
Bahia ter mudado de nome ":~s •anào a cha
mar-se Manoel Adol ho Sará n.i 
outro e igual nome .na freguezia . 

Entendet;,· pois, a cocnwissão que tal voto 
devia ser apurad_?, visto não to r havitl~, seg:undo 

' " do cidadão admittido a votar. 
Verificando, finalmente. a commissio que a 

acta da eleição da parochiu. do Coité não foi 
acompanhada como dt:'vera da da organização 
da mesa.;, e bem assim que não ftJram: remettidas 
à es ta camara. as act •s da elei -;_·ão da parochia 
Je Sanlo Antonio do T:~.nquinho : considerando 
taes faltas graves por im-portarem a impossi
b~lidade, por s_ua parte, de conhecc_r da regula· 

,.,. ~ . 
conhecendo que a cli1uina~ão das eleições de3sas 
duas p:~ rochias, n~o pode influir no resultado 
final ; foi de p;1.r:~ c~r que ;;ejam _cll:ls co nside-
ra as como nao ex1st,~n cs e exc iu as a apu
ração geral do districto . 

Concluindo, po1·Lanto, é n. cornmissiio de pa
recer que só deYem ::,;er aput·ados nesta eleição 
os votos d:\dos p(.õ{' QS:~ el:~itorcs, dos qu:1cs re
cabir:.m 050 no c:m :idato Dr. João Ferreiru. de 
Ar:1ujo Pinho e 3::1:3 no c:mdi<!ato coronel A.n
tomo de C:trvalho Pia to _Lim::., e que por ter 
obtido m:1ioria absr>l:tt:t. seja r0~onhecido depu
tado, 1do i ') districto d:i pr.ovincia da Bahia, o 
Dr. João Ft•r!eira de A1·anjo Pinho. 

Sala elas cornmissões, 23 de Fevereiro de 1885, 
- .-ll(,.,Jrlo Cftave:;;.-Ca;·los Atfo;!so.- .itl
bel·to Bezam,at .- .-L ·Gados.- ~1lco(o1·a!lo 
Ju,ni.ú l",....;_ Leopoldo de Bulhües.- Schutel.
C. Saltes.- Sott.:a Carvrtlho. 

. . . . 
municipal da Fo:-taleza. 

O bacbn.rel Manoel Ambrosio da Silveira 
Torres Portugal requer à V. S. qu.e sirva-se de 
dar-lhe por certidão o teor das asstgnatur!I.S dos . 
~leitores da parochia do Senhor Bom Jesus dos 
Affi.ictos de Arronches, que compareceram à 
eleição pari.\ quatro depnt:ulos provinciaes por 
este io districto, procedida no dia 1i de De
zembro de 1883, bem como . o do respectivo 
termo de encerramento. Nestes termos. Pede 
deferimento.-E. R~ ·M.-Fortaleza.,_5 de Ja- .. -· . .. . .. -- -
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neiro · dé 1885 .-JI anoel .4.mb,·osio da Sil- · 
-veira Túus Portugal. 

Julio Casar ~a Fonseca Filho, secretario d:1. 
·eamara. 'municipal da cidade da Fortaleza, por 
nomeação l·gal, etc. 

C"rtifico que as ::s:sig-n·1 to r!'! s dos ele; toros da. 
paro c h ia '!o Senhor Bom Jesus dos Afilie tos de 
Arron.che;:, q:te comparece!'am á eleiçã ) para 
qu:1 ro epuLat ,:s provmctaes pe o o 1s r1c o 
desta província, procedida no dia 17 de De
zemb1·o de 1883, sã~:t as que abaixo v:1o trans
criptas : Anton.!o Joaquim d•3 CarYalho , 
Amaro Rodri gue;; Souto, Antonio Fra.nci~co 
Cam·, iro l\L:mteiro Pirão, Camillo da Hocha 
l\Iore;ra, Daniel Gu~des Alcanforado, Fran
cisco Canoi:lo G_,sp·1r (]e Oliv"i,·a. Innocencio 
So:lres Tn :xeira, João H.ibeiro Pe~soa i\Ionte
negro. Joaquim l\lanoel da Cun!1a, .Joaquim 
.Rüdrigugs Fer·roir·1, J ~ • : , 
,·alho. José. Bnp:i;;ta Vie.ira. José Theophito 
fube11o, Lmz Felt:s: de Sa, l\Iunoel do Na~ci
mento l\fendonç<'-, 01 rtn io Bezerra de Me-
nezes, .. o on c,a Costa e Silva, Theophilo 
Rufino B:•zerr:t de ::\1-•nezes. José de Sooza 
Uchóa. Vit·iato ~nn ' S dl' M·.~llo, Tiburcio Au-

rimento . ..::..;:E. H .. ~L-Fortaleza, 5 de Janeir& 
d·~ 1885.-Jlanoel.:-lmln·osio d,t Silveira Tor-
?"es Pm·tugal. . · 

Julio Cesar da F.niseca Filho, secretario da 
camara mnmci al da. .cidade d:~ Fort.:lleza r 
nomeação legal, etc .• etc. 

C<'rtifico que a acta dos trabalhos da mesa · 
eleit· r d de Art·onches pa.r-d. a. eleição, em se-. . ' 
o ' ~ ~ 
logisla tiva. provincial. por este 1'' districto, 
procelida no dia 2:3 de J:•neit·o de 1884 é · do . ' teor sogulllte :-Acta dos tr:~.balhos da. mesa 
do collegio ele i tMal da p 1rochia d'3 ..:\rronches· 
para eleição, em seg-un !o escrutmio. de um 
n)ewbro á as~embléa legi:.::lativa nrov1ncial.
Aos 23 dias do mez de Ja.neiro de '18<::14. ás 9 
horas da manhit no edificio úesignado pel'~ go
verno para os tr:<b.Llh0S L'l,•itnraes desta .l)aro-
1 . . . 

gusto ufJ .\b1·eu Lage, Bar.io de At[l · .. · · 
Gaspar de Olh·eira, E . Ellery, Emy..,.dio Be- d.os chitoJ·es. Em acte> successivo quo cornc
ze:r;~ de .Men~z"s, Filipj!~ de .Araujo Samp:lio. :;ara a. cleiç~ão em scgunJo escrutirüo p:lt"a um 
Mtll'no .:\. Lllll::l. Fran~~1sco l\Janoel Ferr,•ir~ membro da «ss.;,mblé:t .l~gisla.tiva prJvincia.l, 
Paixito, A nto!!io F1·:tncisco Barboza: :M::.noel d•) conforme as orJcos elo Illm. c Exm. Sr. Dr. 
OliYdrfi. Rebouças. Trnjano Antunes de Alen- j•_,iz de di;e~to,pr~sident? da. junta apnrac~or,~, a 
\\:n·, .loaquim. l:~il)eiro Brazill\lonteneg-ro, Gon- s1 transm.lttlda. em offic10 u~) 3 do Jancu·o do 
çalo de :::o•:z::t Alb:u1ue:·qne, Antonio Frnncisco c?t·rcnt:c .anuo, e por nã.o t•'r attingiJo ao quo
de Gó .. s, Francisco de Oliveira B:lrbozn. E são c1ente eleltoral o quarto votado, pharmaceutico 
estns as as.-ig-n!l.turas dos eleitot·es que con- João Francisco Sampaio, e que .só devia rccah.ir 
conerau1 á eleieão tle c · ' ~ ; _ n. vota .ão nos deus canui m r -
cia~s. de q~e f::z menção o p"ticionario, se- hcndidos no num~ro duplo, ph:u·maceutic() 
gumdo-~e n. ellas o termo de encerramento do .Joã~ FrAncisco Sampaio e tenente· coronel 
teor seguinte : .Tose Fornan:ics . de Araujo Vianna, de-

Termo Je encot·:·amento . .....:.Aos 20 dias do .at· em um so 
mez de De;.embro de 188:3. nesta parochia de de feito havendo-se ' procedido á chamada 
Art'onches, 110 r~dificio designado pelo governo dos 4'] eleitores retiistrados c na ordem 
llara os tt·abalhos eleitor.tes deste collen-io ahi. do ali5tamento acudiram á ella 28 elei
no ~·ecinlo de.-tinatlo para _as fttncções d L 'mes:i tores. sendo que a cha.maàa foi concl•1ida ás 
cle1toral ter.do-se procedtdo á eleição para 10 1/2 horas da mauh:i .. Deix:u:a.m de votar, por 

t b d bl ' · não terem çomparccido, os eleitot·es Antonio 
q?u :o mcm l'O~ a. assem ea leg-Islativa pro· Raymundo d:~. Silva, Bonifaciu· Pereira da Cos
vu1c1al. do 1° dtstncto, dJpois d.;) rec:ebiuos os 
votos dos el•,itores que a elh. concorreram em ta. Daniel Guedes Alcont'ot•ado, D~Lrio Telles 

J ,_ ·fi • de Men•:ze-:, Francisco de Oliveir:1 Barbosa 
numero e .:J~, como :en ca-se das ass!gn:ltut·as .Joac,uim Manoel da Cunha. Olympl·o Be ... et·r<~ 
supra, mandou o Sr. pre ,idente Ja mesa lavrar " 

d 
de l\Ienezes, p<ldre José Albano Sobrinho. José · 

o presente termo e encer~amento que vai por d F - · 
todos os m;~mbros J.ella asstgnado. Eu Tiburcio e rettas Ramos, Raywundo Theoph.ilo Ra-
Aug~stCt d~ Abt·eu Lage, secretario que 0 es- mo<:- , Eduardo Ell0ry, João Alves de Carvalho, 
crev1. Pad.1. e passada nesta S:!cJ·etaria da Ca- Traj:1no Antunes de Alencar, Francisco Xavier 
mar~ :t\1 uuidp~ü d~L cidach da Fortaleza, aos de Castro e Silva, Emygdio Bezerra. d11 Mene-
18 d:as do me;, de .Jaaeil·o de i8S:S. Eu Julio zcs, á pro?osito que o ele.itor er:l chamado e 
es~tr a • onseca • 1 o, secretario d!l. Camara ' ~ · 

:M1t~icip · ·l da. Fo1·t:::.lez~~. sub;;crevo e assigno.- da mesa. destinado e exhibia seu titulo, lan
Ju~:o CcsaJ" dct Fiinseca Filho. çava Ra urna sua cedula. e assignava o' seu 

nome no livro, pura isto destinado e retirava-
. ~ .18.-Illm. Sr. ~ecret~rio da. ca.mara mu- se. Finda a votaçiio e ab~rta a urna. a conta

ntctpal da Fort:llez:~..-0 bacharel Manoel An- gem das ce::lulas produziu o numero 28,as quaes 
tonio ?a Silveira Torre;; Portugal requer á V. S. foram emmassadas, e em S"f'l'lÜda a me~a man· 
que su·va-se de dat·-lhe por certidão o teor dá dou lavrar e a.ssignou no ~ompetente livro o. 
acta dos trabalhos d:l. mesa eleitoral de Arron- te~mo de encerr;1mento, do qual se Yerifica que 
ches para a eleição. em 2•• escrútinio de nm os eleit~res ins~riptos com ~uas assi:.:-naiuras 
membro à_- a!':~em~Jea.. l~gislativa p;ovincial. em: o dito livr1 ft)ram de 28. Em acto succ~ssi- .•· 
por e ::::te. pnme1r~ d1str1cto. pr:Jc~dida no d;a 2:3 vó o Sr. president~ d3signouo mesa.rio capi-:-. 
<ie .laneuo de 18~4.-Nestes termos p~de defe- · tã~ Antonh Joaquim de Ca.ryaJho para as ler~ 
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~ annundou que ia proce.ler-se a apuração, 
~para. que repartiu . ~~ lettr~>s do alpha:..eto. 
pelos outros tre:-; mesanos cada. um dos quaes 
iam insct·evendo (diz a entrelinha, _escreven !o 

. Mél1o, e::crivão) - os rio'?es dos votal3os e o. nu-

' o 
successivo cda numcraçiio natural; termin :da 
ás H hor<:S dn.' manhã a aput~ilção das cedulas. 
O sect·eturio da. mes:l formou urna lista "'eral · 
dos Cl a ãos votados, o qual leu cnt voz 
alta e é a seguinte : Tenente-cnron-:.1 José 
Fernandes de Araujo Vianna, agente da corn
p:mhia Pei."n;:tmbucana e empregado publico 
a·posentado, residente na Fortaleza, 1.1 votos ; 
o pharmaceutico .João Fr·ancisco Sampaio, resi
dente na Fortaleza, 10 votos ; Dr. Frerlet·ico 
Augusto Borges, advogada e residente ria Fot·· 
taleza, G votos e um em branco e tendo 
tirado-se ela urna um:t cedula cÕm o nollle do , . . 

. t n ~ ' .... 

meir.1 qne fo~ tiJ·adii. com este nome, o roesn,rio 
José Baptista Vieira recusou-se tomar o voto, . ,. . - . -
bilitado conform'l a lei. então o eleitor Solon 
da. Costa e Silva, pedindo e obtendo a pa
lav:-a. expo:r. a questão aduuzind:• ~u·gurnen-
os o ' s n ic o e Sf\rem con a os e men

cionados na neta o~ ,·otos dados ao refe~ido 
candid~1to, em seguida. pediu a palavra e fal
lou eu1 sentido contrario o e~eito:.- Dr. Theo
tilo Rufino Bez"rrn. de .Menezes; em tér~P.iro 
logar o mesario l\.faa.ocl do N.LS '~imento Met'.
donço., f:!.LOII sustenbndo •1ue devinm se:· to
mado;;; estes votos e ser mencionad:) na ::~.ç·. ta; 
aindn. ftülou no mesmo l"entido o eleitor Felippe 
de Araujo Sampa.io, ·concluindo n. discussão so-
bre e•te ineidentn o Sr. pres· . · · 
sua oÍ)iniiio.etn primeiro logú su bm<>tt8u a con
sideração dt mesa, a qual decidiu por maioria, 
ue os votos dados ao Dr, l•'rederico .Auo-u•to 

Borges, devi:tm ser contados e m0ncion:1dos na 
acta por eillender que a junta apur:~dora P l'•l. o 
unico podet• eompetente para tomar conheci
mento disso. Esta decisão ·leu logar a que o se
cretario d::1. . mes D-, T:l;urcio Angusto de Abreu 
Lage. a-present-ts~e um protesto assign.:1do por 
mais alguns eleit01·es, o ritul.l será ãpresent.ado á 
cõpia ~uthenti<::a _que tem de ser remfltticb n.o 
presid 'Jnte da assernbléa provincial. Concluida. 
a aptlração o eleitor Solou da Costn: e Silva 
a.presentoa um protesto c~mtr-J. a valid:1da dos 
votos dados ll.O tcneute-col'onel .José Fernan les 
de Araujo Vianna, por ser elle ag9nte da Com
panb. ' a P~1·nú.mbu ·:ana de navegaçõr>s à vapor. 
que e subven donnria p~:~lo Estado, lei n . 3029, 
de 9 de Janeiro d~ 1881, :trt. 11, § 2°. o qual, 
aceito, e t•ubricado pela mesa. s~rá taml)em ap-
pens;~o a. cop1a ant. ent1ca. que tem e ser re
mettida. ao president~ d:\ ~tssemblel!. le~isla.ti,·a 
provincial. . E p·1ta constar. eu, T1burcio Au
gusto de Abre11 Lage, secretario da mes~. 
iavrei est01 acta.. da qual b:~m como d;ts a.ssi~na
turas d os eleitores no livro supra menc:onado; 
serão e:s:trahido;; cój)bs !lssignadas e con:!ert~tJá;;; 
de c:mfol"mid~de com .. :.:~. l ,,i p ·•ra terem os ne
cessa.rios de~tinos. E p,.esente o escrivão in
terino de paz. Viri.:.to Nun~s de Mello, para 

·· traála.da.!.:i • no competente :livro de not·:s. as
signa.r;:. .m-n·~ o~pres~.lente ~ os_quatr:o mes~trios 

299 

e o fiscal.- Antonio Fl'anciscs Carneiro ·Í\1oa.-: 
teiro Pirão, presidente ; Tiburcio Augu~to de 
Abren Lage, SP...:retario; Antonio Joaquiw de 
Carv:.;.lho ;. Joaci B<t.ptista.· Vieir<t., mesario ; .Ma.; 
n~el. do Nascimento ~leo.donça, mes:u·io ; João 

- :.h .. a 
é passada DI:Sta secretaria da. carnara n1unicipal 
da Fortaleza. aos 9 dias do mez d~ Ja:neiro de 
1885. Eu =~Julio Ce~ar da F F' 
tari1) da C!l.mara nmnicipt~l. s ub,crevo e assigno. 
....:.. Julio Cesar do Fo nseca Filho. 

N. 19. _; llim. Sr. Dr. juiz de direito do 
fo districto criminal. - · 

O bacharel Mano~l Ambrosio da Sihrúra. 
TorL'es Po:-tugal requer a V. E:s:. qu:J digntJ-se 
de m<~ n.lar certifiear-lhe: f. o Si o cida.d;!o Emy
·gdio Be:r.erra. de Menezes, alistado em 1881, 
como 'deitor d~ 30° q_uarte~·ão clc»ta capital, 

S. José . dà Fort:J.len, ret1 ue.reu, :aa revi--ão d~ 
alistn.meuto eleitoral desta comar.:a, procedida 
em Setembro de 1882 ou na 11e teve . .,. 
em a :1eiro de 188:3. a sua. transf::renci:l. da dita 
parochia para a de Bom. Je.,;us d:Js Affiic ~os 
de At·1·o:1ches; 2.0 Si etfectivamcnte foi t rans-. . . . 

.., .. (. v ' ' 

:3.o Si o cidadão Olympio Bezerra de 1\Iene
zes, alistado eleitot• da =meneio nn.da pu.t·ochia 
d J At·ronches, I."eq uerB•I a sua. tr:.nsferencia da 
mesma parochia, qu:mdo, e qu:-~.1 a data do des
pacho que a concedeu. Nestes tehno~. pede 
dcferimento.-E. R. 11.-Fortal~~za, 3 de h
neiro de 18S5.-JJ aw:Cl .:-1.nto;tio da Silueim 
T urres P .. n·tug'll. 

Sim. Fortaleza, 3 de Janeir•H1e 1885.-B. 

Lesko Beltniro de Souza. es~rivüo interino 
do ju1·y ela Fortcileza., etc., etc. .· . 

•. • ' ' . 
supra e desp:1.cho nel!a. exa.t•ado pelo Or. juiz de 
direito do primeiro distt·icto ct·iminal d.: Fot·ta- c 

le;.a, quo o cidadão Emyg-dio Bezeml. de l\fe
nez"s. eleitor do t1·ig-essimo quarteirão d-=s ta. 
capitaL que faz pa.rte da primeira secçã1) da 
p::~.rochia de S. José. requereu. na revis:Io do 
alistamento eleito:·al desta comarca, em Setem
bro de i882, sua tra.nsfercn:!ia parn n p:1r1H!hia : 
do Sr. Rom Jesu:;; dos Affiictos de Arronches; 
sentia e tfectivarnnnte tran;;ferido, por despacho 
de 3 de Oulubl'o do mesmo anno de 18S2. Cr r
tifico, finalmente, q11e o cid:~dão Olyrnpio Bé
zert·a. de Menezes, · eleitor da referida parochia. 
de Arronehes, requereu saa. transferencia para. 
a d~ cidade do Ar:·lca.ty. na ultima revisão 
de Setembro ·· de 1884, !lendo effectivamente .. . .. .. . .. 

do primeiro dist:·icto criminal, d~ 1(1 de Se
tembro do refet·ido fl.nno : de 1884. O referido 
é vardade e dou fé . Fortaleza, 3 de Jan0iro -:!e 
de 1885.-0 escrivão interino do jury, Le.~ho 
Belmi?·o de Sou::a. . 

~- 20.-Protosto.-N. i.-~font~iro P0·ão .. 
presidente : Theophito Rafino Be~er1·a de ~Ie
nezes, :fiscd do candidato. 

Dr .1\la.nool Amhiozio <h S'tl v eira Tori" !~S Por
tugal protesta contra a Mci~ão da maioria da 
ni:.!sa eleito:al da.-paro·chia -de.: Arroncbes, ·que 
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mandou tomar em separado~ o voto d3 eleitor Agosto de 1881 .não tem logar em ouiTa hypo
Olytripio Be:~erra de Menezes, por estar com a _ the~e alguma, mas voltar com o seu titulo. . . 

· declaração do Dr. jdz de direito, de haver-se R~queiro que este protestO seja appensado 
.mudado e apprehensão do titulo do eleitor. na forma • da lei, tanto mais que nada se fez 

As razõc::~, em qüe se funda o-j_)rotesto, são com o -titulo de Trajano Antu~es de. Alimcar~ . . - . .. ·- ... . . -

da parochia, e tanto é isto vet·.l:lde, que foi 
;; chamado a ,•otar pela lista remettid:• pelo Dr. 

·uiz de direito ara. a pre~ente eleição. 
s pareceres. q ne seapresent<tril contr:-1. a re

cepção do w>ro do eleitor, se re"'ponde com a 
simples observaçiio de que parecer não é lei, e : 
a decisão da cirnara dos deputados à :Jssem
bléa geral fo1 que a lista do juiz de direito é 
que regd:t c caso. , 
~ Ha, pois, arbitrio manifesto na maioria da 
me,:;:1. que mandou tomar em separado o voto do 
eleitor nãd eliminado; pois é regra geral qt:e o 
eleitot· vota emqn~nto não fôr eliminado logo, 

' o ' - ISO-
mente leg-d nos caEo~ do art. 161 do regula
mento n. 8213 de 13 de Agosto de 1881. 

Fora deste caso, q_ue não é o da questã:o, o 
titdo é entregue ao el~itor. Requeiro, por
t;:nto, quo sr:ja. o protesto appensado á côpia da 
acta.-Arron.;h,)s, 1 de De7.embt·o de 1884.
Tlwopltilo Rufino Bc:::eJ··J·a de Jli eHezes. -Ti
butcio .. Augusto de .:lbrett Lagc. 

N. 21. - Protesto n. 2. -I\Iont ir 
presidente; Theophilo Rufino Bez~rra de 
nezes, fiscal do candidato. 

Dr. Manod Ambrosio da Silveira Torres Por-
tuga • na parcl:hb de Arronchcs, protesta con
tra as d···dsõ:.:s da mesa parochial da mesma 
parochis., de se tom~r era separado o voto do 
eleitur Emygdio Bezerra de Menezes, por ser 
o titulo para votar na parochia de S. José da 
cidade da Fortaleza, e por isso ser apprehen
dido o seu titulo. ·· 

Fund:t-se o protesto ein que, mui to embora o 
titulo Jeclare a paro chia de S. José da cicade 
da Fortalez:t, seu nome se achava na lista por 
que se fez a chamada, e jà na eleição para de
putados pt·ovineiaes, que ultimamente se fez, 
nota-se nesta parochia, como se vê da acta da 
referida eleição. A votaçiiu em separado é con
tra a lei ... 

Competindo ao juiz de direito-fazer a elas-
. - · - s paro-

chias, & mesa entrou indevidt~omente na apre
ciação desta att!ibuição do juiz de direito por 
ess:~ razão, preciso foi que a mesa declarasse 
ter havido erro quando admittiu s. votar na 
eleição dos deputados provinciaes, a dar, nesta 
paroc.:hia, o seu voto, e que errara o juiz de di
reito incluido .aa lista dos eleitores da mesma 
parochia o nome do eleitor, por duas vezos. A 
votr.ção em separado é contra a lei. A appre
hensão do titulo somente, ' sendo admittido nos 
casos do art. 161 do regulamento de 13 de 

" . 
Fortáleza, fo de Dezembro de 1884.-The.Ô-

philo Rufino Bezerra de ][enezes.-Tiburcio 
.4.uc.ustt.! de .Abreu La e. --

N ... 22. Prstesto. - Jllontei1·o PMJo, presi
dente. 

que falt~wam outaos membros, pelas 10 horas e 
meia, mais ou menos~ apresentou-s3 o mesario 
l\Iendonça. e (·stando na lbala, e não na mesa, o 
mesano ame , 01 conv1 a o para ornar as
son to, o c1L:e lego fez. 

Tratava-se de esperar por eleitores amigos 
ou outr.1. rnachinação, porque, t:!evendo come
çar os trabalhos, o presidente inventou ql1e 
havia. teL~graphado ao presidente dâprovincia, 
esperava peh1. resposta do seu telegru.mrna, e 
pergunbndo elle fiscal qual era a duvida, teve 
ew !'•·spost:L que· era cous:1. sua propria, donde 
elie :fiscal disse: «E' cousa de segredo». 

Passado alg-um tempo, sem nada ter o pre
si<lcnte recebido; d·;u começo aos trabalhos, 
sem duvid& as 11 horas, porque a recepção de 

; ceu.u as e sua apuraça.o aca ou-se as 
como diz a acta: 

Houve, pois, plano de demorar os trabalhos 
e plano proposital para protecção ao candidato -· 
diverso, e opposto ao do protestante, e como 
este ultimo facto o re-vela~ não foi incluído na 
act:t, sendo logo corroborado pelo facto de nü:o 
set·cm admittidos a votar, em a fórma commum, 
mas em separado os votos dos eleitores Emyg
clio Be7.erra e Olympio Bezerra, -apprehendiJos 
os titulas; sem que se tratasse da hypothese do 
art. 161 do regulamento de 13 du Agosto da 
1881. Requer, portanto, que seu protesto seja 
appensado na fôrma da lei, e seguindo-se os-
mais termos do direito. · 

Fortaleza, 1° de Dezembro de 1884.- Theo-. . . 
Lopes. 

N. 23.-Illm. Sr. ·· secretario da camara mu
nicip<.l Ela Fortaleza.-0 bs.charel Manoel Am
brosio da Silveira Torres Portugal requer à 
V. S. que sirva-se de certificar-lheo teor da acta 
da eleição, procedida ·no dia _i o de Dezembro 
proximo :findo, na parochia de Arronches, ps.ra 
um deputado á assembléa geral ·legislativa. 
Nestes termos, pede deferimento. E. R. M . . 
Fortaleza, 5 de Janeiro de 1885._- J.'II anoel 
Ambrosio da Sil"r'eira To1·res Port_u.fJ~~~ . 
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Sessüo em 11 de-~AJ)ril de 1885 :301 

Julio Ccsar da Fonseca Filho, s~cretn.rio i! a 
Ca.mara M un1cipal da cidade da Fortalaz:a, por 
nomea.ção legal, etc. 

Certifico que a acta da eleição para um depu
tado ·~ ass3mbléa geral legislativa, prçcedida 

·• . . ' ., 

respectiva authentica, :.10 poder verificador com
P?t0nte, o que c~n~ultava .~ mesa.. a qual deci
dlU, por sua malOl'la, depo1s de haver algumas 
discussões. Que o dito voto fosse toma lo em se
-parado e Ó ti~ulo ficasse em poàer da m~su. o 

... . .. , .... 
mez de Dezembro pro~imo find.1, de qne faz 
menção o ' supplicante, é do teor seguinte:
A~ta. dos tl"<:J.ba.lhos da mesa do colle..,.io clei-

o . 
bacharel Tbeofilo Rufino Bezerra de :O.fenezes e 
Tibur~.io Augu:;to de .Abreu Lage um protesto 
ue serã devidamente a ·nsado a re e tiva. 

toral da parochia do S·~nhor Bom Jesus dos Af
:fiictos de A rronches. pára eleiÇ<'iO de um depu
tado a :1S 'Bmb\àa gerallegisJatÍVa, pelO 1° dis
tricto eleitoral destu. provincia do Ceará, ao 1° 
dia do 1nez de Dezembro do anno do Nasci
mento de Nosso Senhor Jesus· Ch!'isto de ·1884, 
pelas 9 hot;.~s d:t manhã comp:weceu o 1° juiz 
de paz, presidente da mesa; o mcsario Tiburcío 
Augusto de Abreu Lage, o mesario Antonio 
Jo;~quim de Carvalho e o me~ario Daniel .Gue-

aut1w:::ttica ; COlllíJar<oteeu ainda a votar, .achan
do-se o sett nome na t•esiJectiva lista, o eleitor 
Emy gdio Bezerra de .Menezes, observao.do, 
porém, o pr··~sidentc da meza que o titulo do 
dito eleitor o dava corno pertencent~ â pa1·oehia, 
de S. José. districto da Fortaleza, sem li:aver 
dech:.r::tçito alguma qun mostra.<;se ter sido tr-ans
feri:lo pn.ra. esla paruchia, era de opinião que 
foss·~ seu voto tomado t·xn separ!l.do, ficando em 
pod<?:·da mG;;<L o respe.::tivo titulo para ser re-

e u o o e nao en o corui>:J.re o 
esta hora o mes:wio Manoel do NiJ.sc1mento 
Mendorrç~~ o presidente da ~esa deli~)eron es-

UG ·1 , o -.:owpc en -~ pc e r, o q ne .01 ::mf>rO
vado pela. maioria da. mesa, dande lugar ;, ser 
n.~res':ln_ta.do pelos mesmos eleitores. b:H:? n.rel 

cômpar-=~-eu ás 10 horas do dia., qt!an ;o c.ome
çou o .íito trabalho no edificio (:esignado p·:lo 
governo p:t:·;l os trabalhos do collegio eleitoral 

es a paroc~ua, a u, reunm o-s~ os mem t·os 
da rnes:t acima mf>ncionados do referirio col
legio. ~bdxtJ assign~Jos sob a presidencia do 
1.0 jui1. de paz, Antoni.o Fran~isco Carneí1·o 
Monie1ro Prião, o Sr·. pr.~sídente designou o 
me!Õai"io Tibut'o!ÍO Augusto de Abreu Lage 
para servw de secretario e o mesario :Manoel 
do Nascimento .Mendonça para fa:r.el" a chamada 
dos eleitores~ Em acto succes::;ivo annunciou 
qu0. começ:=tva. a eleição de um deputado á ~s-, . , . 

o ~ . ' 
do Exm. presidente da provincia á si transn.ât-
tida em officio de 15 de Setembro do corrente 
anno devendo ca · r v ar em um só nome 
nomé. E de feito havendo-se procedido a 
charu.ada dos 4:3 eleitores registrado;:. na. ordem 
do alistamento, :tcudiram a ella 37, s_endo . a 
chamada concluida às H e i/2 horas dn. mt~.nhii 
(a palavra- mei.:l- acha-:::e riscadr. no livro 
das actas, porém, está. de todo legível.) Per
deram de ' 'Otar os eleitores Antonio Raimundo 
da Silva. Antonio Francisco de Góes, uadre 
José Albano Sobrinho. José de Ft·eitas Rimos, 
Mil~' no · Amancio de Lima e Francisco Xavier 
de C?<stro e Silv3, os quaes não compareceram. 
A' proposito que o elelto"r er;l. chamado e com.
parr~cia, entrava no recinto p3ra as funcções 
da mesa. destinada, exhibia o seu titulo, lanç:wa 
na urna a sua cedub fechada de todos os lados 
e com o respectivo rotulo, assignava~seu nome 
no li.vro al"a isto destinado e retl.r!l.va-se. Du-
rante os trabalhos sendo c amado o e ettor 
Olympio Bezerra de _Menezes, cujo nome es
ta:va·coroprehendido na lista reroettida. ao pre
sidente da mesa pelo Dr. Juiz de direito da 
com::~orc~, verificoa o presidente da mezn. que o 
titulo do dito eleitor . estava apostilado comp~
tentemente dando· elle como eliminado desbl. pa
ro chia. . e transferido par.~ a de Nossa Senhora 
do Rosario da cid!l.de do ArMaty, pelo_que .era 
de opinião que fosse o voto do dito eleitor to
mado ern separado e o re~pe~tivo tit~lo .ficas~e 
em poder da mezá· para ser remett1do~ com a 

dv Aug;ustó de Abrell L!'i.ge; um outro protesto 
que terá o de''ido destino. Conduido o rel~ebi
lJJento di~s :;cdut;;.:;, foram estas contadas, em-
n>a~saaas, p1·o u;~,ln o e numero e ;:s,. rnme
tliatn.rn<'nte o S1·. presidente mandou l:l.vrar no 
livro de registt·o das assign:l.tnra.s dos eleitores o 
termo de <'ncerram~'nlo, do qunl se verifica que 
que os eleitor;?s inscriptos com a sua a..-s.i
gnatura em o dito livro foram 37. Em acto 
successivo o S1·. presidente designou o mesa
rio .tinto11io Joaquim c_h~ Carvalho para as ler 
e annunciou ciue ia. sé proceder a apuração; 
p:1ra o que repa1·tiu :-~s letras do ~lphabeio 

. , .. 
ia escrevendo a rela~ão c!os nomes dos vota
dos. por algarismos succe:ssivos da numera
.ão natural. Terminada :.is H 1 2 da manhã' 

a leitura e apuração das cedulo.-:l o secreta
riu <l:l. mesn. formou uma lista geral dos ci
dadãüs vutados, a I(U:tl publicou em voz alta 
e ci a seguinte: Dr. Fred,rico Augusto Bor· 
ges, advogado, residente na capital da Forta
le:t.:l., 20 votos ; Ba.. harel 1\1anoel Ambr0zio dá 
Sil "eira Torres Portugal, a(Lvogn.do, rc,sídente 
na. capital da Fortaleza 15 votos, e 2 em se
parado. EÀtralúda uma copia desta lista ger:1l, 
o Sr. pr{)sidentc mandou imme<liatamente pu
blicai-a por edital affixa.do na porta do edificio. 
Foram queim<l d<ts as cedulas n.puraàas pro
miscuamente. Foi apresentado á mesa um ter
ceiro protesto dos eleitores bacharel Theophilo 
Rufino Bezerra de Menezes e Tiburcio Augus
to de .Abreu Lage, <iue a ·mesa recebeu para 
da.I" o devido destino. bem como o competente 
con ra-pro esto. u. I urc10 _ ugus o e 
Abreu Lage;secretario da mesa, lavrei esta 
acta da qual. bem como das assignaturas dos 
eleitores no livro supra me.ncionado, serão es
trahidas cópi~s qu(~ serão· assignadas e con
certadas de conformid~de com a lei para te
rem o devido destino. E presente o escrivão 
interino de paz Viriato Nunes de Mello, para. 
trasladal-a. . assignar~m o pr~sidente da mesa 
osquatro roesariose os .fiscMS •. Em temp?: os . 
dous votos :tomados em separado~ ao cand1dato 
bacharel <Ma.uoel All1brozio ds. Silveira Torres 
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Portug-al. for·am o::; dos 2 cleitor~s acima m "n
cion:ld~!S Olympio Be~erra de 1\l·mezes e Emyg
dio Bnzerra de- Menezes. cujos titulo: são re, 
mettido" :-to p"der compatento. _ Antonxo Fr:m
cisco Cal"neiro Monteiro · Prifio pre5id:mte, Ti-

- o ~ • ::> -
Antoni0 .Jo~quim de Ca.rvalho mesan.:), .Ma-
noel do Nascimento .Mendonça mesar10, Da'-

r,, lc forado m sario Solon dn. 
Ci.Jsta e Sílva :fiscal. Dada e pas~ada ne;;~a a:>.
cretar:a. da C:tmar;l. municip1tl 1h cidade da. 
F01·taleza. aos 8 dias do mez _de Janeiro de 
1::>8~, .:u. Jalió Ct~Z tr da Fonseca Filho Sl}

cret:lrt'> - d!l. cam:u·:1 lllllnicipal, sub"crevo e 
ass;~IJO.-.luFo Cc~m- rla, Pon.-:ec1t Filho. 

N: 2-! -ll385.-Fortalt>Z:1 . .Juizo -:e dir:·itn ela 
ta va.r·a.-Auto~1mento d:t petição de Antonio da 
Silva .Jat.ahv. par11. o fim de proceder-s~ a exa
me no (i\'l"Ov de actas eleitoi·aes. rla. ra.roch:a de 
• rron :~ es . - escrrvao rn erino, · teu·n .. 

Anno do Xascimcnto de Nosso Senhot" .Jesu~ 
Christo de rnil oiloc•'Dt:)S o oitentn. e cinco. a');;: . . .. . 
ne~tn cidarle da Fortaleza, capital do Ce:td, e:n 
men C<Jrtorto autoei e preparei, nn. fórma do 
estylo. a petiçã0 de Antonio d~• ::-)ih•::t .J~ta.hy 
reouerl'n .o ~-:s:ame no LYro e act:1s e ·1ro:-ae~ 

da 'rmr01_·hia de :\rronch•·s e~ a qne aiiante se 
segne. Eu, .Joa111 im Henriqne Vieira, escrb•iio 
interino, o escrevi. 

lllm. Sr. Dr~ juiz de di1·cito da 1a vara.
Antonio d:t Sih•a .latahv. eleitor deste i" dis
trictu ~te:tor·al, a bem de :nÍt-; direito;; políticos, 
reftll:)l' ú.V. S. qne se digne officiar ao prE>si
dent.e da. ·~amara municipal. afim de ser IOXhi-
bi.d H (I l(J n-a r horas n"' f;·, ~ ·"" · 

li\•ro das actn.s em q<.e S:) achar a ultima eleição 
pat·a deputados g.:mJ.es, ref'..!r•mte i parocllia de 
Arronches. (leste mesmo municipio, e cnjo 
· 'c :·-s r ~rc l\'O mum~1pa, com·:l 

é de lei, para pt·oceder-se a ::e-:s::1me ::cc1·ca da 
acta da vot~çüo.; verific:r-s' si ba nell:• hor·:·ão. 
entnliuhn. rasp:rdu1·a ou inntilisaçiio de pala
vrn. e:·tl p:wb ·substancial do in<:trnm~nto, la
vran:to-se de tndo o comp~tt?nte ~1Uto. vu·n. :::er 
neP.ntt·c.gne ao snpplicnnt•:l. Nestns t0rmos. pede 
deferim"nto, tHltnl'nclos rs pGritrs e f --itas as 
11ece•sari ao; in :imlH:\ies. E. R. l\L Fr)rtdt~Z::t, 15 
dP. .l~>neire d~ 1~85.-.-lntonio rla Si!vfl. Ja
tahy. 

IJistl'ib 1ido e antoado, officie-se n:1. fórm"~. re
querida. Designo o dia 17 do corrente. as 2 ho
ras d:L ta,·de, na casa. d0 minb:-t. residencin.. 
Nomeio peritos o nscrivão L,.:ko e o solicitatlor 
Bricio, in tim!ldo o Dr. p1·omotor publico. For
taleza, 16 de Janeiro de 1885.-B. Lima. · 

-·. 
C~rtifico f}Ue iut.imei, fó•a do -meu cartorio. 

ao D1·. promotor publico. Vir{iilio Brigido e pe
ritos. esr'rivão Lesko B•'lmiro d" Souza e solici
tadot· Antonio BI'L~io uc Ca•·v:llho, p:1ra todo o 
contnticlo na p0.tição o desjla cho rc>tro. fiettr 1m 
scientes declarando.-. perito._ nomeadr), ArHo
nio Bri~io de Carvalh0 qne nã•1 . aceitava a no
mea,ão. p•)r ter de sahir pat·a fora rla. cidad ··, no 
dia desig-uado para o eni'ne. Dout'é. FOI" ~ ;~lnza. 
1\i de J,u;~<>iro de 18~5. -0 escrivão interino. 
.To!Y_qHilll. Henrique Vieira. · 

Coonclusão.-No mesmo dia, mez e anno, de 
meu·· ~torio faç·o estes a.utos:conClusos :w juiz 
de dir .. ~ito da f a. vara, :Dr. Joaquim B:i.i'hos:L Lima~ 
Eu,Jo:~.quim Henrique Vieira, escrivão interino 
o escrevi~ -- . _ -· · -- - - - ::::-

scrivao · eo oro 
Nunes d~ ?l!ello. lntime-se-lhe.-B. Li'ina. 

Dat-t.;_No m~smo <iia, mez e a:nno, em meu 
cart t·i n 
despacho supru.; faço e~te termo. Eu, Jotqüim 
Henrique Vieit·a, escrivão int':'rino o escrevL 
. Certifico que Ílltimoi,em ;;ua residencia.a.o es

crivlio dos f~itos da. fazenda, Theodoro Nunes 
d3 l\iello, 11ara to:io o contendo no despacho 
su~ra. afim d) comparecer no dia e hora desi
gn ~dos na petição retro ; declarando-me o no
rneado. Theodoro N n nes, q un não aceitava a no
m~aç:io em razão de não pnd~r comp:trocer na 
hon indic:lda. Dou fé. Fortaleza, 17 de h-
nrnn e · ;-;, ::>.- escnvão mterinn, Jo(lq_uim, 
HenJ·iqtto 1Tiein!. 

Cnnclusão.-No mesmo dia. mez e anno re•r:> 

juiz de direito da f a. v:rra, Dt·. Jaaqui:u Barbosa 
Uma. Eu, Joaquim Henrique Vieira, escriYão 
int ~rino o escr·ed. 
_ C.:mclü:ns. - Nomeir) o cidadã:o .Jeronymo 
Ferreirt Gom~s. Intime·se-lhe para prestal" 
jur:unento e pt·oce l~r ao exnme rer1u~rirlo. For
taleza. ii dt:! .Ta.n~iro rle 1885.-B. Linw. 

D:tta .-No mesm') dia, me:~ e anno, em meu 
c·1rtorio, mn f,rram entre ~ues estes an tos com o 
despacho s·tpra. Eu •. Joa.)uim Henrirptc Vieira, 
esc ri \'SO in t~rino o r:scre\·i. 

Certifico que intimei. em sua residencin, a 
Jet·cnymo Ferreira. Gomes. pnra todo o con-

. ., c 1 Sllpra; con sc1en (!. ou 
fé. Fortaleza. i7de Janeiro de i885.-0 -escri
vão interino. lr;aqt,im Hc.m1·ique Vieira. 

. -1 () • ~ . . 
meu cartorio faço juntado a estes a.utos. do 
otfi:io que S3 sc-gne; faço este termo. Eu, Joa
'iuim Henl'icpte Vieira, escrivão interino o es-
ct·evi. , 

~residencia da camara mu:ticipal da Fort:l
l0~a, ·~m 17 dP. J•n0iro de 1R85.-Illm. Sr . 
Ssti;;fa.zendo a r.·~ qui,.içãod(! V. S .. contida. no 
oflicio de hontem, q,.e me dirigin, te·1ho a 
honra. de rcmett(lt• o li vrc das a c tas de eleição 
d:• pa.r·ochia. d13 Arronches. n.fil!l de ser submot-

. tido a_ e~ame req11er·iJo por t:m eleitor. Deus 
g1;arde a V. S.-Illm. Sr. Dr .. Jo~qt:im Bar
b0~:l. Uma, maito digno juh de direito.-Joao 
.-lnysostn11W da Silva Jato.hy. Jrmt0-se. For
tale:~.a. 17 de .Taneiro dP. 1885.- B. Li'ma. 

fortale~a, -1i de Janeiro de 1885.- O e;:;cri
vão interino J. o im li_ l'i , 

Jura.weato aos peritos.-Ao-s17 dias do mez 
de .TD.neit·o •lo anno. d·J Nascimeut•J de Nosso 
Senhot· .Je-sus Ch1·isto, de 1885, nesta ci.lade àa 
For:a.le;:a, c:tpit:rl do Cc:~r:i, em cas·1de resi
dent:!ia do juiz de dil·elto da i a Y<l ra, Dr .• Joa
qnim Barb"s::t Lima. 0~1d~ fni vindo en eQcriYãO 
i :1tei"ino de se11 . cargo ab>~iso nomeado. c sendo 
:~.h i prcscntas o ml'sr.oo jniz e peritos nomeados. 
escriviio. Lesko Be:mirio de Sot1za e Jero
llyruo ~.,.erreira Gomes. a e ~tes o dito juiz dofe
ri.a o · juramentó dos Santos Evangelhos. em, 
Ut}l,. liHJ delles em que cada u :n d~ p~r si. 
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põi sua mão dii·eita e promettera.m de bcin 
e fielme:1te desempenharem a missão para 

- corn que acabam úe · ser nom~adof', decla.
rr.udo c::om_verdade o que descobrirem o en;. 
contrareril~ e o que em su·1.s ~ ~onsciencias 011-

Conclllso;.-Vi~to os autos~ etc~ Julgo por 
'sentenÇa o ·exn.me requerido. Entregue..,.~e a 
p:-trte, sem que fiqul~~trashdo; pagas_as custas._-:
Fortaleza, 10 de Janeiro de 138:5. ~ Jottqui'•n 
Barbosa Lirna. 

o " -
sem a exam~ no li'V'1·o de ac.tas das. eleiçõe;; 
procedidas ultima.rnente par:;1. deputados ge
ries. E de como a ::slm o ·urat·am e 1·0-

metter~m cumprir, mandou o juiz lavra.:
·o pres<!nb~ t~rmo em que :1~s:gnam com o 
juiz, do que tudo d\.•u fé. Eu, Joaq~:im Henri
que Vieiri, escri\•ão interino o escrevi.- B ~ 

. Lim.-,.-Le.~l-to Bel11Ür-io de S ou:;a.-Jeronymo 
· F~rreifa Gome.s. 

Auto de e:ta1ne a que se procedeu no livro 
das neta~ J.as el.ei<)õe:; pa.r-& úeputados ·geraes. 
pelo primeiro districlo desta. l'rovincia, .refe
fere_nte :i parochia do S:;nhor Bom JcBUS dus 

i\o·;; 17 di:'l.:3 do mez do Jn.n11iro do auao do 
Nascinwnto de Nosso Senhor Jesus Cb.risto do 

taleza. capital do Cearà, em casa d-: mol'u.da do 
juiz: de direito da. P var·a. Dr. Joaquim _garbosa. 
Lima, aonde eu ~>s :~rivão interí uo ab.ti.xo no-
me:1 o e as;:agna o v1m, e s n o a li presen s 
os per;tos notificadcs e juramei:.(a:lr_s, Lerlw 
Belmiro de Souza, escrivão interino do jury e 
Jeronyrno Ferreira Gom<'s, negoc:iuute,e as tes
temunhas Pelro da Costa e Silva e Antonio Ma
noel Pinlv•iro·,todos moi.'adores Msta ni~stlla ci.. 
dade. ojuiz ordenou Ms per:tos que dehaixo do 
jur~mnnto presta1lo procedessem:~ exatUe no li.
'\"ro das actas de eleições, a que se p1·oceJeu ulti-
mamente na parochia. d! At·ronches,para um de-. . . . ,. 

' meu cartorio. me fot·sm eutregtles ·estes autos . 
çom ;1. sentença supra. Eu, Joaquim Hen
ri ue Vieira., escrh-·ão 'bterino o escrevi. 

Certifico que intimei a l:e utenç:J. r r.: tro ao 
req <iereute, A r:.toui:) d L Silva J,tt..~.hy; ficou 
scient0. Dou -f~. Forta.lez", -t<J Jc J;:I.D~iro de 

::1885.-0 e::;criv:1o interino, J oag_ttim .HJ,u·iq~cc 
Vieira. · 

H.:!messa. -Em segu:da, de meu cartorio, 
faço ra:nessn. destes alrtos ao contador \Vas
hiu..gton Pereira de Alencar. Eu, Joaquiín 
llea;·iqtt-J Vieil·u, escrivão interino o escrevi. 

Rocebiment~. - No mes~o diêt, 1w;z e anno.., 
~ .. - ~ 

cEu. Joaquim H:;nriqt<e Vieit·a, escrivão -in· 
terino e c•·evi. . 

r .T à J 'I ·m Santos 
Bonate~. quando votar, a clu'<ntia. d~lOO.:.;OOO. 
Cd'''·:i.-29 uc Noyembro de 18~4. -Vicente 
.:ltws· dr.: Otioei:ta . (!<'oi vale qui}. est·J lhe 
pa.ssou . co1 '· . 
prop1·io punho de Vi.:.:ente Alves de Otiveir·a, a 
firma. retro, por• ter dell~ pe1·feito conheci
mcllto. FOL'ta.lc~za, 10 de Janeiro de i8S5. Em 
testemunho de v-:rda.de. -O 2° ta.belliào pu
blico, interino, .Toaqt~iHt Hem·i2ue Yieü·a~ 

Illru. Sr. secrela.t·io da. cam:lra rm.1.nicipu.l de 
P(~catuba.- E.:te\'ão Jose de Almeid~~ · reque1· a 
V. ~. sirva-so Jar-lhe-por certidão os nomes dos 
mes:.~rios qu-3 serví.rll.u~ ~os coll~gio~ f!leít~raes 

;:. ' 
qui;;~tado foi eS;hibido pelo presidente da ca- béo d.e 1883, p~ra qualro lcput<tdos pr~)vinciaes, 
ma1·a. municipal; e qne o;:; mesmos p0ritos de- por este 1'_, distt·icto, e a de 2:~ de Janeiro de . 
clai·a.ssem o S" 00uinte : Si na ultima act:~. cons- 1884 t~Lmbcm ara um de utado provint:ial, em 
tante do mesmo livro existem borrõe~. ent1·ej;;. 2' escrutinio. 1 ·e .·;t~s termos. pe c e er1mento. 
nhas, raspaduras ou i11ntilisaçii'o de pahvt"as E. R.M. Pa.ca.tu(r;l., ·to d~ hn.eiro de -1885. -
em partes snbstanciaes da. mesn. acta.. E pas- Est ,Jvtio .losrJ de .,1tnwida . 
sn.ndo os peritos a fazer os exames e investig-a- Sabino M.aria da Siva Coutinho, sec1·etarioda 
ções ordenadas e a!'; qu~ julgaram nccessari:lS, Illma. canl~r~_munici.pal da vi.lh1. de Pacatuba, 
concluida<> aR quaes declararam o seguint.~; Qtt ~ po r nome:tção da mesma, etc. Certifico~ em vir. 
a fls. 12 V(' rso do li.vro,em.'que c~tá lançado. a o.cta. tude do pedido ~upl·a, que os mes:i.rios que ser
de que fu.z mençito a P'~tiç{ío, na. linha 2-i, entre viram na e~eição do di:.l 17 de De:t;-·mbro de 
as p:.l.la."Vras onze e horas so acha inutili!'a.Ja com 188:3, para quat1·o d:!pntado;; ã asscmbléa lcgis
um traço grosso de tinta e um pal:wra e em lativa provincial, poL" este 1" districto eleitoral, 
parte q U(' elles peritos reput'lm sub~tancial. E foram os cídad~"los Manoel Amora, 1" juiz de p!\z, 
são estas as dcclaraçõe:;; que em sua.;; consciencia.s presidente (b, mesa ::..José .Martins da Silva, 
e deb:.~.ixo de juram~nto prest~\ do têm }t fazer. H.aymundo Si·1UP.irn. de Souza. alferes Luiz Car
E por n :rda mais haver, deu-sq por concluido o neiro d~! Sorlza e lgn:~:cio Soa.rcs de Almeida. 
exame ordenado c do tudo se lavrou o presente Certi-fico mais, qnc foram os mesmos, qtlC ser
auto, que \'ae rubricado pelo juiz e assi.gnado vir~m n't eleição de 23 de Janeiro de i884, 
pelo mesmo, poritos, testemunhas e parte e tambem para um deputado pro-;in.cia.l, em. 2° 
:por mtm oaqu1m e1lr1que letra, esctJvn.o e~cp11 tnio, ::~.que ···, com · •• 
intet·ino que o escrevi. do que d•~ tud•> eleitoral, e estes, como mcsnrio;:;. Nada mais se 
de tudo doll fé. ::;.. Joaquim Ba1·bosa. Limrr..- continha no livm das actas das eleições desta. 
Le.~ho Belmii·o de Sot~~a.- Je1·onym.o Fa- pa.rochia de Pa..:atuba, na parte :1. que ::~e refere 
·reira Gome.~.=Anto?tio da Sil,o. Jntahy.- o supplicante, do qual copiei u~ nomes dos me
Testemunha, Pl!dro ela Costa e Sil"a.-.:lnto- mesario3 referidos e a ~u~s m~ r~porto; dou fé. 
?tio 1\:f anoel , Pinhei1·r>. Pacatuba, 10 de: Janeiro de 1885. - O secreta- . 

Cillldusão: - Aos 19 dias do mt"z de Janei:-o rio da c:1maru. u:wnicipa.l, Sa~fno .J.lfaria da 
àe 18S5. de mr~u . cartorio. faço estes autos con- .Sil'lia. Cuutinlto. 
clus(ls ao jui:t. de direito uaJ<L vara Dr. Joaquim Hlm. Exm. Sr. Dr. inspector do Thesouro 
:aar·bosa Lima; Jaç:) este termo. Eu, . Joaquirn Provincid.-:- Luiz Francisco de 1\Itra.n~n." a 
Henrique Vi~ira, escrivão interino. o escrevi.. J be1n do seu direito, pr ecisa. q~~e V. · Ex:~ lhe: 
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mande dar por certidão a J.ata em que foi apo_
sentado no logat·-de lente do Lyceu desta cap~
tal o Rvd. Luiz Vieira d:t Costn Delgado Perdt
gão, com declàração ds.lei_prO\'incial que a-p-

rovou a ref~:rida aposentadoria, ou da que a 
autorisou. Pede de erunento. . . or·
ta.leza, 25. de Fevereiro de 188 >.- Ltti::; Fí·an
cisco de .Jiiranda. 

SESSÃO EM 13 DE . ABRIL DE 1885~ - .-

PRESIDENCr.-\. ·no_ SR. :'tiOREIRA _DE BARROS. 

SUlDl.AiUO-Lcitura. oapprovação doact:ts.-:-BXI.'IlDIK~TE. __ _ . 
-R<!elama~ão 1lu S.r. Joaquim Tanrcs.-:tepresentação 

N. 61.-Em r:.umprimento do despa!ho r-E\tro 
do Sr-. inspector certificJ que o p:~J.re Luiz Viei
ra da Cost:l D,~lgado Perdigão foi apo~entado no 
logar de lente de Rhetorica do Lyceu d~sta _ ca
piraL por port:l.ria da presidenci:~ de 9 d·~ Ja
nei r· o de 1871:! e titulo n ·' 5 dA Fevereiro do A' s 11 horas acham-se presentes os Srs · : 
rnesmo anno ~ e, que foi approvs.da a sua a p~- ?~Ioreira de Barros, Affonso Celso Junior, Si
s~ntaç:iv p'}!a lei provinci;tl n. 1863 de 23. d~ nimbú Junior, V?-lladares, Costa Rodrigues, 

utu ro (JI) 1 · • ~ para eons ar, _on( c co v e , • 
passou-sn a prcsr>nt·~ na primr:ira sc~ção do 
Thr}souro Prr)\'Íncial do C·'ar:l, aos 20 dias do 

reiro de 1879, é o ~eguinte: -ia secção.-0 
presidente da provinch att '-~ndeo.do ao que ra
qu·-:reu o padre Luiz Vieit·a d:1. Costa Delgado 
Perdigão, lente de rhetol'ica do lyccu desta ci
dade , e i infoi'ma~.ão da th9soul'ari::t. provincial, 
em utlicio n . 12 de 29 ào mez pr.nimo prete
rito, t·esolve , nos termos do art. 2° da lei n. 465 
de 26 de Agosto de 1848, conc·~der-lhe a a po
sentadoria pe,!i,Ja e marcar-lhe o ordtmado an
nual df~ 1:200$000 corr(,spondPn t:: ao tempo de 
clfectivo exercicio, o que Ctlmpra-se c commu
niq ue-s" . P;.~.b c !o do govcr·no do Ceará, 4 de 
Fevereiro ole 1879. -Ls6 J tllin d11 jJbnquerque 
Barros. -Nada mais se continha na dita por· 
ta.ria, a qual me reporto . E eu, Cc!zidio de Al
buquer;:,uo Martins Pereiu, archivista .do go
verno do Ceará a escr·evi.- s - er~ ari . 
provinci:l., Fra;~cisco de Sà . 

N. 1037 . -Rs. 18000. -Exercicio de 1885. 
-Secção de Arr-ecadação do ThesDuro Provin
cial.-Rec0bi do Sr . Luiz Francisco de Mir3n
da. a quil.nt ia <le 1$000 proveniente d·! emolu
mentos de urna certidão pas~:•da na secre t r.ria 
do governo.-Em 28 de Fü\' ereiro de 1885 . -
0 chefe, J. Severicmo.-0 fiel, M anoet d e Oli-
'IJeira Paim. ·· 

. .. ~ ' ... ' 
Albuquerque, Dias Carneiro, Carlos Peixoto, 
Augu.-~o Fleury, P~1dun. Fleut·y, Antonio Carlos, 
Bernardo de Mendonça Sobl"inho, Bezerra de 
:Menezes, Bez:1mat, Andrade Figunir·a, \Ver
neck, Bento R:un )S, Bezerra Ciwalcanti, Dantas 
Gôes, _Barão J.e Anadia e Candido de Oli
veira. 

Comp:1.reccm, depois d:t. chamada, os Srs.: 
Alcoforado J ~nior, B Ltlhões , Mares Guia , 

Ab1·e-se a sessão. 

Comparecem, depois de aberta a sessão, os 
Srs.: Araujo Gô--.s Junior , Gome;:; de Castro, Ri
beiro de 1Ienezes, Leopoldo Cua ha e Ant')nio 
Siqueira. 

Falta, sem causa participada. o Sr. Barros 
Cobr;l . 

São lidas e approvadas as actas de 10 e 11 do 
cor.ren.te. -

o segumte 

EXPEDIENTE 

Officio do .Mi~isterio do lmpe.rio, de iO de 
Abril corrente, em respost~t ao de n. 49 de 3 
do mesmo me7., tr-ansmittindo o officio do pre
sidente da provincin. da Parahyba, datn.d<? de 
31 do re ferido me:r. . e documento annexo~ · dos 
quaes se verificajá terem sido remett.idos à ca
ma r a dos Srs. deputados_ os livros em. que foram : 
lançadas e transcriptas us actas da : éleição 
feita a . 6 de .Jane_iro ultimo, em 2° escrutínio, 
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na parochia do Coração de Jesus de Pilões, do 
3!) districtO :laquella. provincia.-A quem· fez 
a re1uisição (ta cornmissão de inquerito). 

·- Q-SR; APFONSO PENNÁ. {peta O)"dern) : manda 
niesa uma~p~tição-da Camara Muni~ipal . . - ... ·-. . 

Geraes, pedindo um aux.ilio 
dades pubiica.s do municipio. 

doc:unentos relativos á eleição do :3 'districto da 
Para.hyba., e apreciado devidamente as allega
ções, quer verbaes, quer escriptas. dos dous _c_an
didato3; Dr. José · Loi:e~ Pess:)a da Costa t; 

Dr. José E'laristo da Crtü GoU\•êa, v·'m relatar . . . 

segniJ~ o se t parecer. 
De oilo collegios eleitoraesse compõe o 3; dis-

tri·t da P ·ah -

mento. - Triumph.o. Areia, • 'ilões, Pedra Lavra.da, Ba
naneiras e Alagôa Nova. 

O Sr. Joaquim. Tavares ob
tendo a palavra pela ordem,diz que nas palavras 
que pt•of~riu na Ms~ão de 10, sobre o parecer d~ 
elei~.ão do So ,J.istricto da provincia de Perna.m.:. 
buc~J,o -~cupou·se sóman ~e da eleição da parochia 
de Agua Preta,cujo:annullação foi proposta pela 
1a commissão de inqucrito; e~tretanto, no re
sumo do su dis~urso encontra-se em mais de 
um legar, em -vez de Agua. P1·eta, Una. Isto 
explica-se, por um equivoco que vem I'ectificn.r. 

O Sn.. PRESIDENTE. -V. E:c sabe ue as 
J"ecttfica.ções fazem-se por escripto. 

O Sn.. JoAQUDI TAYÁ.REs. -O - regimento 
assim o dispõ~, mas a pratica é esta. 

São lidos e vão ' a impt·imir para serem vo
tados os eguintes 

p AH.ECERES 

-N. iii. -1835 

Prouincia do J! arwLhão (6o districto) 

A i,a commi:;são de io.querito, tendo exa.:;. 
minado todas as autbentica.s das elei ões do 

. o e :..' escrut1mos - do. o districto da pro
vincia •l0 1\[aranb.ão, verificou ter o processo 
e!eitoral co:rido co~ toda. regularidade, nas 

ração. 
Nac parocbb de Santa Thereza do POL·to 

Franco não houve eleição em 2° escrutínio, 
por não ter chegado em tempo o aviso expedido 

. pelo presidente da junta aplir&dor;l, para a 
nova. reunião do corpo r•bitoral. 

A authentica dn. eleição da parochia de Nossa 
Senhora da Victoria. do Parnahyba não foi pre
sente :i ,jttnta apuradora e nem á commissão, 
mas, como a votação 1lessa parochia não altera 
o resultado total do di;;tricto, r) de parecer :1. 

i& commissão : 
·· Que sejam approvad!ls todas as eleições pro
cedidas no 6o districto do Maranhão; · 
· Que seja recou.h~c.ido e proclam:\dO dl)pu
tado o Dr. José Vianna Vaz. 

a a. a commtssJ.o, R ~ rt e o. 
-Joaquim Ta"'a.1·es. - i\!. Alves de .rh·aujo. 
- Jose M arianno. - Franh.li n Do ria. - J oa-
quim Pe,lro. - Samuel .1.1f ac-Dotocll. - Gon~ 
çalues Ferreira.. - ~tlum·o Cami,1ha. 

N. 112-1885 
Pro,incia. da Pm·ahylJa do .. N orta 

(3o di ... YJtl'ic to) 

A i• commissão. tendo examinado attenta e 
éllidadosamentc todas as authenticos e mais 

v. u-."~39 ·· 

Em todos elles houve duas eleições. 
A fa, que teve logar no dia '1 ·:le Dezembro, 

não deu resultado definitivo, porque, Lendo con
corrido 626 eleitores, fora.rn os seus votos dis
triouidos do seguinte molo : 

Dr .. José Evaristo d~t. Cruz Gouvêa ...••.. 
Dr. José Lopes Pessoa da Costa ...••.•. 
D J . . ..... 

240 
233 

Tendo verifica lo _a junta apc:radora qu(l ne
nhum. dos votados havia obtido maioria ai.Jsoluta., 
avis - foram ex edido~ ara nov.-t 
se etfectuoa no dia ô de .Janeiro. 

Eate 2\) escrutinio, aparadas a.s ~i.lLhcnticas 
_reniettid:ts pela.s mesas parochiaes, ~oi favore.-

• ::;, ·.> ,, 

contra 295, que recahiram no se11 competidor . 
-A eleiç~ão de i e> de Dezembro correu em todas 

as parochias de modo regular, sem que sedes
sem circumstanci<>s que motivassem serias e 
fundadas reclama-ções. 

Apenas appareceu peL'.1nte a.i1•n.ta aptJradora 
uma representação do Dr. Sor1ano. contra 
as eleições de Pilões e Areia, por elle repu· 
tadas nullas, visto haver concorrido para a no:.. 

·':' a . 

2:~. um juiz de paz que não po_dia. m~is exercer 
taes funcções, por ha.ver aceitado o cargo de 
su plente do · uiz munici:?a.L ~ 

A commu:::ão enten :l que seme ante re
clamação é de todo o ponto improcedente, não 
só, como pensü.m alguns dns seus membros, por 
não existir incompatibilidade entre o c:1rgo de 
juiz de paz e o d1~ s·tpplente do juiz municipal, 
qtte não é emprego pnblico remunera1lo, como 
ta.mbem, segundo a opinião de outros, porque 
no caso .de incomp:1 ribihd:de não prodnz ella 
os seu.; ctfeitos, eroquanto o juiz de paz não é 
elimin:luO pela Ca1nara. Mu·1icipal. ··· 

Quanto ao 2 · escrutini.o, foram a.rguidas de 
nullas as eleições d~lS -paroch.ias do Triumpho, 
Alagoa Nova 13 Pilões. 

Em Triumpho, o i o c 2 • juiz de paz enten
d"ram que não devia haver eleição . no dia 6 de 
Janeiro, por achar·SC d ::-scnberta c em concerto 
a igreja m~tri'l., lo:;at' de;;igt;a~o par~\ os tra-
a os e e1 ora s ; . , . 

outros m3mbros da mesa que havia funccionado 
no -fo escrutínio comparccc:t'am, co~pletaram a 
assembléa parochial, supprindo a falta dos au
sentes, na forma da. lei, e procederam a eleição, 
que correu sem a minima pert11rbação e sem 
protesto algum. ; · ·. . . .. . . 

Por parte do cand1dato Dr. Evar1sto se a.llega> , 
que a eleição se fez clandes~i':amente ~m casa 
particular. mas as p:ovas el':_lubldas,conslster:tes 
em attestados gractosos, nao podem destruu- a
a força : probante <ia -anthell.ticá; em que se -a e 
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clara O contrario, podsso Gntenuc :1 commis;;:ão 
que niío proced'l semelhante allegação. - _ 

Em }!lag-oa Nova conwç.aram os t!·akllhcs ás 
11 horas do dia, _quando d~':ht~n começ~ar)is1!1 ::;egunt!o pt·e:~oitna a. le1; serv1u para ~ eh.a:.naa:-:. . . - ....... . ~ 

que :clln. os .tivesse e:ltr0g;:úlo para set·cm exa
minados pelo;jui?. municipal, de J:lO.litica .ad- _ 
ver;:;a, c de quem não tinha a espcrúr condes
cc::clencia alguma, e, muito meno;;. criminosa 
~omplacen:cia, r:e_ín qúé ós ~-óuvcl:se rc:Uéttido · 

· ..... , ~ '" "' . ·._ • · L~ .• _ ,_ " . J "• o 
direiro. I) I!·:: d1~sapptm:ceu ~enrre os r:rr]Je<s, se- candidato a quem, na hypothes~ fi;;ul'ada, a 
~.rundo diz a acta. NJaS o ltvro do allstaruento, fr,~udc prêju:,ic;,y;J.; sen(b tão- facil üzcr de
~andado ·;do =,:iz munici .. al. ind(:-J·.'Hdf·nte de 1 sappal'e<:et· es~cs livros de ois <lc c:<::tt·ahidas 
1·cgufsiçiZo. c·onformc assevcr:--. :-t mcsm:1 a~~a; as aut l~tltt~as, o guc lhe pr?ructt2ria tirar 
.c denL·o do. u!'nu. fur::ttn, cncot:trat!~s ,·e-iu:as 1 to_lo. o. p:1.:t1~~ posstve! da falstficaçao, sem s~ 
em numero S:t?erwt· ao t:os ele:toro~ <jUC ~om-• oxpor a sa..1c~ao penal. 
pa.t·eceram. . . . - I .o m;~ior empenho de quem cornmctt~ um 

Qualq::er (]estas 1rregulartdades tsoladamente cr1me c occultal-o. No cr;.so d;~ t1uo se Lr;-:.tn., 
pode:·ia não ter grnnck alc:1nce e ser rch:ad~\, admiltinclo-sc que a fabificação ti ~·rssc sido 
mas,o scn conjunc.to, :::egundo .pensa a :nalOJ'Ia feit:-1. pch. m·~ -~~• chitol'al, t•.:-riamos criminosos 
da commissão. tir·r:. a. r>ss::t e1e~ção o cunho da de uma cspecie nova, c1ue, potl~)nuo colher o 
legaliti à•~ i ndi:.:pr~ns_wel par:: . que po~~a ser fmeto do Cl'imc o escapar ao c:::sLigo, cot·riam 
consi(lr-rado co:un a hvrü e legltHüa .ream:esta- prc:;surosos :ta onco:1tro do castigo, :sac!·ifi~ando 
ça.•) e tJL!( o 1m que o.:; .1::\.Vl:l. ll!1pC H o a pr .. ttc:l do acto 
c:~ndo quo :1. !llesa, s~ud ;-lhn al~rescn~<1.n~o uru criminoso. 
protesto cont;·a as 1 nd1•·adas 1rre~ulil!'ld:1des, 

' 
pek rw:sa l'';;:1lme n t~' r~'c:msti tuid:1. (lmbot·a 
~str•j::.m m .'·~ii't•st:lmcntc fuh:ific:ldOS o lil'l'u das 
act:~s I ' n da tt•ans ·~ri) ~ão )Ot' lho )!'l.recr:r uc 
e.3 t<~ J'nkfica,;ão fii:miiito posterior::\ t'leição e 
r():oliz::da no intuito ch inutilis<'l.!-n., para fa.vo
r•.'C•·r-s · a..-, c:tnclidato nH'llO ~ votado. 

A op!:~ i:Io cb. maioria cln. commis~ão :>.pob-se: 
i", no ~'X:.tme :.t qne s~ rroccdeu nos mencio
nados liwos. no cli:t 1\.l cb .hncit•o, :L r •:qucri
mcnt.J <h promotor publico. logo ([!10. cücnb.r:un 
l);,::ttos d~ t·•rt•m ~ido os li \'r os ftlsificado'-'. para 
s~ hUg"mentar a votaçãD tlt) mo dos ·c,:.ndid:Ltos, 
desfa.~cn.n· !o-s·:J n do o utro; 2', ua consideração 
de ter c ..: te (lxa.:ne ~ido p1·esidido p Qr um ma
gistt·arlo. contra c:lj~~ probicb .e c inteireza ll9-
nhum facto so ar ti·.:uloü; ;)o, nn. :ws•mciu com
pl~ ta. df\ prova~ capazf\s de convencer que os 
livros .i~• ,,stivessern falsificados antes d:tquellc 
examr!, q nl'l os d· ;cJarou perfeitos. som alte
ração alguma c contendo vob .ão i "'o::tl á d:.'l.s 

Divcrs ts outras cit·cumsLancias, t::tcs como a 

. . 
;eq uercr certidão dos li n·os, n:::m exa.rue nelles, 
a. 1 :t~:',; de serem -:.·ccoihido$ á Camnra Municipal, 
embora. cil'cula~scm bca.to~ tle que s:; ach:1.vam 
f:\lsific:1dos; o pedido qt~e fez o commen:!~Jor 
Sildno da Cunha, amig9 d,1quellc C:\ndidato, 
ao juiz municipal, para quc cs.tc decbra-,sc não 
ter vislo os lh·ros na occ;,sião em que por dos~ 
pncho s-:u foram·•cx:-,minados; a resposta. dada 
pot· esse j11it., c até mesmo o cst:tdo em que se 
ach:lm os li vt•os c o mod )Ol' uo f. · f i 
falsificação mnito concorrüm p:trJ. robustecer a 
convi;;ção de que tal falsificação fui re::tlmcnte 
prati.catla, muitos dias depois da eleição, com o 
1. • • • :s -· , J: • ~ < r 

0 
;1. - c causa. 

no candidato que· não havia alcanç::do maioria. 
nas uraas. 

Por tudo isto, _pois, é a commissão de pa
rcc()r: 

.1. 0 Que sC'jnm approvaàa.s ::t'> eleições proce
didas n o 1 o de Dcz·~mbro. nas oito p .1rochi<.\S c1ue 
compõe m o 3' districto da Pat·ahybn.. 

2 .o Qnc s~jam ignalm<~nlc a.pprovadas as 
elriçõcs feitas nas mesmas pat·ochbs, com e:s:
cepção de Abgõa. Nov;t, no dia 6 de Janeiro. 

3. o Qnr:l sej:tra contados :::.O'l ~andidatos Dr. 
.Jo::é Lopes e Dr. Eval'isto, os votos constantes
da authentica de Pilões. 

4.o Que seja reconhecido e proclamado depu- · 
tac~o o Dr . .Josó Lopes P:ssô?- du. Costa. a quem 

aut c nttcas: ·J·J \·otos para o Dr. José Lopes e Sala da f:1. commissão em iO de Abril de 1885. 
8 para o Dt·. Evnristo. 

0 s egund;, exame. feito no dia 24, em pro.., .:.... ,Joaqtti?n Tt.tvw·es.- JI. A.lves de .:trattjo. 
sença Jo chefe de polieia, em nada pede in- -Jose líiarianno.-.Toaqtti.m Pedí·o .-Fntn
firm:.~.r o pl'imeit·o, porque a falsificaçãtJ veri:fi- hlin. Do1·ia.- ~li ac-Dowcll, com voto em se
cada por aqt1cllc podia ter sido feita clcpois par;~do . _;_ Gonçalves Fcrtein t, com voto em 
dcst0, log-o que os ·livros foram recolhidos á sepa.rado : _ _ _ 
Cam:1r a :Municipal, composta de ag-entes dedi- « Si fôr n,pprov~da a eleicão da parochia dos 
cados a.o candidato que pro(!ura tirar partido Pilões e annullada a •lo Alagôa Nova, ou an
da falsific:::çiio. ~, ;: . . · . j nulh1das ambas, proponho r1uc se a.nnu!le.toda 

Si t ;Les}il'l'OS Li\'CSSet?l sido falsifi~úd?S w~Ja r~ l!iei_ção e se ·mande proceder:i nova.- E. 
JDGS'l elct~oral, como foi_allegad.o, na.o:.c cr~v~1 1 Co)•J·eta. '> 
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Emenda 

<.< Sendo appro\·adn.s as conclusões da noto. 
em s•~p:u·ado, relativas às cleiçõ'!s do Pilões e 
Alagóa NoYa, p1·oc:.:da-se a nova eleição no dis-
r1c o. 

Sala da 1:~. commissão, 13 de Abril do 1883.
Dancas Góes. )) -

Nilo nos parec~ndo proc~dr~ntes os fundamen
tos de an nullaç:lo da etc içi!o da pm·•;c.hia dr~ 
Alagoa Nov:l. em 2° escrntinio, e Lão pouco que 
se po;sa validar ada parochia de Pilões, visi
veLuente falsificada para altera.:·-s~ o resultado 
real da votação, pa,;:sa:mos a da.r as razües do 
cpresentr} voto em ~cpn.r,ado. . 

Quanto à elriçi'ío da. Alagoa Nova, não pro
cede pa1·a a nullidade a ciJ·cumstanci:~ de terem 
os trabal\1os. cl"ito1·a.es con1eç;u1o ús 11 horas 

a nH<tl a. t.l nao as , como pt";}CCI uam a!': Ins
trucçõcs de 1.3 de Agost0 de 1SS1 ; po1·q UI} e;;sa. 
demom tem ~ua natut·al explicaçií~ no e~traYio 

• . .1 ' l '· ' 

ter-se o pt·oprio livro do registro, para sup• 
pdl-a. visto sc1· entã~ .impossiyo~ tir.1r-s_-; d~ 
·}HOmpto uma outra cop1a. O que e es<enci:•l e 
que a e ctçao corn:~ce c te!'lmne .no rn•!st.no 1:1, 

art. 15 § 1 da le1 de 9 de Janeiro· do dlto an
no; por conseguint·l a pret~riçlío de hora só 
pode ser invocada como prova circumstancia.l, 
quando~~ h.aj:l dado fvuüe. . 

Tamb·)m não nos par.~ce motlvo procedente 
a menção feit:~ n:t neta de que o livro fora cn
vbdo á mes:t pelo juiz municipal, « indepen
dcnt0 de I"cquisiç:io )> ante5, v.o contra:·i?, '.sta 
declaração, combinada com_ o rcconh·~cHn~nto 

v ' 4. o 
p1·otesto do fis:~al do Dr·. Jo,:;é Lopes, revela quo 
ella. em sua maioria da parci:tlida!le deste 

( :l t' ha. . l' 
cleic,:ão.em q1:c veir1-se a. vet·ifie.ar p(\la a1;ura.ção 
ter obtido maior· nurnero de votos o D.r . Evn.nsto 
Gouvêa. O que é certo é que c::mstou, do :1lgum 
modo, ao juiz municipal o desapp:trec imcnto .da 
lista da çhamnda; o livro foi por elle remett1do 
a me~:~ ~ que O :lCei.toa ; nãO poJ~ndo, portanto, 
ser menos regular a chamada, por tel' sido f~ita 
pelo oJ•iginal, quando clla o nlio seria, :senJ.o 
feita. 11ela côpia. 

0 [;l.CtO di} haverem sido CUccntraclos na lll"na 
trcs cedul.ns de mais, embora poss:1. s~r :ütri
buido á p:lrci:llidade do Dr. José Lopes, atton
clendo-se que uo acto de vot:1r o oleito_I:. 8Cu 
co-reli~·ionario, major Salvt1dor Coelho hanna, 
reda.mara o ebitor ca.pitão Luiz André\ de A!
meidrt Car·loso, d·!clar:mdo que aquellH ha.Ym 
<le JOSitado na nrna duas cedul;n · corutudo se-
gundo os pre~cdf} ntes üa. camara~ só auto1·iza o 
desconto desses votos no candidato mais votado, 
Dr. Evaristo . Gouvêa., na o podendo r! c terminaL' a 
nullidadA da. eteição, mui.nir. qu:.:.ndo o Dr. José 
Lopes, intere•sado pela annullação, obtivera 
maior numei"o de voto~:; do que em 1° escL·u
ti nio na mesma paro chia.. 

Si asc;im n nalysadas as arguições . de nulli
da.dc não nos·parecem proc~dante~, menos po
demos des~obrir qual a. força probatoria que, 
em synthese,result~ da aprecbção do seu con-
juncto. ... -

Com réla~:ão á eleic;ão de Pilões; està falsi
fic:lJa: grosseiramente a acta, tanto no liv-ro 
respectivo, eomo no da transcTipç:o, sendo pa
t:·nte a simpl~S inspecçito OCC1~]ar que a pa'"" 
hwra vinte nrimitivamente cs::rhb. fôra de-
pois, em .ut1.1 e entro livro, emendada, para 
tri;1.ta, e que da palavra de::;oito raspar~nu-se 
as tres primeiras letr~;;, de sorte que a vo-- - ·- · .. , - -- . --
para oito, diminuidos 10 votos ao 
Dt·. E\•a1·isto G;.mvôa e addicionados 
dato Dr. José L·1pes . . · 

P;tra. pi'ovn. Cttb:ü dé.;;ta :::.1legaf:i'ío. bast~ que 
caàa. _uw dos senh:;;oe.; depu~:ldo . .; se limi_tc a y;~r 
os livros; entl'etanto a mdori.a da commis~ão, 
b:1.seada em conjecturas contra1·ias á twic1onci3. 
do facto, entende que a f:.:lsificaçio foi feita de
pois de extt•ah_ida a autlvmtica, uào obstante 
• ,· •• , (' (1 :. , . ..... :- ... ~ , • 

vclnwntc falsiíioada; e, o que m1.is é, que 
esse grave crime foi peqJetrado, <.~no il;tuito 
de inut1lis t< ~ cleiçii>> para ftwo:eccr-s8 ao can-

t u o menos vo,a(,o )), que •:! . :\ pensa ser o 
D1·. Era.risto Gouvêa, ,-ictim'l. do dito crime 
u.a opinião do.3 membros divergentes infra ::,:::: 

Analysemo:; os :1rgumc:lto::;,em q_llc se baseou 
a m:J.ÍOt·Lt d<~ eommissKo. 

O e:s:am~ ~que so pi"ocedeu .nos livros em 19 
de ,Taneiro, p :.~l'an te o j11Íl. municip~l do termo 
-de .Arei~, Cill sua casa. a req ue1~im<:lu to do pro.,. · 
motor publico interino, o q u::l serve de pt•in
citn.l fundo.mento J. Ol?ini:Io da ma.ioria. d-:J. com
missão. é tão falso como a au t:,cnLtca, por 
conferirem arubos com a íaisificaçuo feita nos 
li Vl'OS ; )Ot' mais i11er·i vel r ne 'J':lrc .a u c um-
pli.;idale d:Jssas pessoas, e1:1 UI~ t:I'lme tão au: 
du.ciosc;>, Jr:na ncgal-o sena mL'~'':r ser cego a 
luz da. evide~lci.a do r~~cto, ~ue s: llllJ~Õe. . 
ao e::mrue, qnanc.k os pel'itesjá nncontraram nos 
livros a mesma votação, que est:ialter.1da ou 
falsific.:ad ' '~ 

Si é visível que cru a.mbos os livros a palavra 
trinta foi emrmdada c.h pab vra vinte, e a pa.1a
vrn. oito da palavl'<l dcsuito, presupp:Jsto no 
qual de nossa pat·te argumentamos,. sô era po;:;
sivel que a falsific:tção s~ dess'~ deputs do exame, 
quando declarassem os pr! rit~s haveri:'m ?~p~n
traU.u no~ mesi:nos liVI"03 ~ vota~·ão prmut1ra 
·vinte e c:,zco parn. desoito. 

M:1s, si elles declaram ser n. vo~ação con
stan t~ dus mesro~~s trinta c chtr:o para oito, 
então jCL c;.:t:w:a.ru f,o~.lsifi. :~~d~s, o f:1lso ó o exame 
quando affir•rna nao e::tisl.u· n 0lles <~:nenhuma 
r:Jsut•a. cntt·elin1w, emenda e borrão)), havendo 

. . . 
c tud~ difficÚltarem a lc itul'<l, etc.)). -

Accrescc que esse exame foi feito depois c~e 
('Onstar a falsificação. como do rne~mo se veri
fica, e quando sabilL-se que o pres1dent~ (l.a. pro
vincin. havia ordenado ao chefe de pohcJa qu~ 
se tr~n.,port!lSS2 ú cidade de Areia, pll.ra alh 
proceder ao r e;spectivo inquei"ito. polici~~l. Q.ue 
esta autorid~de, apenas C1nco dLIIS npo'=' o dtto 
e::tame, procedeu a outi"?, · na casa da ~amara. 
liiunicipnl, em ambos o~ hvro~, a reg_ucl'm:ento 
do Dt·. Evaristo Gorn•ea e com ass1stenc1a .do 
me>mo promotor, sct·\'lndo d3 pel'ito Candtd() 
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Fabricio do Espírito Santo que no primeiro 
·fnnccionou como escrivão; e neste segundo 
exame verificou-se a existencia da falsificação, 
não ous:tnclo o-; peritos affirmar que cll:-1. fOS!'~ 
r.le ?'Ccentc rit~ta, ap:!zar dainsinuação contida 
no quesi o pt•oposto 11e o promo r. ue os 
mesarios, que se rviram JlO 1u 0!,'Crutinio e foram 
substitnid.úS no 2°, rt)presencaramsobrc a L'l.l-

.. ~ •• , )1 • • 

de ü de Ja!!eil"o, e o presidente d:l. camara de 
Pilões, insus:,eito, pot· ser da parcialidau'~ do 
Dr. Jo:;é Lopes, (•m -12 do mesmo mcz; aquell"'s, 
de:~ e este s·~ te dias ~ntcs do exame feir.<) 
perante o juiz municipal ; conform•' S3 provo:~ 
ante :1 eo;~,missão ; j nstando aliás Lodos para 
:quo :.s diligencias fusscm commettidas i auro
ridad·~ extra;t/w aos irltcl·csscs politico:; do 
district11. Qtw, finala1enLe, foi uw.is produzida 
perant.:; a coromissão a d<:>cbração de 18 el0i-
tores, :1.pr('senta .• a a .Jnnta apur.~ ora, c o mqn;~
rito polici~11 rrocedido pelo chc!'o de polici:'c, 
com citação do pr;)tnotor interino, : ~ req ucr·i
mento do Dr. EY risLO Guu ·.·ê.-, eujr.s ~e ! s t e~ 
temunhns, indusi\•t; duas que jut-.~m t<:>r vota-lo 
no Dr. Josó Lopes, s~o contes tos sobre a :rffi.r
ma ~ão elo )OOtJ essencial da f:tlsific2. ~ão isto é 
que a v;;taçào red ou primitiva fur·n. vi.lf.e cJ 
ci,1co, dçso it o, c não ti'Í,tta c cinco, oito, como 
pensa a m tÜoria da com missão. 

P trec:', pr;is, 1.1 u:' ha e:tg;tno no p;:reccr,quando 
diz luwet· aus~ nci,L de pt'l.l\'a;:; que induz:1.m :t 

cr01· que a fd:;;ific!l.çllo fd anterior ao 1'' exame; 
porquanto. si não as dispcnsass9J)Or ;;upe:-Jluas 
a. sin1ples inspeeção J.os livros, elbs a !li esta
riam C{); aUUiíl.lturlict. · 

Assim é concludente c ue a falsifica ,ã:o. como 
vc-s ·: nos avro . .:; . t·.om mada com o ~ termos elo 
pd:n·~it·o exame: nà:) podia em caso algum tet· 
s.ido feit.l depd s des~e on. logo que os m.e: mos 

co::; o conj0tura. a maioria da commis;;;ão. ~;u~ 
igualmente esqtlece ter o presid0nte d0ssa. 
cama:-a decl :t·ado no ing11erito policial, sob j u
ramento que votarano candidato Dr . . Josi~ Lopes 
de quem, po :- consegui o t ?, é de p rc;:umir s eja 
(lmigo e co1·eligion~rio . 

A circumstancin. de serem os livros offoreci
J.os a exame perante o juiz municipal. nada 
aprovei t:1. p·:ra o fim de provar·q<.JC niio estavam 
aind:t falsificados. desde que é possh·el a pre
\•aricaç:io do wn.gi strado. previs ta e punida p··la 
lei . O niio d ·sappat·ccirnento ou não occulta.ção 
doslivt·os tar.abcw é a.rgutor!nto que n:io co~he 
por.-lu~ prc•mria de mais , isto c, para sere~ 
sempxtc r epndiarlos como invm·o·-imeis os vesti
gim.~ d·~ _um crilne, quando seu aulor pod ··sse 

Emfim, n :Áo é ~;xacto que o Dr. Evaristo Gou..:. 
vê:i. !i~sso deixado , po!· cautela, de req uer{~r 
cert1dao ou exame w.s hvros a ntes de recolhi
dos á Camara. Municipal, a 20 de Jan eiro • por 
isso que protestara pela imprensa contr:~. a' fal
sificação, no ,jornal C IJnscJ·1Jad.m·, de i i do 
uresmo mez. r> ude~ileclara que « debaldr:l ha via 
tent-:do _verificai-a pelos meios legaes p ::rante 
as auto•·1d<:tdes locaes » ; documento· esse exibi-
do ante a commissão. - · 

1885.· 

Ora, em faee destas considerações e diante 
da groi>S'ira fulsifição dos livros,que por si mes
mo refuta cabalmente, as n:iais babeis conjectu
ras. não nos CJ'a possivel dar effeitos válidos a 
tão ~~norme attentado e, o que _sóbe de ponto, 
au o:-1za:- o prove1to que se pre en eu tirar a. 
ft·aude. 

E, como reconhecida a validade da eleição da 
lT ~· -

dente:;, qne devem ser descontado;; ao Dr.'Eva
risto Gouvea, mesmo sendo an:1ullada a de 
Pilõ :•s. e não ,·ontada aos candidato-; ~ votação 
t·eal desta eleição, fica todavia o mencionado 
Dr. Evaristo Gouvêa com H votos da maioria 
sobre o seu co::npctidor, não devendo pr0valccer 
para annullação geral e nova eh·ição o ter-lhe 
sido exturquiJo o diploma por uma fraude ; 
propomos as seguintes conclusões : 

. . 
4 ue ,:;e proc,:Jeu Clll 2° escrutínio na parochia 
da .:'.logcoa NoYa. 

. ' 
vota lo Dr. José Evaristo da. Cruz Gouvêaos tres 
votos de mab, encontrados na urna da mesm:~ 
elei ·ão ll.rochial. 

3.:~- Que se,ja annullada a eh·ição l'rocedida 
em 2o escrt:tinio, na parochia de Pilõe.::, visto 
estar·.·m a actt c sua tra.n::;cripçãu visivelmente 
falsifi~adas. 

4.a. Qu;~ sejam re ::ponsabilisados todos os me
sn.rios q ue serviram na. dita eleição e e..:cruti
nio, o escrivão dn paz que transcreveu a acta, 
o jni:r. municipal, promotor publico interino e 
V~ritos ·P? f u.nccionaram no primeiro exame 

S:1la das confere11cias da f:• commis;;ão de in
qur~rito,1:3 de Fevet:e i:-o de 1885.-Samttcl Mac 
Dm.ce!l.-Alvni·o Caminha - votei pa.ra que 
s·; contassem na eleição de Pilões, que se deve 
c ms ide1·ar va lida, 18 votos ao Dr. José Evaris to 
e 25 ao n,·. José Lopes.-Gonçalves Pen ·eira
a.dhiro a todas ns razões do voto 0:11 separado, 
relativas ::i:-: dun.s p:~rochias d·! Alag ôa Nova e 
Pilões, divirjo. poré rn , da conclusão rela tiva. a 
e ' ta u!tim:~ paro :hb, poraue ente ndo que 
devet1l ~er contadvs ao Dr. José Lope ::; ,2) votos 
e ao Dr. Jose Evaristo 18, como se evidencia 
que fóra a \'Ota~ão, cmbom a falsificação dos 
HYros de a.ctas e tr:•n scripçvc~, polo que npre
scn lo a seg u ini:c •!menJa: Que sej :• appro\·adn 
a p:1ro~:hia de Pilões, c:ontanJo-se ::o Dr. J osé 

opeo; •cssoa os õJ voto~ e ao r. ose 
R\•a r is to r!a. Cr uz Gollvêa 18 votos. 

.ORDEM DO DIA · 
--
Vot:Lção do parecer n . 10i reconhecendo de-

put:•d·' pelo 9 ' districto do ll io de Janei ro, o 
conselbcir•; João Manoel Pereira. da Silva. 

O Sn:. ZAMA requer e a camara. consente 
seja nomin:1 l a votação da conclusão do parecer 
que propõe a nullidade díl. eLeição feita em.. 
Guapymirim. 
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Posta a votos esta conclusão e feit1 a eha- 1 
mada, respondem 

Siín: 

1 Cruz. 
.... 
3 Mac Do,vell. · 
4 Silva Maia . 

6 Dias Carneiro. 
7 Josó Pompeu. 

.. 8 Alvaro Caminha. · 
9 Carneit·o da Cunha. 

10 Henriques. 
11 Alcoforado Junior. 
12 Bento Ramos. 
1:1 Gonçalves Ferreira. -~ 
14 Bernardo de Mendonça Sobrinho. 
15 Barão d'! Anadia. 

ourenço e A buquerque. 
17 Si uim bú Junior. 
18 Le:llldro M::ciel. 

' . 
• I • 

20 Co:•lho e Campos . 
21 Barito 110 (hw.hy. 
22 A a.n·o Pinbo. 
2:1 A1 a.ujo Góe~ Junior. 
2-1 Cast1·ioto. 
25 Ft·a nci::co Baliza rio. 
26 Thomaz CoeliiO. 
27 Bt!Z 1111at. 

28 Alfredo Chaves. 
2!) L. 'Verneck. 
30 A. FigueÜ<J.. 
:H A. Pmdo. 
32 Rodrigues Alves. 
: :) '-O ri!... i · . 
34 Duarte de Azevedo. 

,;.:~o?C"'-:35 Cam-pos Salles. 

:37 Delfino Cintra . 
38 Eurrnio CorrcLt. 
39 Di:)go d·~ Vasconcellos. 
40 Chagas. 
41 Barli:o d,l Leopoldina. 
42 Rib:;ir·o da Luz. 
4:3 Socl res. 
-14 C. Peixoto. 
45 Alvaro Butelho. 

:.Yélo. 

1 Satyro Dia~. 
2 Pim·•ntai. 
3 Alrnnida. Oliveira. 
4 Costa Rodrigues. 
5 Gil. 
6 Doria. 
7 ..-in tonio Pinto. 
8 · Migur!l de Castro. 
0 A~J · ;ro Bezerra. 

10 Dan·as Góes. 
-11 Jo."é ~1'arianno. 
12 .Joaquim. Tavares. 
1:3 Segísmundo. 
14 Ulyso;es Vianna. . 
15 Ribeiro de Menezes. 
1.6 Ferrl')ira de Moura. 
17 Prisco. 
18 Sudt·l'\. 

19 L a·e Araujo. 
20 Carneiro da Rocha. - · 
21 Dantas Junior. 
22 Zama. 
2:3 Leo oldo Cunha. 
:..4 ~:.ldetaro . 
25 Boierra de Menez0s. 
26 Martim Francil>co. - . 

-
28 Sch::tell. 
29 :Mafra . 
30 Camargo. 
31 S:tlgado. 
32 Itaqui 
33 Maciel. 
34 Dian8. 
.35 Joaquim Pedro. 
:36 Candido de Oliveira. 
37 A.~r :,: 
38 Mascarenhas. 
39 Valh1ares. 
40 Antonio C:trlos . 

- Jl • 
42 Carlos Atlonso. 
43 Montandon. 

~!5 ~urvnso Celso Junior. 
4:i André F'le II'y· 
47 An~u;to Fleury. 

A r;onclusão é rejeitada por 47 votos c~ontra 
45. 

E' ::~.ppr·ovada a conclusão que propõ; sejam 
approva.d,~.:; toc!Rs :,s P.leições do 9() districto da 
proyincia do Rio de Janeiro. 

E· i_n-ual,n·~n t~ a tovaclo • u11 ~ 
cido deputn.do pelo 0° distJ•i:;to da pro \ri ncia' do 
Rio de .Janeiro. o Dr. C:1 rlos .-\.ntonio da Fran
ça Carvalho. ~1ue immediatamente 6 recebido 

to e toma as;;cnto. 
, pres a .1 uramen

Proce .le-sn à \'Otação do parecer n. fl9, an
nulando a eleição do 8° distt·icto de Pernam
buco e mandando proceder á novn. el<lição. 

E' rejeit:1da por 50 votos a eonclusão que 
propõe seja nnnullada a. eleição que teve logar 
em S. José Je Agua. Preta. 

E' approvacla. a 'i Lle propõ:• sejam approvada..; 
as cleiçõe.; doSo districto ch provinci1 de Per
nambu•·o. 

E' tambem n.pprovado s~ja recon he1•idn depu
tado -pelo 8° districto da pt•o\"incia de P~L"nam
buco o Dr. Gaspar M. V. de Drummond, o quú 
logo em seguida~ recebido com as form,llidades 
do estylo, _presta. Juramento e toma. assento. 

O Sn.. BEzErtRA CAvALCANTI (pela o1·dem):
Obt-mdo a pahvra é informado que pela. con
clusão \'Oladn. o candidato diplomado o Sr. Dr. 
Metello tem uma maioria de 10 votos. (Nero 
c!poiarlo:; ). 

0 Sn.. PRESIDENTE: -Peço aos nob!"eS depu
tados q ·:e não interrompam e orador: ú mes:1 
cumpre res ponder. 

o Sn. BEZERR.~ CA\'AI.C.~~TI dosoja sab"r se e 
verd:tde. · 

VczEs:-E• exac~o. 
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O Sa. P.Ens•Dl~\TE:-A me•ár~c,mhece como 
caniidato dinlomado o Sr. bar:Io de Diamantino. 
por quo assi~n foi_ reconheeido pêh commissão 
àos 5 e neste carJ.c~~'r tomou pa:-to nas Yotaç.ões 
das sessÕ~S prepõtl'.ttOJ."Ías. 

• U)T Su. Dzrunno:-Diplom:1.do é o outro~ 
O S:1. Pru:srnE~T :: :-Xada posso :tlter·:J.r em 

';i fvi reconhecido •)eb. ca-

~n:li.Jatos, mas a camars. descontou apenas ao 
Sr. Bar::lo do Diamantino. 

Em conclu;;;ão : importando a. vot:1ç[o da ca
ma;-a a nullid:vle ih eleiç:Io. em vistn. da m:no
ria de voros que foi reconhecida. para o candi.;. 
i!aO cons1 era o < !p.oma o, ó d•) meu cl(wer 
.·mj:;itar i decisão d 1 c:tsJ, si se d:~ve proceder 
•Í nova eleição no dístricto. (~lpoiados da op-

(0 .')·;·. n;·;_: ·: !'!l:ilt·> ,.,~clo.mr: a! 'c ,:â'lo .) na sc.br·e o seu cornp':tdor. Portanto, o oradot· 
~ • n:1'o discntlri este ponto, mas 1)1'ecis:1 dizer al-

Dcsej:l. ni:'-aa s1bct· se~ m_aiorin~ de 1p :·otos, ···uma co•.lsa. em reb<>ão :1. c uestto · , 

esse r,anrli .l:ttr, t"m a mni••ria de 1.0 vot·'s c ao 
mesm0 ter.1 [10 a m :ÚO!"Í:L absoluta. do dístrido ... 

O SR. PR:~s·n'c:'\T1~ :-~5:o ~0i o qne n n·,b~e 
deputaJ.o con-l.idera m1ioria absolul.;t do dis
tricto. si~:~ :1 '1'~'~ res ·:lta. d! t'J.la:; as cbiç5es ap
provadas O 'J não. 

O Sn. Bz;r.:,rt~d. C,tY.\i.CAXTr óz r1u~ n 
m:tiot·ia quo e't~t apur.td 1 pola commissão. 
(Ap!Vle.~ .) 

A qnest:io c co:n o ~r. presiJente da (•.arnar;1 , 
isto n r'i.o s:io n.:,anes. são mll1tas contestaçõe~ 

.: :1.0 mesmo tempo e f:tz confuzão. 

•. R. r:.r:sWJDrT8:-, tlonçao. .;; noJrcs. 
depub Ls t0111 o di,·eilo d q rcclamat· s~ :1. drci~ão 
da me:;a nilo fn1· rcziment:tl ou s~ n. infor
mação lii'O 'tada. nrro ~estive:- de confot·midadf.l 
r.~om ::t vcr:!:l.de. 

OS1:. i3EzEnru CAV"\LC/1.:\TI continu~n:lo di;: 
que verifica-se. poi;::, isto : um dos ··andidatos 
te~n m:tiora :dJ;;nlu~:t <la votaçi1o apm·ad:t pela 
camar·a.. i~to ó. d;t \'Otação do di:5tt·icto, S<'gun.lo 
foi r•pur:Hlt pel~ cs.ma :·a. Bero, continua a sus
tenr:LI' q •P a camal'a não tem direito. neste 
caso. de :Lnnnlhq· um~~ eleiç.ão. desde que um 
cs.nfli ,Jn.ro reune as conriiçõe ~ da lei. S. Ex. 
resolv ::·r <i como cnt<>11lcr· e n. ca.ra:wa do me<mo 
modo; mas o ot·:tdor continun. a opinar como 
disse, 0 prot"!st:uá contra. qualquer interpreta
.fio re r-rimental em sentido contra.ri•). 

O Sa. PRESIDEXTE:- O canclidaw que a 
camat·a e a mesa consiueraram diplomado é o 
Sr. Barão do Di<~mantino. O \)ar·ecer da com.
missão ~ontou o. e;; Le Sr. candidato 2D2 votos e 
ao seu competidor 264; ficando. pela votação da 
camar,<. com 2:14 e o seu competidor com ~G:L 
Por coasecr ren·;it, o Sr. Dr. Metcllo tem a.:;u1'a 
:~ maioi"ia do nove \'utvs. 
VozEs:-D ·.~ 10. 
O Sit. PrtE5IDl~~TE:- Da parochia tla Ch:J.

pada se d eve des .~ourar um ' 'vlo a catla. um dos 

•.) Srr. PREsmENTC:. - Ponolcro no nobl·e ele
pu ~:1.tio que:\ p·tl:-< \'I'a pela ot·dem ó concedida. 
) 1ra. :tpr:'sental." ual.- 11e1' )!'Ol.)OSta no en i 
do 0ncamiuliar ~• votaç:i'o. 

O Sn. S!GIS:'>Iü:\D:l G-o:\ÇALVE~. ro ·,ponde qne 
são apen:>s duas p:tla\'r:'l.s; a infot·mação que o 
O:."atlot· co ruo mem.bt•o d'l commissão de inouerito 
deve por lea.hhdc prestar :i enmara. " 

C•lntínunndo diz que o St·. presidente in
t'orm.::.n que o cidadão q:1~ teve o diploma reco
nh(c'i.!o pel:l. comrnissão foi o Sr. barão do 
Di<\mantino . A inforrnsção ele S. Ex: . é pel'i'ei-

·l ~. . 
' bouv·~ l!m::t duplicab de diplomas. 

O cliploma qne diz re~peito ao Sr. barão do 
Di ·1 mantin . • · · 
reito C·l!ll n.ssento na Rebção d;; d is.t!'icto (Con
t ~~stoçü.:s ). E' a vordade, o orador não póde 
faltar a ver,la<il.c . 

Quem quet· que affirmo o contrario, o Ol'adol" 
des:tfi e para di:> cu ti t' esse ponto. 

O Sa~ PRESIDE;,n: :-Attonçih! O nobre 
depntado só póde pro p€J r qualq uel medida no 
sentido de Jirigir a votaç:i). 

O Sn. CAllLOS P:r.rxoTo:-Declaro a V. E::t. 
que aceito a discussão. 

O Sn.. PrrESIDR:\TE : - :Mas eu é que não 
poss~) consf!ntir nella. 

O Sn. SlGrS~IUNno GoNÇALYES:-0 diploma. 
foi expedido por um juiz de direito com AS· 

sento na Relação, e mais. com a cil·cumstan-
Cl::\ e servtr ( e prccura oi" mtermo a orõa. 

O Sn. PnESIDEXTE:-Peço ao nobre .depu
tado que não insista : a cam~ra está devida
mente informada s obre o assumpto . 

O Sn.. SEGIS:\IUNDO GONÇALVES diz que era. 
este o par~ !;e.r q lle queria àa.:- :i cama!a. e que 
deu com inteiro direito. 

O Sn. PRRSIDE::\TE: -0 nobre deputaJo está. 
fóra d t O!'dern. 

O Src SrGIS:\W:\DO Go~ÇAT.VES insiste em 
pen-;ar <iue e:Stá em seu direito. __ 
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O SR. Pn.~S!DE~TE:-N~o.a~mitto discns~ão j 
senão sobre o mvdo ue du·1~1r· se a votaçao. · 
Não con.:;into d0bate sobre o tHtreccr cuja. dis
cussão foi encorrada. 

· O SR. SrGIS:IIU:\DO Go.:\OAL YES diz c ue o c:ts 

Vem i mesa a s~g:ünte dechração de voto: 

Docl:r:) qne votei 11eb nuliido.J.ri da c1e:ção da 
pn.1·ochia d3 Santo Antonio do Rio Abllixo, pre
sidida_ pelo :3' j 1iz d:.z 1huoel Franeis~o de 

de c1ue tr~tta é difl'(!rcnte. ,;;:, 1 d - 1') d .\b ·1 d ·ss-"'a a as ses.'!oes, · •.J e .... t'l ·~ ! .).-
0 Sn.Pn.EsiDE~TE:-Os nobre;; depntudos têm .:htgHsto Plettry. · 

at•o:.:e!.' c LlC foi distribuído : todos o lorn.m r.· 

todos o conhect}m. cc•r n. 103, reconh'!c"ndo d,;p;tt<ido pelo 2·; dis-
0 Sn. Sma:;:~züxoo Gcxç,\LV:ES entendia que t.-icto do Espirito-S~nto o con,.;clhoiro .José 

pela ut·cic:n porli-t dar uma informaç~!o, e nüo de- l!'enw.nch;;; cln. Co~ ta Perút'a c annulhnc1o o 
.sisto do seu dit·eito. diplomn. confel'ido :.1.0 Dr. José F ·..'lldano Ho:-ta 

.... _ _ . do Araujo. 
O Sr. 1\:I::~r"t:c"!n. F.i·&nC!.SCO (pela ~:.·· 1,·' • i S l' . - c t 

0 ·•·1 'll'l' _ ·:::r p"c~ ·dentn P"dl' a ,.,.,1, ·r· p -~ 1~ · ro':!eu1cw no t'0Ct. n~o o t'. c.onse ü.<:!cl'v o-; a 
, u:.; •. • ,. • • ,l -- "' 'J" ... \ :l ..• a J·P . - 1'' 1 d 1 t 

ex?ll. •ar l)Ol'( ,,,, 'l •0 nmt·s' ~;-0 em" 51, . •0 •. Cl'Cll'<t cur.n as Lorma l.úil(L·s o es:y o, p?es a • ·' 1 •. , ' c r • ::;a 4a m.n rLt . , _ 
entende~ qu_•, nmt:lada [l, discussão, devb se- JUl.":uneuto u ~í·m~ assento. 
guh·-s'~ uma no•~• eleição. E' a dis~os:ção do Pr·oced~-:-e :i vota.ção ·do parccr·r n. iOG, an-
ar . .:. (,n, ei :(J.powcos), e os ~u·ts. 7 e 1 (a U'!. ttn o o (llp o:nn. o DI': . . . . erna:1 es a 
mesrna lei. 1'\ão r>ntro n~\ e~plicação dest::J.;; ctis- C•mhn. o r'~conlwcendo de[!•ilacto p~l·) 12 · d istl'i
r?sições. SS; ~Ex:>. r:onh"cem. ct t r.amcnte ~s c to li<~. Bahi.~ o !Jr. J u venci o Alve; de Souza. 

sada sem a maiot·b ai)soluta dos 
COUCOl'l'0l':l.ffi ~ elciç[O. 

O Sr. Za.n11.a (jJ:Jh~ orrlem.):- Sr."prc
Ci ue siden.te, est:. elr·ição do 12 ' distrieto d:! Bahia 

Llev1) set• votada notUtnalmc:lt"!: é l)reci:;o que 

putach t!''e só póde. tratar do mo~io dr) di:·igir-se 
a votação. 

O Sn. M.\.r:.TDI Fruxcreco :- Fund:1.dos ncsb. 
djspo;,;ição, assign·uuos o parecer. 

O Sr:.. PnEsrnc::'-i'TE:- A ex:pli~açf::o do nobre 
deputado não tem ra~rro de ser agora. 

O Sn. i\hr:.TDI FrtA.NCISC) :-V. Ex: bnha 
paci~ncia; o m·.i:; é intolerancia. 

J ;.:. ..:- i , .-..,c.:s '- '-" :. n·· 
eonsi:;naclo o nlúdO ae p•·ns&r de 
me!!l_bros cb ac::t:.::tl legislatl.!r:l.. 

a)Jct.·tes.) 

O 8:1. PmmDENTE :-Attenção ~ 
O Sa. ZA~L\.: -Eu, pois, pe')ÇO a V. Ex. que 

consulte a ca~<~ si consent9 em q l.l') soj:'L nomi
n:ü a vut?..çiio da concln;;ão rebti·::;, on si deve 
ou não set· adi<.:.do ·o colle.;io do Sento Sé. 

c: . 
pó de disc.i ti1· o parecer. occasião. 

O S lH v v· "!;' • o Sn. Z.DL\. :-Então qml ê? Pois quet• en-n. I•UI:.Tr:lf .CRANCrsco:- . .uX, pe;·mltta. . I=> I N . . .. •'o 'l n;.o · , · . . smar o <H t•e r os::;o ao Vl.' all • 4·~ • 

. B:!m O li m:tl ent•,ndido, fir~r1;mos o par·ccer O ~n · ?uFR.\.S!O Co :~REU : - N:1o s:.bia que 
que se vai votar, e portanto tinha o direito de I cr::1. Y1gar1o. 
dizet• porque assim compraher1Clo a dontrina. O Sr:.. Z.DL\. :-S:-. presidente, além do llcscjo 

Vê V. Ex. que não roubei tempo :i camara, fJit'' tonho de YCr consignado nos ."'t'~''wJs o 
limit:1.ntlo-me ::~penas a ex:plico.r a razão do meu m~clo d_0 vo:m· cLt ca~:'l.ranesh qn • ~stao, e~ de-
procedimento. scJo awda \'?r o modo yorc.lue algnns dos 11lus-

_ ti'I'S cantlhetros d:t m1norta. con,..ct·\·adot•:J., dos 
ProcNle-';O _a:,votaçao d.o P.arecer n . 10.1 a~- qt:aes faço omai,: alto concóto, dão 0 seu voto 

nnlbndo a ele1~:ao do 1" dtstr1cto da. p1·ovmcw. a este resp.~ito. p0r~::1.nto, insisto pe~a ,·otaçüo 
de Mato-Grosso. nommal. 

São approvadas as seguintes conelusões: 0 Sn. PRESrDEXTC: :-Qtl:tndo th·cr de propor 
i.•• Que seja annulbda. a eleiç-ão da p~1rochia á yotaç:1o a conclusão soure o collegi.o do Sento 

da Cha.pada. s~~. sul.nuetLCl'd a v-..:.to!3 o l'C·ltrCrlmcnto do 
:2.u Q1!e sej:t annulhda a eleição ele Santo nobre deptltado. 

Antonio, presidida pelo tencnte.:..;ot'onel Josê Post~1. a votos é regei tada u. seguinte emenda 
M~t·quea de F~ntl?_s. do candid~to diplomado 

• 0 OIJ l'à 

eleição de Santo Antonio, presidida. p::!lo 3 • 
juiz de paz Manoel Francisco de Am.orim. 

"1. 0 Que se.ja d0scontado ao Bar-ão de Dia
. mantino o voto do eleitor João Ces,• rio Hibeiro 
Cótte. 

5. 'J Que S!".j:tm approva~!as as eleições das 
demais parochias ào districto. 

6. o Que se mande proceder á nova elP.ição no 
i 0 districto da p1·ovincia de Mato-Grosso. -~ 

O Sr. presiU.ente declara que va1-se offi.ciar 
.ao governo para os devidos eifeitos. 

Eme·,-~.da ao prJtece;· 

Reqnciro que s?ja .adi:lda ~ votaç~io sobre a 
eloiç:lo de Sento Sc,ate que se.Jam enVl:ldos a esta 
c:l.!'::L os lin·os requisita~los po1· e~ta c~mura,n~ 1~
gi;;:latur:~ p:1ssada,relM1vo;;; ao a.ll;,ta~eato m:Ig'l
nal dos eleitores daqur lla pa.rocln<• ; e :u nda 
mais. o livro úàs assigmttnras dos .:leito~es 
qun vot<"tram n:1s eleiçõo,:, d~• mes~n~ pn.rochu, 
de 1S81 p:1.ra cá. 

Sala das sessOes, 10 de Abril de 1885 .- .loa
'lttfm ic1·onym.o Fernandes da sunha Filho • 
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Feita a chamada respondem :31 Martim Francisco. 
' Sim. : 32 Campos Salles . 

Z Leitão da Cunha. 
3 !vbc-Dowcll. 
4 .T. :\bia. 
5 Gom :s rle Castro. 
(i Dias Carneiro. 
7 He·1rique~. 
8 Gaspar Drummond. 
\) Aicofor:"tdo Junior. 

10 Bento Ramos. 
1 

12 B. de ?\f.•ndonça Sobrinho. 
13 B. de Anaélia.. 
14 Leandro l'vfaciel. 
o l ymp10 umpos. 

16 B. de Guahy. 
17 Ara11jo Pinho. 

. r- • 

19 C. Castrioto. 
20 F. Belü:n.rio. 
21 Coelho de Almeida. 
2::! A. Bezamat . 
2:3 :\. _Chavt'~. 
24 'TI'erneck. 
25 A. Figueira. 
26 Antonio Pt·:>.do. 
27 Rodrigu0.s Alves. 
28 Rodrin-o Silva. 
29 Dual'te de Azeved•). 
:30 Cinr.:-a. 
:31 Enfraz:io Correia. 
·J- : I 1 
:3:{ Ah·aro Caminha. 

Re;;j)Onàem : 

Ntio 

1 Pirn ·ntel. 
2 Satyro Dias. 
3 Gil. 
4 Daria. 
5 Almeida Oiiveir.t. 
G '.: o,;L 1 Ro ~rigu~s . 
7 Antonio Pinto . 
:': .José Pompeu. 
!! ).liguel de Castro. 

i O g,~zerra C: valcanti. 
11 Dantas Góes. 
12 .José .Marianno. 
.. oaqutm avares. 

14 Segismundo . 
15 Ulysses Vianna. 
1fi Antonio de Sirrueira. 
17 Ribeiro de Menezes. 
18 Lourenço de .Albuq u.erque . 
19 Siniml.>ü Junior. 
20 Ferreira de l\Ioura. 
21 Prisco. 
22 F. Sudré. 
23 I. tle Araujo . 

. 24 Carueiro da Rochá.. 

. •) 

:34 Alves de Araujo. 
35 Schutell. 
36 .Maft·a. 
37 Camat"go. 
38 ::ialgado. 
39 It~lqui. 

1 40 M_aciel. 
1 

41 Dtana. 
1 42 J.oaquim Pedro . 

-13 Candido de Oliveira. 
onso Penna. 

45 Mascarenhas. 
46 V alladares. 

48 Penido. 
49 Al va;:oo Botelho~ 
50 Carlos Affo 
o ?lfontandon. 
52 Felicio dos Santo.,, 
53 Mares Guia . 
54 Carlos Peixoto. 
55 Cdso Junior . 
56 Andrl~ Fleury. 
57 Leonoldo Bulhõe;. 
58 Augusto Fleury. 

E. rejeitada a conclusão por 58 votos con-

Bahia 

Qu0 se m:mde pt·ocedcr, como for de direito. 
contra a maiori!l. da junta apurad•)l'a, que vio
lou a lei, e e~horbitou de suas attribuições.
Ccsw· Za ,Jta. 

E. approvada a conclusão que propõe sejam 
approYadas to las as eleiçõ;:s do 12° Jistricto da 
Bahia e que reconhecido deputado:por esse dis
tricto o o,·. Juvoncio Alves de Souza; que 
prestajura.m:mto com as formalidades do estylo 
e toma assento. 

Procede-se a votação do parec"r n. 108 reco
nhecendo deputado pelo 11'' districto da Bahia 
o Dr. Luiz Accioli Pereira Franco e annullando . . . 

E' rejútada por 47 votos contra 4:3 a seguin
te concl11são do voto em separado : 

2' Que seja declarado nulla a eleição da pa
rochia de Santo Antonio da Barra naquelle dis
tricto. 

São approvadas as seguintes conclusões do. 
parecer : 

1° Que s0,jtm approvada.s todas as eleições 
das parochias que constituem o H o districto da 
provincia. da Bab.ia : 
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2o Que séja. reconhecido deela.ra.do deputado 
por n.quelle districto o Dr. Luiz Accioli Pereira 
Franco. · 

Fica. prejudicad~t a seguinte: 

rida, a que extremos arrastam a paixão 
p:1rtidaria e a animosidade politi<:a, ser
prender-me-ia, sem duvida, a apresentação 
deste requerimento, assignado pelo nobre de
putado por S. Paulo e pelos seus compa
nheiros da dissidencia lib ral. 

Quo sr>ja annulhld:t a. eleição do colleg·io de 
Santo Antonio d·t Barr·o~, e se rnaude proceder . - . . ~ .. 

S8-la à;~s comrnissões. 28 de Março ne 1885. 
- Ilde(onsv de ;lnoJ-jo. 

Re~~'~bido ·.~om a formalidade do e;.;tylc o Sr. 
Dr. Luiz Ace:oli.. P~reira. Fr:mco, prc~stu jur<t
mento () toma assento. 

( O Sr. presirl cnt(: deixa a cadeira da pre~i
dencia q~:e é occupada. pelo Sr. f o vice-presi
dente). 

V. Ex. que consulte a cama1·a. se me 
um q u::trto de hura d! mgencia pat·:J. apt·csen
tar uma moção em relaç~o à polit!ca do gabi-
ne e. 

O SR . . P~,E~IDE='TE:- Tem a p~lavra o 
S:· .,.MtJt·e.ra r.i.~; J~?. ,•t-:)s. 

O St". Mor~ira de Barros:
(AttrJ;?çc'io ; sUencio.) A dissid(•nci:1. liber~~l 
sepu.rou-.~c do governo, l.Jorque não a.ceita o sys
tem:t de resolver o problema da eru.~ncipação 
dos escravos sem iudemuiz;.•çã.o. Este facto deu 
log:.u· á dissolu~iio da camara. 

A di::;sidencia,que já considerava conveniente 
tratar-se desto as~umpto para apressar-lhe 
a solut;::Io, reputa agora da maior urgencia, 

~ 1 • • • 

. ' l 
tr:.~.uc1 11illisar as cb::::ses 1woductoras justamente 
al:.wmadas pela propaganda official ((ip Oi(ldos : 
1mdto bc: m • E considerando c ue està no in-
ter es"e de todos e do proprio g ove1·no, não 

' prolongar este estado de excitaç~o c do ancie
dade geral (npoiarlos), prop\í:l hcj~. dia esco
lhido com toda a solemni.u:.de pelo mesmo 
governo par ::. \!::mh"cct· a respo~ta t!O paiz i: 
consdta. r1 ue lhe foi feita rczpoí?.d l)s), a se
guinte 

MOÇÃ.O 

<.< A Camara. dos Dnpatados, não aceitando o 
system :t oie resolver sem indemnL~ação o pro
blrma do elemento s ·•rvit. nega sc:1 apoio à 
poiiti:~ n. do g abinete. Paço d \. Camara dos De
pula{Ls . 13 de Ab;·il de 1885.- lliorcim dc 
BmTos.- ~1ffons·J Pcnna.- Joao. Peílido. -
Y allad a·res. - Si;;.imbit .lu;!ior . - 1lf asca-;·e
nhas.-J osd Pom eu . - F'clicio dos Santos. 
- ounmço de .-1. lbuqw~rqtw.-!1ntonio a1·l os 
Rif;ei ro de A.n dr 11d a . >> 

E' r emettida :1 mesa, lida, apoiada. e posta em 
discussão. 

O Sn . l)R:!I:SmE:-.TE:-Te m a. paLwra o Sr. mi-
nistro dn guerra.~: : 

O · :S:r . Oaudiclo de Oliveira. 
(ministro d a fiUCJT(t). (.'lttcnçüo, s ilcncio).
Sr . presidente, si e n não soubesse por ex.;: 
pcriencb, aqui neste mesmo recinto. adq ui-

v. u.- 4.0 

Homens traquejados na vida politica, tt3ndo 
occupado aiguns dellos as mais elevadas posi
ções do pn.iz, ora d~ espera:.- que SS. E::;..:~os ao 

1 • . 

e 0
, • 1.. ,, 

torno do assnmpto mais grandioso de que 
possa o::.;eupar-se no presente a representa
ção nacional (apoimlo.~), prefet·iss"m :1 linha 
recta, a est1·ada larga e franca, ond9 todos nós, 
na sinceridade ele nossas convieço0s~ nos en
contr~lrit~ru.os com: honr.a à t:ste meio já expe
rimentado e gasto das moções de :!escon-
:fiança. ·· 

o 

L ... :"'.' ~ 

reparar a att.itude que a nobre dissiloncia 
acaba de tom~tr na ses;.;ão de hoie, ex:actarnente 
JOut:os momentos antes da inãuo-ur~: .C:o do so-

lemne debate sobre o pr0jecto de -15 de Jutho . . . 
O SR. Jo:\.o PE::->mo:- Ji cst:i ài~c~.!tido C!e 

ma.is no senado e no paiz. 

O SR. FELICIO Dos SA:uos:-E à nossa c~1stu. : 
basta de discuss§:o á custa do Thesouro. 

O SR. CA)\Drno DE ÜLI\EIRA (m.ini>t i"O ele~ 
gt~ara) : -Nàc) se exalte o noure depntado~ dê 
o sea voto eoutt'o. o minislerio, mas ,:eix:e-me 
falia r. O aiz e a rovincia de Minas h ão de 
JU gar cn.ue nó;;. 

O SP. . FELICIO nos SAxTos:-Oh! a pro\·incia 
j :i julgou : V. Ex. tc.::u 4 votos. 

o SR. c.ummo DE OLI>El RA (mi.lisir o cltl 
gu•Jl'J'(1): -Qua.tro ve:t.os? Do que modo? 

O S11.. F.:::;.rcro nos SANTOs : - São 1G os 
depu!e.dü$ contt·arios. 

O SR. C.txnrno DE OLIVEIR.\ (mi;?istro d(l 

g uc;·;·a) : - E' ili usãJ sul;!. e verá, mas não re
baixemos a Jial·u~s:lo; o momento é por demais 
solemne; é outra a questão de agora e :1 liqui
demos sem azedume ;_} retaliações. 

Como dizb. , Sr. presidente , sorprender
Dlc:-ia . ~~ ~uti tude ds. nobre dissidc:; nda si n.ã:o 
soubes>;e a que excessos, a que e~tremos. l1:Y:lm 

a paixão parddu.ri~ e o sen timento do amor 
proprio pos to em acç:ío. 

O SR. J o:\.o : P.EN1Do : - A dio:siJ en t·h:. pro-
c e 

o Sr,. CANomo DE OLIVEIRA (m.i;Jistí·o da 
gttel·;·a):-Na vet·d::~.de est:::. l uta que .,·ai- se i?-o
pi;!adam0nte e.t;npcnhar, esta m_oç:1t) que a.ss1m, 
quasi claudes tmn.mente, se ag: t~. , vem P<?r e:n 
relevo a situ~.ção e por dla pode julgar o pttlZ 
a posição J e cada um de nós. 

Pois. senhores, e ct"ivel, é legitimo que hoje, 
n.o mom(õ nto em que SP. vai abrir o debate do 
projecto, dado pa.ra a ordem do dia, quando, por 
iniciativa do proprio governo, se promove o 
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julgamento da. representação n:1.cional sobre 
est:1 refo1·ma, que ô a. vida do g8.bijBte, a. sua 
rasão de ser, o pharol ae sui -politica, é crivei 
e d~gno que, mysteriosamente ... 

VozEs D.'\. 0PPOSIQÃO :- .Mysteriosamente ? ! 
Sr.. CA~DIDO DE OLivEIRA (ministn) da 

.gandn wlvrz•bastant".! 
companheiro:': ..• 

VozE" :-Oh! Oh! 

foram posto~ ern jo:;o e fvi preciso que um sol
d:ldv indisciplinado, atit·adot· ft"anco e vigoroso, 
o nobre repre ;ent:tnte do :r uiz de Fóra · f::a.ltas;;c · 
á voz do comm 1udo. forUlulando ess• moção, 
qun s~nthethis~va ~~ r~g1Ji~ão do projecto e a 

são recen-

' 
m0.nto da süberania nacional sobt·e uma reforma 
a que se prendiam os ru:>.is graves interesses, e 
dr~ que um g-abinete fazia a chave de St'a po-

do comsig-o as melhor·es normas· do regimen 
parb.mentar. (.'tp(lrtes). !ll?.s, qual er;1. es_sa politica? Em nome de 

O SR. Z.uu. :-Dei~e:n ao menos o oradot· qu·~ idéa :J, consulta e!'a feita'! O 'lllC é qu~ o 
falla.r. g-ov~rno l1ueri~. que fv~se julg:cdo peh nação, 

aqm r•~presenlada pelos seus eleitos~ Era jltS
mruente e>:te projecto, ··uja, dontl'ina;:; e p!'in
eipios dominavam toJos os espit·itos e nos alen
tavam n1>st:1s lutas e:norm,~s. que :~.té hoje ternos 
sustentado, e q111~ s11 tornaram por a5sim dizer 
a no~sa vida nor·mal. 

O SR. C.L-;orno DE OLIVEIRA (m inistJ·o ela 
guci·í·rtJ :--Não é assim~ Historiemos os factos, 
e ver-se-á que, sempr<:l desviando- se, sempre 
fugindo e 0vitando a lucta em ca.rupo abel'to, a 
nobre opposição, de5:<le a k,g-islatura finda., só 
ra :1. · e 0r·u· o gove;·no nao no poa o unico - :\ 

sno. politie:1. {inte'I·•·Hpçõa.:<} ma-.: levant::mdo mo
ções, 9u~ nad~ :5ig·n.ificam. s·~não o dbs.~jo de . ,.-. '•' .. .. 

O SR • .Jo:\o PE:-;:oo :-Peço a p:11avra. 

A i u de De:r.embl'O a n:1.ç[o fez se ouvir. 
Hoje. depois dess0. memoravel acontecimento, 

eis-nos dhnt•' da nova cauuu·a. eleita nlo suf-
fragio dit·l~Cto; uws. nota.i bem, :tquelles. que 
r•t·am chu.tit:l.dos a vot:w,não constituiam a grau

O SR. CANDIDO DE ÜLIYEIUA (íi?.ini.~t?·o da de inu.~s:~ popular, c·!'alll antes as classes con
gueí"l'(!) :-Quando. Sr. pr•'~i:lent•~, se apr,.~cn- servador·as,o~ possuidores de e:>cr·a.vos qu() tive
teu nest:J. casa o projcdo de 1;) de Julho, occu- 1·a m de <lelcga.r os s·~ us poderes p:tra. a solução 
pava e:üão e:;ta cad ·ira, agot·a tão ,,ignawenle do pr:,bletna s'3n-il Pois b''IH,scnhores.a nec()s
substitUida por V. E~ .• o nobre a.pt·esentante ,.:;i,latle Ü" sta r· ·form:t ' .'Sl~t t:lo tr·iu :~tplw.nte, PSt:i. 
da m• ·c~.c_. ; ='· f<.:.s:. h!'!!Ot.l itnutedíat:tHI!;lnte o tão :crraigad!l. no :u11ttgo m"~ mo <l:t socicdad~ 
seu logar, e no. exaltação do sou antagonismo. bt·azileir·a,dolllÍna de tal1nodü to los os 0spiritos, 
além dos outros predicadvs, pa:;sou incoutinenti qne, não obst~o.nlo u c ·nsv alto da ld eleitoral, 
a. connnandar a .; fileirn.s OPi•osicioni:::t..s, collo- não obstan tr.~ a pr,~ssiiú fo:·lltidavel dos into
cando-se à frente u(.\sse gl'Upo d ,; atiradorP.s, . resses pessrJaes, nã:, obstantr~ os esforços dos
cujo gr·ande ponto de apoio crn. a phalange con- C011111llillaes das opposiçõr~s colligadas, não 
ser\·ador:•. obsrnn te tlle;;tliO a calnmnia, a U.ifamação, as 

.Mas. ln!l!?:emo-nos hem, :'i C~p::-e esquivo, noçõc: falsas sobre a politica rninisterial . .. 
~empr~ fugl~l\'~, nunca consenuo que o pro- O Sa. EuFRASIO CoRREIA --Pelo governo. 
ecto nes~e a d1scussão, e ue fosse em. lar-

go e franco dr~bat.e examinado e regeitado. 
(Apade.,). 

As tacticas oppo;;icionista~ , as negativas de . 
encr:1·ram~ntos, os pequenos chec1 Ues, as derro
tas parci~•es, eis o qu:) a Jiistoriâ ha de con
serv:~ r des!"a dissidenc:ia de 1~8-1, de cujo pro
ceder: :1ppellot1 para a soberania nacion:tl o 
acto da dissolução da c:1mm·a dos Srs. depu
tados. 

No dia memora.vel do combate aceito pelo 
governo, que todos cs dias pedia a discussão do 
seu prq~ecto, ainda os subterfugios e evasivas 

·' 
1·o):-... não obstante todos e:-:ses esforços, o 
partido l;ber •1, er·rto de qu·~ na historia niio lhe 
é licito fig••r:1 r um sô in;;t:mte como reprc
;:;entante do t•e tardamrmto "m tão vit'l.l assum
pto. certo de que a primeira das liberdades é e 
ser:i sempre a libc1·da.de individual. o partido 
libe1·al aqui se :tcha em sua quasi unanimioade 
sustentando os iniciadores da nov:t politica, des
tacando-se apenas dez ou dozs discolos_. 

O Sa. FELICIO DOS SA:-;·ros:- Destes .di.scolos 
fazia V. Ex.. parte antes de ser mimstro. 
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gttcn·a) :-Os nobr·!:•s d·:~putados, fHzendo este 
movimento est.rategico! sabem perfeitamente 
que sobre si pesa a •·nor:ne re.;ponsabilidade 

riar. Para quo pois a a.Husão pessoal, e cavar pro un arnente a sc1são no seto o 
póde molestar ~ partiJo liberat cuja missão, cujo alto dever 

pera:tte a histeria, não e CO:n CCl't•JZa pro
O Sn.. FELrcro nos S.t~Tos:- Não quero cr:•stinar indefinidatuente a solução de~t:l q ~:es-

offendel-o. tão que affecta a primeira das lherdaJ.es. 
l\1 ~s. como di:da, ::;en h ores. deixado de parte . (Jit~itos CLj)OÍf(dos d(t,s iJancarlas m,en!Cs .; No 

o incidente, o par:ido lil:Jer:d. na suq qua~i nna- I entanto, senhores,a moção é o seu adiameato. 
nimidade, cinco sextos dos !<CiiS t•;'pr·~sentan- j O Sn.. FELicro oos SANT••S E OUTROS Sas. 
te:.; ltdh:··r~rílm ~i idéa . ·lo :.:-oveno,. que a..:sirn t DEPUTADOS DJSSIDEXTES:- Nós não quet·emos 
tempo:· s1 o seu part1do. Certo dJsto, conv•:n- radial-a. · 
. . h . . . I i c1do que oo.Je tmpos,.;rve vo t:rr-se atraz com 1 ~ . . 0 . . .·. . . d 

relaç;'to a este problema.. de que nGuhum minis- j .~ . ~R: C~~N~~Do ~E, ~I~Em,~ (l:~' 111 f.,'' o ~ 
terio pócle roai;0; dizer-eH nr.i,o cor;ito, contando g 1·:1-' 1 ")·-E nao -0 tlO,leneJs nunc.~. .Jla do 

- • r>- rn1nn. todos os problemas da ;:ctualld:::.de ; ella 

mtt.'rvn· na vo açao a i o a 1 · c e c a repr · ~on ::- ' p 1 1 d , · 
ção na':: ·onal cue só assim pó·k s:(rnifictra , tu.do.::or·S_. . a1! o, evantar:se a ~:ta ca et~a 
re~' osta à co~s1ftta.d:'u-se ress;t :·m ~ ·U.ir. ~la ! presiCl'nctai, vtr para o met~ de n0" "pr~f,~r!r 
vo.P do hUiiiilde ot·adur, a dfscussão dopproje~to. 1 '1·5 pahv~~~ .. ~ fLilrJ Pl'ec e~let·am a apl'escn_u\ça~ de 

O nobre ]•residente da ~~amara. acudiu' pr~s- .
1 

sua ;uoça~, en :_nt~ndl /lue 1S·l'~x. Vlll:IO. ~r_o
surosa :~ 0str) repto de homa ; e a refol'm<~ fi- ;:oca~ ~ mve:sao ll·_[(·~m 1•0 < w. vo;ra. a ~~
g-ura na za parte da. ordem do dia, depois das eus_,:w lm:nedt:•ta do pro.J:cto. Isso o cp.e ser1a 

t .. - - ·<'·"'· - ·Ut"es ,.,, logtco e dtgno de toJos no"· v o .~<·o· s l " - UUf' ... • . . n E d. . . l - d 
1( • ~ • • • :i. x. 1z qu:~ e pt·eclsa :\ rrso u~a.o ~ pro-

Co~o c, portanto. senhores. permHtir-m.e-e1s bl~w[l. : si S. Ex.. f'" 8eparou do gov ·rno Jn..;ta.
uo a.md·t ullla vez \': .1-o pe1·gunte. como e que mente na Q1:estão do art. 1". como é •p:, ;''bn de 

se qu(': a..~ora, ~nop:na. ament0, pt•r.~c~p1 .ar os p0rmittir-me q• ·e eu pergantc-lho,.' como e que 
acontecilll"nt:o.", tllndmdo-se on soph1smando- 0 seu lu .. 'ido tn.lenw não lhe d1z rJ<!e lodo 
se. :t r~~post: :1 11er~n n ta pelo Ch~f~ (}O !~sta~o este ,:etJ procedilllen tu ó altnmen te contt·a.tli-

.. • • o 

da. di!';.~ussão do proJ'ccto. c em seu lo·rM' sut·- 1.> · · · · • · ,.t. do -.'".!.lvet·no - ., ots SI vo,; aL::t·~~us a pon IC.'l , 
gindo essa moç~\o pl"évi~" em qnc~ o .:eb:' t1' não uni· ·:tment'' ne-:te ponto; ~i YÓS ··ntendeis que 
é b,;·go. em que as prat1t~: _s p~rl:•m~~tarPs rn- , a n:1n in•le.mnh:a~iio p"l:l lib~rta.çii:1 ~os s ·:-a.
commend~m totla a urgenc1n. na Yorn.çao 1 co1u0 ' goena:·ios e ' Lll'~ ca.vou o sulco, q ::<' ho,1e Jl>vtde 
é quo se quer ass1m pr·ejn!!!ar. 011 :tb., 11donat· o-: dous ::rtwos libet•:Jes, corno quereis abafar 
o proje (~ tO especial. ~,?PPl'.i_~il-o. pa.ra. ~m U!u a disc,:ss'ão do p1•nj '•·to, ernlog::t.r 'de erueudal-o, 
voto d rleseonfi:tnçn a po11t1cn. mmJstet·tal! ,;e con·i ,,.it-o c modific:t!-o neste uonto? 
con:~r i tllir um~\ m<Lio!·ia. de occasião p!•la ,·ongr·!- l " ~ ~·Jon···"' . D"" I' ·\.nr:o·~ . _ ·i..b~·t ü zo· - ~ 1 I 1 I '-' ;:.R. a < ••••• \ "" >. ' ::; • - ' • ~ gaça:) l1e e emen oo.: tetero : eiH'OS nue. ·:Otll cer- - d . . t" . 

f .r • • · • verno mao ··stn. q• : e.~ ao. tez:L 110 t-,rrAno ranco u.o pr~F'Cto, s ~ postaml.m .. ~ .. . . 
de outro lado? I O :SR. l· ELICro Dos ::íA~TOS : - O g'O\'erno Ja 

. . · . declarou que não aeeitu moditic:•çõ ·s. 
P e.muttam-me o~ nobrr~:'; d''putn.dos dtssHlen- . _ . . 

tes que eu i ns:st:J.U0Stn.círcllmsr~ncia. Ne..:te oS!:. ZA:IU.:- ,Indetnlllz:lgao recullla.l'la 
gr:•\'e m0mento politi.co que ficar-á coin certeza pelos sexagcu:ll'los, e especulaçao. 
as~ignnlado na historia rarlarnent:ar- do paiz, o S:<. CA~D:DO DE OLIVEIRA (miniS'l'O da 
n~s '' ~> lliOS uma. fr~1cção elo partido libera! q~fl guen·a) : _ o nobre r:eputado ha. d·, pennittir 

> o que eu c ame a a enr;ao a c~mRr:t p n·a as 
mrnt~, prorur~nclo a· solução dos _gra 01d~s phrases de S. Ex.. S•':;·unda v •:z prc,f•~ridas; 
problemas que mcumbe . a este partldo. no;; só um ponto separa o governo da :is-.idencia. 
vemol-a dest:lcar·:se e mms uma. vez confiar a 1 Si é assim. como quereis fugir ã di scuss:~o do 
sorte do .combate a ~~s_a for~a compacta qne vem projecto ~ Como 'inerP.is ue antemão prevr:n1r a s 
sempr·o a todas as d1ss:denct:ts da. pos,;:ante mole emendas que devem ter e hão de t ·~ r a sua 
con,;e>vndora, preparada sempre para tcdos ns opportunidade ~ 
.assaltos. Em vista di..,so, posso dher ao nobl'e Jr.pn~do 

De novo. nesta. legislatura, a dis-:idencia. li- e a catnal'a, o o nosso part~do, com. cert0za dü-2· 
ber :~ l ,-em provocar neste rec;nt:o uma vot:1ção hão a .s. E~_. :vós_ querr' ts _o proJeCto, mas nao . 
politi_ca~ que concentre os Yoto,;; da. opposiçao 1 quereis o mmtsterJO; quere1s ·a reform::,. pr_e- -
radical, isto no mesmv momento em que~· uma i tend0is deixai-a figurar intacta na ordem do dta; 
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o que des~ja1s e supprimir o miuisterio. e 
vel-o st:bstituido. 

O Se~ . .1\loRElllA DE B.-mitos:-Não apoiado. 
O SR. CA::->DIDO m~ ÜLIYEIRA (minist;·o da 

!]U!Wí"rt):-E o que e og-1co, Sr. pres1 cn~e. so
bretudo para nós que sabem•)s como aqm ven
cem e cahç·m o:; ministerios. 

. .. 
cogitacb" 1;10dificaÇõe:";; o que hoje quereis é a. 
suppr·es,.,:i:o lu mini;:terio. (.lpuiudos .) 

Estou prompto, c:nu os meus c.:,llegas, :1 

deixar ••stas ca.teiras, oue C'~ t·t~tm.ente não são d(~ 
ros:1s : ma. : o lJ ue c.onvem é que o p:1 r tido libe
ral não a.di~> por nm :-'Ó mom~'lltO a ;,;ulução •.les
ta quesUo (muitos apr;i,:!LS) ; o qu0 é o d·~vcr 
patri<:·tico de torlos, é incontinente abordal-:.\ e 
resolv'!l-a. 

cor::g·'m d i~ vir <i c< a ca'!l:ti':t sem cogitai" desta 
reforma n r gente '? (.:lpoi:;dos . ) 

O Srt. C .\::\DIDO DE Ouvr::Hu. mL1i.sli·n da 
gu ;·;\u :- O que convém :•, nós sobr-etudo, que 
vamos ter :' responsa.bili&tde ÜL~st•:·s a conto
cimentos, é evitar as cva~iv,~~, c n:ío traacat· a . . 
cadol'es,r·st:ts sinuosidades, por :wnra do pa.rli.ro 
liberal, por honr:L d,t ::ivLis.•ção brazi.ici1·a. nfto 
poden:, não hão de prev-alecer. 1JI t~it os upoia
dos.; \'ejo, Sr. prosid:}ute, que <:·S apartes do 
nobre d pnt:do pot· S. Paulo. es tão em d t .. ~::le
tral op • o~i:;~1o curo o seu modo ele proced0r. Si 
n div.;r .~encia do n.obt·e deputado e d:t illnstre 
dissid. ,nci ' resume-se em um unico ponto! si 
é es~e : • pomo da cliscor.lia, p:!.:·n c1 ue esta moção 
• r , '- 1 , - - , w • ·; ? ' .. ! ~ r, • - ' l ·• • • ., 1 , l 

Ella ahi YOm. Todos nós, opposição e gover
no, parti.Jo eons:)l .. l~dor e p~trtido liber~ü. temos 
ne~essiJade~ ternos o dever de tudo envid:.:.r para 
qu•3 o debate se abr:l. Cheguemos :10 zo t1n·no 

• ~~ . 1 , .- ·L~· 
t • • 

Ahi ponha-se a. questão nos termos pt·edsos. 
c~m que a aeab::~o de formular o nvbre deputado. 
Si a dissi ienci:~ diz ue aceita tudo menos a 

O SR. CANDrot.• DE 0Ln"EIRA ( 1iLinisl'i·o da. 
guer;·a) . . . em torno dessa falta, dessa 
l:tcuua íha-se o t ~ombatc ; mas nilo é nobre, 
não e consentaneo com as tr:t.dicções do 
no-:~ü partiLio que disti!1ctos liberaes, bo
c:.en~ quo dirig-iram o paiz, quo oc,~upam 
om seu pru·tido tao ele\'adas posições,-

• '! 

repto ,lo ho::t•a no .::amJ:.h' ine:•mo do prnject;. 
L.w::~.ntei-tw~ uu.ra. dizer" u:a· p:•rte Jo IZOI'erno 

ue, cedendo à ... )rcss·!o do' num.cro, lo~eremos 
>:'Cl' V(;)ll~lltOS UCStr~ ln,~spet•o. ~ :~ CSCCil'clUHII_,~<l ; 

m.as denunciúmo;; alt~. e :'!Olemncmeme ao paiz, 
e"'te mei.o de se annulh:· :t con~ult~. e~ta for-

.· 
d .' p1rtido liberal.a;;oiados pel:1 gi·ande :nassa do 
panido l~onsor\·:;Jot', t•es,-,onde~1 :i pri.ucira pct·
gunta. quo·, ll•.' dominio do reg-imen p:<rlamentar 
:lo noss·, P"iz~foi-lh•! feit:.~. por um goYcJ·no. que 
~e . sfoi'Ç!l por garantir ao cscr,,vo se~:agenat·io 
o gozo d:t libr-rcl.,de. 

Fi carà l:mç::da na historia da no:::sa p:ttria 
esta pag-in:t sorr!bria. : ahi s~ dirà que os mem
bros rlo panido que se chama. lihcr~I •. aban:lo-,, 

E. : uco. :1prehensi Yel que o parLi.lu liberal. s ,.· us corr.~lig-ionario-.; · c vi tam a luta franca, 
qu•; n~o pórle considerar o nobre düputarlo se- es~1uivam-se a responder :i consulta nus pre
não como um companh·•ii·o muito quet·ido, ,; ci,.;os termo~ ern Cfl!' f')i i1nst:1. pa!'a,p::bs sinuo-
1nacremt:: ve, que o par 1 o 1 )••ra possa escre- s1 a• .es. pe o sop usma, por um:1 moçao ne os
ver nas p~tgina~ da b.I-, tol"ia p•_.lj ti c a desta situa- confian•; n., emfim, !e antemii·J esmagar o proj e c to 

ção ..; ,:; t t !ór,1lu n ·•g-ai.iva. da so;ução da 1·eforma, e de em·ol'a com ellc o go,·e1·no ; e r1uet!! sabe 
este metho!o Je s·~ fugit· à qu··stii:l, •'stc sp•te - si o noss:) propr:i.o partido! . . . 
ma. ele ubLcrfugios,da,lo e:n l'' 'SJIOSta. :t CrJllSUlta ( Jútito U('jJ'I, ; m.ttito l;cm dos brmcaclas 
da. ~·or0a, votando-s ::: rtLt:ti.ii •1ue s•·m .liscus--:1• gove;·nl:st ,:s.) 
um (L·" pentos importante~ do projecto. :t re-
cusa •h ind%miza.çã:J c srtrprcn!cndo-&c o O Sr. Sig·;.~ln.undo :- S1·. pt·csi
paiz tom a sul•lç:io,quc :'e con.·r·ctisa n•:sta mo- dc:Jtc , não augmentat·•;i <1. impacien(.!ia, não 
ção dü >s ·onfiança . prolong-:tr ·i a ancicd::.d·~ quü todos senti1110S 

O Sa. :.rnmmu DE lhr:.nos : - O g·overno para quo se resoh·a o c"mbata que !;C cstà fe-
mar~ou o ·iia. lh hoje e e :-;urpt·endido '1 rindo no seio da :mgusta L'ept·e.,en taçi'ío n:tcio-

0 ~n .. Tü:m· 1\L\ltrAN:->O: _ 0 dia d~ hoje. na:_ : o meu iutuit:J é a.peua.s fa.zer uma decla-
para a di:.;cussão elo proje·~to. r~wao. 

O S::. C.\NDIDO DI: Oun:IR.\. (iilinisli·o dr.t Acredit_·llld<:~ que nã•) se pó .I c oppor diqtles i 
[!~~e;·.· r '):- Diz o nobro ,l,,putado, lcaú r:r d:t corr(~rlte cmanc ipadora, q ur~ l1:1 cerca tle um 
· ; ~ ; 1 • • • ~ . • - . I 

ponto r1u ··· no;; s epara. 
Si /\ o unic:o ponto .• . 
O SR. ::\Iom:mA DE Ru:.uos:- O ponto que o 

gov,:· r no estab ... ·leceu. 
O S ::. CA::->DIDO DE OLIVEIRA ( li i ini:>tro da 

gt~c, ·;·a) . . • si é este o ponto de div~rgcn
c.:.a, pol"· ~ue fugis á dis~.:ussão ·~ 

Eu não vejo neste meio senão o ab.mdono da 
cpest.ão. 

. O no_bre d.eput::1do qn0r emendar o artigo 
s1 a~s1m e, . mostr-a-se t:ontradictorio niio 
agua r(::,nuo a opportuna dist:ul)são. 

O SR. BEZER:u DE :MENEZEs: -E que ha de 
levar quanta. camar~v · ! quanto go,·erno não se 
conformar com ella. 

O Sn.. S:Grs:o.-wxno :-... e que cumpre diri
gir-lhe a mat•cha, de modo a impedir-lhe de
vastações e afim de aproveitar-lhe os benefi
cios que. ella possa produzir ; eu, fazendo re
serva dO meu direito de discutir, de propor 
emenda;; e ató de I"ejeitar algumas das me
didas do projccto de 15 de Julho, cuja repulsa 
deu em resultado a. d!ssolu~~ão da camura tra-:n.
sacta, declaro que não posso acompanhar o meu 
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assim interpl·eto fi.dmente ·os sentimentos dos 
meus constituintes. (Apoiados.) 

O ~r. Carlos -~fi"ouso: - Sr• 
pr<-'sir~ente, vêjo-me inl'··lizan::ntc forçado a 
fallc>.i· de mim, para dennil· a. illi:r1ha. attítude c.uo 
combate decisivo qu~ nesto mom.õilto se vai 
travando. _ 

Não ignor:1. V. Ex. que fu.!. um dos que vo
t:1ra.m -::.mtra o gabi111'te na moçiro de descon
fianç<t que :.\.i_· s.rretou a d~:-scltlÇii:O 1h ca::;ara. na 
as3n.-.L-'~ l~g~slatur~l. 1Ias. Sr. ptesident(~, eu 

não er ::>. nessa occ:tstao, não sou tO.)e nern Ja
mais fni aquitlo que entre nós se tem chamado 
urn e·'Ct'<1VOcn1.ta. 

corte .!J voltava. p:-.r:t o distt•icto provi1o de 
amplos meios de gu4;rra. em meu detrimento. 

Por outro lado, thefes dos mais infi11entes em 
diversas regiões do 1.5° districto, ·exig:am e:\:
plicações poremptorias, impunham-me docla-

a .· , a e 
sulfrn.g:n· a c'u.ndidu tura. do meu 
de;:enn.s de votos gne deviam per-

') t r '"" • 
unil'ormid:tde de principio.-: politi..:os. 

Senhores, em b.nces tão diffi::cis 'cu pude, 
m0rcõ d'..l Deus, conservar immacnlada a altivez 
de meu caracter. 

Não me suj~itei :'t i n.1posiçõ ·~=> , recusei-me 
tcr.minantemente á fazel-o " pudn tt•i: mphar 
de todos os obst.:culos. sem humil.baçõ:~:>. sem 
co~promissns, s· ~ln m•~-ud~üo imperativo · e 
por cunsogninte, tr:>.zendo iHbc(a p~u-., este r.:
:·into a. tt~!.nh:t z.r;t:mDmi:::., a ple11a liberd.,de tle 
assmmr a attüuCle que m:us consenbn:):J. me 
pat·ec:essc com os meu;; prhc1vio.-; e convic
çõe '• E~ta c;ttltnde ::ão 1wec-iso tted&r: 1-o, Sr. 

• ., • • I, , 

' I 
daqudles .-Fr> m=~.~s csfo:·ç.a·iam~'~1te. mais 
dlica;: ~' pod,'rosamcn~e pro;~1.<gnarem pd n. s:l.nta 
C:.\1.:sa. da "Xtinc~ão d<'l. :•scravidão. (.J.puié(do s; 
muiiu bcin . ) . 

l'1'n;s, :crn p(,dr~ r;;:tr.-nhal-o p•)rq: ":> son lib:~ral 
c, Cí.' !uO 1ihr' r3.1, não 110sso r0gn.tc::n· ~ lib ·rcla.de 
(~_:paiar{usj datF:clb;; q1:0 pr·1·sonificarn as victi
mas das maio;·(• ~; violencias, dos mais cl•.·:-;,·om
roun::'.c:s at:c:ntados contra. esse sa.':l'a.\::.ssimo 
Jira-ito. (r.,poúf!.lo~: ?ntt-itr.1 bcnt) :üng-1:cm pódc 
c: '~ t:· ::.uual-o, Sr. presi<l~>nt:: ,=qi; an-lo 0s~as idé~.s 
são por t.l modo vencedor:~:-: no paiz, q ::') o 
proprio p_artid·~ cons~rvn.dot·, P''io ol"gão do seu 

o que 

unicn. con{\uctn. me (~ah\a. adopt:n·. Era partilhar 
d 

· 1. - O Sn • .J. P}:::\lllO:-Xin:.;nem 'lnr-t• fi1·nr a t1·M:, 
S. ca-usa os \'CUCl [os sem ex r l ::O.çoe.;: . ~em P.ro- . 
testos~ q ua..::-;11uer '1 uc fossem :>.s conseq t:encla.". O SrL C.\r,Los An··o::\:iio :- Dr> onílc n:mto ~o-
(.Apoi(rdos; mt~:to bem .) ;;ic: mente e • concluo· ~1nc todas. :t.!-0 tr:lllLOI~ :=\ 

E1' não podia enunciux-me f._worttvcl :is idé:1s · m tl. t'('h :ls e contrr•tn:.lr<:ha,.; em sc11ado contr:~r1o, 
emancip.l·iur3.s, po:·.1,:c a::;;;i_m pnrec~>t·i:. im- nlg-umas <l:t't! qnues nosl.c :noment'l ··stamo;; l't'()
plot'?.r a. protecçã0 do go\'Ct·nn, depois de ter :«~ nci :m• lo, nif_., f;flú s ·n::í.:t manejos pa:·:t o ::.s~ alto 
vota.do contra dl~. pro;~JetLI'IlJ.•.I t•etuir o pd- do :10·il}t'. r. t~lui'' !< .. ~. J 
miti .o pecca,to com dedic:1•.i!O c :~poio f··turo !\I:~,; por '1uo, S!·. pt·t•sido:tle, p ··ns:1l11lo dest.J 
na no.,·a. cama.t·a . Não mo t~t·~ licito ta.ml.Jem mo:lo, votei conrra. o minis1.:~ rio nn p:ls~:tllale
declanlr·me cscravoct·~t:-L e invocar em meu gi!:ilatm·a. '1 
a.poio o-. interesses da h\om· :~ e d:l grande. pro- Senhores~ o motivo é simpl•'S . Pot·'iuc o grt.-

l)r~cd:\d'' norl'll i<' J:i o disse. não 1•.\":t , nlln\.'a fni binei:e não pedht ti camn.ra n. t•eforma. do e1e
ecr:t.v ·· Cr~t1~ e à~vo c :;gora -ac1·csc;•ntar: ~em- meu to ser\·il .:m nome do progt·arntmt liberal, 
\)re cn · .· a.r~i com ve1·da.dúiro hon·or a idé~• de em uomc ~!as idéas liberaes. quo el!:J. rcrJres~n
lig :J.r o mec. hurr.ilde nome a semelhante tava. Pcdllt-a em nome dt~ um decre.to ;[IJ ths-

·w ·a- '"- a c::~mara dos de utados. solu .ão, de c LW estava armado, em. vutudo dos 
(Apoi ados). pactos que a·na. ce e }l'~< o. . 

Nestas condiç-ões, Sr . presidente~ ~~chei-me r:<:u lUO acharw. ao lado do nobrn presz-
em ·gr~wissimas dílticuldades, hostilisado c dente da conselho, si S. Ex. vies~e diz"r-nos: 
corub:l.ti.do simnltaneament'~· pelos sustcntadores sois uma camara l iberal; a iclóia é nobre e ge
de um e outro principio. nerosa~ elh está uo programma. do partido Llue 

Pot· um lado, em. todo o meu districlo a im.- represntaes,tcmLlr·s o devm·, a obrigação de rea
pren;;a a.bolicioni,;ta so levantav-a energica para. lisal·:J. para honra da humnniàade o para g~o
g uorren.r a minha c:mdidatura. "~lguem que ria. da vossa ban<teira . (~li Hito bem, íltttlto 
tinha compt·omisso solemne para susteutar-me. bem) . · 
a.prove itando-s.e das circumstancias, hasteando I Foi outra. porém, a Iing:uagem do :10bre .pre
s. bandeira. abolicioni~ta_ le~:l.ntaya a. sua cn:ndi:- sidente do conselho ~ por.lsso ent~ndt matp_fes
d:~.tur:J. em contrapos1çao a mmha, corrra a tar-me contra o proJecto na. moçao de descon-
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fiança. Como deputado da nação, entendo que 
somos por elb. c·nv)ados á , ste recinto para 
contestar o poder Jo principr. não p:l.!'a copiar 
á sua vontade em todos os !lO"SOS actos, em to
das as no~s:-..s leis. 

' 

liberal, realizando a' grande e fQcunda refor
ma, pela qual ancei.a a nação inteira. (Apoia
dos ; mt,ito bem, ; muito bem. 

' ~ 

O Sn. Pn:r:smE~TE :-Tem a palavra ô Sr. 
pr0sidente do conselho. 

razões Je t:rue.:xa ·contra o pe:;:,.:oal do ga!,inetc. O SR. DA~TAs (p1·eside1íte do conselho):-
l\bs h~je ns ··ircum•t:lncb" são di\·e:-sa;;. Cedo da palavra, e fallarci em ultimo logar. 
La.l'go.- m:~1.es ,i:i "'' p:lso:aram. Os a.con- O S:t. Pru~sromsTE Sr. 

tec:m•·Ilto-: 1•0 It1cos tt'Ottxeram UO\'.lS Situa- Va laJ.ares. 
ções. O pesso~Ll do ministeri<l •'"ta mo.!ificad••. 

O ro,ecw do gü\·erno n:io é mais a l\íinerva. O Sr.Valla<lares., em nom" da clis
que ~ahiu arn'l:<da c perfeita ,b,· cabeça dl\ .Ju- siríe:1cia lib ·r:1l e de to,los os amigos da ordem 
pi tet·. I e dos ,lirei to;; dos cidad:1os brazilei ro~. protesta 

As lnmino-:as J.iscussõ·~s que se tem O.es~m·ol- conrra a-: inct·epa(:ões do nobre minis:ro da 
vido no sena·lo ,·onvenceraru o .~ovei'll" da ne- g"ltena. A moção apt·esont:<da pel::t diesidencia 
cessidado de altet·aç\\ , e tm<':~d:~s. o gabinete pt·ova 1p1e S Ex. não tem r ctzão 0m r(únvin
o rc ··onhe ·e: :l !mit.tc e1nen•hs e mo :ifien.c;ões, dicu ;.:óll)ente para ..:i e srus amigos o titttlo de 
co:uo ainda h:1 pou("o decbrou o nobre min :stro liberaes. 

O Sn .. io:\o PE~rno:- Menos no at·t. 1°. (0u
t7·vs 'lfi:li'l._L~ .J 

:-.;;. ,\::LOS' FFO:'\SO:-... ln!ll!Stf\1'!0 est2. 
p1·•!n:1pto a ac·~'l ::'l.t' I'Jíl•'lldns •r:: .. n d''ct;.:s:io le
git.i~nr·: l\1ais 1l·~ u.m:l W'z o IC:lll m· .nife4ado. 

'l • ' . 

com!Jt·orn··tra.m as b;~s ·s f\:nd;u!Jentar.s 1'(·-

fornl.l. 
?\est.:ts . C·,ndi,·õ··s. Sr. pr••sidenr.''· o qn:• 

si!?nttica a. moç:'io J • confiH• ,ç:t pt·opo-:tfl. ::1li:is 
eom :::;<Jrpr·.!;:a :••"lo lll<)a ill : :•~.rc nmigo depu
tado pot· S . Pa nlo ? 

O Sr.. 'Mo&:·:uu Dr-: B.\RRo:;:-Pode bav:T 
sor-pr••z Cfnand» o ::o;.r·•r·no annun<·iou :·· •111 Hn

teced .. ·,ncia q U·" vinha hoje conhec ·r • 1 voto da 

O SR. CAr:.r,o:-: AFF0:>so:- "\unnn:·iou-sc 
lt0je a ,l scns~~o . :o 

Si o lll'O.iGclo e ;n;ir, . ó :n, ~• lll\'lmientl', :vinpro~ 
c:1àa. um o p1·or.erli rncnto do u' l>t'e clc:l :JI:tdc• p::r 
Pcrna1nbuco. 1\cs\~t·vt -~r· r.1 direito de .nr ·S"U-

_b.!· , .,,~~n· ! :-. P , ele cort·ig-il-· '· d, oir.:~~·cccr 
mcs:·no :i ,·onsi >r:\<;io da. r~:t:<t:wa. n:·1t S\lbsti ru
ti,·•·. ':~~"· túo incorra nos wes:u·:s dcf;·itns. 
(r.1wiw1o ). E' o ' ~ "' ' ··u :•l'etendo f:.\1.~1' r;m :';"J

gun• ; :t d!sr.n:;;,:'lo, i ~ to é. no rnotn•·nLo ~ 'í1P0rtu 11•, 

S0!:!' n .\o. " ,.,_.t:ill1•"n,o. Então dcm'"l' •t'ar·.·i 
qt;;. ' ; ·t 11 ·io !··. f~z·~ l' :: rcfo:·twt .]o 11111 lllCidO 
m~: i 1 r• tw:i.':: ··lfi · : ~ z. em ·se :1;ido 11;ais li i11 •t•:tl ü 

humani:a;·io. ~t:! Itl . enLI'· ·t:l! I J <~ solH·u·· ·•r:·c .~~r a 
·~bs .: e dos <1C:rn:w-; propi'i"l ::trio ... 

. \. ma\ào ,·:ff •J'I'C id~ contra o ministerio sô 
tem nm ~lfe ito . r•~ t ·n·dar :t mal'cha da m; dirl:t 

' ,·: nece..:s·l!'l:.t ,, n1·~ente 
(apoi.,.,.rlos). E lia complica a siruac:r"io e "ll ~·oh' e 
um pei'ig-0 pat·a :l. C•t!"a liiJ" rll.l. A or~·aniz:1.ção 
de um llOVO .!:r :bine:e en f'r n.qu er·er:i s r>m duvida 
as n"s;;:: s f:Jrça ..::, a maiori$. (le que •Fspomos 
ne:.:te t'G!·into (a,~: rn:o rlos). E' de::tn •e dess·· p :?.
rigo. Sr . \)l'CSi•.lr·ut.e, Cj U" cu, soldado fi'rme a l. 
bande1ra liberaJ,o,•vindo sõr.r o ,·larim d0 com
llat" . corro a forma nas minhfts fileil': '.s . 
(.Apo:iar/, ()g' ; 1iHÚto bem). Esrou pr.,mpto a 
aí.IOl~\' O ~a.binete, fazendo YO I.O ~ sinceros p:lt':t 
que 0lle mais nma vez eubra de gloria o partido 

rcconh· ~ee no nobre ministro o dit· •ito de 
va11t::tr no paiz uma igr~ja l:beral, fór:>. da. •1nal 
nã·) b;~. ' a salvu iio. 

A ài-éden;:in. reconhece i.noppor'luna a d<J
crr>tn.ç:Io ·ie 1110dirlas (!m bom do mdhora.tnr'nto 
da sorte dos cst:I·av~s e da s:talibr:n•t:J.çã.o. •' pt·o-

,t, , I ~ ., V 

sact·ific:.tt• d'roitos :td'luiridos a sorul.wa. d;;~s leis 
do paiz. A dissid··ncia q:1et· a ha1·mon:a de 
todos OS dir~itos, C e. jlOl't:\nto. mais li;Jern.J. do 
lJiiC " ,;.abhete. que ~ il'!':1.sta o Faiz p:u·a a. 
::tu • rch ia. viohndo o prece i to rla Constituição 
do !111 per i;). '.J lló) .:.:·~r.'ttt te 1 propriecbde. 

Não pretr•nde a dis,:idcncin. abafar a dis
C'ISS:':(I, ilhdit• :1. COUSUlt:t f•ita ao paiz, Jl:>l'(jllG 
a n~nçi'i(l ó a rn<>is explicira pos.:iv·~l: 1·ej:-it·t o 

por· ferit· o direito de prüpt·i··dn.de. 
O p,1.i:r. tem necessid:•de do pi!;r. c o gabinete 

ó nma. ameaça :i ordem e :i. . az .111blica. );ito 
1:1. excmp o -na ustot•i:.t. de go,·erno ·t·~~ ?.S"'lm 

t ·n~ t~L p1·oce.Iido: d · lllll g-ov··t'IIO que at~l •tt:O a 
p:-o;11·io bde e .~ llHHVl · t•idic.~l!aris·,w por escri
pl(H'O" :•ssal:tri :,d.1s. :\:1s .~:·:~ndas r.·!'ot':ll:l:; o~ 
e,;;t;dist:\~ tptll a:-; tê111 el,Ipt·o:~lvn·ii.io as •ief·u
d 'l'arn otu dis'.! lii'"'OS . .;, •• jo~ dr. •:.:lrna e mo.le
ra.ç:'io. 

Pt·cci ~ava '' orarl•l' retit·:u· .f:1 •1is,:idencill. li
b .. l·:.l :\ IJI?.Ch:~ do llb<;CIII';I :· t :SIUO ,. rJc J)l'O~ilr:l.l' 
illli<iit· :t.' eons• il!a t'oit:L :i aac!;!o. 

Torlo~ os dop111.n.rl.,,; t•!a; >Cspons·• i>ilicbde$ 
pc J'a nie o p:Liz ! "dos c·• ·n t•·ahi;-:un CC.1!11pro
ruis <o:::, 1! no.mll'!m l'í'CtÍ3. rlbt1t" dus t''Onse
'[llencias dos set;s actos . 

.\ ll10ç:in ür:fioe todas a~ po!'ições. admirando 
;t: 1 or:~J.ot qne em t:m:~. é!n••stão de cor&a.n~~a. 
viesse o nobre mini,.:tro da. .~lil'rm iniciat· dis-
C <t S .:: lO arup a so •r' ~ nma liiOf;lio e 

q 1:and•) devia :l.eei&:d-a ineon rinenti. 
po1· n:io podu dPi:ctr de fazel-o. 

Essa disCi iSsão. entretanto. não de\·e ser 
}On!.:':>.. ~ O orador V ti tl~l'll1Ín.w. d:'cl.ndo um r•on
ell~-, J ao Sr. president•) do con ;;elbo. S_ Ex., 

liber:1.l como (;_ não deve iniciar no Brazil a. 
politica bi~markiana ; r·espei ;e s.s delibera
(;ões rlo parlamento, acate as sua..:: decisõ ~s. 

O Sr. A:t'fon!!iõo Celso .J"unior 
(1 ' seaclu;·io; ]iclÚ m·dem):- Sobejos t11otivos 
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pat•a esp:1.nto, Sr. president~, a.~:;istirão ~éin ·~ O Sr. Antonio P3nto :-·Sr. ·-,re
duvida ~'1.0 _historiador fu~uro, quando, impa!-'~i~l sidente, esta augusta camar:t ha d<::! perrdittir 
e cJ.e:-;:tpalxonado, e~~n:nna~ os f~~ct~s que vao ql! ~eu, d··)l;'Utado cearense, deputado abolicio
occorrend~ ne~ta, altas mehndrosissHua., phase msta, o umco da S'"!ssão d~ 188·~. não esqueça, 
da nossa vtda p trlnmentat·. · n"ste rnomrmto, (;Ue tenho sobre os hombros .. . - ... . . ' 

~ ~ !:) t') (, i: ... ~ -

tiv:t im?aciente do paiz está susp ·nsa., agmlr
dando o d·~s·mlace de Uill!l. crise que envolv·~ 

der os IJl'ios o os sentimento:; da tninha nrovin
ci;.J., e deste modo n1ío me tenho em co"nta de 

i :1tex-e;:;ses m:o is vitaes da na :ão : e uando de•)utad ss·llal'ia:lo n. exm·essão d c ue tã 
apô;; l;.u·gos e laboriosos preparativos, encon
tram-~e emfim as duas pb.tiange; frent'3 á 
frente e p:1.rece preo;;tes a travar-se o gra•de 
combate, det:isivo e leu.!., eis qu~J despendemos 
ainda inutilmente o tempo prno::iosissimo com 
re~riminações, com artiíicios, com subterfu-

inconveni.,ntem·~:tte se set·viu o nobre ·l~putado 
por i\1im.s. ' . -

- gios, com ardi;: ... 

U:~r:.. V"OZ XAS BAXCADAS LIBE:RA ES:- Vã com 
vista '10 nobre ministro d~t guet'rtt. 

\.• .. ~ :. 
o tedio nos esjlel!tadores e :.1.profund·:ndo a triste 
desct·ença qui:!, pelos homens e pebs instiLui-
. ões v:'i lavrando no cora .ão 11acional. 

Entr-etauto, senhores, a questão é nnica., é 
incisiva~ é inilluclivel; não h::t. mal.,; cvitar-lhG 
a ru<u·cha accelerada, nem ha como fug-ir ao seu . .. .. - - ;.,.; . 
dado ou escravidão! ... 

Senl1ores, elt não me levaut0i para roub.tr im
proficuam~nte tempo :i camat·a, e d•~ resto, é 
inntil r; ocioso fundamenfat· a:1uillo que se acha 
na C•)nscie at::ia t!e todos. Le\'antei-me a pena.;; 
para 1llt1ndar à mes:t a seguinte 

][ oçc"lo :'mbstitutiuc' 

A c:tm-u-~ dos dQputados, interpretando o 
sentunento ger 1 o pa:z, appr·ova a po 1 1ca 
emancipadora do n.ctual gabinete. 13 de Abril 
de 188'5.-Affonso Celso .lw~ioí·. 

OZES N A.S BANC.\D,,~s LIBEr,AES:-~ · ui O 
muito bem. · 

(.:lppf av.sos e 'li i v as 'llas 9nle;-ias .) 
O S1t .. LPE:-liDO:-Já esper:wamos ist'l mesmo. 

O Sn. BE:zmrtRA C,\.V.\.LCA);Tl :-As galerias 
estão occupadas pelo pov., bra.zileiro. 

O Sn. FELlCIO nos SANTos:- E os antro;; dis
sidentes, o resto do paiz não v~:e nada ? (Coílti
ntta o ;·tnnn ·· c ( l t1·oca de apm·tc.d. 

O Sn. i" SECRETARIO le o :1rt.igo do regimen
to que se refere aos espectador•~s. 

O Sr.. . Pn.r-:smr:..-n-::-'8' dever dos e~pecta
dOl'I'S respeitar a rl'presnntação nacional, abs
tendo-se de quae"'l uer manifestações. (.:li ui tos 
apoiados). 

q u' quer mam esta.çao 1 as ga ertas sus
penderei a sessão. 

O Sa. BEZERr:.A CAVALCANTI:- O povo bra
zilei.ro não desrespeita a representação nacio
nal. 

O Sn.. Br:zEnR,\. DE MENEZES:- Em todos os 
parlamentos ha isto. (RestabcZccc-se o sile?tcio). 

E" pt·esente á mesa., lid;1., apoiada e post:1 em 
discu;;s·io, conjunctawente com:~ mo~.ão do Sr. 
Morei r:~ de Barros. a moção substit11tiva do SI". 
Affonso Celso) .Tun.ior. 

-· 

Voz.Es DA nrs~mE~CIA:-Xiguem dis·~e i;;sc. 
O Sa. AXTOXIO Pr::...-ro: - O nobre dep:1tado 

referiu-s·~ geralmente aos ·que ·lefendeu1 '.~om 
enthn,:ia•mo 8. t~a:Jsa <Lboliciuni5ta., a caas:t do 
mini:;terio ; e s·mão tinha direi to dt: .lirigi.r 
e~ta insinuação a ninguem, <Ün la menos podia 
dirigil-a a vnltos da estatura de Gusrr,ão Lobo e . ._.. ., . . 

O Sr •. VALL,\DA'a:s. : -V. Ex. não póde con
tinuar pórque eu aão dis ~·) isso . 

·-
to;;. (.tljlOit!rlos, 1ilttÍto i.1um. e apcutc.-; .) 

Sirvam esta~ minhas pa!avr:ts de protesto :i. 
injmia. lançada contra tão distinctos e illu•tres 
cid:dãos, de t·eal e incontestado merecimento. 

O Sr •. VALLADARE;;: -E' fa.1so qne eu ti
ve~se dito is=-o. 

O Srt . A~•oxto Pt~To : -Esta cam~ra sente 
neste mom0nto a f:1lta, o immenso vacuo pela 
auseu.cia de Ruy B:trboza, cuja palavra. elo-
r1uente, Cti.Ja. 1m:nensa 1 ns raçao, 8.ZÍam o 
nosso orgulho e u. nossa gloria. 

:Sem duvida. senhores. aqu~lb taLento supe-. ~ . ..... ., .. . ,..,. . . .~ 

d~fesa Ja. . nossa l!au-.a,merece nossas sandados 
e rrspeitos. A homens da espb.ern. de Ruy 
e Gnsmão Lobo. nito se at-1 ''a de modo t:io in
j~ls;o, é ~~reci.-;o respr:ita.l-os s~!mpre, corno se 
re.:.:peitn. a proprin. ca1:sa. u. que se dedit·~rn.m e 
q11e faz hoje o grtl.ncle mo,·imento na opinião 
do paiz. 

Sr. presidente, lamento qu" di,~nte desta 
mngna questão ainda se k\":\n •em, não digo ho
mens, mas partidos defendendo a espe.·ulac;ão e 
os enferrujdos ferrolhos das senzala" ; é o que 
lamento, q u:mdo todos os bra.:t.ileiros. ~duc:tdos 
:i sombra de instituições livre;;. d~~YCI"Íam pl"t!
sar• sobre tudo a s:~nta litJerdade, qne nos alent:t 
e vivific:t, que é o unico penhor de nossa felici
dade e de no:<;sas leis. 

orlan o. . . , 
conservador sacrificado por essas idéas, porque 
acim:1 do ospirito partida rio colloco o in terr1sse 
rreral da humanidade e os brios da terra que me viu nascer, -conserv;.~.dor sac-rificado 
mais que nenhum Olltro; eu. que era. a 
pedr:c de pscandalo, póde-so dizer, no sessão 
de 1882 acompanho até os seus ultimos mo
mentos ' este gov0rno patriotico. Prefiro ver 
su.lva e int~ct:l. a minha honr:t a ter todas as 
vanglorias e vant:1gen::; de uma politica mesqui
nha, ã satisfação de to~os os intcresses~d(quem ..· 
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quer saltar por cima de ttdo ':leix~1.1do a. ~onr"a 
no S(Jpó da cscn.da.; prefiro ver mt!tlhsa.do ·.odo o 
mo 11 faturo, com t 1nto que sust~~te c?m .mde
pcnd,~ncia as minhas idêas, a. mm~1a <llguld:!de. 

S·'nhcre:<:, eu ta~to mais admiro os terlllos 

qu-:.nto ne~t,?- !noçã? ~·'_~•cceutu:t positiv:ll-~tent; 
a idóa da wdemmzaç:•o. A grande 'ltle.,tao e 
a s11b:>tituiç:lo do t1·abaJho ~sct·M·o pelo tl"a-
balho livre, essa e :1. captL~~ 1 lt;li :t e 
do p:á. e não o do preço ~e e~crav.os de 
60 annos. Si qu•'rei.: .sómente d!Uhcll·o, s1 que
reis sóm,mte :1 ind·•mr.i:l.::.ção, não ú1ç.ais qur~s
tão àa sul>.s:ituicão do t1·ab:1-lho. não ;::jai-. 
contr:v1i·~turios. Porqu ~ e~igi:~ :l. rir\icula iu lem
nização por um escr:wo s_e:-;:agencll'io 1 

O SR. BF.:mrtr..A CAvALCA::"TI:-Atú um nik-:1, 
dizia-se o anuo pass:• !o. :\ q Ltest!o é salvar o 

rin.:ipio do direito de propl'i.;~d:•de contra o de 
liberdade. 

nc,sso paiz; em seg-undo 2o;:-n·. po1·que não 
quet·i:L .:õ:uente ~quillo. mai$ ~•]to cr:: ? mau 
deside ,·:tttnn, ma:-: L rgas as mmh.·1s tdeas. 

Recusei~ portanto, a minha as~ignatura , mas, 
desd, que o p1·oje>cto foi apresent:1do à con::~i
dera~ão eles! a ill ustrada c:1.mar:t, dei-lh~ o meu 
voto: e apoiei o governo; e neste momento, ;;o 
mo pe1·mit'ini. que eu f::ça tim reparo contra 
aou0Ees qu'~ :tssign:'-ram este projecto e qne 

:J • • -

ceaJ•r. nse não , i e vi · n·:-g-ar su·t as~ig·nat ut·n. a este 
projedo. r: ::ind:, me:ilos contratial-a eom um:t 
moç~t: ce ·!esconfi;mça. ( 'p oiados). 

O Sr.. J ost:' Po)IPF.U :-P·~~o :l.l)aln.vr!l. . 

O Sr:.. A:-:Toxro Pr~T0 : -T·.ldos vó~ snbeis. 
s0nhor.•s. qa:: :'t rninh:l. C(•nd'! mnaç~T:J U:) partido 
~onsen,adot· já esti !a vrada. 

O SR .. JosE· :.L\RL\.XXO :-Ji foi lavrada e 
0:!"cutada. 

O Srt. A::"Tc::-:ro PrxTo :-"s C:)ns:n·~dor~s 
JD l·m ;lrJJ'}açar-m:·. podom fcrir·-rne, fl'!'} ''U 
d ~ spnzarei toi·.:t.;; r..s : 1rtv~aç~1s possi,·ais de 
ciu:-dq•l<Or p:1.rtilo, sernpt·c que cu r~sti\'·'r no 
t·~ r:·en r. do dever. 0 a.cto :pe n1eus co:·l" •ligio
nat·ios. ha pouC(J, l :·a.tiCtl'(l.~ 'lara C:)mmi <•n. n:io 
twpe, li"a P· l !." certo •1ne contintl~ ::. defencler a 
ca us:1 •1ua sempre st<stentei . Mas isto, senho
res, nã:) fpl:~r dize:." que eu ~eja 1iberal, n1b ; 
so11 c •n:;en·ador, 1n·ils ::tb31icioni;;t:l e contra 
todo5 üS negrei:-os. Nest '1 mornonto não ha con
serv!l.do t·es, nem liber~t'1'l ; ~tqui 0slão os aboli
cionistas, alli, os n~:;t•ciros. (.tpo 1:rulos riS·?). 

As,;;im, senhor presidente, se •) governo 
t 'o•m de morr~r. tlue morr~ aé.:ompanha.Jo pehs 
ccb>s ~ mi.uh:.~. voz que c em saa def;)sa .. 
( Az;~dado.-,_;. 

O Sn.. ZA:IIJ. :-0 governo que g-ov·~rna com 
o pensamento d:1. naç:lo não pode mot•rer. 

O ·sa. A:s-To:~no P:NTo :- !\-bs, se pMven
turs. cahit·, ser.t coberto com um ~u:lat·io 
sublim!:l; com a grottUão immensa desto paiz, ... - . .... .. . . -··. 

;;, ( .._... f 

as bg1·üu:\s dos pobres velhos que gemem nas 
~enzalas as dores da ignoJUinia. 

Sr. ll"esid.-lnte, não vim faz r~ r um is 1 ;·,:; -

ap··nns s::bi a esta. tribuna p:J.ra que so3 não 
chs.:;esse qu·>. nr·st(;l mcnnento solem'YJ nã) se 

, ouvia a YOz do ::J.iJolicion:~ta Antonio Pinto. e 
p:1.ra que tamhom n:'to passas:.:e impune o facto 
que aliadi, n. proposito da >lSsignatura de um 
c"t.r,,nse na moçl\o de dc~confi ·mç.a que or:~ se 
discute. A província i:toe julgue de nós qqem 
t'~lll rasão : si aquollc como eu que não as
;;ignou o projecto e voton poí." elle, ou aqudle 
que ass~gnou-o e pre 'tou sua :firm~ a esta moção. 

. ,, , a i i. · a. ae em o seu sustent1cu o 
em talentos d~ ordem de José Bonifacio. de 
Silvei:-:1. ~Iat·ti ns, de Air.~ns:-> C8lso. Ottnni. Sil-

' . . 

St·. Ja-

O SR. Axroxw Prxro: - ... de .hgn:1~·ib ~! e 
outros, pó.~a desapi_").'tnce;:- por um momento, 
assim co:.uo de;;apva.rece sob a som:n·a de 
u:na nu,•etU pass:1geirtt ~l. limpidez do soL p:.wa 
ch.hi ha pouco illttminn.t·-no':i com os seus raios 
brilhantes. Senh.ol•es. vós estais com a. ·~scra
vi lão mo::-ibunda o nós com a liberdad) trium-
ph:wte . . 

(Jfgito bem; m1tilo bc;n.) 

l.'"' • • o~e om.peu. ( fJOi'(( t!nH~ 

e.'l.:plicaçlw pa ·:soal) : - Como V_ Ex., $r. l,Jre
sirlente, e a ·~amara ~ab~m, sou um dos sig-na-. . ., 

. ' 
a.prcscnts.do na s ;ssiio de 15 de .Julho dJ :1.nno 
passado. A 111inha ns;;i:.!·natura ncst':! projecto 
si:;nific<1.Yo. c significa ~ünd:1. hoje. t1U·\ sou um 
daquGlle . ..; r1ue ente:Hhn:.: que est.'l qw:s t:io deve 
tet· solução, mas solução de accordo cem a 
aspi~·:tção nacionat. (clpa;·tcs.) 

)Ias. •!a. sessii.o de ~i· d·~ Julho em dinn.t ·~. pot· 
motivos j::i. il·~clara:lo s nn. tribtma. :·::•con:\eci que 
d"vit nc:;r:tr o nnu apoio ao g-o\•eruo, em rela
ç:o :i po! ;tic!a espec~al •Fl~ seguia em minha 
pt•orineia .• pa,·a com a ft·<v ·ç.:i) d,, partido liberal 
c: u · ~ rco:·e;;.')nt-n-a e a inda ropi·er.;cn!o. 

L Nes/o di:~, :o.p!·~sent:tram-se !l'•)s rnoç<ies. mas 
:-:ómcntc·~m u:u"l. dclia ~ s ~ dec!:t~·:wa negn· con
fi mça do gove!.'nO. P··la solea1ni !adro co :u que 
eot·nn nn.ti"ío a votaç:io. cu não pude declarar o 

Depoi» :lcu-so :1. di~soluç:1o e :1- consulta ao 
pa iz. 

Os motivos, r1ue me separaram en \:ão do go
vnrno. a.inrla hoje se ach.am mais accentuados, 
por·qtle contin:wrl p:.r.~':t a minh:1. !Ji"O\'inr~ia. con
rinuou pa~·a. :;. p:trte do partido lib ':I·a.l, q ue eu 
l'·"'presen tav:-t c ai nda hojf) rep1·csento. :uncsma 
politic11, polidc;1. fabl, qu·' uão posso deixar 
df:l condemnar. ( Ntr.o apoimlo .~ .) 

O SR. J. 1hRI.\XNO:-Ma.s a moção é contra 
o projecto. ( Ha outros apartes. ) 
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O Sa. J. PoMPEU:- Assim, em qua.lq uer 
questão apresentada pelo governo c de cnja 
solução dependa a sua continuação, não, posso 
deixar de àa.r o meu \'Oto contra. o mesmo go
yerno. Ainda mesmo nesta questão, que en-

o d v~r ser solvida int r " ,. · 
(Apoiados, 1iwito bem.) 

as queixas, que eu tenho manifest;.~do desta 'tri
buna em relação ao actual ministerio, e11e apre
senta uma gt·ande idéa: sutfraga.da por todo o 
pn.iz ; e as pequenas considerações cahem, des
apparecem ante as grandes idéas e a.s gra. ules 
necessidades do lmp'wio. (Apoiado.~). 

Achamo-nos em presença de um voto de des
confiança e de um outro de confiança, apt·esen
tados á re,peito do :1-ctual mini.sterio. Si os 
conselhos da. velhice udessem ser acceitos, eu 
diria que mel or fôt·a qne o governo estabele
lecesse o campo de combate com toda a fran
queza. _ 

' 4 • ; • 

reconhecer a possibilidade da. indemnização, 
ainda. quando a ot·igem de~le principio não foss~ 

úestionada ~ Não se:n duvid;l.. Tod s t m 
confessado. · 

Além do mais. nós temos visto que impor
tantes membros do parlamento, que acompa
nham o governo, sem manifestar-se cla1·amente 
em relação ao pt·incipio da indemnização, 
adiam o momento. aliás de plena justiça. em 
que os velhos de 60 annos devem obter a liber-
dade. . 

Nós vemos, senhores, nos factos da nossa vi
da. ue si um homem livre de 60 annos pouco ou 
na a va e, que va or po er-.1. er o po re escravo 
que viveu durante 60 annos, sujeito ao peso 
aos trabalhos das fazendas 1 

ENIDO : - l as essa. nao e a. ques
tão. 

O SR. MA.R'In.t FRANCISco:- Sem dttvida. que 
cousa alguma. 

Além do mais, consid~rada a questão I não só 
pera.nce o pt·incipio da equidade, como tambem 
da falta. que esses individuas podem causar nas 
fazenths, esta é cvidentemrmte q uasi nulla,sen
do tambern notavel crueldade quenr ob:.-igar ao 
homem de 60 annos 3. continua.çiio dos arduos 
trabalho!;. d<\ lavoura. 

Os nobres deputados, percorrendo as legis
lações e a historia da ex.tincção da escravidão, 
não encontt·am applicado este principio aos es
cravos de maior idade. 

O que quer o governo ~ Quer estabelecer e 
· tornar ratico um rinci io de eterna. ·usti a 
isto é que aquelle que não pôde· absolutamente 
trabalhar não seja. de modo algum coagido a 
isso; pois existindo a lei de 28 de Setem
bro, por todos reconhecida como a. lei a.urea ••• 
(Apoiados) 

O Su. CARNEIRO DA. RocHA (mi~~ist1·o da 
agricultw·a):-Hoje à que a chamam assim. 

O Sn.. M.An.Trl\r FRA:<:crsco:- ••• não podem 
ficar colloca.dos os pobres anci;1os em condições 
menos favor:weis que às gerações que têm ae· 
11àscer. 

Y. II.-41 

Tinha. Sr. presidente, de dar esta explica.- · 
ção, não para tomar o tempo á. camara, ma~ para 
dar as razões do meu voto. 

O cstt·emct::imento que se dqu entr~ mim e o 
g~ver~o por. que.stões meram,,nte p~o~inciacs 

palavr<\ pela ordem. 

Dn·En.sos Sn.s. DEPUTADOs r('clamam. a pab
vra. 

O Sn.. J. PE~IDo d~;clara. que, si o Sr. presi
dent0 do conselho não pedir a palavra, pedirá o 
encerramento da discussão. 

O Sn.. Pn.ESIDE:XTE DO Co~SELHO edc a pal::l.-
vra. 

OSn.. Pn.EsiDE:XTE:- Tem a palavra o no
bre residente do conselho. 

O Sr. Dantas (p1·esidcnte do conselho 
-!.I o"'imento de attenção e p;-o{undo silen
cio :-Eu e." er;lva com anciedade momento 
qu~; se me afi~trrava o mais feliz da minha 
vida, de encontl'ar·-me nest9 rAcinto com os 
nobres representantes da. nação braúleira. 
Pensei commigo mesmo e estou certo de 
me não haver enganado, porque Í3.ço jus
tiça ao vosso patt·iotismo e á vossa sabedo
ria :-Dig:'l.m o que disserem, não é po~Si
vel qtt.e os novos eleitos, tendo-o sido parares- • 
ponti~r a.o solemnB appello dir·igido á na~ão 
deixem de aeeitar lealmente, fl'anca.mente, no~ 

remente. questao que es 01 pos , encaran 
do-a na. hora propr:a. e no logar proprio, que· 
certamente aguardam com imp~ciencia e ?ão 

apoiados.) 
Lembramo-no:; todos do que occorreu nos 

derradeiros dia~ da. ultim:\ legisb.tura.. Tendo o 
ministerio de o de Junho tomado aos hombt·os, 
df!sde a ~ua organizayão, a. grande tarefa que 
conheceis. e da. qual depende ~breviar o termo 
da escravidão em noss~ pa.tria, taes e tantas 
..lifli•.:uldades se lhe antolh~~rnm qne foi mister 
recorrer ao meio da dissolução da Caroat·a dos 
D'~put:1.dos. Po -to que aquella camar:~. não hou
vesso sUo constit1lida com o pensamento de ma· 
nife.star-se ou não sobre o gra.ve problemo. que 
ora nos preocl~Up:t, o ministerio deu-se pressa 
a. :::ujeitar-lhe o seu progl'amma cheio de con
fiança no sen apoio. que veiu a. faltar-lhe. 

~e.z mai" o ministerio: farto _com o a.poi~ da. 
optmao, a J 

moções de desconfian~'l sem reb.ção com o ob
jecto que realmente :lS provocava, e este seu 
in·occder mereceu applauso de r~spei.ta.veis or
gãos da. opinião. (Apoiados.) O ministerio não 
poupava o. vida.. Queria. saber ecn. nome de que 
idóas seria vencido. 

Qna.l pócle ser agora. logicamente o vosso 
modo de procedGr ~ Pois o ministet·io q.ne ins
tava desde então, e in;;ta s.gor:t pela clara ma
uifl~staçào da. camara ácerca. do projecto. d~verá. 
aceitar nest~ momento (pergunto·i CQnscieucia 
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DELPHIXO CrNTR.-1..:-E' muito amor á 

vo;.:sa. causa é melhor do que a nJs~a causa, 
porque fa~ircis do terreno do projecto de -15 
de Julho 1 E' do vosso dever discutil·o ; dis-
cu 1 -o. naçao 1nte1ra esp0ra. c e \'Os os mo
tivos de ordem so:;ial e economica pelos quaes 
o combateis, e de n~~os motiv~s pelos qua.es 

. 
Pelo modo porque clesej-lis vencer-nos, tudo 
ficará no vago, na inr:erteza, n:J. escuridão, e 
quando, senhot·cs? Em momento grave da 
nossa. vida. de nação livre, exacts.mente quando 
a nação tem fitos os olhos nos seus repJ•esen
tantes, e naturalmente quer saber de uns e 
de outros a razilo p~ls. qual uns e outros di
vergem tão profundamente em questão ele ta
m::mho alcance. 

disso! u ção • .· 

O SR. DA~TAS (p;·e~illrnte elo conselho) :
E' esta a moção ele que se trata: 

« A Ca.marn. dos D01mtados, n:!o aceitando o 
systema. de resolvet· sem indcmnização o proble
ma do elemento seevil, nega o seu apoio i poli
tica do gabinete. >) 

Semelhante moção, ~enho:-cs, seja-m') pcr
m ittido dizel-o, não cont.~m <1 \'ercbde. O pro
jeeto de 15 de J ulh.o sõmente ex.c!ue ~ indem
nis:w:.io com referenda aos homeus-es(:r·avos de 
GO annos ou maiores destr-. idade. Com esta 
unica. ex.e.epr;ão. senhores, o projecto de 15 de 
Julho encen·a um systema. mui fdizment0. eorn
binado, a meu ver, p:1ra a emancipaçã o gradual 

· · izaçao pecutnar1a. _ uttos 
CIJ.JOiados.) 

Não dizeis, pois, a vet·dade, S~'nhores, pelo 
menos toda a verdade, quando declarais não 
aceitar o projecto de 15 de Julho per en
volver a idéa ou o principio da não-indemni
sa.ção. ( 1li ui tos apoiado s . ) Sede franco;; ; 
tende a coragem. que certamente vos não falta, 
de vossas opiniões; dizci claro, sem rebuço, 
que quereis indemnisação pecuniaria para a. 
alforria dos homens-escravos sexagenarios. 
Dizei-o bem claro, porque é isto exacta-

. . 

mente, é e:xa.ctamente a inJemnisa~.ão pecu
niaria. pela ,_manuinissão dos sexagenarios, 
que o minis te rio não pó de a.cei tar. Vede como 
o ruinisterio é franco. Collocai, por vossa parte, 
a _questão neste t~rreno, uni co verdadeiro, 

O SR. DANTAS (pí·esiâ(mte do co11selho) : -
Não disfarcemos nada, senhores ; nã:o illuda
mos a. situação em que nos achamos. O ministe
rio tem dito, e ha. de repetÍL' com igual :firmeza 
até a.o derradeiro momento da sua vida, que o 
não abala outra preoccupa.ção além da de satis
fazer, de modo prlldente e refiectido, a uma 
necessidade publica. que já. não póde ser adiada. 
( Ap"_iculos .) Eu vol-o _declaro, senhores : po-

sivel dar passo mais adiantado, é forçoso dal-o 
agora. par:\ encurtar o pra zo em q uc possamos 
proclamar no seio da representa~ão nacional, e 
no meio das santas alegrias de todos os brazi
leiros, que na!; duas A.mcricas não existem 
mais escravos. (Jl u i. tos apoiados ; muito bem.) 

Para apres,ar este momento, para approxi
mar-nos dt:sse grande jia, que será o mais feliz 
da no:-sa vida, o ministcrio tem empenhado com 
sinceridaue todos os seus csfoi·ços e continuat·~ 
a empreg;d-os. Si houver de deixar o poder, 
clle o fari , declarando com satisfa ção ter acha
do. neste seu empenho, o ma.i;; valioso, deci
dido e espontaneo apoio ~e toda a opinião. 
(Jf ttitos apoiados) . 

E at1ui, senhores. vem a proposito contestar . . ~ . . ·. - . .· , 
pouco, o joven repre3entante pela provincia de 
Minas Ger;tcs. Easa apreciação enMrra uma 
inverdade. O ministerio de 6 de Junho não 
tem escriptor:~s assalari:1dos, nunca e~ tipen
diou nenhum. (~1[ u itos apoiados. .:lpartes da 
opp osição .-Ouçam.') 

Neste particular o minist~rio actual tem feito 
tanto, ou, digo mal. tem feito menos (apoiados) 
do que fizeram muitos outros autecessores seus. 
(Apoiados e apartes.) ~ .. 

O ministerio tem apenas occorrido com os 
meio~ necessarios á publicação de artigos ci.a 
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.. distinctos esct·íptores, publicistas e estadistas 
do gt·ande merecimento. ( M ui.tos apoiados.) 
Nenhuma outra despezn. tem sido feita, e affir
mo-o, si é preciso, :i fé de minha. palt1.vra. Não 
subvenciona.mos nenhum orgão da imprensa, 

politico, e da legitima ambi~~ão que temos todos 
de conviver com o mundo civilizaào ao que não 
chegaremos, senhores, emquanto a escravidão 
existir em nosso sólo. -Para quebrar este ob
staculo é urgente o passo que o ministerio vos - - .. . . . .. . . 

' ciso fazer-lhe esta justi~a, porque ella mcrec~. 

::cO SR. JosÉ 1\fARrANNo:-0 que fizeram quando 
• • :""l • .. 

vosso patriotismo, mas pcrmitti-me dizer que, 
se o actual ministcrio houver de deixar o voder, 
h otheeo desde ·:i o meu voto ao ministerio 

(I-Ia outros apal·tcs.) 

O Sa. D.~NTAS (p~·esidcntc do conselho):-: 

que tenha. de suecede1·-nos, e que se proponha. 
re:1.lizar tanto ou mais do que desejamos fazer 
nesta questão. f.:lpplattsos .) 

A exemplo do que nesta mesma casa declara
ram Paraná, Zacarias o Visconde do Rio Branco, 
e outros homens eminentes, declararei põr mi
nha ve:r. que o ministerio de 6 de Junho não 
teve ,constrangimento em autorizar essa des· 
peza indispeusavel á defeza de suas idéas. 
Autorisou a ublica ão de ar ti n-os e nada mais. 
Nem outrJ. cousa póde estar em questão. (A.poia
dos c apm·tcs). Isto mesmo, devo dir.el-o, só
menta foi feito de certa data em diante, e não 

o A o 

, 
minha consciencia, seja esta a occasião para 
declat·ar que, quando o ministerio de Q de J linho 
deixar o poder, guardará comsigo eterna lem
brança e profundo reconhecimento por aquelles 
que tão espontaneamente esposál-a.m e tio bri
lhantemcmte tem sustentado esta causa. Com 
taes apostolos da idéa, ella não morrerá já
mais. 

O Sn. FELICIODOS S.uiTOs:-E ninguem quer 

O Sn.. C.&.1'i'DTDO DE 0Lr;,'EIRA. (-minist1·o da 
fJUC1Ta) :-Querem abafar : fazem sempre o 

(H a outl·os apa1·tcs.) 
O SR. DANTAS (presidente do conselho) =

E' triste, Sr. presidente que, diante de tão viv!l. 
anciedade nacional, nos tenhamo:;; visto força
dos a occupar-nos desta moção em vez de uti
lisar o tempo no exame <lo projeeto de 15 de 
Julho, o qual póde s0r emendado, ampliado, 
restringiclo, subsf.ituido, ate rejeitado se nssim 
vos aprou-.·er. (.:ipoiados .) Ainda bem qu·c em 
auxilio d:1. grande causa veio por aua vez a 
mo\.ão ào illustre 1° secretario, o nobre depu
tado pela provincia. d11 Minas-Geraes. Esta. 
mo\.ão, aceita-a o ministerio com satisfação ; 
esta, sim, porque encerra pensamer:to corres
pondente ao que neste momento dom:1.na .o .nosso 

· · rcute no cs 1nto de 
toda a nação. Quanto :i moção que estou com-
batendo, approvnda. que ella fosse, dei:tar-nos
hia no mesmo estado ou em situação mais in
certa o exposta a perigos. Diante della o paiz 
não seria e!'lclarccido, não saberia para. on:ie o 
querem levar.- . . . 

O SR. ZA:o.1.~: -E nós toc1os. 

O SR. DANTAS (prc.~idcntc drJ co;lsclh·J):
Não posso, porém, as;;egura.r o meu fraco apoio 
a ministcrio que queira. recuar de uma linha. no 
aystema do prQjecto do 15 de Julho. (N ou os ap

la?J.so . .; .) 

Nada é p:na admirar, senhores, que no seio 
tb camar:J. dos immediato;; represontantes da 
Mção brazileira, c no a.nno de 1885, esta seja. a. 
1ngua.guem!nao so e ma.n atanos o povo, mas 

de membros do governo. Esta idéa que estamos 
defendendo com todo o ardor e clcdicação de que .. ·;;~ . 
annos, pelo pàtriarcha de nossa independen
cia em memoravel documento que naquelle 
anno -publicou em Pariz. Essa representação 
que dirigia. á assembléa constituinte, fe
chou-a José Bonifa:::io com estns palavras, 
que serão tam.be:n o remate do meti discurso : 

« Ganerosos cidadãos do Bt·azil, que a.mais a. 
vossa patria, sabei que sem abolição total do 
infame trafico da escravatura africana., e sem a . . , 
nunca o Brazil firmará a SU:l. independencia 
nacional e segurara e defeaderú a sus. liberal 

"tui ;"(o )) 

Se quir.erdes derrib:~.r este ministerio. q~te. 
attendei bem, não proscreveu no seu prOJCcto ::.. 
indemn.isação pecuniaria peb mnnumissão dos 

. escravos validos, mas apen2.;; isenton dessa in
dcmnisação a velhice : ficai com essa. gloria e 
possa ella sat~sfazer-vos cotl!-pl~tamente; quan
to a nós, cah1remps com dtgmda.de tJ.braçados 
ao pro,jecto de 15 de Julho. (Cc<lorosos c pro-
longados applatcsos .) · 

O Sr. 1\:Corejra de Barros, :i 
vista da imp!lcienci::t da camara, não abusará 
de sua a.ttençüo senão por poucos momentos. 
Não quer prolong:ar t:~.m:~onha anciedade .. 

Cumpre-lhe astngna]ar o facto de, em ctrr.um
stancia tão grave como esta, recorrer-se á pro-

- só em ultimo caao de ois do a cllo 
for!llal da opposição, animar-se o chefe .do ga
binete a tomar parte no debate . 

O SR. CARNEIRO D."- RoCHA ('ministro da etgl·i
cultu.nt·:- Mas digam na moção o que que
rem. 

Assim e~phcs.do ç pensamento do m1msterlO 
que ten'bo a honra de presidir, vou deixar a 
tribuna, cheio de confiança em .que os repre
sentantes da nação manifestarão votos con
dignos da nossa civilisação, da.s nossas aspira
ções de liberaes; do nosso adiantamento social e 

O Sr •. MoREIR.~ DE B.Gmos { contittuamil) ): 
-Declare o nobre ministro da agricultura que 
não aceita a moção, que póie o gabinete con .. , 
servar-se ã frente dos negocias publico:~~ a des
peito de sua votação pela: camara, só então sa 
convencerit qu~ ella não é bastante ~explicita. 
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O Sn. CAR:"i'EIRO D.o\. RocHA (ministro da agri
cultunt) :-Digam então o que q_uerem; o pai:~ 
precisa saber. · 

O Su. :MonEtn.l DE B..o,nnos:- O que quer'a. 
dissidencb 1 pergunta o nobre ministro da n.~I"Í-

O or~dor responde: q:tcr o qm~ 11uere1n todos 
o~ amigos do governo, aquelles mesmos qne 

· . n1 ie intimos c sem cu"o 
apoio declarou não poder existir, aquelles aos 
quaes ella mais afa.g:L. 

Não pr('Ct~a pois,justificar oe pontos áe sua 
dissidencia com o nobra ministro, a quem in
dividualmente tanto considr!r:l e estim:t, :~quem 
desejára ver por muito tempo :\ frente do go
'·erno, si este por ventura remo ... esse o motivo 
de d1verg"•3ncia. que o S(;'pa.ra de seus amigos, de 
seu partido. 

sen:\do. 

(.4partt.:s e c:n1.t~starücs .) 

.._era precrso em rar que o r ustre sen~dor 
por 2\Iinas Gera.es, o íllustre Sr. conselheiro 
Affonso Cdso, que o gabinete po1· certo n!:o 
<lesctenharã de ter como amigo, pela Talia de 
seu apoio. 

O Sa. D.\:ST.\5 (presidente elo conselho):
Sem duvida. 

O Sa. MonEm ...... DE B.uu=tos: - ••• pronun
ciou-se em opposição :i ideia capital do projecto 
do goven1o ·~ 

O qtle disse S. Ex. no sGnado! 

Que a sua opinião sobre o projccto, ora pen
dent~ da c:uuara dos deputados, e ao oual o 
gabinete ligou a. sua ;; rte, é conhecida. À 

Acha-o por uma parte defectivo, e, sob ou-
· s , inconven~en e e per1goso ; 

penaa que a emancipação póde effectuar-se. 
mediante o11tras providencias que no. conceito 
são-lhe preferinis. 

Quando o projectn fôr discntHo no senado, 
dará 1odo o desenvolvi~ento :i. sua opinião, 
criticara as disposi~ões que lhe parecerem des
acertadas, e procurará c1:nendal-o no sentido d~ 

· suas idéas ; cumprirà, em uma palavra, o !eu 
dever de repre.;;entante da naç~o. 

. Declara, por~m, que si as suas idé<Js não 
vmga.rem e cah1rem as emendas q~e formular, 

nãc: será. por falta. de seu voto, que o projocto 
dei:s:ar:i" de ser lei do E!ta.do .. 

M:ds que S. Ex. faria o orâdor, sem ser ~\migo 
do gabinete, se fos:->e senador, no caso de ser 
o projecto approvado pelo ramo ternporario, o 
mais • ) t t • !:: • , -

Iria alén1 desse ami.go do governo que elle 
tanto considera : não apresentaria emenda al-

rqu 
amigos~ 

u,i SR. DF.PUTADO:-Mas esse nobre senador 
esper<1. o p~oj eclo o esta apoiando o gabineto. 

O SR. MoREIR.o\. DE BARROs res;)onde que 
a posi~~ão delle como senador é muito differente. 
(Apoiados e aparte:::.) , 

.J:i antes de apresentar o projecto, o nobre 
presidente do co~selho teve o~~casião ~e reco-

oraJor· em a<;eumpto tão importante como no qus.l 
se empeuha.vam o~ mais elevados interesses do 
p:üz, era. não ter S. Ex., a uem o orador lou-
va:~n, a quem app a.u 1a. por ave!." aventado e 
trazido à téla parlamentar a questão, apresen
tad(J o projecto en~ termos lines, prineip~lmcnte 

o 
que f'itava a findar. S. Ex. declarou que niio 
podia ter outro procedimento, que não podia 
transigir, por mais procedente~ que fossem os 
motivos da opposição, por maii sinceros quo 
fossem os con!:ielhos de seus amigos. 

Appcllou S. Ex. para o ps.iz, e o qua fez a 
diss:dencb ~Deu-o primeir·o exemplo, que serâ 
um precedente brilhante na hi:;toria parlamen
tar do Brazil, ul3 :: acei:an~o a consult:l·ao paiz, 

O SR. MoRErnA DE BAmtos (contütttando) : 
-Aberta a camara. o nobre presidente do con
selho disse form:;.lmente no senado : « não 
posso aceitar discu~são na camara temporaria, 
porque a verificação dr~ poder(•s não esti com
pleta. >) A camara curvou-s.e silenciosa. a tão 
valiosa ponderação de S. Ex. 

O Sn. CAR:s"EIRO D.'l. C uNIU.:-E as tramo ias 
do governo. 

O Sn.. MoREIRA DE B.-\RRos: -Muitos dias 
se p:lssar·am, usando 11m e outro lado da camara 
dos recur~os parlamentares, que entendiam 
conuenientes. E' um direito parlamentar, quo 
ninguem póde negar ; o q no me cu mp1·e é ter a 
franqueza das posições. (Apoiados.) 

uan o enten eu a 1ssr onc1a que era 
occu.sião de vir tr·aier a S·. Ex. a re~posta. que 
por intermedio dclla. o paiz lhe dava'~ Só no 
dia precisamente marcado e solicitado com 
muita a.nteceden~.~h. com toda a solemnidade, 
por um dos membros mais autorizados do 
gnbineto. E porqn~; o .nobre minisLroo da 
guerra pediu a. discussão do projecto ~ · Porque 
entendia que esta magna questão, que agitava. 
todos os espiritos, que sobre;,altava todos os 
interessesdo paiz, não podia ser adiada por mais 
tempo e .se :whava preparado p ara clla. 
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O Sn.. CA:fDIDO DE 0LlVEIR.~ (ministro da. 
guerra):- E yós não querei-; discutir o pro· 
}ecto, quereis fugir dellt!. . 

O Sa. Mon.EIR.~ DE B..rnn.os responda ao no
bre ministro que estaria prompto pot· sua parte 

mo<;.ão, que acaba. de occnpar n. tribuna formu
lou sen pensamento da sBguinte maneira: a 
votação que vae ter Ioga r é urna votação polí
tica, que em se pronunciar contra. a· moção é 
amigo do governo. 

• em uv1 a nen uma a ou ~·os opa.'· c.~ • quando em 28 de Jnlho se apresentou igual 
O Srt. MortEm.A DE BA.u.nos .•• a não serem as mo<;ão nest:-. casa, que em semelhante questão 

circumstancias que vae mostrar. dcsappa.rece, ant·~ milll, a figura do governo, 
Mas, pergunta o orador, reatan:io o fio de ' pa1·a unicamente aLtonder â. idéa, do princi

seu discurso, porque vem a opposição trat.ar a. pio do sentimento que domina toda a. nação. 
resposta hoje, dia. aprazado pelo ministerio ~ (.:!Jloiados .) 

Para que pediu e!le a discussão~ Deputado de uma provincia li~re e sobrotudo 
0 SR. CANDIDO DE Qr.rncrRA. (ministro da depois que um dos chefes mais respeitaveis do 

- gu~rra):- Para que a camara rejeite Ott ~tppro- mr~u partido disse que elle podia, devia e que-
. 11 t . ria. a reforma (apartes)~ não seria digno do 

e' occ s, · s · aqui vo ar a. avor 
O Sa. MoREIR..l DE BARRos pede M nobr(! desta moção, o que importa. para abafar a dis

ministro da guerra. que não se impacient~. CU!;'.são do pro,jecto sobt·e o elemento servil. 
uem falla não lhe dia uta. o 1 ar absoluta- · · -

mente. S. Ex. terâ occasião de o reconhecer. emo.ncipsção por inJemnisação. Mas, srmhores, 
Certamente, entende o orador, porque inte- que indernnisação é essa '! E' a indemnisação 

ress~va ao governo como i cam(l.!'a e . a naçiio pP.cunhria '1 E' a indemnisação por serviços~ 
c n o · l ~\Ul estae vossas 1· eas, ( 1Ze1 o vosso pensa
provocou. Essa. resposta ainda no interesse de menta que me ter~is a vosso lado. Apresentae 
todos deve se1· breve o clara.. Provocando-:1 as vossas idéas na discu::Js·ão do projecto si que
como fez pensava. a opposição prestar um ser- reis a indemnisação .pela prestação de serviços 
viço a.o gabinete, porque -:-livrava-o de todas e eu não he::;itarei um só momento em espo
as d<>longas. (A.poiaclos ; ·muito bem da oppo- sa.l-a.s ; para mim essa reforma é muito mais 
si~ão.) adiantada que o do proprio p1·ojecto (Apoiados) 

Quando todas aa opiniões já estão conhel~iclas Si acaso fallaes de indemnisação pecuniaria., 
e o ponto de divergencia está firmado, que pro- desde ji declaN que votarei contra, porque 
veito traz para o gabinete o debate 1 as fi?-s.~ças do paiz não comportam semelhante 

R.. ANTAS p1"CSL Cn C 
O que elle quer ·é a 
jacto. 

a ot~.ros apa,· es. 
O Sn. MoREIRA. DE B.Al\R.OS continua dizen

do que ao nobre presidente do conselho interes
san, antes de dar qualquer passo, antes de 
embrenhar-se nas questões das pequen:~.o; chi
canas e d:1s pequana.s tricas parlamentares 
(apoiados da opposiçüo), !aber si conta ou 
não com maioria. (.:1poiados, nucito bent da 
opposiçüo e apm·t~.~ .) 

Isto, acres~enta, 1S o que tnmbem interes!ln. a'J 
paiz ••• (Apoiados, da opposiçcto .) 

O SR. DroGo DE V.AscoxcELL05 :-Isto é o que 
e irrespondivel. 
· O Sn. MoREIRA DE BARROs ..• e igualmente 

interessa. àquelles, que mais::i.dian,tados do que 
o nobre pi"esidonte do conselho querem o pro-

em:1 reso vt o am f\. e mo o ma1s ra.· tca. , 
aos que D:\dl\ querem, aora qu0, m"no:; adianta
dos, precis~m deixar o estado de ineertez~ em 
que vivem. Ainda para estes e preferível qnal
q11er solução ao actu::~.l estado de cou,;;as, por tal 
fórmn. tem o nobre presidente do conselho agi
tado o pa.\z com sna propaganda.. (A.poiados ; 
muito Óem, muito ;õem.) 
· Voz:Es :-Votos ! votos ! 

O Sr . .Alvaro. CaiDinha,.( pa,·a 
. uma cxpliêaçllo peisoa~) :- O nobre autor d.n. 

pretendo defender a politica. do governo. Temos 
a resalvar uma questão soda! e não uma ques
tão politica. Foi isto que disse, nesta. casa, o 
illustre leade1· da. opposição conserva.·1ora. e eu 
tomei nota. · 

Por mais que convenha aos -partidos dar a 
esta. questão uma. face politíca., V. Ex. h~ de 
convir que não estou na obrigação de ;~.ceital-a 
por este aspecto. ( 1lpoiados .) 

Vou concluir, porque comprehendo qual o 
estado de impaciencia da camilra. (A.poiados .) 

Sr. presidente, 1A annos depois da lei de 28 
de Set'.!rnbro, não podemos ficar est.acionarios; 
depois da lei que libertou 11. infancia, libertemps 
~.velhice; dl1pois. d,tlei que libertou o embryão, 

O Sn.. JosÉ MARIANNO :-Do cadanr. 

O SR. ALvARO CAMIXH.o\ :-••• sim, do cn.da
ver, o direito de ml)rrer livre; depois da lei 
que promulgou a liberdade do berço, proclame
mos a liberdade do ·tumulo. (.Apoiados.) 

O SR. F:&LlCIO DOS SANTOS (pela ordem) re
quor o encerramento dn iliscussão. 

O SR. AM.'..RO BET.ERRA requer que, si passar 
o requerimento de encerramento, a votação seja 
nominal • 
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O Sr. Ulysses "Vianna (pela o?·
dcm):- Sr. presidente, 6 natural que o reque
rimento de encerramento seja approvado (nüo 

i s'. . 
.As for~.as estão colligadas, e desde que se 

propuzeram á dar a batalh:t ó porque con:tam 
com a maioria provenient~ ~essa colligação, 
n~o so s r ue a . 1 1 

todos os incidente~ que por acaso possam agi
tar no debate. Suppondo, pois, que o reque
rimento do nobre deputado por ~lina;; sel'á 
approvado pela cama.ra. e conseguintcmente 
não podendo eu ter o meu turno <le tribuna., 
peço a. V. Ex. que se digne de, no caso de 
ser approvado . o mesmo requerimento, sub
metter- :i consideração da casa uma moção sub
stitutiva que, pelo$ termos em quü ell3. é 

.... . -

em que elle foi acceito pelei auctor do voto de 
desconfiança a moção que •eu tenho a honra. ele 
apresentar c um resumo fiel, synth.ese perfeita 
nao so o pensamen o o governo como o pen
samento da dissidencia. O governo disse acei
tar a questão de confiança em o debate franco e 
largo sobre o projecto 15 ;de Julho; e o nob1·e 
autor da moção da desconfian:ça 11or sua vez,aca
bou de declarar que retiraria a moção se o pro
jecto fosse sem perda d~ tem1)0 submettido à 
discussão. • 

Nestas condições, e não podendo discutil' 
hr amente or ue estou ela ordem entond 
que :~. mo~ão por mim ~presentada deve ser 
submettida á consideração da camara e votada 
em 1° logar. 

tda e posta em discussão 

.Jf Ot;l!O 

A camar:1. dos Srs. d0putados, agnard:mdo a 
discuseão do projecto o e 15 de Julh€> do anno 
passado, pass3. á ordem elo dia. 

Sala das sessões em 1.3 d~ Abril de i885.
Ullysses Y"ianna. 

(Cun,.~ultada a cantata sob1·e o 1·eg-ucrimento 
do Sr. F_clicio dos Santos, o 81·. presidente 
annunc~a que o requc~·imento foi app1·ow1do 
por 52 votos.) 

O Sn. JosÉ 1\L-\.RIJ..NNO: - Ni'lo é possivel. 
(Apow.dos e ntlo ~!poiados .) 

· . . : .urA: - ! · uma questão estas as 
duv1das t1ram-se votando-se nominalmente. 
(A..poiados.) 

(Ha ou~1·os apartes.) _ 

O SR. BEzERRA CAVALCAXTI r cquer 'a contra
l_)rova. 

O SR. Jo:n; M.\RL\::sNo r e:clama que 1·cqureu 
(!ID tempo a votação nominal. 

Verifica-se por votação symbolica que foi 
a.pprovado o requerimento de encerr~\mento. 

0rtn+; _ ..... ___ _ _ _ ., 

O Sa. ZAl'!A declira que não ha meno.:; de 
100 deputados na camara, e para se tirar a pro
va real é necessario fazer a chamada. 

. 
quem faz a verificação da votação é o Sr. 1 u se
cretario e este já declarou o resultado. (T1·o
ccmz.-se muitos a artes • 

0 SR. AFFONSO CELSO JuxiOR. (i o sec1·eta1•io): 
-Declara que das listas da chamada consta 
que ha 101 deputados presentes, que o numero 
de votos declarado pelo Sr. presidente foi real
mente verificado pelo orador-, que aliás podia 
ter-se , enganado pela quantidade de especta
dores que não permittem uma contagem re
gular de votos. 

Pede, portanto, que se sujeite a votação da . -

o ' 
fa.vor do enc~rramento tinh::tm votado 52 depu-
tados e contra 47, mas que podia. ter se enga
nada. Neste caso c m r nd c , .-o 
deve ser verificadt~. 

Vou snjeita:r a decisão da casa o requeri-
mento de votação nominal. 

E' approvado o requerimento; 
Votação nominal. 

Feita a chamada, responderam 

Sim. 

2 Leitão. 
3 Mac-Dowel. 
4 :Maia. 
o ornes 
6 Carneiro. 
7 Pompeo 
8 Anysio. 
9 Henriques. 

10 Gaspar. 
11 Alcoforado. 
i:.! Bento Ramos. 
13 Gonçalves Ferreira. 
14 Bernar-do de Mendonça Sobrinho. 
15 Anadia. 
1.6 Siriimbú Junior. 
17 Leandro Maciel. 
18 Olympio Campos. 
i 9 Coelho e Campos. 
20 Guahy. ' :_ 
21 Pinho. 

rauJO es. 
23 Accioli Franco. 
24 Castrio to. 
25 Francisco Belisario. 
2G Coelho Almeida. 
27 Bezamat. 
28 Alfredo Chaves. 
29 \Vet·neck. 
30 Andra<.le Figueira. 
31 Prado. 
32 Moreira. de Barros. 
3:3 Rodrig-ues Ah'es. 
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36 Cintra. 
37 Corrêa. 
:38 Diogo. 
:39 Penna. 
40 Marcondes~ 

a :i ares. 
42 Chagas. 
43 Antori.io Carlos. 

45 Pcnido. 
::.-46 Luz. 

47 Soares . 
48 Felicio. 
49 Peixoto. 
50 Costa Pereira. 

Não. 
f Satyro Dias. 
2· Pimentel. 

4 Costa Rodrigúes. 
5 Gil. 

7 Antonio Pinto. 
8 Miguel de Castr·o. 
9 Caminha. 

maro ezerra. 
H Dantas Góes. 
12 José Marianno. 
13 Joaquim Ta\"ares. 
14 Segismundo. · 
15 Ulysses Vianna.. 
16 A. Siqueira. 
i7 Ribeiro de Meneze;;. 
18 F . de Moura.. 
1.9 Prisco. 

21 I. de Araujo. 
22 ·carneiro da Rocha. 
2 antas Junior. 

Sessao em 13 de Abril de 18~5 327 

tamanha s. :mciedade da camara. exigindo uma. 
solu9ão immediata. e esperando pelos resultados 
deste. debate, que eu não viria á· tribuna si 
acaso circumstancias especiaes. e· de elevado 
alcance para o meu partido, não reclamassem 
aqut a min a presença nes e momen o. 

Nós os republicanos, na posi~ão excepcional 
~m. ~l. ue nos a~ba;mos collocados entre_ os dous 

mara. não temos, cumpre dizel-o desde já e 
com franqueza, motivos previos. fixos ou per
manentes que determinem e assignalem um 
motivo de preferencia, na escolha entre um e 
outro !&do dos que apoiam a monarchia._ 

E· por isso mesmo, é em virtudê dessa cir
cumstancia singular e caracteristica, que nos 
julgamos forçado.<3 ::~. dar o nosso voto, não sym
bolica.mente, como o poderíamos · faze!."' em si
tua ão divel."'ss. mas motivado a oz ex lica.-
ções claras, quando, se trata de uma moção 
como esta, ctue contem na sua expressão um 
a.lcance de incontestavel .gravidade. 

colhem para o debate o campo esteril dos velhos 
expedientes, em que um trabalha para se con-

, . se do o-ov rn ao m s 
que outro esforç:~-se par·a. adquiril-o ; emquanto 
fôr esse o campo dessas contendas partidarias, 
que apenas destt·oem mas não edificam, nós os 
republicanos, prefe~:iremos a. posiçií.o neutra, e, 
tanto qu:).nto fôr possivel, de espectadores in
difrerentes entre os Jous contendores. porque 
a.s lutas dessa natureza não se caracte.-isam 
senão pela sua inutilidade. 

O Su.. PR.UDE~TE DE MoRAES : - Eiacta~ 

24 Zama. ·francamente transportada. para o plano elevado 
25 Leopoldo Cunha. em que se debatem os principias, em que ~e 
2o Juvencio Alves. definem ideas e em que se descortinam os in-
27 Valdetaro. tuitos ; então, a. nossa conducta é outra; então~ 
28 Bezerra d~ Menezes. esse mesmo acontecimento, aliás extraordi-
29 França Carvalho. nario e tão r~u·o no nosso paiz. determina uma. 
30 Martins Francisco. posiç~ão a.cth•a. e aconselha-nos a intervir reso-

- 3i Campos Salles. lutamente em fa.vor da idea que se achar de 
- .... 32 Prudente de :Moraes . hm·monia com o nosso pensamento politico. 

3:3 Alves de Araujo. Os Sns. PRUDE~TE DE MoRA.Jo:s E ALv.mo 
34 Schute1l. BoT ELHO :-Apoiado, muito bem! 
35 Mafra . 
36 Camargo. O SR. C.UIPOS SA.LLEs:-Dcsde, portanto, que 
37 Salgado. o ..,.abinete de 6 de Junho, apresentando o seu 
38 Itaqui. pr~g-ramma,~fis.ou a.h~ cor~josamente ':m prin-
39 Maciel. cil)io do ma1s puro hber<thsmo, como c esse da 
40 Dianna.. emancipação dos escravos, não nos seria mais 
41. Joaquim Pedro~ ltclto manter o Sl encw nem ao pouco ::- uar ar 
42 Candido de Oliveira. a neutralidade, porque esse me.~mo principio 

..__ 43 Alvaro Botelho. està a. chamar.:.ncs para. o combate. 
44 Carlos Affonso. o partido da. democracia pura., o partido re-
45 :Montandon. publicano que pede ao princjpio ~a ~iberdade_a 
46 Maris Gúia. solução de toclos. os pr~blema~, soc1aas, pol:-
47 Affonso Celso Junio1·. ticos ou econom1cos, nao pod1a, sem o m:us 
48 Andr·ê Fleury • lamentavel absurdo, abrir uma excepção tão 
49 Leopoldo de Bulhões. odiosa e tão r epug-n :mte quando se trat.a. da 
50 Augusto Fleury · _ . libertação dos c aptivos (opoiarios , muito bem.). 

o Sr. Cam.pos Sa.lles (m.ovinz.en.- Portanto, desde que se proclB.mou o principio 
to de atten.çao, silencio) :-Sr. presidente, e . da liberdade do trabalho, nós os republica.nos 
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entendemos, desde ·' logo, dever prestar-lhe o 
nosso ~poio, a nossa franca atihesão~ porq.ue, 
embora enunciado p'élo governo, nem por 1sso 
deixou de se achar contido no co:nple:xo das 
nossas asp~t·açõe~. por isso me~mo qu~ é uma 

. . ' 

Sr. presidente, quando o a c tua! g.abinete 
dissolveu a C<lmara. p:u·a consulrat· o pa1z sobre 
uma uestão de tão assi nalada o-ra.vidale, como 
é essa. da l'cforma o elemento serVl , nós que 
temos como norma invat·iavel de condLtcta o 
respeito absoluto á. consr!i~neia popular, en
trá.mos no pleito, não com o pensamento predo
minante ou com a preoccupação exclusil·n. de 
""anhar el :ições: mas antes d·} tudo co"in o de
~ejo de e.s:.:.la.recer a consciencia pul)~ica e Ot·ien
tar a op1mão para que o pronunt~tame:ato d!L 
nação pude~se ser tão correcto como o exigia a. 
propria :aatureza da consulta. 

O SR. PnunE:'\l'E DE MoR.-I.Es:-Foi por isso 
que pleiteàmos as eleições em conferencias pu
bliclls. 

R. .\~IPOS .\LLES:- ntão, O nosso pri
meiro cuida:lo foi diz<•r frãncamente áqu·'lles 
que ~inham de pronun~iat·-~~ sobre ~s . no~s"LS 

deveriam dirigir aqui a nossa conduda. 
Na imprensa e na tribuna das confer.:nci~s 

publicas affirmamos com clareza as noss:ls con
vicções. 

Emquanto os outros partidos hesitavam ainda 
sobre a attitude que lhes convinha tomar no 
pleito de 1° de Dezembro, emquanto manifesta
Vt\m elles duvidas e receios acerca da po~ição que 
lh.es cun:prL~ ass~mir perante o c.o•·po el··~itoral, 

eleitores tem os seus interresses vinculados à 
lavoura. e por isso julgo-me ãutorizado a dizer 
que represento aqui os votos dos proprietarios. 
Portanto, si de. um lado se diz, como na moção, 
que os proprietarios não pódem prescindir da . . - . . ~ . 

' questão do supposto valor.dos sexagena.rios. por 
minha. vez posso dizer -não, os proprietarios 
não são intrausin-entes, nem fazem uestão 
disso, pois que clles bem sabiam que cu não 
vinha susteuta.r aqui outro principio, e todavia. 
outorg~ram-me oseu mandato. (Muito bem.) 
Foi d~~ste modo que cheguei a adquirir a con
iiança. daquelles que me elegel'am, e, repito, 
hei de desempenhar-me do comprõmisso. 

Para isso não pouparei esf~rços. 
O Sn. MoREIRA DE Rumos:- Eu como pau

lista applaudo o nobre deputado. Não sabia que 
o seu vote tinha esaa si o-nifica. ão. 

O SR. CA)rpo:; S.-I.LLEs : - Si o nobra depu
t<"l.do entendP- que póde respond,3r aqm, em 
nome dos eleitores do 2) districto da nossa pro-
v1ncta-nuo- consu · e1 a ao pa.lZ pa o go
verno, eu declaro por minha vez que sinto-me 
no pleno diraito de r~sponder -sim- (mt!ito 

pressa sancção do i 0 districto. 

o· SR. MOREIRA. DE 8.-I.RROS :-Fico sabendo. 
Eu não faço senão :1pplaudir o nobre depu
tt\do. 

O SR. Pn.unENT}~ DE :~roRAEs :-O nobre d~
putado nem pôde pensar de outro modo, porque 
presenciou o pleito na nossa provincia e sabe 
que nós nunca ocultamos o nosso pensamento 
sobre esta questão ou outra lj_Ual uer aos elei-

1- Ih ores. ~ Ut to enL) adhesão ao projecto de · ::>de Ju o. e em pre-
sença dos eleitores ratiíicámos esse compro- (Occupa a cadeim da p•·esidencia o 81·. Af-
misso. (onso Celso Ju.nio;·, 1.o secJ·etm·io.) 

- as~ Sl 01 so re as ases a.mp as a rau- O Sa. CA.)lPOs 8.-\.LLES :-Si ha, Sr. presi-
queza que estabeleceu-se a luta, si foi assim dante', uma questão neste paiz, que pela sua ex
ne.sse terreno de irreprehensivel l 0aldnde que cepcional grayidade, devesse e:úgir tregoas a. 
os candid 'tos republicanos :0:e encontraram nos todos os sentimentos pat·tidarios, a todas as 
comícios ~om os seus eleitores, é b"m claro paixões poli ticas para só pe,lir conselhos aos ea
que tt·iumphando, .. adquirimos p~rant.e as ur- timulos do mais purJ patriotismo, si .ha uma. 
nas um compromisso. que aqui devemos hon- questão desta. ordem, épositivamente a. qúestão 
rar. (Apoiaclos; muito bem.) O voto dos llO:';i;OS d:~. emancipação. (Jluitos apoiados.) 
constituintes de\'C >:er reproduzido nesta ca- Eis o motiyo porque nós os republicanos não 
mara em tod 'L <t integrid;(de do nobre pensa- consultnmos as uab:ões e os interesses de 
ment? com que r.oi levado :i urna. Eis o que qual<1uer natw·ezt~, n1>m indagamos da origem 
constt~ue para nos ~rn d~vc~o, qu_e proc.:raremos da medida. que provocou esta mo~~to,para darmos 
cumpr1r com a. m~tx1ma dechcaçao. I o nosso npoio desinteress tdo ao gabinete que 

E', pois, evidente que o nosso mnndato com- tomou o comt)romisso de realisal-a. Pr.eoccu
preh ende o principio da. emancipação dos es· p:-nos a~tcs de tudo o futuro da. _ratr;Ia, que 
cravos, t~l como fôra exposto como objecto de nao podera ser gt•an~e e~ qu:~;nt? nao fot·, pelo 
con~ulta a. na ão · :> • • rocesso da ema c1 a .ao 
duvida que assumimos perante o eleito1·ado 0 taculo ao nosso progres~o. (Muitos apoiarlo .~.) 
compromisso de vir sustentar na camara esse Eu voto e commigo os meus corrcligion~<rios 
principio. (.:ipoiados .) políticos com. assento nesta c~1mara .contra a. 

O SR Jo- 0 D•''T F . E V E , moção, poL·quc nlém de todos os outr_os motivos. . ..._ ,,.., As rr.no.- • • x e re- 11 h 1 ' f t 
Presentante de u d" t · t - 1· • 1• . e a se a.c a em comp eta e mam esta con t·a-. m Ls rtc o agr1co a e c os ma1s d' - • · · · d · 
1mportantes da sua . 0 · ·. 

1 
tcc;ao com os mtuttos ate os seus propnos 

llr vmct<l. . autores. 
O Sa. C.UIPOs SALL~s:- E visto que o nobre Os nobres d npu lados apresentam a moção, 

de.~utado faz .refnrenc1a :i essn. circGmstancia, no:a-::- tel"mos err.. que ella se acha concebida, 
a~l<\S verd~de_:ra, e~t de.,.·o :lCrescental" que, na . porque, segundo dechraram. pensam que é 
nrcumscrrpç~o elettora.l que e u r epresento, a preciso tr,wquillizar o espirito publico, é na
grande ma10r1a, senão a quasi totalid~de dos cessario restituir a calm:1 ao paiz..:!: Mas, se-
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nhorcs, o que rpter, o que pede o paiz l':Obre : - o Sn.. PitESIDZXTE dá, para amanhã, a se
esta grayissima questão ? O pai;: q uor escbre- 1

1 

guinte ordem do dia : 
- ccr-se pat·a t1·anqu_illizar-sr~ ; o paiz 'l ue:· sahir ' _ . . 
do estado afiiicti-;o das duvid3.s e incerte:t.as, Votação do p:u·ecer n~ H0-1885, relativo em que tem-se acha.:lo ató agora, porqu~ é la~ 1o districto da provincia do Rio ~,Çil':J.Ude do 
e:s:s.ctament•' esse .estadr~ :qu•a g0ra a. <Jeseon · Norte -_. -
fiança e espalha o tel'ror. Si, portanto, sois Eleição das commissões. 
sinceros, pedi antes c1ue se s.bra. o debate. 

Não nos illnd:.tmos ; o paiz uer o deba.te Discussão dO parecer n. i09 de 1885, que 
- -, -

• t.,;. • o 
deputado pelo 1° districto do Ceara•. 

1a. di;;cussão do· projecto n. 48 a, de 1884, 
sobre emancipação dos escravos. 

L!}vanta-se a_sessão ás 4 horas da tarde. 

amp o, quer a. lS '_~uss<:~.o larga e sincera, a 
unic3. quo pódo oscl::l.recet· e orientar a opin-ião. 
Só :.tssim elle poderá rr~n.dq"uirii" n. calma e a 
tt•an!lHillidadc, e sa.hir do estado dn perturba
ção que é a C()nsequencia i nevitn.Yel dn. n.gita.
ção que o corpo soci:Jl experimenta nestes 
períodos de- transicção. E 110 emtL'..nto quereis 
o silencio. negaes a (liscussão ! {..--1 1iuiado:>; ., 
m,úito bem,.) -

O Sa. AFFONSo P.:~:::-::o;A : -A 
fun ,,mentação ·eit~t n:J. tribuna 
a V. E~. 

O Srt. C.nrPos SALLE:S : - O c ue acabo de 
lZGr,J r. pres1 en to, é o qne sa dapt·chende 

elas palavt·as dos proprios autores tla moçãG. São 
as suas pro prias declat·ações . ... 

R • .: FFO:::-:so E="XA : - Nós mtel·pretn.-
mos o sentimento do p:1iz. 

O Sa. CAnLos AFFoxso :-Nós temos ig-ual 
direito. 

O Sn.. CA:"~rPos. SALLES : - Quanto a nós. re
pito, que1·emo:> :\ discu;;são antes de tudo. Haja 
oppot·tunidade par-a quo c:~.la um possa enun
ciar com a nc:cessarin. :1 mplitude todo o sen 
peasamento, porqu~ :u; cla.sses intr!ressadas, o . . . .. -

CO:.'\TE5TAÇÃO E DOCU)IENTOS .1..PRE{E:.'\T.-\.DOS PELO 

~ s : • iiO D.-\. CU:'\H.-\. RELATIVOS 
A :ELZlÇÂO DO Ô0 DlSTil.ICTD DO )!Alt.:\.:.'\llÃO, A. 
Qi.iE ~B •.t;~FEl\E O P.UU:Cl:;R. N. :J.ii-1885 

August!)s' e dignif!simos Senhoras represen
tantes da Nação. 

e1·nn. e esra augus a cam:1.ra, vem o r . Ma
noel José Ribeiro da Cunha, cidadão brazileiro. 
resi ten t:~ na. proYinc:ía do Maranhão, e candi
dato ao log,u· de deputado á ass~mbléa geralle
gi:-;là.tiva pelo se~to districto eleitor~l da mesma 
provincia., reclama.:- contra o diploma que a. 
junta !lpurador:l do referido di,;;tricto conferiu 
ao candidato Dr. José Vianna Vaz, e protestar 
contra a validade dt;sta eleição, cujo resultado 
seria omro, si não tivesse sido empregada a. 

: . - .. . 
que a mo.i01·ia pn:rbmentar deseja. dar à. uma 1)arochia que decidia da sorte dos candidatos, e 
questão que t9.nto tem agitado o cspirito pu- 1)oderi:~ a.Jter;tl' e de facto altet·ava., o e:s:ito 
blico. ·_:1_ oiar.los. defi.niLivo do nlcito 

_1 ·estas ctrcum_stanctas • . nós _os republica~os l Como se ve do diploma conferido pela junta 
nao t~2110S q~e mcbgar n~.;or1gem d~ m?çao. 1 apurn.dot·a do sexto distl.'_ic~o~ o Dr. José Vianna 
nem t,to pout.O d~ ~rocedcnl .. :l. d:J. medrd t ltlle ~ Vaz obtl~'\"e no 2J es~rutm10 401 votos, e o sun
r:r~~oc~u: temos, .s:m,de votat· ;onlt~·:1. ella po~as plicantc :3i8_vo~os, h~ vendo a Ífl.\'0!' do. primei~o 
Ia~oe_squ_e r:sumHl::l~lente ~~a~o c:. ~ e:s:p(:r ·. LJU ::..pc_nu.s a mmoru1 de ~3 ;_ m~1s sem d_uv1da, outro 
su?st:l.nctn. e:~sa m~ç.to, o~p.11nmtlo ~ dc:;;CJ O de scrta o resultado, st ttvesse ha.vHlo na pn.ro
entm· _o debate. reLtuz - ~e n.s propo:·çocs d? um chb tl~ Santa Tlterezu. do Pot•to Franco, co
~x.p;_d : e!lte ~mpt;og-ar:o. p:'l.r~~ ~rç·!:· ~ r:·0 t.1~ada. l n~:trc_:~ da I~pe1·atl'iz, pertencentl' . o..o mesmo 
do -=- ~lnneL. Slmpl, s qne:ttao de oovetno. dlstrl.cto elenor"ll, o segundo oscruttmo estabe
( :lp otad os c apa.i·tc . ., .) leciào pcl:t lei. pois na.rtuolla pn.rochio. estav~ 

C1·eio t2r definido os nossos intuitos e accen- presente c prompto par;~ a cleiç;1o~ que devia 
tuado o pt·incipio quo de\re reger a nos;;:L con- tot· logat• no J.ia. m,tr~.:atlo p ,n·a. os te n.t·. to, o 
ducta . E' uma quesliio de conscienci:t, ·~~ um corpo cleito1·al, que se compõe de :1.30 eleitores, 
dever de lealdade. dos qn::-.cs jú se haviam mn.nifest.'ldo em favor 

Finalmente, Srs., votamos ,_~ontt·a 0 moção, do supplicn.nte quasi dous terços e com cujos 
pm·quc clla ó mai::; um embn.r~tço oppostõ à voto . .;; ser-lhe-h~ de certo confe1·ido o diploma. 

- - ., . .., -- t ) • i 11 c m- 1 i i ·i i ~ 1u~ evo _ o0 a.r ~o ta. 
batel-a . E f; t outr~ fô i·a. a nos ~a eonducta, o i '' ele Dezembro do n.nno passndo, obtl!ve o su-p
qnc se _pode ria. rlizel' uestfl. bandeira t·epu- plicante naqn~lle districto 400 ''olo~, o Dr. 
blic;:na. qu " devendo ser\'Ír par~ conciuzir os .losri Vianna Var. :l4ô \'otos, c o Dt•. Iza.a.c !\{ar
~olrl:1dos da da;no~r•lcia ~~os eomb:ü••s d:l. liber- tins H.ois 146 votos. Foi o sup plicante o mais 
dade. viess~ 0t1Lt·e t:l.nto aqni pat··~ cobrir o re- vota.do tlos candidatos, m3s coJuo nenhum dell_es 
dncto cln. escr::widão ·?! (Jltt- i!u bem.. m uit'J br.!m. rettnisse a maioria absoluLa. tivcr <'l.m d~ entrar 
Applatt :~os- O orarloJ· 1} -viDa·mcnte ("elic t:lrv.lo.) em seg undo cscrutinio o S\!pplicante e o Dr . 

Tendo Sr. Bezert·a C:w::tlc:mLi r etir:1do o seu José Vbnna Vat. • 
r eq no rime nto para pl'orogaçiio . da sessão, o 
Sr. presidente l0va.nta a ~es5:io por estar dada 
a hora e a.di:l.da a discussão. · · 

v.u.-42 

O prazo para o segundo escrutinio ô de 20 
dias nos tel'mos do <trt. 18:§ 2.' da lei de 9_ de 
J<1.~ciro de 1881, pois fazia-se necessario q_uc o 
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juiz de direito, que presidiu 'a. :tp~n·a.ção, re- 1 tando cssn. comarca. da c::~.vital mais de 100 le
mettess_e os avisos p~ra o 2o cscn1tinlo d_irecl:a-j gu_~~.s. OSjlel'Íofico_;; da mesma. capital, pouc9 ~B
ment.3 as mnsa.s elmtoraes e pelo eorJ'elo, sob po~s do aw. lll:l.t'C:l.dO para o segundo escrutm10, 
registro, ::.t.fim de haver c0rteza de que esses I public;w~ru que na lmpG:atriz não tinh~ ha
~visos chegariam opportunamr.:ntc a seus des-:- li vido eleição. sendo impos~ivel itue essa tivesse 
tinos. _ - tido tempo do pot·eorret· :1 g!'ande dist.m:ia - que 

do P~•rto F.ran<~o, comarca ela Imperatriz, 011d.e procedencia daquella noticia. 
muitos elcitot·e:; repelliam a. c:.>.ndidatur:\ do ~ csc:mdalu e ~ indigna.çcto, fl'to e;;ta f;·aude 
Dr. José Vümna Vaz, e com bons fuuda.men- 7,m•ca qne mancllon o JJt·ocrsso cl itm·al em 
tos se podia suspútar a derrota. tlest~. foran1 en- todl'l. a provinci:l, foram àe o:·àGm tal, qn~ um 
trcgues ao cidadão A.lcibiade;: de Ag-ui~n· e Silva. membro c!a aros ,.·rnbléa. lr!gi.slativa provincial, 
esct'ivito de orphãos do tct·:no do Ccàó, que se que agora fuucc1on:l. pedi!l informação ao go
achava. no disr.rido pleiteando a eleição !JOL" par- Y\~rno ; e o propt·io I)Scrivii:o . Alcii1iarles de 
te do referido cnndidato Dr. José Vi:•.nna Vaz. Agni:J.r e Silv:-t. q U•) é lUf!rubro daquoll.& cor·po

Em vez de ser enviado aq uelle aviso dit·ecta- ração, confessou q uc !'~almrnte haYI!I. sido o por-
. , . · -· · · ' utd L' dos ::w · 2 '' · · 

do Codó, donde o lev~ram para a Barra do Cor,1a- da mQSa. eleitor 11 da Impera triz elle o remcttêra 
com immen~o cir~.:uíto e dahi, ji nos ultimas por pessoa de sua confiança ! 
dias do )l'azo, ara a arochia. .:e Santa The- De man i u 
reza do Porto Franco, ond0 fot entteg-1tc ao Bons, que dcvêra ser o fiel d:t balança. a ga
,juiz de paz, presidente d:L mesa eleitoral, nas rantia de todos os cn.ndída.tos. o g-uat·da da lei 
vesperas da eleição ! e d2. J?Or:~lidarl e à~ pr_occoss~ eleitoral, foi elle 

como s1 .Ja não osse emms seme :mte P · r; , qur>. con -r; uru m~ns e tC:t:tmon e pal'a 
estra.tagema, o mesmojuiz de paz da Impet·~triz a fraude. entr·•Jg-:mdo os avisos P::tr:'l. o novo es
abafou o offiáo, e simulando mudnnça: no edifi- cru tiniu á um cabalista, n.o ag•;nte do m:1is in
cio, da Camara. Municipal, cujos ruo\•eis 0 res- tere•sado de todos os candidatos, d:1.quelle c1uc, 
pectiro presidente fez passar pa.ra outra casn., apez~tr do bafejo ofl1ci:1!, cm·ri~ mais risco. ela 
levou a entreter o corpo eleitoral, que ha àbs de:!'~~a, como o re:mlt:tdo final da olr:1ção 
estava na vilb. i espera da convocação. todo · vc1u cle1nonstrar. 
aquelle dia sem d<tr a menor demonstrac;ão 1\ITo tl'ata o supplicante 1lr~ outt·os factos, sem 
de qu•·: havia recebido o aviso. de m:meira. qu<J duviàa g-r:~.ves, eornoo roubo dos livros da ü-...-
à.s ~eis hor:1s d:1. t:u·dc declaroi.: que _nã~ podia mara 1-.Iunicip·:l chf B:tml do Corda, d~ ue 

grande minoria do Dr. José Vianna Va:r. . 
.. 

O supplicante sab~ que al,: i eleitoral não r ss 
Semelhante fraude colheu o r esultado pre- tabeleccn prne•·itos ;). Augusta Camara do

visto, obtendo o mesmo Dr. Josê Vianna Vaz n(l. Srs. Dcput:.l.àos !J:i'.ra a y~rifica c:;:To dos poderes 
a.pni"ação do s~g-undo escrutmio 2:: votas de dos Retl:" membros, qllu elhl. resoh•e souet·o.n~
maioria sobre o snpp1icantc e ~s;;im lhe foi mente :mas o legisbdor· deixou iwpr~sso o setl 
conferido o almejado diploma . pens:nncnto no ~u·!;. 2:3~i do decreto de i:) de 

A exposi ção qu•! o st:pplicautc acab::t do ~\gosto de 18:31, que cl•!Cbr:t. nnl1:':1. a .eleiç:lo. 
fazer•, e comprova com os do~.:umcntts juntos, c 'luand.o inlor,· r·m fJ'a:l,Je, tluc tll·eju.1icpto o re
com outros que acompanham :1 l'c prest~nlaç:1o s ult •do da mesma elr.•ição, como a de que s.; 
do el t::itorad•) da comarca. da. Im pe1·att·iz. con- tr:• t:1, porq uau!o a volaçi'io do collogio da Im
vence que er:l. n ccessario a eliminação do col- pcrs.tr·i/. pod.ez·ia alt·>rar a n.put·aç~o find, ~ d~l." 
legio 0leitora.l da freguezia de Santa Thereza do n:1o a.9 Dr . José Vi:1n11a V a:-:, ma.; ao suppli 
Porto Fr~1.nco. por não bastarem para o diploma c:;.u i: e, o diploma de cleputado. 
do C8.ndidato Dr . . Jose Vianna Vaz os meio;; in- I . . . n 

debitos, de que useu <~. administração d:t p:·o- A ~g-~atos e DJg-~tENtmos ~~·s . .~._·,epre;;cn tanLe~ 
vincia.' licenc~iando o 'uiz substituto da cauital da ~aça.o, 0 Sll ppLca. IJlO nao \"em· recl':cr r·r :L 

r. · irmo oares da Silva, pa ra it' em com- .- . : 1 ' : -

missão á vi!la de S. Francl;.co. ondo re~ide sna. se \':'l.nt·•joso par::. si. mas somente o q ne prc
familia. plr~itear por parte do · Dr. José Vi ann.s. sc.rcve a lei , (J impõem a moral e a indole dus 
Vaz ; demittindo 0 c:J.rcereiro de P astoS- Bo.ns. instituiçõ:!S livres t j ue r:os reõern . Rer1u0r·. por
que r ecusara votar no me;.:mo ca ndidato ~e roin~ tamo, apcn:Js que sej a decl:1rada. nulla a eleiçii.o 
tegrando-o apenas . a demissão convenc0 u-o de do Gu (Hs tr·ic to . Ser:i um e::;:omplo de grandt~ al
q ut: er8 necessario :servir ao poder; e muitos cancc politico. de g ar :m tia para todas :1 s opi
outros actos qne occorrerrm, mas qne n :To niões, e ~eg L:_ra.uça pars. todns os direitos . 
~podem s~r pro,·a.dos por deficiencia de documon- Quê os ea.n t!idatos r·n 1.r om em novo cornbtes 
tos officiae:z. 1 com :l.rm::.s ig·uaes, liem o cot·tejo _ daquelle, 
- Que a fraudG da '3leiçã:o c a Impera. triz era I meios que o direito ,e a moral não à pr·otegem 
facto planeado, basta. attender-se a que, dis- . e ven~a quem obtivcrassympathias.popularos, 
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e n~o o que t~\·~r ~ corag-em de e:s:torquir avo- I commcndadas n~ lei, e emcima de uma. dos me
ta.çao;:que !\ ~e1 e:ng-e espontanea. e hvre. s::s c:;llocada a_urna, e tal-apparato não era. 

Nc:';te::: termos. o supplica.ntc com o mai$ su- outra cousa. -_,mais que escandalosa illullão ! E 
bido respeito, pede a y_9s, Augustos e Dignis- por·que a ca~a. alugada pela_ carnar-a ao capitão 
!iimos Sl's. Rep1·•~sentànte:s da Nação. sejtt de- .Manoel H8r;nw Alves Pere1ra, e. onde funccio-

da no dia_ 10 destrJ_ mesmo mez depoi,:; de alli 
t~r f~ncc10nado a .Juuta revisorll. dos jura.:.los, 
süa. a rua Gran,le, a ual havia sido desJ"'nada. 

Doe. u. 1.- lilustrcs c dignissin:tos SrB re- p::: ? go\'erno a provmc1a para os trabalhos 
pt•cscntautcs d•~ U:.1.çio. elclto!'aos n. a de ~oiim ,é_ :i rua da Paz ; pare- : 

0.;; abaixo assi:;n::dos, fn.'l.rmdoiros. criado- c~u aos a~m~o a.sst~natlos que esta transforen
res prO'Jrietat·ios e toàos clcitore,.; dtt -paroc:hia I era c:::.recw. (!e aec~r~o ent~·e o presidente d:~ 
de s~:.nta _There:r.a do Port~t:raneo, coru;u\;;1. dn. ~~~;·~ pa.ro.cbt.al c o JUlZ .de dtreito~ ::a fór~:ado 
ln)peratnz , desta provwcm do 11~2-r:lntü:il), ~ .,.

0 
lo a:t._ ~9~ do ~ect cto9~· 8 ... .1.:;, de 13 de . 

usando uo dit·cito que lhe,; é outorgado pelo :\. o..}to ae ic.8~, 0.~H~O de -- de Dezembro de ·· 
art. 1/~l n. :=:o da. Constittlil~~ão do fmnerio e 1~~~ .e n·~ste se_n~uo os ?o~s f,·.dlados m~sarios 
1é:s em vigor, v•:lm ante osta augusta. ~amara. d:n$'lr:un :.to JUl~ de dm~lto _interino o offi

ar ·• ·n.rio violento e cw JUnto, por côp1a, do qual na~ co!h~ram res-

camal'a ';m por<l.!'l n :: .-... " ,e: ' ( nel.· na f<\.lla''" "\ d ~ t R :: 
anno ultuno, tl\'Or~m ue n· a. se.;undo r·scrtt- 1 , .... c;, sa 0 .enen e "?lJm, quer em 
tinio os c~andiclatos. Drs. 1'la.noei .}(.:'e Ribeiro I ~~r.~~~~j1a'·'r~er lo~.a.l ~entro do ~lstricto. (aviso 
da Cunha e .1osé Vir .. nn. a..Vaz, o quf:l tet·i:t ucon-. ~ , ... Cl ·, e p:-.. a lsto os aba1xo ass1gnados 
tecido no dia 9 do ?\I:J.noil'O corrente. si, a procurar:un. 0 ern~en~lO d_? tenente-:-.c01·one r Sil
apurs.ção não tivGss0 sido el~ectuada no clia 5 v.~n~. Fra_~clsco, ~lbeu·o ~o~res,_ pa1 ~o fallado 
e portn.nto no dia "25 ter-se-ia concluído de- P• c:stden[e da r1:o~a., ma~ na? fo1 pos~a vcl demo-

, ~ · vel-o ao cu.:np•·tmento cl'\ le1 t 
fini.üva.mente ~l. eleição, e o repre:mntante por ' ·. . . ' · 
este 6" districto seri:L aquelle qu•) ob~ive-s;;e Augustos e d1gmsstmos senhores represen-
ma.:ol'ia de -.o tos, e em devido tempo. tantr::s da naçilo t Os abai:~(l <\ssignados, pa-ra 

Jla.s, ~ug-nst.os e tgnts~lmos sen!1 r·:s; · s
sim não foi possi\·el acuntec:er, por isso que, 
o j1Üi; dr; P'' z mais votr~do r~apitão H.ayr.nundo . . ' . ..... ... "' ... • 
muni::açfío ot!:ici:J.l, doct-imento n. 1, no dia 20. 
d~ que a üllada :1.pnra<;fl.o !'.e vet·i!hnra no dia 
5, c assim o sc~~undo I'S~rutinio tori:1 Jogar a. 
25~ occnltou-~t, dando logar a se n:lo verifh~ar 
a eleição no prodito di.~1. :5 do con·cnte met. 
do Janeit·o. 

l'a.ra. mclhot• ill tidtl' a IJ:··a Cú elos a.h<~ixo a~
Sl3'1"~~dos. tl~c\:wou \~eri:m1. '7 h\)t''~" d•~ \"1.\\\\\\~:1 
•lu ref,!rido di:t 20) aos mc~· il·ios natos da 
mesa vm·o~h i;'l.l os Srs. tenantf\ H.ay1~:unc!o 
de Souza l\Iilhomem, prim0i1·a supplentc dos 
qn:•tro juizes ch paz m~t!s yotados, c (J clcitn1· 
;ioiio Pcreh·a Lin1a, segum!o snppleutc. (JilC, 
·a ca~a. des~in:td:~ pa~·~L o" trabo.!hus eleHer:1cs 
•JUC se f:u·i:un nu !'~ferido di:~ :?-5, ct·a ~~ do pt·o
priedade do t.c n ~nte ?-.h:io:::l. An.tonio d~. Hoc :1:1. 
\.O 1n1:- nss1n1 quo :1. c i ~;a . ... L.. ~ 

hor::<s da. .:n:1.nb.il do bllado dia. . 
Dcbo.ixo de uma scmelh:mte declaração que 

lhos parc,~cn sincera, p:tJ':J. alli se dit'i~·it·am 
os abo.ixo assign:,dos :'t hora ind!cad:1 • ond·~ 
::<o dn•norararu · a.té ;is seis e m.:~ias hor~s ela 
tnr~lo, qt1anào a inst:tncias dos ja fali:1tlos m.Q-

- sar10s dee!arou-lhos por ultimo ~< não t t: l' re:.:e
bi,lo commm1ic:.:.ção :>.lgmn<L otiicial e que, por
tanto, não procedi:t. á dita ele1çã.o>~ verdade se
ja que u. cas;a do tenente Rolim se :l.cha_vn. cuu
VGnientGmente mo,biliada, com as divisões re-

m lhor r var t. ua.nto •êm · 
j ~:~í:inc~ção ju_r~d:L o pr·oduzida_.iudicialmente na 
c1nade ü·•. Gt·a.Jatlu, c1Jade m:11s vizinha a. e~ta 
villa. po1· lhe;; náo :<er pessivel dal-a no proprio 
og. r, L.l a r c .u::; ' ~ o~ por em:ns escanc a-
l~,o~ e. violentos ; poi.s todos _os juizes, são pa.r
Clahsstmos e os ab:n~o uss1gna.:ios tem toda a 
ce1·t~z:vt1ue lhes negarian.1 a justiça depois de 
:1busa.rem de suas pacicncias. 

Os ab:l.i:w aságuado;;, trazendo ao alLo conhe
cimento dest;:~. august:~ cu.mac•u. as occurreuçias 
aEndid<~B, xultrcm :~ n~pora.aça do que a puni
çãu do . infra<:tvr. da lrú 11ã.~ Sf~ fa~~~ filsperar, 
pa:·.·~ .. (i,tlC :-sra SCJa um:t rc:wdado no nosso re
:;imC!J. ~Gcitti. :~por ~1.ais tempo não so faç:• do 
santuano d<t 1 ~· 1 "s~~ t·tpLa. t) balcão da mercauci:~ 
de e:specuh1,ções ind·~ coro~as. 

Vilh d,,. lmpcratr·i7., p:wo .~hi:t. de S:mta The
re:: :.~ do Porto- L<'r:mco em 2íi de .Janeiro de 
1.~ :!5.-:\m:t.ro :Ehptista .Bandeit·a. Raymnndo 
c e _ ~ou:r.n. .,1UlOmHm, o:w ~ero1ra 1ma. on- · 
ga!nho Ahrns l~citosn., Pedro Alves Pinheiro 
de Lima, Galdino Baptíst:1. BandHira, -.João Ba
pListf, Pinheiro Lima .• Rufino .Aives Pereira 
Feitosa, Sancho Bandeira Lima, Ln.nrindo F0r
na.ndes de O li ''eira, .João Ft•ancisco dos Reis, 
Libanio Fr:J.IlCis::o dos- ~~cis, Ca:nillo Gomes de 
Gon.võa., Pedro Gonw~ de Abreu •• José Pereira 
Ma:-inho. Ludishn B.ebello Bandoi1·a. Bene
diCto de P :1 ula Gortez, Sebastitio Fet·reira Soa
res. Josó Gomüs de MorMs. Antonio Alves de 
Miranda, Gregorio Francisco dos Reis, Astol~ 
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drigues da Souza, Bertholdo Rebello de l\'lira.n
àa. Bandeira, Raymundo · Rebello Bandeira, 
Herculano Pel'eira de Miranda. José Gomes 
Marinho, Libera.to Alyes de Mir&.nda, Fran
cisco Alves de Mir~nda, lvlarianno Alves de 
Miranda, Francisco Bento Pereira, Antonio 
Pinheiro d3 Souza Lima,Isaac Pereira da Silva. 
Ricardo Dua!'te da Costa Figueira, Gustavo R•3-
bello BandeirEl, Antonio Gomes Marinho, Hono
rio J~sé Tavar~s,Silva.no Accacio de Figueil"edo, 

Mathias Rebello Bandeira, Francisco Pel"eira 
da Silva, Lázaro José de Sant'Anna., Manoel 
Faustino Gomes, José Ferreira. da Silva Mai;'l., 
Tertuliano Bandeira Lima e Antonio Gomes 
de Gouvêa.. 

• 
por dellas ter inteiro conhecimento, o que tudo 
dou fé. Grajahú, 14 de Fevereiro de 1885.-
0 tabellião publico intet·ino, P cdl·o · Gomes 
Parente. 

N. i.- Sr. Camillo Pereira dos Reis.
Diga-me abaixo desta o seguinte : 

Lo Si Vmce . . recebeu na villa da Barl'a do 
Corda. um offici() remettido pelo presidente da. 
junta apuradora da f:lleição de deputados get'aes 
deste 6° d istricto, para. ser entregue ao 1° ju. iz 
de paz deste i o districto o capitão Raymundo 
Francisco Ribeiro Soa.res '? 

2.0 Por quem lhe foi o dito officio entregue 
na. villa ch Baua do Corda ~ 

3. 0 Em que dia entregou o alludido ·officio 

Permitta-me que use de sua re-;;poc;ta. como. 
e q uando lhe convier. Sou de Vmce. venerador, 
Be1·tlwldo R 'JbrJllo de Miranda Bandei?·a.
Impei"atriz, 25 de Janeiro de i8~5. 

111m. SI". C t pilão. - Respondendo a. sua 
ca'!'ta acima tenho a di:ter-lhe : 

1.0 Que na villa. da Barra do Corda me f.1ram 
-entragues dous officios pelo Sr. Dr. Lobão, juiz 

de direito daquella villa, sendo um p:ua o juiz 
de pa~ da cidade do Gt"aja-htl, e outro para o 
juiz de paz desta villa, os quar:s entreguei ao · 
lllm. Sr. juiz de dil·eito do Grajahtl, e outro 
entrerruei ao Sr. Capitão Raymundo Francisco 

1 eu·o oa.res no dia - o corrente mez. 
Póde V. S. usar da minha rasposta como 

quizel"'. Sou com estima de V. S. a.: tento criado. . . . . -
Declaramos que esta vemos lêt' e assig-ns.r.

Jacintho Luiz de Souza.. Emesto Rodrigues de 
Souza, Pedro Pel'eira de Abreu. 

Cezar da :Maga-

Sirva-se V. S. dizer-me abai:s::o de!'> ta, so h 
sua hont'a, si é verdade que, ao chegar V. S. 
hontem, vindo da. provincin de Goy:1.z, à casa 
do capitão IVIanoel Heronio Alvares Pereira, 
juiz de direito interino desta comarca, este 
mostrar~ ou disser3 V. S. quo os conserva
dores lhe haviam. dirigido um officio pergun
tando (a elle juiz de direito; ~e tinha prece
dido :t"':côrdo entre clle c o juiz de paz pre
sidente d.a mesa. eleitoral na desi nona -o da 
casa. para os trabalhos d :::. eleição de que se 
tratava no dito dia ; e q~e nenhuma. resposta 
dava pot'que !\0 presidente da camara devi::. ser 

. . acmcb • 

Si ó verdade que hoje o c<Lpitão Jeronymo 
apresentou ao Dr. juiz de dil'eito da Boa Vista, 
que com V. S. se achava na cnsa. do capitão 
Manuel Herenio um o:ffi.cio da junta. apu
radora de Pastos Bons e decb.rou que hoje . 
à que reeebsu com outt·as cartas particulares, 
officios dirigidos ao juiz de paz presidente da 
mesa J?:l.t'Ochia! desta parochia . 

Da. verdade de sua e:s::posic;.ão p:lrmitta-me fa-
zer qualquer uso legitimo. ~ 

Sou. com estima. de V. S . criado e obrigado. 
Imperatriz, 26 de Janeil'o de 1885.- llln1. 

Sr. tenente. -Pedro Reúcllo B cm.dei;·a. · 

Respondendo o que V. S. ped~-me em sua 
ca\ta supra, pas~o a responder peb forma se-

• ô l;l • • 

fez, é certo que, cbeg·ando hontem polas 3 ou 
4 horas da tarde nesta villa, de viagcill. á. ci
dade de Belém do Gram-Parà., om minha. compa· 
nhia vinha como passageiro meu o l!lm. SI'. 
Dr. juiz de direito ela comarca. de Boa-Vista, 
Joãn Ba.ptista de Campos Tourinho, e nos diri
gindo à casa do SI". ca.piLão Manoel Herenio 
Alves Pereira, e com a nossa chegada., poucos 
minutos, recebeu um officio de dous mesarios 
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exigindo se tinha havido accordo entre elle j 
juiz direito interino, sol>re a ca~a. em que se 
davia proceder a elC!ição, e oue elle respon
deu não sabia o qne dever:~ fazê r com aquella.. 
A' 2-1., hoje pela~ iO horas_n~ais ou n::~n.os. es-

. ' , 
casa do capitão Pereir:J., ei" quanrlo chega o 
Sr. capitão Jez:-onymo de Alb:1querque Mara
ranhão, que depois de alguma. conversa, tirou 
um pape o o soe mostrou ao r •. 1u1z ae l

reito, dizendo: V. S. leia; hqje foi que re
cebi esta carta particnla1• do Dr. Lobão da 
Barra do Corda. com este officio dentro, com
municanda o dia da eleição, mas eu não estava 
aqui, andava no 2o districto, atraz de eleitores; 
chegei ha dous dias; mas hoje foi que recebi 
esta carta. 

Desta minha resposta V. S. poderà. fr..zer 
o uso na fórma es:igida. 

Leonardo Severino Oarneij·o. 
Justificaçã.o.-Tenente-coronel .Ama1·o Ba

tista Bandei1·a. 
Autoamento.-Anno do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de 1885, aos 11 dias do 
mez de Fevereiro do dito anno, nesta. cidade de 
Gr2.jahu cJa província do 1\Iaranhão, em meu 
cartorio autuo a p3tição em frente. Eu, Leo
nardo Severino Carneiro, escrivão ad hoc es
crevi autoei. 

Illm. Sr. juiz de paz, em exercicio. 
q coron~l Amar? Baptista Bandeira, proprie-

ratriz, desta provincia, quer pl"ovar perante 
V. S., o seguinte : 

G. o Que pela ma.nhir de 23, conrparccendo os 
eleit01·es e mese.rios conser-vadol"es no cdificio 
desig-nado 1)elo gJ'lerno para os trabalhes elei
tora.es. o en·.~onr.raram devoluta. dedarando o 
juiz d•3 paz e pi"esid:mte da mesa, nessa occa-·- . - .. . . .~ :::; 

dr>sse dia, e:n ca~a de propriedade do tenente 
Manoel da Rocha. Rollins, sem con>:t.'lr que hou
vesse aecõrdo do ·i;iz de di1·eito interino :1ra 
casa rap1da transt'c!renci.a; 

7. o Que dirigindo·s·~ os mesmos elcitore~ c 
mes·~rios para Õs:>~~ no\'O e:iifi~io, o encontr-.u·am 
devidamente p1·eparado par::.. os tra.balhos da 
eleição ; 

8. o Que às horas desi:;nad<1S :::.Ui, acharam-se 
os eleitorl')s e mes·n·ios, sem, entt"etflnto, dar-so 
começo aos trabalhos, sob pretextos futeis ; 

9. o Q•;e conservarn.m-s0 alli os eleitores e 
mes:u·ios até as ~ei' e _meia. .hor~s do: ~ar-de, 

Janeit·o, dia da eleição ; 
1.1.0 Que esse facto deu logar a que todos 

soubessem o numero dos eleitores conserva.
dot•es que eoncorr·iam á el~içiio ; 

12.0 Que no referido dia 25 acharam-se pre
sentes 55 eleitores libera.ea, tornando-se evi
dentl'l, desde então, q1>e o c:1ndidato conserva
dn.r Dt·. Manoel José Ribeiro da Cunha, obteria 
a maloria da vota~ão ; 

13.0 Que, portanto, p1ra fazer desapparecer 
essa m:nor1a. ern prOV'·1ltO ao canch ato 1 era , 
Dr. José Vianna. Vaz, er~1 mister impedir- a que 
se realisasse a eleição, como effectivarnentc o 

____ ____.~~~----.w~u..---.~.--___....~...,...~loi.U-....u-~41o-1~.._,., ....... ""'""'---t-.._......____..,.___,.........,~....,~....,il-'· ..... • .... -· . .a-paz Raym;mdo Era o-
procedeu-se na villa da Imperatriz, com as cisco Ribeiro Soares, occult::ndo a participação 
formalidades legaes, á eleição de um deputado offichl e negando o l>eu recebimento; 
à assembléa geral que (lã este 6° districto; · :14.o Que} somente pelo fMto de reconbecer-

2.0 Que a respectiva junta apuradora., proce- se qu~ a mai01•ia era em f:~.vor do candjdato 
dando à apuração geral no dia 5 de Janeiro conservad01·, foi que o supra dito ,juiz de paz 
deste anno. para quando foi transfm·ida essa. impediu a que se procedesse ê.i eleição ; 
apuração, verificou que nenhum dos candid:ttos 
votados reuniu a maioria absoluta dos votos As-::im, pois, requer a V. S. se digne admit-
dos eleitores que concorreram a eleição; tir jt~stificar 0s artigos acima mencionados, 

3.o Que em virtude disso. 0 Dr. juiz de independente da citação do primr~iro juiz de 
direito e pt"esidente da. mesma junta. expediu p:1z, por mor::.r este em comar-ca divel"sa, onde, 
os necesearioa avisos aos presidentes das mesas por preterições, era impossivel o j ustificant~ 
eleitora.es, para effcctuar, em segundo escru- produzir a prova. que deseja, e pela urgencia 
tinio, a. mesma. eleição; qua ped~ o C:lSO; mandando. porém, citar ao 

4. o Que 0 primeiro juiz de p:t.z da pa.rochia pt·ornotor P'Iblico de~ta comarca., para assistir 
de Santa Thereza. da dita comarca da Impera- aos termos destaju~tificação . 
triz, capitão Raymun:lo Francisco Ril>eiro Soa- Pede a V. S. se dkne marear dia o ho:-a 

· 2 d • Ja (l . - , 1 .,: ~ • c :.~ 

beu a communicação official de Camillo Pcra!ra mande entregar o original ao justificant~ }l~ra 
des Reis, portador dos officios do pr~;sidenLe da os Iins conYenientes do c1ue tuJo.-E. R. 1\1. 
junta~ em seu sitio denr:~minado Jaboty ; Gl·~•jabu, 10 de. Fevereiro de 1885.- _4.mm·o 

5.0 Quo o dito primeiro juiz de paz recebendo Bopti.~ta Bmtdetra. 
essa. communicsção official.em vez de convoca-r A.- Como requer, e m~rco :is 10 bora.s 
por edita.! aos eleitores e mesarios, passou a do db. 12 e seguintes em casa da canlara. muni
reunir os seu~ correligionarios liberaes, reco- cipal citando-~c ao promotor oublico. 
lhendo-se ã -villa. no di\3. :24~ em companhia 
dos xnesmos ; Graja.hu, 1i de F,;v(:reiro d•: i885.- Nu;ws 
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Ill~n. Sr~ juiz de paz .-Infot·roo :~. V. S. que 
por ent~ommodo de r•linhu . sat1de não po_sso 
funcciomu· na presente j usti_fic::tção, ~elo. qnc 
V. S. del1beral"á CO!rlO for· jusio ._-Gra,p.ln~~ 11 
d~ .Fevereiro do 1~85. (J_es~!'lVão do Jlllz de 

~ .-
' .: 

)).: ,·1stn. da. informação supra nomeio escrivão 
ad hoc ao cidadão L·~on:•rdo Sen~~ir;to Carneü·o~ 

do dito JUlF. de paz, em con\;ites, (•ompareci
rn::-nto deste no di~1. d:t eleição e o prep:n·o que 
=-:e n.cha:va 11~1. C3$.a design2.da · p:;ra. e-:se;;: irs.ba
Ihos. Ao~ 5' l'~='ptl:tàeu vel!~ affirmn.tivr... istoé, 
qut~ tendo o ni~:>.mo juiz de paz recebiJo essa 

• •. :. CIL C •, , ;o . ( C l', 

cotuo lhe corupria aos ol•·itGres ~~ meRario~. c 
sim a reunir_ as oculta;;; os sons cori·eligiona-
rí.o:-- lib.,r:t '' ·· · r•l ' .-

din. 25 do r·~ ferido me7. de .T;1.neiro. Comparet-.e-
retr·o · l'!lm .-,~ eleitm·e:-; e m~~ario:"; con~ervadore:o: no 

Gra.jnhC1
, li de FcYct·ciro de 1885·- "Y!ti!·CS · edificin de:::ign~do pr~lo go·1orno p!.l1'a o;;; l:ralxL-

Ternlo~e .ima:neat:o.-Aos H dias do me~:: Çc lhos· lÜdtora.::s e o encontr;~r·:ml devolui.o, 
Fe,rcrciro de 1835, nest:t cidade de Gr 'jíthú ern mai.-: devidt<m(~nte mobiliado. dechn·ando-lhe:': 
casa da. apaseut.:ú!orin. \lo juiz d<; pa~ \;m ex.or- ojuiz de paz e presidente. da m•?sa; capitão 
cicio Fau.:;ríno Peres Nunes, onde fm pr2s:mre. R:1 ymnndo, tt ue até aquellas hol'as não ha.vh 
ahi por elle mo foi del'erid:> juramento aos recebido a respectiva commm1ieação official 
~antos EYangelhos, era um livro à01les ern que t'ara ftUC aincla tem temp0 de chegar. 
-poz a mio uirdta Súb o cargo d~ qual mo f,,i Ao 7 .o disse que ao ene;;ar os mesmos el,~i-

-~" · 'I' · tere;; e mesar1ss no et 1 c1o novamente deslgna"-
o cargo de es,·rivão acl hoc do juiz de P'IZ, ;:ar·a. do, jã o encontraram devid;l.mente pr<-~parado 
o qual fui nom.caào e re,~elJi'Jo po1· mim o dit:J .i u- par~\ os tr:: bn.lhos da deiç.ão. Ao 8. o ,li~ se quG 
ramento assin: rometti <'lllH'Irir do t ue CJr e - ,. · · · 
star hlHei o psese111e termo em que assigm1. o antes,~ dteitoi·es e l~esat·f~s sem' qu~ M desse 
e jniz e eu L~~onardo S•~Vel'ino Caweiro, esc:.· .i- com esse aos tl'abúhos sob futeis pt·etcxtos. 
vão (l~lhoc esere\·i.-.:Vwt::s. Aq 9 .o re:nondcu c ue ali c 1nservaram-s os 

Ccrtifi,:o qnr not0fiq::ei o promotor pnblico eleitores e ruesarios até 8.'; 6 1[2 hot·M da tarde, 
capiüio Thomaz José de Barros. p:rra o fim con- pouco mais ou menos!em cuja occasiiio dedarou 
tido na pe. ição e despaeho rr,tr·o, ncrm brm sei~ o di tu prim•~iro juiz do paz, e presideut~~ da 
ento e do (1ne d01t fü. G!'aj~hú. H de F~'Y''l'eiro mesa oue não se tinha procedido :t eleição 
ele 1885.-0 escrivão adhoc! LconcG,·do StJ-oc- po1· n:iÔ tel' elle recebid.o o a\'iso do juiz de di
rino Ca;·,!ci,·o. reito e prc~sideute cl::~. junt:t apura.:lor3. Ao iO. 0 

di,sc ser verdada terem os eleitores conservado
rc~ em numero de 7:2 permanecido na villa da 
Imp<;ratriz des Je o dia 8 até o dia ela eleição 
25 de .Janeiro. Ao 11."- di~se que realml?nte 

Termo d0. Ai:;~Wntt~-da.- Aos 12 din:;: do rnez 
de FeYer·eiro de 1885, nesta cid .dP do Gr·aj~lui 
d:\ provincia Jo :Mai·:tnhão. em casa da C;lmara 
?IInni i1al • n · · 
oxercido Fa,:slino Pires N lllles, o p:·ornntor 
p~:blico da com:trca, cn.pit:ão Thonuz .TGsé do 
Barro.'> e o jui'r.ificani:e, ieUr'nte-cor·onel Arnar;J 

ap.i .:1 an r~íra, e n::-i'" t~omeço a.m1lUl
rição de te5timunhas da presente .i:tstifit:aç:'io, 
como n.dia.nte se v e. do 'i ue. para const;;u·' 1:.~\'l'•~i 
o pre.'i•~·nce termo. E>~ Lr•onardo Sr~verino C:•r
w· iro, cs·:rh•:io .ldhv(~, csc.:reyi. 

~ssc tl.J!to ( eu oga:r a qu' ' c 1ega,;;se ao con e
cimento de tcdos o numero dos eleitor-es con
set•vn.•lores que tinham de concorrer a .. elei<.:ão. 

• •) lJ I • 

• - .J~ ~ 

c·nnparccel'am no referido oi:1 25. 55 eleitores 
libern."'i':, fic:tndo c\·id"rüe que o candid<1to con
!'et'\•adot· llr. :\I:moe! José 1\.ibeit·o da. Cunha, te
ri:J. a 1uaiori:l. (l:l. votação. Ao i3. o declarou 
fJ UC :1.ltribue éllc tcstcru :n1l~::t., q UD para _fa.zer 

1.:o :. Te::; I imuuha.- jo:'lo l'creir:t I .i.mn, de :i:> desu.ppat·ccct' aquelb rmnona em proveito ao 
amw~ d·~ i\ladP., ca~ndo. mot·acbr na vila. Ja lm- c:1nd itb.to I iber:tl LI r . . i os~ Vianna Vaz. ·roi mis
J"·r~tri:t., de .. ~m pt'U\'Íncia. neg-oci:~ulo. a.,, eo-:- t·~~· ~1npedir :i q11c se rcalizusse n. eleição como 
tl!lne:-o di~sc;uad •, l••.<wnwnha .ilil'ad;:, no.: SarHos efi'·ctiv;,mente o fez o tiilo juiz de paz. capitao 
E,·a.ng-e!hos. ' '111 um lir:·o del!~:-o. em clu" pot. I Rayrnun lo Francisco Soarr~s, •fUC n::to só occul
~u;~ m?io dir:·ita, I) p romet:cn rl i ;:e r :1. wmhde lou a partici pn<{ãO otncinl CIJI!lO nL'g-on srnt roce
do 'iW' s:.obe~-: ' ~ C ll10 fssl1 \ICl'f;'.!::ta. !1 '~ S·•ud 1 bimcnt•1, ;\O l ;l,u Üpcl<U'Oll que: OtiO l:c.stCaiU
inqwridil ~~~UI'• ' os ;:ni:;·,,,.;da pr·csna~:> justilica- nh:.t. auribuo que ~ÓCJente ao facto de reconhe
çãu, disse :'.o prim .. i1·v r1uc 11:1. verdn.rl" nG dia ('et·-:-c ,1uc a maioria er:t <'m favor· do can,lidato 
Jn·im<'ii'o rlc· Dcznlllbr·o pt·ox.ir1w p~~ ·~·:ado p1·oce- cun8erv:Hlot• foi que a~1neJh jniz de paz. ca.pi
dell-,..e n:l 'V"i~b. d:1 \mpc·r:;.;ri:r. :1. ,_•l•·i•:5o !ie um tfio Rnynnmc1o Soarr?s p;-~l:enden impedir como 
•k·•):t! :.do ~~ :-t~'S':·mbJ,!:t ~~ ·al r,. ,, ,;,.r·• ·:~r···- · ~ . , , · ,: 

cto;Ao 2 'r.'spolld~ú :l.flil'!n: ttiv:111renc. Ao:-~ • cJi , F;r~ n:dn· .... r::~. no ·pt·omotor publico e por ~'Ste foi re
q::e n;•.ti;J·altn"nt•: o Dr·.j·ri:~ de cErci:o epr·e ,jden- ~lnedü•i qne se fizP.s,,~ a.s perguntas seguint:s 
\.o d::. mc:"'a ;;pp:·o\•arlor·:,, d•~Yo t<~r r•,.;JJ"dido o~ nrc- a te.;; :.emnnha ; Pergnn::.-Ld:t de que ponto partiU 
c r:~sat·io~ <wisos :cos lll'·• ~id••nt'!:.; da.:-: mes:~s el•>.i- Cami.lb conduzindo a parte offici:ll em que 
to:·,,c:;; p:•r~~ q11C ~e dfectu:~sse em 2° o:.:CJ'i!- mar•;ar:t. a segunda P.leiÇl<iO da vill:1. da. 
tinio :1 mr•:0:mn. elei~·ão. _Ao 4o disse "<'r vcr<hd'3 .Jmpera.lriz para deputados gr'rs.es a. que se 
ter o jniz dr! p:•íf. m;:1~ votado t.::J.pitão Raymuado refr~re a test0m::nha. lt.;spondt.\11 que ignor:J.; 
Frnnci:-:co Ribriro So;:re;:;, recebi:lo no <lia 20 maie, na occa:óão q11e o capitão H~ymundo 
dn .hneiro uh imo a eommunica-;ilo official de So•tr(•S ne~n.va o recebimento da cor.amuni
CarnilJo 1\·reir.::. dos R(âs, portador do:-; otiir~io.- cn~ão officia.l até · aqu~Ha hora c dia :25, 
do pr~=--id entc da junt;t, seg11uJ.o ibe iufot·nwn o C<unillo respondia e affirmava tf:lr entregue 
dito Camillo, e os pn.~sos qw~ ol)::;crvou d:~ par_te aqu~~pa communi•!aç?.o desde o dia 20, ao que 
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o mesmo juiz de paz dizia não ser a com
munica~.ão como entendia Camillo, e sim 
papeis particnla.res, ao que ellc Ca.millo con
tinuava a afiirmar a entrega, e que sabia 
per eltamcnte ser a communiraçao e que se 
trata, porque o Dr. Lobão lhe tinha dito. 
Perguntado se Camillo, é pessoa qu:üifica.da 

., ... 
de sua probidade. Respondeu que não sabe 
se Ca.millo é qualificado, e que o conhece 
dt'pois daquellc dia 25 para cã. Per
g~ntado quantos votos na. eleição de f<> de 
D.ezembro passado rcunio caria candidato a. 
deputação geral no collegio da villa da Im
peratriz. Respond:m que se bem se recorda. 
obteve o candidato liberar, na eleição de 
fo de Dezembro 61 vot0s, e o candidato 
co~sex:vador .60 ditos,, assim corno muito dos 

não o designado pelo governo, sem que para 
isso nã.o houvesse força. maio L" o que não foi 
declarado .Pela testemunha, talvez por inte-
resse 1 a 

Pela testemunha foi dito oue sustentava o 
seu depoimento por ser verdadeiro, e mais 
não disse e assigna com o juiz c ,justifi
cante e promotor publico, do que t::do dou 
fé. Eu Lcqnardo Severino Carneiro, est~ri vão 
ad hoc escrevi. . 

Mas disse o meu illustre competidor que eu 
desejaria que lhe fosse dado um diploma no 1° 
escrutinio. porque eu tinha receio de um 2 ·, e 
que a este 2o escrutinio eu devia com maioria. 
.de razão ter concorrido. porque bastariam os 
fac Los de S. Jose para indignar o corpo eleito
ral e vir todo elle em meu auxilio, honrando
me· com o seu voto .• e acrescentou que, si por 
ventura S. Ex. não tivesse concorrido ao 2° 
escrutinio, eu certamente te:·ia conf!orrido a 
elle. 

de que a minha eleição não seria. approvada. 
pela camara dos Srs. Jeputados, da que o meu 
diploma seria rasgado, eu não praticaria um 
acto que rc~putasse improprio da mim. eu não 
l!.'la a- escru 1mo quan o me ec arava e elto 
em i". Não; disto não sou e nunca poderia ser 
capaz : fez-rue gL'<l.Ve inju;;tiça o meu illustre 

tornando-se então evidente desde então que o 
candidato conservador Dr. Manoel José Ribeiro 
da (;unha, obteria. a maioria da votação. Ao 13° 
respondeu .:.ffirmativamente. Ao 14 ·, respondeu 
que sómente }JClo facto de rcconhec0r-se que a 
maioria ern. e.rn fav tr do candidato conservador 
foi que o supra.fr to juiz de paz empe liu a que s~ 
procedesse a eleição. Dada a palavra ao pt·omo
tor pubLco, por c~te foi requcriJo que se fizesse 
as perguntas seguint~s: Perguntado. se ssbo 

Perguntado se conhece a Camillo que diz ser 
portador daguella communicação a;;sim como si 

. é pessoa qualificada e de probidllde'' Respondeu, 
que não conhece o Camillo, sendo aq· ,ella a pri
meira vez que o viu. Perguntado, quantos votos 
reuniram para cada doputado na ele ição de 1o de 
De:lembro no collegio da villa da Imperatriz '? 
Re:>pondeu que o candidato liberal obteve 50 
ditas : pelo mesmo promotor foi dito que a con
st~sta.\.ão da primera test·~munhr~;ficara. tambem 
servindo para esta; Ji~se ellc testemunha que 
sustenta.va o seu depoimento por ser verdadeir9, 
e por ser t:m dos eleitores que esteve na. villa 
da Imperatriz desde o dia oito, :~té vinte e cinco 
.;e Janeiro, lia da eleição, e ter tudo presen
ciado; e ma.is não dis:;e c assig·na com o j11iz, o 
j~sti!:cante e promotor publi.co, do que tudo .d~u 

, "' .-:; ' . ' ... .._ ' 
cões do meu illustr e contendor. Quanto ã ulti- rul hoc, o escrevi.- Ntw e.-:. - J ostJ Caetano 
ma

3
peço-lhc permissão para não apreciar . Jul- Lisboa. - Amm ·o B aptis ta B andcim.- Tho

ga.r-me capaz de ir disputar om ,2o escrutínio. ma: Jose d e B m l"os. 
quando me d '·clarei eleito no io e quando tive :~a testemunha --Pedro Pe::-eira da Silva, de 
um diploma e::s:pedido pela maioria da junta. quarenta e um annos de idade, casado, morador 
apurador<~. no 1", era. ajuizar mal de mim. e eu no logar denominado Sobr!l.l, do te~mo da co
não doo o direito a ninguem para que tal juizo marca da Imperatriz, de;;ta. provincta, aos cos
façs.. ., tumes disse nada~ testemunha jurada aos San-

Qoaesquer que fossem as cireum•tancias ~ tos Evangelhos. em um livro delles. em que 
quaesquer que fossem os receios que eu tivesse poz su21. mão direita e prometteu dizer a verdad9 
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do que soube3se e lhe fosse perguntado sobre os 
at·tigos da presente justifi.caçã.o . Ao fo. 2o e 3o 
respondeu ser vcrda.de o quo contem os iditos 
artigos; ao 4° respondeu q::e é vr~r-da.de que o 
i 0 juiz de paz ào termo d:~ Im.per-atriz, capitão 
Raymun~o Fr;1.ncir::co Soares. no dia vinte do 
mesmo mez de .Janeiro proximo passado rece
beu a c.Jmmunicação offiei:ü de Camillo Pereira 
Jot Reis. portador dos officios do presidente da 
mesa. apuradora, em seu sitio denominado Ja
boty; ao 5~> resp"ndeu affi.rmativamente; aos G~> 
e 7°, tambem affirmativamente, assim como ao 
So; ao go respondeu quo é verdad•'l que ali se 
conservaram os eleitores e mesarios l:l.té às seis 
e meia horas dn. tarde, quando de:!l~~r-ou o refe
rido 1° juiz de paz e presidente da mesa. que não 
se tinha. procedido á eleição por não ter rece
bido o competente a viso do juiz de diraito e 
presidente ela mesa apuradora; ao 10, respon
deu que os eleitores conservadores~ em numero 
de s~tona.:t e dons, permr.neceram nn. reff.lrida 

escrevi.- Nunes.-Pedro Perei1·a da Silroa. 
-.:bnaro Baptisto Bar•deira.- Thomaz Jose 
de Barros. 

Termo de assentada. -Aos 23 dias do mez de 
Fevereiro de 1885, nesta cidade do Grajahü da. 
provincia cio Maranhão, na casa da. camal"a 
municipal, per-ante o juiz de paz ern exerci cio 
Faustino Pires Nun0.s, compareceu o justifi.~ 
cante tenent-;)-coronel Amaro Baptista Ban
deira, e a revelia do promotor publico que não 
compareceu, foram inqueridas as t estemunhas 
corno adiante se vê do que para constar lavrei 
este t~rmo. Eu, Leandro Severino Carneiro, 
escrivão Adhoc escrevi. 

Vl a eB' e i l\ • • • 

neiro, dia da eleiçã~; ao 11, 1'0spondeu affirma
tivamente: ao 12, que no ref~rido dia vinte e 

· co a bav:tm-se eincoenta e cinco eleitores 
liberaes pl·P.sentes, torn:mdo-se então evidente 
que o ca.ndidado conserV<l.dor Dr. !lhnoel José 
Ribeiro da C11nha obteria :1 maiorw. da vota~~ão; 

• I 

"' J 

do a com.munil!ação official, marcando a se-
gunda eleição da villa da Imperatriz ; R~spon
deu ue da barra do Cord:1, que disto sabe por-
lhe ter- lto o mesmo am1 o ; ergunta o s1 
Camillo era estafeta da mala do correio, ou si 
simples partadsr particulaL" ~ R P-spondeu ser 
Camillo portador porticular por lhe dizer- elle 
Camillo, p3r g uuta.do se C::.millo. é pessoa qua
lificad::~. e a testemunha. tem perfeito conheci
mento delle e si é pessoa de probidade '?Respon
deu que conhece a esse individuo de pouco tem
po,e por isso não sabe de sua probidade. Pergun
ta~o quantosvotos reuniu c~da. ca.ndid:.tto na elei
ção de 1° dP. DezDmbro no collegio da. villa da T :n
peratriz~ Respondeu que o candidato lib~ral,Dr. 
Vianna Vaz,reuniu 61 votose o Dr.Ribeiro da Cu
nha, candidato cons~rvador GO ditos. pelo m~s
mo promotQr foi dito qu~· c~ntestava a teste
mt~nha pela maneirn que contestou a primeir.1, 
CUJa. conte-:t;tç:1o ncav:t ta.mbem a e:;ta. Pela 
testemncha. foi dito que s l!stentaYa o seu de
po:mento por ser Yerdadei l'o. e me"!mo ser elei
tor na. villa da Imperatriz e mesmo por ser am 
dos eleitores que e ;;;teve na villa d~" Impor-atriz 
de31'le o dia 8 até 25 <le hnei.ro tlia da eleiç:Io, 
P. ter tudo pr~senciado ') mas nada. disse e n :•ro 
lhe foi perguntsdo, e assi~na o jldz o justifi
c.,nte e promotor publico, do que tudó àou fe. 
E u Lee>na.rlo s~varino CJ.t'neiro es::rivão adhoc 

4a testemunha.- Tenente Gustavo Rebello 
Bandeira, de 40 annos de idade, solteiro, mo
rador no logar denominado Temorante do termo 
da vi1la da Imperatriz desta pr-ovincia, e aos 
costumes disse nada, testemunha jurad::\ aos 
Sa~tos Ev~~gel~~~ em um liv1·o dell~s em que 

. 
Ao 5.o, 6 . 0 , 7.oe 8. 0 respondeu tambem af

fi.rmati vmen te. 
Ao 9. o res ondeu ue é verdaao ter se con-

servado a 1 os e e1tores e mesar10s ate as ., 
horas da tarde, quando declarou o referido 1 u 

juiz de paz o presid~nte da mesa que não se .. . . - - . 
o competente aviso do juiz ele direito e presi
dente da junta apur-auora, isto sabe por sei." um 
elos eleitoras quo estive presente durante esse 

. 
· Ao iO,o respondeu affirmativ-cm.ente. 

Ao Uo tambem affirmativamente. 
Ao 1. 2o respondeu que no dia referido, dia 

25, acbaram-sJ presentes 55 eleitores liberaes. 
tornando-se então evidente que o candidato con· 
s~rva.dor Dr. Ms.nGel José Ribeiro da Cunha 
obteria a maiol'ia da. votação. 

Ao 13.0 respondeu tambem affirmativamente, 
isto sabe por ser um dos eleitores que estive~ 
ram presentes durante esse tempo, isto é dssde 
o dia 20 de Janeiro até o dia 25 dia da elei~.ão. 

Dada a. palavra ao promotor publtco que com
pareceu, neste acto, c este requ~reu que se :fi
zesse as perguntas seguintes : Perguntado de 
que ponto par tiu Cam.illo Pereira dos Reis, 
que diz a testemunha ter conduzido a communi
cação ofiicial para proceàer-se no dia. 25 do m ~z 
passado ao segundo escrutínio na villa da Impe
ratriz 1 Respondeu que sabe por lhe dizer o 
mesmo Camillo ter viudo da B~rr-a d.:> Corda. 
Per-guntado si Camillo é cs!:af,~t!l. conductoL" das 
mallas do correio. ou si foi à villa da Impe
ratr-iz como simples portador particular~ Res
pondeu que sabe que Cam'illo era portador par
ticular por lhe dizer o mesmü. ?erguntado si 
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·Camillo não disse, a ell9 testemunh:l~ a que-m Barra do C6rd~ a mandado do Dr. V:>bão. Per.: 
foi dh·igi•1o na _villa d1 lmpara.triz 1 R~spon feêf' guntado si C 1millo não dic;se a elle test~n:iunha 
que lhe d1sse o m'lsmo Camillo ter ido dirigiJo a quem foi dirigido ~a Imperatriz t Respondeu _ 
ao capitão R:~.ymundJ __ F.:a.ncisco Soares, digo que B :be-que Carnillo fo~ á. Imperatd~ <Lrigi:io 
Rib·iro Soare;. Pe1·gunt!J.do si a testemunha ao capitão Raimundo Fr-d.Dcisco Ribeiro Soal"es, _ 
conhece a C!.tmillo c si tem erfei · - -
mento de sua pro iidade ? Respondeu que co .. 
nhece a Camilio do dia :-1..5 do m ·z passado para 
câ, e que qu:1nto s sua proJidad3 ignora. Per-
0 _ • • • • can i a o 
:i ~Jeputação geral na eleição do io de Dezem
bro proximo p:tss:ido no collegio da. vilh da Im
peratriz ? Respondéu que o C!l.ndid:tto lib !rn.l 
r.; uniu 61 votos, e o cons~rvs.dor 60 ditos. Pelo 
mesmo promotor foi dito que t·ontesta.va a tqs
temnn_ha pela fórma qu~ contestou a primeira, 
cuja. ccmt~stação fica a esta. Pela testet.aunha. 
fo1 dito qu~ su"tentava o sea d·~po:.~ento por 
ser verdadeiro e 1~ada mais di;;se, assina e o 

fé. E eu, L<;onar lo Severino C:~.rneiro, escrivão 
ad oc, escr.wi -F . .:..VuHcs .-Gttsta'O J Rebelto 
Bandeira.- Amm·o Bapti.;i(t Banrtei;·a.-

~o ,na.: o.~c e a~·ros. 

5a. testemunha.- Jacintho Luiz de Som::1., de 
4:3 annos de ida~le, cas:.~.~o. fazendeiro, morad~r 

o . d . . o 
mo da lmper.1.tr1z e.;:;t::~. prO\' InCla, e aos costu-
mes disse nade., testemunha jurada ao.; Santos 
Evangelhos, e:n um livl"O delles, em que poz 
sua mão direira e prometteu dizer a. verd .-de do 
que :':Oubess3 elhe rosse p:!rgunt!\do sobre os 
artigos da presente ,justificação. Ao 1'. 2) ~ 3' 
re~pondeu affirm!l.tivamente. Ao 4° respondeu 
que é verdade que o 1° juiz de paz da villa da. 
lmp::n·,ltriz capitão R~ymundo Francisco Ri
beiro Soal'es no d~a 20 do mez de J anei 
sado recebeu a communicação- official de Ca.
millo Pereir~ elos Reio:, p!)rta:lor dos offi.cios do 
pre-;idente da · junta, em seu sitio deno:ni-

it , • , r io o 
mesmo Camillo, queixando-se do juiz d2 não 
lhe tet· querido p:1ssat' o competente recibo. 

Ao 5o, (io, 7tl e 8•), r?spondeu affi.rmativs..
mente . Ao 9°, r espondeu que conservaram-s~ ali 
os ~~bii:oras c mesarios at4 á s 6 1/2 hot·as da 
tarde. quando decbrou o r0ferid ~1 111 juiz de pa~ 
e presideut·· da mesa. que não ~e tinha t~roce
did::> à eleição por não ter recebido o compe
tente avi'o do juiz de direito e p!'esil,!nte da. 
mesa apuradora . .Ao 10 •, sabe que ()S eleitores 
conser·va.lores,em numero de72, pcrmanocê!ra.m 
na referida. villa desde o dia 8 até 2.S do refe
rido mez de Janeiro, dia da. <:leiç1'i::l. Ao 11°, 
resp:;,ndeu affirmati vamentc. A•) 12°, r~sp:mdeu 
que sabe que no referido dia 25. achavam-se 
p·~seates 55 eleitores .lib:!ra."s .. tornando-M 

\ 

vador Dr. Manoel José Ribeiro da Cunha ob
teri:1. n maioria da votação. Ao 13) e t4o, res
pondeu ta.mbem affir:nativamente. Dada a pa-
lavra ao promotor publico. po1· elle foi requerido 
que se fizesse as perguntas s~guintes : Pi>r
#!'Untatio de que ponto partiu Camillo Pereira 
dos Reis, qne diz a -testemunha ter conduzido 
a communicação official para. proceder-se no 
dia ~5 do mez pas~ado ao 2° esc1"utinio na. villa 

_da Imp~ratriz 1 Respondeu que sabê por lhe 
_ ter .dito o m~sUJo Camillo ter _vindo elle.: da. 

_v. u. -43 · 

que-entregou n:':> seu sitio denomin.ado Jaboty. 
Pe:·guntado si Camillo referido, é homem ver
dadeiro, i>ito é, de p1"obidade ? Res -oodeu ue 
nao em c:m.1ec1mento e l.mlllo, vendo a 
primeira vez no dia 25 do mez pas~ado. Per
guntado quant(Js votos reuniu cada candidato 
á deputação g·.>ralpela eleição pr.Jcedida em i 
de Dezembro do :.lnno pa~sado, n:~. villa da 
Im:)eratriz ~ Respon leu que o candid,üo 
liberal obteYe Gi votos e o candidato con
S31"Vador 60 votos. _ Pelo mesmo promotor 
'foi liito que conte~tava a testemunha pela 
fó:ma que contestou a primeira, cuj11. contes-

- oi dito que 
susteJttav:~ o f:eu. depo!roento por ser V"rJa
da.Jeiro , nada mais disse e assigoa com 
o 'ui.z -u;;tificante e 'l"·)motor do u 
dou fó. Eu, L~ooardo Severino C trneiro. es
crivão ad hoc, es~revi.- .Nunes.-Jacintho 
Lui.=:= de Sou.;a:-... :!ma,·o Baptista Bandeh·a~ 

I • 

6:~. t"sternunh!l..- João Francisco elos Reis, 
de 45 aunos de idade, cassdo, criado1", morador 
no logar denominado Mt~lão, do termo da villa 
da Imperatriz, da p1"ovincia do Maranhã!), e _ 
aos costumes âisse nada; testemunha jurada 
aos Santos Evangelhos em um liv1·o delles, em 
que poz sua mã0 direita e prometteu dizer- a 
verdade do que .soubesse e lhe fosse p~rgun
tado sobre os o.rtigos da pres9nte. justificação. 

. :) ) • o • 

4" respondeu que sabe que o i o juiz d~ pn da 
villa da lmp3ratriz, capitão Rayruundo Fran
cisco Ribeir·o Soares, no dia 20 do mesmo mez 

e anetro. rece eu a commumcaçao o c1a e 
Camilb P.Jreira dos Reis~ portador dos ofibios 
do p1•esirlente d·:t junta, em seu sitio denomi
na lo Jaboty, isto sabe por lhe ter dito o mesmo 
CamHlo. Aos 5n, ()o, jo e 8, l."esponlcu tambam 
:·1ffiru1ativam~nte. Ao 9° respondeu que e ver
dade alli se terem conservado os eleitor.:>s o me
sarios até :is (i ·lf2 horac; da tarcle, quan ·lo de- .. 
cla1·ot1 o referido i" jtlÍz de paz e presidente 
d:~. mesa, que não. se tinha procedi.io.:i ~leiçi'l?, 
por não ter rece'Hdo o competente 3.\"tso do ,JUlZ 
de direito e presidente d:~. mesa. apur~dora.. Ao 
iOo respondeu CJU'l os eleitores conse1"v»dores 
em numero de li2 permanecnJ."arn. na referida 
vill!l. desde 8 até 25 do mez de .Janeiro. dia da 
'eleição. Ao i 1 o. respondeu affirniativamP.nte. 
Ao 12' re'l~onden que sabe. que, no refertdo- dia 
- t.., '" ' 

sent~s 55 eleitores liberaes, tornando-se evi-
dente des h então que o candidato conservador 
Dr. Manoel José - Ribeiro da Cunha, obteria. a 
maioria da votação. Aos 13~ e 14° rPepop.deu 
tambem affirmativ3mente, e que de tudo sabe 
por ter sido um dos eleitore:> que ·esteve na. 
villa da-Imperatriz, desde o dia 8 até ao dia 25, 
dia da el~ição. · 

Dada a pslavra ao pl'omotor public~. por eUe 
foi requerido que se ftzesse ~s segumtes per-
guntas: ' - - _ -
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~erg-~ntn~o de q~e. ponto pa~.üu Cann.·no_ Pe-, v~dor Dr. .. 1t_._·_1ano~1Jos~ Ribeir~ da_· Cu_ nha obte
retra dos Rets, que dtz a testemunha .ter con- rJa :.1. maiorla da. votaçao. Ao 12~ ficou respon
duzido a parte officia.l,marcando o di·•25 do mcz dido em resposu ao 11°. Ao 13~> e 14o9 respon
passa.do a 2' escrutínio na. ''illll. da Imperatriz? deu affirmativam•Jnte, e de, tudo sabe por ser 
.Re~pond0u que sa.h:~ tet' sido da Barra. do C~r~ u~ do~ ele_ito~es qtlc lá ~steve desde o dia 8 

a, por er , 1 o a e e :cs E\mun a o e er1 o a. e o ta-;). 1a a e e1çc.:.o, on c u· o . pres:m- . 
Oamillo. PergllntQ.do si : C:tm.llo era estafeta ctou. D~1.da3. _ palavra. ao promotor pubhco, TlOr 
das mallas do correio, ou si foi ú villa da lm- · ellc foi requerido quo se fizeel)e a-; p·erg•Jntas 

• • '1. • O' . • 

que Camil:o dissera que era COJ".I_"eio qut tinha 
ido d.rigido ao capitão Raymundo Francisco Ri
beiro So~n·es, entregar-lhe um officio, cujo lhe 
tinha eutr~gado no seu sitio denominado Ja
bory e .. ant:>s de chega-r à villa. da· Imper:ltriz. 
Pergrintad,, si Camillo Pereira dos Reis é pes
soa qua!ifi:.:ada e si a testemunha tem perfP.ito 
conhecimento dr:1 '· sua probidade ? Re:>poo.deu 
queccl:nhece :l C~i:ni~lo e com elle tem se com
lUUntcado utuas·c uatro vezes 0 ( ue o tcr.u em 
oa conta._ erguntaco quantos"'otos na elei
~ão de 1 de Dezembro pll.ss:tdo reuniu c:l.Ja 
candidato :i dr~pu .ta.ção geral no colle.:;io da. '.'il-
~ • I • 

lib:'ra.l obte\"''· 61 votos c o candidato con~erYa
dor GO d1t:Js. Pet·guntado a mandado de qu~m 
-.·eiu Ca.ruillo à lln <ú·a.triz? R0s on lcu ue 
ignora. Pelo mes:tlO promotor foi dito qn1=1 con
testa v•• a test·~muuha p?la fôrma que conte4ou 
a primeira cuja contestação fica a esta. Peh 
testemunha foi dito que :"ustentwa o seu dcpoi
:mt;nto por· ser v"rdadeiro. Nadn. mais disse. e 
assigna com o juiz justificante o promotor pu
blico do qu~ tudo doLt fé. Eu. Leonardo s~vc .. 
rino Carneiro. escriYão acll~oc escr0vi.- .:.Y.u
nes.- .! oüo Fmn cisco do.~ Reis.- .·hnal·o 

. Baptista Ba;~dcira.- Thoma:; José de Bar-

Camillo Pc•reira doo; R~is. que Jiz a test0munha 
ter con<luzido a parte official marcando o dia 
25 do mez p~1.ssado para ter l~gar o segundo es
crutínio n:~ villa da lrnper.•tri~. Resp~m:ieu 
que ignorn.o ponto certo de on:le elle partiu:Per
gunt~d~, si Camíllo era estafeta conductot• das 
ma.Uas do correio~ou si foi :i vil!a. dfl. Imperatriz 
como pot·tador particular~ Respondeu que ig
nor:~~ . Pel'guntado s~ Ca.m'illo é p:~ssoa quali
ficada, e S ·l tem 1el"feito conhecimento de SLta 
probidade. ResponJeu que conhece a C.tm\.llo 
e que não .é pessoa qua.lificad;t, isto e. eleitor, 
mas que o tem em boa conta. Perguntado quan-

.. - "' . . , 
c~da candidato -à ~dr>putn.ção getal no colle
gio da villa. da Imperatriz 1 Rc;;pondeu que o 
eandi<laro liberal obteve 61 vot s e c nse -
v.~clor liO votos . Pdo mesmo promotor foi dito 
que contestava a testemunha pela fói·Illa que 
contestou a primeit·a. cuja cont •staçii:o fi;a a 
est·•- Pela t0stemunha tambem foi dito que 
su .. tent:wa. o seu depoimento por ser ve;·dadeiro; 
o nnda mais disse e a;;;signa com o juiz justiti
cante c 'Promotor, do que tudo dou fé. Eu, Leo
nardo Sevet·ino Carneiro, escrivão ad hoc, es
cr-evi.- .:.Ytmcs .-[:;r.utc P e.rei·ra. dn .S,:L-c(t . 
;1-lnal·o Bapttsta Bandcíta.-Thomap Josd ele 

(lí·;·os. 
7:1. testemunha..- Isaac Pereira rla. Silva. de s:~- testemunha. - Adolpho Maciel Parente 

28 annosJe ida: le. solteiro, criador , · de 28 de idade, solteiro, Ct-iador, morarlor no 
l ~ . . . . . ' .. 

da. villn. da Impet·atriz da pro>inc1a do Ma- da
0 

lmpe;atrir. desta provinc:ia, e aos 'costumes. 
ranhão, aos costumes disso nada, testemn- • disse n;~da, testemunha jurada. aos Santos 
11h:1 juru:ia aos s~ntos Evangelhos em um E\·angelhos, em nm livro delle em que poz sua 
livro delles em que poz sua m~o dirr!ita mão dircit:1., e prometteu dizer a VP.r chde do 
e proroctteu dizer a verd:tde do que soubesse e que soubesse e lhe fo~se perguntado, sobre os 
lhe fosse p I'gontado sobre ·os a1·tigos da pre- :trtigos da presnnLe ju~tificação .Ao i 0 • 2) e 30, 
sente ju;;tificação. :\.o i ", 2 '' e ~i0, responrJeu .r:~spon leu afti rrnath·amente. Ao 4°, respnndeu 
affirmativatll·•nte . Ao 4°! r ·•spondeu qu(~ sabe que sa.uc qu(} o Jo j lÜ?. de pn da ' ·illa. da. Impe
q ue o primeiro juiz drJ paz da vill:J. da Impc- r:J.Lriz. capitão R::.yroundo Fr.•ncis .~o Ribeiro 
!'O-triz. capit:'to Rflymundo Francisco Rib ·iro Sourr!s, no di3. 20 .lo m~srao m~z de)an.eiro, re
Soares. no dia ~O do mcs:no mez de .hnr•iro. t~ebcu a eomrnunicação official de Camillo P•!
r .:: cebeu a communic:1çào de Camillo Pereira reir~ dos H.~is. pol'r.ador dos offi.c\os d:1. junta. 
dos Reis. ponador dos offit!ios - do prec;id('nte rln. em s -:u sitio · denominado .Ia.boty. Ao 5o, J'es
junta, em seu sitio denoniin·1do .laboty . .Aü5o. pond •u qtH! sabe que o io j uizlle paz rel!ebendo 
r cspondca affirmativ::~.m ~n~e. Ao -;"•• e 8" r0spon- essa. communicação official em vez de commu-
J.eu tamb"'m :dfit·matiYam~·ntf' . Ao \)o respond"u nicar, por edital, aos eleitora' e me::arios • .. e . '" . . . . . 
to~·es e mesa rios at€: a.s () 1j:!. horas da t :u·de, liberaes recolhendo- se :i villa 
ctuando declarou o r0.feridoju-iz de paz e pre- · do dia 24 em c1mpanhia dos mesmos. 
s idr:m te da me..:a que nilo se tinha procedido à Ao (io , respondeu affirmatb·amcmte. Ao 7o. ras
eleição por não te r recebido o competente aviso pondeu tambem atfirmMivam~nte. Ao 8 •, res~ 
<10 jui z de dit·eito e p1·esidente da junta apura- pondeu affit·matimmente. Ao n~, respondeu que 
dora. Ao 10 respondeu que os eleitores cons ··r- cons·•r\"aram-se ~Ui os eleitores (! meaari.os até 
vz..dores, r? m numei'O d r1 72, perman·~ceram na ü-; 6 1f2 ho1·as da tarde. qu·,ndo declarou o rc
I'(:ferida vill~ de~~e o dia. ~ _até 25 do referido 1! ferido 1° )~tiz de pa',~ ~ presid~.n.:e da. mes~. que 
mez de Jan·!1ro.d1a da elc1çao. Ao 1fo respon- não se ttnha pt•ocedtdo á eletç.ao por r.1ao ter 
deu que sabe que no referido dia 25, achavam-se recebido o competente aviso J.o juiz dG direito 
pt~sentes 55 eleitores liberaes, tornando-s e : pre:-;idente da junta. apuradora. Ao 10°, res
ei'ld0nte desde entti:o que o candidato conser- pondeu que é v~rdade que os eleitores conser-
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vado~P.s, e~ numero de ~2:. permaneceratU. na .

1 

Tém_o de conclusão. -Aos 1.4 dias do mez de 
r~fenda. v~_l~"l. desde 8 ~te 2o ~o ~ez de Jant;tro, Fev~ret_ro de '1885. -nesta cidade de GrajahU da · 
d1a da detçao; Ao i i-, respon leu affir~attv~- ., prov~ncta. d? . :\hranhão~ f<lÇO estt!S a ucos con
n:ente. _Ao 1.2 , respondeu _que _no ref :rtào dta . clusos do .JUIZ .d1 paz em exercício Faustino Pe-
2;), acharam-se. pr·lSentes_5o ele~tores hbe:rae~, . res Nunes. do qu~ lavrei este te1·mo. En. Leo
tornando se endente de~ae · notao qn~ o cand1 . I n trdo Sen~rino Carneiro escrivão ad twc . es-
date· conservador, Dr. Me.noel José. Ribeiro da CJ'1'Vi. · · ·. · · . • . · ' ' · 

Cunha. obteria. a maioria da vvtação . .Ao 13>, .. Julgo·· por sentença provados 03 artigos àa 
res ondeu 11~ sabe que, :tl'><.fa.zer desappa- J usttfica.çao de 11s. duas e trcs al.":l. roduzir 08 
r~cer es~a matO_rla.. em provelto o. can•!l ato seu~ e.;.~Jtos cga"s; ent~egne-se os o1·iginaes 
h.b ·ral Dr_. Jose ~:mna.Vaz~. e_ra nu-:tel.' ~_r.np~- ao JUstwcante.tlue pagara_as custas.-Grajahti., 
d1r a que -se reahzas~e .L ele_1ç~o. c:orno e•u~.ctt- 14 de Fevereiro de 188;,.-Faustino Peres 
vamente o fez o mnncwnn.do,.JlllZ de paz capttão N tHW.~. 
R:~.ymundo Franc:sco Rib ~iro Soa1·es~ f)Ccultando . Termo de dab.-E loo-o me fo1·am dados· e-
a parti.ci~a<;ão oi!Jcil~l e negando o. 'eu recc~bi:- tes au~o~, .com~ ~entenr;~ 1·ct~·o pe!o juiz de p~z 
mento. ,~o V1°. respon fcu que, somente pelo Faustxno Per·~s ?\unes, uo que pura constar la
facto d~ reconhecer-s ~ que a maioria era em vrei est0 termo. Eu, Leonàrdo S1!Yerino Car
favor Jo candidato conservador, foi que o su- Miro, 'scrivão ad hoc. escrevi. 
pr:dito juiz de: paz impediu a. que se proce- Doc. 2.-lllm. SI.'. pre:;:·dtmte e ma1s mem-. . ~ :-- . . .. . . 

. ' . 
tempo e q ne o tem por um l>ello homem. Per
guntado si o dito Camillo quando pnr alli ap

arec u via ·ava a cavallo ou a é~ Res on leu 
que ignora. Perguntado si o dito Camillo pos
sne alguma fortuna pecuniai"ia. Respondr~u que 
ignora. Perguntotdo si Camillo dito disse a ellf.l 
tcstemunh:t a m·1ndadr) de qilem foi levar os 
papeis ci.e q11e se trata? Respondeu que ig·nor::t. 
Perguntado quantos votos na eleição de io de 
Dezembro i."euniu cadn candidato á deputa
ção g~ral ll'l collegio:da. Imperatrir.? Respondeu 
que o candidato lib:)ral o~teve 6l votos, e o 
candidato conservado•· tiO, da.n lo isso loga.r· 
por ter em viag~m a.l~uem sumido cavallos de 
eleito1·es que se oirig-iam á eleiçãt>. isto é, 
eleitoi'<~S consr•rvadores. Pelo mesmo promotor 
foi dito q1le contestava. a testemunha peln. fôt·
ma que contestou :1. 1)rimeira, cuja. contestação 
fica a esta. . Pel:~ tei'temunha tarnbem · foi" dito 
u~ sustl'lntava o seu depoimento por ser ver-

dadeu·o. Naa.a. mats ts;:c e a.::stgua. com o ,JUlZ 

jnstificante, e o promotor; de tudo dou fé. 
Eu, Leona.r~oSeverino G:~.rneiro, escrivãoj ad 
hoc, escrev1. · 

Em tempo resalvo a. entrelinha da pagina 
retro que deverá ser lid3. depois d1. p·,lavl'a
sa.b~ e ante~,,: da de- por- contidas nas de 
- que é particular. En, L~onardo Severino 
Carneiro, e::;crivão ,,d lwc escrevi- J.Yu.nes.~ 
.l\.dolpho Jiacid Pa,·ente. - Amaro Baptista 
Bawteira.-:-Thoma.; Jusd de Ba1·ros. - ·- . . -

• t . \,;. -

ral.-Os abai:s:o assign~dos eleitor?.s da paro
chia de :-\anta Thereza do Po1·to-Fr;mco, co
m:·.rca d:,t ltnt.Jera.trix d<'•Sta nrovincia d Mara-
nhãor vênt - cscudados no art. 15 § 21 da lei 
n. 3.0~SJ de 9 de Janeiro de 1tl81, protestal' 
contra o f,lcto de ter a rnes.a :luitoral de~ta pa- · 

' ' remettido a esta junta no intuito de set· appu-
l'ada como ver iadeir·a. o que coi"re de planos 
como passa.tY1 a expender: No dia 20 do cor
rente rnez de .Janeiro, foi entre:;·ne uelo ex
pr sso vindo da. Villa d-· Barra do Corda Ca
millo Per.e;ra dos Reis •. um offi.cio dirigido pelo 
Sr. pr~~1d~nte dess~1 .Junta ao 1o juir. de paz 
deste d1stncto, prestdente da mesa eleitoral 
de<:ta parochia o capitão Ravmundo Francisco . - . - ... 

~ .... . ., 

fa.llado offic1o, sô ~ppa1·eceu nesta -villa ao 
anoitecer do dia 24 do :referido mez acornpa
nhado de alguns eleitores pertencentes ao par-
1 o 1 era , ou a o lCIOillS a. como- mam es a

ram em sells regosijos, e na..fa!Iad:l. noite tendo 
uma altercação com o dito e:s:presso este e:s:l
gio recibo do fallado officio, declarou a.quelle 
jui7; de paz que sendo verdade o facto da en
trega e recebimento não lhe tlava. I"ecibo porque 
não queria. Com a chegada nesta. vi.lla elo e:s:
pr~sso, e cartas vindas pelo mesmo para di
versas pesson.<~, ficou publico c notorio um simi
lhante rec~-Jbimento. Os abai:to assignados, 
d_esde o (lia 7 até o dia 9 que se ach:tm reunidos 
ní~sta vil1:.1.. contando que a eleição do 2o escru
tínio te1·ia. logar no referio dia 9 se não 1l0u
vesse sido como foi adiada a apuração para o 
dia 25 de Janeiro corrente, e por isso anciosos 
esperavam o momento de vêr realizados os seus 
des~jos pe~a expi"essão ~o !oto, e portanto os 

• "l:> 

manhã se dirigiram com os mesarios natos da 
mesa eleitoral tenente . Raymundo de Souza · 
Milhomem e João Pereira Lima., 1° e 2° sup
plentes do juiz de paz, a casa do presidente da 
mesa o capitão Raymundo Franc;sco Ribeiro 
Soal."es. e por este lhes foi declarado que a elei-
ção teria logar as horas marcadas na. lei; 
isto posto : Antes ds.s 9 horas acharam-se os 
:tbai:xo assignados na casa q,ue lhes foi indi
cada pelo dito presidente e JUiz de paz mais ~> 
votado , ~uja. pertence ~() tenente Manoel 
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Antonio da Rocha Rolim, para a qual desde 'ó Honorio José Tavares, Longtiinho Alves Feitosa. 
dia. 14 J1aviarn silo trasladados todos os moveis Benedicto de Paula Cortez, João Francisco dos 
e uten,ilios da. em que ha muitos anMs fun- R~is, Berlholdo Rebello de Miranda. Bandéira, 
ccionava a c!tm~ú-a mUnicipal, casa aquella e:;;- Martinho Joee de Carvslho, Jose C;<etano Lis
<:olhida. p·'lo pr:'si~ente da ca~e.ra .. d_ito Rolim, _b0;-1, Pedro Pereira d~ Silva.,: Anselmo ~ereir~ 

- b 
religio~o que existe nest:;parochia. . . 

Mtllados. como ficoa d1to, todos os move1s da 
anti""a c: sa )a.rB. a, de Rolirn, não sendo esta a 
designada pelo •xm. r.·' p:es1 en e ;L pro
vincia, p;, ra os trabalhos eleltor~~es :ficou ipso 
facto Jependento do accõrdo ~ntre o j_u~z de 
pat. pre,idente da mesa paroch1al e o JUIZ de 
direito de:St-1 coro arca. -

Não só os ru••sarios já fallados, como os :.Jb:li
::s::o assignaclo!': 'achar~'l.m-s.: na predita cas:1 de 
Rolim ató :is u 1/'!. horus da t:1rJG; As~im 

Qualq 11er eleição que poss:1 apparece1· no sen
tido ll.l~~dido é nu_n, de pl~no d!reito por,Juanto: 

. ( ~ 

COn\'ocação art. 94 § 2o ; c 1~4do Dec. n. 8·213 
de 1:) de Ag-osto de 1~81. 

>).o ... a . P 

sidente tia mesa e o juiz de direi to Ja comar<:::1, 
rebtivam~>n e ao edificio a. onde devia d·r-"'e 
aeleição§2'doart. 9lcit. 0a\'.n . 27de 22 

z w ro 
3.o ~ãn SA. haver constituído a mesa até ás n 

horas da manhã§§ 12, 13, 14 e 15 do art. 15 da 
Lei n. :-102~1 ,ie 1881. 

4.o Não ter sido convocado o 3° juiz de paz 
Cícero Herenin Alves Perei1·a, para composição 
da mesa, conforme d0clarou perante os elei
tores aJf,~l'i'S Ernesto RolriQ:ues de Souza ca
pitão Berlholdo Rebello de ~Mirnnda Bandoira, 
Pedro P•~reira. d.Abreu. Josó do:'l Souza i\íil-

1 ~ . 
.. .., 

membro nc•to, como quo fez parte da mesa elei
toral procedida no dia 1° de D8zembro do anuo 

roximo a.:>sado- s: 12 do art. 15 cit. 
: E porqu'~ corre d"l plano ne,::ta villa. que s~ 
procede11 clandP.stinamente á. eleiç.ão á que s3 
referem O; abaixo assign<1dos, a qual s?râ en
viada a es~a junta a pura lora, por is::;o off.:. 
recem o presente protesto e rer1nerem seja 
junto á acta e n1. fórma d t lei envind.o ao pod·•r 
COlllpetenio•.-Villa ela Imperatri1., 25 de .Taueiro 
de 1885.-R(rymundo de SoHza Jiilhootcm. 
-Sancho Bmuleirlt Lima. 

Lib11.nio Fr.•ncisco dos Rei:::, Seb:tsti:!o Fer
reir:1 Soare,, Torquato Maciel P:1.rento, Paulino 
Bento Per,~ipo, Laurindo Fernandes de Oli-
veira, .Rufino Alves p.~reira Feitosa, Carlos 
Pinto da Silva.G:r.ldiuo B~l.pti:::ta Bandeira,Anto 
nio Ahr~s de Mir~nda, Joté Pereira l\Iarinh:1, 
F~ant:isco Hento Pereir.9.,Dionisio Chrispinia.no, 
Ltberato Al\"es de l\iiranti~ .• Mariano Alves de 
- 1rs n :1, rauctsco A . de l\Iirand1l~·ToséP.da Sil
vatGregorio Franc:sco dos Reis, Francis~o Al
ves,Cav.alcante, Pedro Pereira. de Abreu, Pedro 
Gomes de Abre•1, Camillo Gomes de Gouvêa, 
Anton.}o Gomes!\Iarinho,Iza.ac Per·eir:\ d~ Silv;1, . 
Franc1sco Cardoso da. Silveir.a, Ernesto Rodri;... 
g:ues d~ :SGuza.. H.oberto de Souza .Milhomen, 
José Gomes de M•>raes, Gonçalo Cardoso da 
Silveir~ Pedro Oardosooda Silveira, Herculano 
Pereir.a de Miranda. ~Tacintho Luiz de Souza 
Sigismúndo MaMel Bar.retto, Astolpho .Maciei 
Parente, José Hodrigues de Oliveira Santos, 

-- . ~ . 

~ . 
Labre, Fr'.mcisco Per;~ira dos ~antos, Fran~isco 
Al vesPinheirode Lim:1, L~disbu Rebollo B:tn
deirã; M:tnoel .,\.lves Guim:n·ães. Pedro l\1artins 
Antou1o 1n e:ro 9 ouzà. Lima, Amaro Ba
ptista Bandeira, R.ayiuundo Rebello Bandeira, 
l{.íc,wdo Duarto ds. Costa Figueira, Mathias 
Rebello Bande:ra, Josó Gomes Marinho, Ma
noel Traquiza Perei1·a, Manoel Baptista Pi
n!leiro Lima, ~ebr::mo Ac~.:acio de Figueredo, 
Fr::tncisco Pereira da da Silva, Luaro José de 
Sant'Auna, Ma'í10el Faustino GonPs. José Fer
reit•a da Sika 1\laia, T.~rtulia.no B tndcira Lima. 
Gustavo Hebello Band~ira, João P:!reira Lima~ 

• .:. n s e 
Govea, .João Baptista Pinheiro Lima, Jo.~é de 
So•1za .Milhonem. 

::\ão fúi S?lru be::,1tação, Sr. pres~dente, não foi 
,-em en:eio que re::;o~vi voltar ;.·o seio desta. re
presentação, depois do ultimo pleito el·~itora.l. 

an 11 li o .nra.. o con1 a recom!11GD açao o 
partido político a que t·~nho o legitimo desva
necimento d0 pertencer, parece quo a g!·ande 
vola\'ão com que a ind,.,pendenci:l. o hornbrid~1de 
de arni:;os generosos glorificaram a minha C<tn
didatura de\'era dar-me maior Vtllor par·a fallar 
neste recinto, em nome do partido cons:~r\'::~ dor, 
em nome do 2 · districto eleitoral, em nome da 
província, qu·J tambern represento. 

Entl'etanto, . St•. pres_id.ente, não tiv::J <l. ven~ 

:. t ' 
bezn que po~ insignifi.cant~ fultn. dt~ votos, e 
tanto parece·1-me a principio bastante ].)~1r::~. 
temer neJt<.~. tribuna - i h s cunf s d 
partidarios freneticos, que n~nhuma r<\Zão tem 
pa:-a sympathisar C()lll o auda:; competidor de 
um e1:Lndidato oflicial; c tanto pflt•eceu-ma a 
principio bastante p:tra attribuir-se a d,•spoito 
as incJ·epa~·ües toda;; que eu fizesse ao governo 
com que acabava de lut:1r . 
. _ O .'31·. Ja,/sen Fen·eir·a :-V. Ex. não lutou 
com o governo; d;zer o contrario é ser in
justo. 

O St. Domi;l!Jltes :-Não lutei? porque? 
O S,·. Ja;tSl!it Fei'I'CiJ·tt :-Pot·que o govet·no 

não inLer·veiu na eleição do 2° districto. V. Ex. 
lutou com o t~anlidato !iberal. 
· O S1·. Domi1~!]ttcs :-Não é oec:~.sião para 
re;::pond·~r aV. Ex .• mas garanto-lhe resposla, 
dentro de tempo, talvez breve. 

Temi Sr. m~sidente ouvir nesta bancada · 
os estribilho<; sed!ços que lá notheatro da. luta 
feriam-me de cootin :1 0 os ouvidos. 

O S1·. .Alf1·cdo Leite : - Prevenções que 
V. Ex. tinha contra os seus collegas. 

O S1·. Dom,i;rgues :- Foi fraqu·~za minha, 
confesso-o, e ta.l.rez nessa ft·aq ueza.tenha ido 
de envolta alguma injust!ça. clan;to~~sa aos 
dignos collegaB de deputação, que ah:is sempre 
th•eram para mim palavras de animação, pala~-: 
vras dr~ :benevolcncia, palavras de cordi:1lidad~. 
Foi fraqueza minha, que não sei se a prudenc1a 
aconselhava-me antes a calar •. 
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- A hesitação, 1JOrém, não foi duradora; o 1 correl\gionarios di:;;tinctos, que me honram com 
_meu ·~spiri o desprendeu-se dentro em pouco os se1,1s votos. , -
das consiclerações que multiplicavam-se para · <A permanecer -este estado de cousas· no 

_ emba·~gal'-mf:l o passo . . Era precis? ~umprir 6 ... disfrl~tó, nesta. ~onflagra<;ão dos ~: princípios 
o dever . de representante da prov1nci~ ; era de mor~ahdade pu~hca, se o governo fechar os 

- ' l 
expressão fiel do_s sentimentos dt> mAus com- até onde po(brá. ir a. paciencia dos que sotrrem · 
com provincianos a d~"-~·:-ito da serie de ultr:t- nem sú onde e~tá o limite da saciedade dos qu~ 
""es U'l or ventura acca.rretasse-rue o exer- • "'overnam salvo se o fanatismo e"" 1-· 
cicio do m·1ndato, a lingu:1gem da verdade, o liberaes a convencerem-se de que lhes conce-
cum;lrirnento do dever. deu a Pravidencia a graç:1 de coniúuar esta. si-

O S t. A ris ti:les :-:Mui to bem. tuaçi'Lo por toJa a vida, sem nnnca mais 
O Sr. D()nti)t.r;u.es :-E' o cnmpr\m--nto do acabar. 

dever q uG faço neste momeoto. Sr. preside ate ; -« Rogo·lhe o obsequio, Sr. l"edactor de fazer 
é o d-:\'ea· que impJile-me a db·igit·-vo-; a p<1-- publicar no seu j .rnal a carLa inclus ... ,quG acabo 
lavr;l, e m:.tndar á mes:L o seguinte requeri- de recebet: de tln1 ami_qo da :Bar~a. do Cor la, e 
mento: que narra com fidelidade a serie ele tropelias, 

« Requeiro que se petja ~o pr~'sid~nte da de qoe é theat;o es;;a eoruarca, digna sern du
provincia que infot·t~e _ .. ;c já lhe foram r~n:etti- vid:t d~ melhor sorte. Ma.r:nhão. 8 du Fe;vereiro 

as a :1 c 1 no 
Ü0 districto c quaes :1s providencias tomadas 
peh .Q"ove · no acerca do arl'ombamento crimi- · . 
S. R,-Lui;- Domin,qt~es.» candidatu~a·official se applaudiam solt~<nclo fo-

Elle na :a tem de p0litico, nada de parti- guetes ao ar ; mas apenas foi r rconhedJa a 
da rio, n:vb. Je apai.~onado: a penna que o redi- maioria do candidato opl-losto para tudo se mu-
glU o 0 · nc.-~u ao somcn e a expressa e ermt- ar : apparec,; ram r.)pc l:JS, pt·otcstou-se contra 
nante disposiç.ão do § 9 do art. i 1 do Acto a valida !e das eleiçõ;~s, pro::t 'ndeu~se obrigar 
Addicion LI, que com:) V. E:x. sabe, Sr. preú- a rnes•t elei.tor•laccirar um protP.sto, já e.:tando 
dente, pr3=:creve-nos o devet· de velar na guar- a a.ct'l d1. eleiç:io lavrada e assignada: o juiz de 
d:~. da con;<titniç:1o c das leis em nos>a pro- direito veio à igre.ja., gt'itando ; _provocaram-se 
vincia. . tU:Diulto3; não app:~recen o La.bellião para trans-

H-a. pot:cos dias, Sr. presidente, qu~ ch~gou crever a act:l. da eleição; suspend~u-S·:! o esrri-
a. esta : ~apit:<l a triste, a tristíssima noticia do vão de paz. que foi chamado para Lranscraver a 
arrombamento crimino.so da ca--rt. da carnara, 1 acta. l'l'qU<~rou-;;c busca para aprehensão dos li
na Barra do _Got·da, para a substracção do livro VI'OS; o promotoy ~n~alido, por estat· b~r_i-_berico 

, .o . '. 
Os jorna·3S n.oticht·a.m o fa~to; cartas parti- morava fóra.da villa c que tendo sido eleito prc-

culares o comprovaran1 e o distincto Dr. Ri- sidente da camara dei:!::ou o e~ercicio da ddega
beir,) d::l Cunha cidadão ue or seu t~:~.lento e cia foi chamado e assumin-o · o sar~l'lnto com-
caractet·, tem sabilo impôr- ' c ao respeito e mandante do destacamento ,foi chama.do,am~aça-
consideraç:1o d~1.: dlite !le nossa sociedade... do e posto as orden.,; dJ juiz de direto, os livros 

O S 1·. -'-11-ist!cles:-Apoia.do. das eleições \'(~mettirlos á caroar:l. do munieipio 
O .Sr. Ba1·bosa:-Apoi::dissimo. no dia 27 :i tarlc; fo1·am â noute I'oubados do 

archjvo da m"sma depois de destelhada a casa 
O Si· . Janscn FerrtJil·a : -Apoiado nesse e arrombadas as portas da me~rna. )) 

ponto. O S1·. Domingues:-0.:; factos den11nciados, 
O S;·. Domingues ..• :-deu a· vubli.co o se- Sr. president~, são gravissimos, prúvocam a 

guin~e al'tigo, acompanhado de uma carta, que q11ei~a. do povo c, V. Ex. bem sabe, a historia 
tamb ~ m vou ler· ensi ua que, quando despresada, a. q ueix:.1. do 

« S,·. 1·eclactm·.- Darante o 2o escl'utinio p:lvo tem quasi sempre por epílogo a iusur
da. el~ ição a. que ultimamente se procedeu no reição. 
Go distrícto dest:J. provinda, d'!ram-se ft~-ctos A insurreição é um meio desg1·açndo, funes
escand~losos na comarca da Barra do Corda, Lo ; mas quaodo fallecem os meios de r·eacção 
onde a tranquillidade publica abda corre seria ele,•a-se à ~ltu1·a de um direito contra a auto
pôL'igo, o as antorid1des andam despreoccu- !"idade que e~orbits., e maior razão ha para te
padas do cumprimento de seus deveres; e já. mer-se o desespel'o do povo do que ~ povo para 
qu:-! e--s-·s ~c os co.m reco 1 os u som ra a emer a oppressao. 
protec~;ão offic!al, devem ao menos ser trazido:; - Vivemos, .:r. prasidente, como V. E::t. bem 
ao dominio da. opiniãopublica. para quem ap- sabe, á somb1·a. de um governo representativo.· 
pello nestt:l momento, porque é inutil appelbr N"essa f.>r·ma.' de go~el'no os poleres publicos 
para os podet·es do Estado. são delegações da na.ç'lo, impossibilitada de e:t
' «A comarca da B 1rra do Cord3., que agora. ercel-os peb. massa conectiva d-} seus roem-
esta fóra da lei p:1.ra gloria do . partido libr>ral, bros. =--: :; 
sotrre a m').-ma sorte do Gra.jahu e S. Francisco; Ha.,-::.porém, um attributo, ha uma força, um 
onde os conservadores vivem foragidos sob a poder que o povo não delega nunca, que não 
violeneia da;;; autoridades, onde algumas lições póde d2logar- é a soberania primiliva. Esse 
levada.,;; 1'1::~. capital ensinaram a. ioRtaora.t" pro- poder invencível é que leva.nt:l. o povo contra. o 
cessos phantasticos de t~ntativa de morte contra , mau .exercicio dos -poderes delegados. __ 
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0 Si· •. 4.ristides:-)fuito bom. ·V. E:s::. cumpre um dever fazendo essa de-
O S1· Domi;~gttc.~:- Feita. a del"gaç~o, a dara.,:.ão. 

povo obrig-:t·se a respe1t.a.t· a ?rdem est:~.belecido O S1·. Jansen Fe;Teira: Cumpre o dever da 
mas não a desordem ent.hromsada.. ' verdadG. 

Entretanto. Sr. presidente .. ~ de~rr lem é que O Sr. Domtngucs:- O dever da ami.~ . . 
que acabo do ler denuncia.. . -

O Sr. :tlfredn Leite:- Era na ::.ssembléa ge
ral ue V. Fx:. d ... viá liz01' isso. 

O Sr. D.?mi;I(JHes:- orque .não n:1 ac:sem
bléa. provi ncia.l ? 

OS;·. BadJO-:.a:- Por :J.Ctos pr1ticn.dos na 
provincia pe.[P.m-!'e providencia:: na. proyin ~ia. 

O S,·. Domiagucs (:w Sr. Alfredo L~tte):
V. Ex. sa.befJHC temo<: o direito. digo mal, o 
dever d0 p"dit• informaçõe:: para cumpri!' o 
dever de repr"sentar a. assembléa. giwal contra 
a. violação da con~tituiÇão politi ~a o lei.;; do 
imperio: d·~ modo .q:H~ V. Ex. preciswa dnsco-

del-o mfl.l. 
O Sr. DomÍilrJI.te.~ :-0 ~obre dop·rtado v~. 

po:·t:l.nto. q•:o Pstamos cumprmdo um dever. ~o 

. 
OS··. Alcibiades : - ,· Cumpro o dt:ver da 

v-erdade e âa amizade. . 
o Sr. Dom in l,(,(JS :- Mas contra. a. asser-

ção- de V. Ex. está. :~ a.ffi.rma~.ã:o d<'l. mesa 
cleitoJ·a.l e de toda.s as pessoas insuspeitas 
da B~\rra do Corda. 

O Sr. ·Bm·1·os e Vascüncel!o.~ : ....:. Está a 
rasão de cada um de nós. 

O Sr. Dom.tngues:- Não só das pe.:;soas 
ins11~pe.ii::=~s: a.qnelles mesmo::: que ~>m;:~enha
ra.m-s·~ pela victori<J. do Sr. Dr. Vianna Vaz 
contrariam a asserção de V. Ex., Sr. capitão 
Alcibii1lPS. 

mom~~n o rm qu" a - "i' sao Vlt a as. as i.J. · 
d~do~ public:1s ;.;acrifica.das 0 os nossos direito;:: quo cs cri~ 
a.trop"ll::~.dos, é no;;so dever roma.r co:1hncimento minosos tcr1ha.m sido liberae;.; porque dos li
dos factos qtl•~ tradt 1 :~.em ess.1. violação, t~sso ' be1·aes é q•:e era o interesse no arrombamento 
atrJpello pat·a providenciarmos como de di- dil. casa da. camat·a para a subtração dos li \'ros 
r~ito. que a.tt.t>stava.m a victoria conscrvado:a .. Poi~ 

O Sí·. Frcwci.;co Ca;·valho :-?\Ias onde es- que ! O parado conservador tem mawrw. no 
tá. es~e atropello. ess::~. violação ~ -corpo eleit 1rttl e ó _o primeiro ::1. illegalisar o 

O S1· . Bm·bosa :-Nã:l ouviu a narr~tção '? pro(;esso e rouuar o livro das actas? - -· 
O S1· . FNmcisco Caí·vc,_l/w :-Ouvi; mas o O s, .. Faúio Leal :-:\Tas a. maioria do can-

. - --. 
OSi· Do·,-n.ingue.s :-Eu peço sim!)lesmcnte tinha. tambem neccssid,ttle de uz:u· desse re

informaçõ·~s sobre os factos delictuo~os qu() os curso o partido liberal. 
·orna."!s noticiaram e cartas hlrtit:ula.res con- Tto m se a~grt ·.~ ntr o s,-- .A ·i i 
:firmaram. Bw·bosa ~~ Bw·1·u.~ Vasconcellos). 

G Sr . ..:llcibi..rcrlcs :-Ca.rt~1s imaginarias. O S r. Do?ninr;tt~?s (Ao Sr Fabio Lea~) :-A 
· O S.·. Dmningu.es :-Assevero a. V. Ex. que maioria foi de 7 votos e V. Ex. ~a.be que um 

a eart.a. que li foi escripta por pcsso::L ftde- voto, um voto apenas iniluc no resultado das 
digna. deiçücs. (.1.o Sr. Alcibíades) : Porque diz V. 

Os,-. .-tlciúi.arles :- Quem escreveu? E::s:t:. q•Ie os conservadores tinham interesse no 
_O Sr. Do,i!ÍítfJt~e .o; :-V. Ex:. nega. ter ha.vi- a.rrornbamento ·~ · 

do arromb \rnento da ca.;:;a cb. camara. na Barra O Sr • .:-ltâbiades :-Qua:ldo me for dad::~. a. 
do Cor.h? Gara.nte que não houve ·~ pala.vrn expl carei a V . .. x . 

OS;· .• 1lc:úiades :-G iranto quq houve; mas O S i·. D:nning'u~.-; :-E:;tim:trei bastante, 
não pelo govet·no. nem pelae a.utoriJade~ poli- m~s o q U"l para mim está explicado é q uc n:1. 
cia.e:.: . · Ba1·ra. do Cord,• os liberars não podendo vencer 

O arromb:tml'nto deu-se por iusinua~.:!o do a eleição, pelos meios legacs, procuraram vcn-
Sr. D:. Isaac Martins dos Reis. cel-a pela subtracçãu do d.:•cumento qne certi-

0 s, .. Dom.ingw:.~ :-E· para admir:1.r oue :ficava a victo!."ia do pal'tído contra.rio. (Ptotes-
V. Ex. a\·anc~ semelhante proposição! • tos c ?"cclamaçõe . .; da ~naioria). 

O S ,· ~ A.lcibiades :- Avanço. Recorrer á. violen.::i.a e ao esbulho at·a obte r 
onnHgHes :- 1 os con;;ervadorr~s aquillo que leg tlrnentc nii:o po.liaro <~onseguir 

obtivet·a.m maioria no collc~io, si dell"s foi a (Continuam ós protestos da ln::tioria.). 
victoria que n ' cessidade tinham de arrombar a O .Sr. Frcmcisco C w·valho :- V. Ex. é quem 
cas:t da camara para dar 1im ao liv'"o que attes- o diz. 
tava e~sa victnria ~ I O S1·. DomirtffUes (ao Sr. Alcibiados) : ~ 

O S;· . . H cibiades:- A acta foi fraudulenta. V. E:t. sabe melhor do que, meu illustre col
O Sr. Domin.fJtMS (ao Sr. Alcibiant=s): !lega., os liberaes procura1·am apossar-se do 

V. E::c. que retirou-se para o 6'~ districto .' -livro das actas. (contestação do Sl" •. Alcibiades) 
a trabalhar em favor do Sr •. Vianna Vaz; i que, segundo fui informado, o Dr. juiz de di
V. Ex. que nada poupou. trabalhos e sa- . reito da. comarca. ordenou ao commandante do 
~:ificios. par~ vingar a candida~ura do illustre 1 destacamento que estivesse _ prompto eom as 
d1plomn.do, d1z que a ucta fo1 fraudulenta. -1 suas praças; que o brioso eommanda.nte ne-
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gou-se ao cumprimento G.a 01·dem allegando 
que a. sua. respoasabilida.dc s~ria grave si con
corresse com a força l):tra .. ~ inte1·rupção dos 
trabalhos oleito:a~s; q~a, .em virtude da. res·s-

dil-a. Ha demis~ões concedidas a pedido, mas 
pedidas por forÇa. 

O .Sr. Alci!Jiades:-De molo que, na opinião 
,de V. Ex., tudo o que é mau e.;;tá. do nosso ~ . . 

gado, de poliCÍa e sell 11) supplente para darem 
busca na. casa. do secratal'io da. mesa. ou do 
escrivão d<3 paz e levar, donde fosse encon-
tra o. o tvro as ac s. 

O Sr. Alcibir.ulcs : -Porque a certidão <la 
:1.cta era constantemente n~gada; nunca a ctui
zeram dar. 

O St. Barbosa:-Então o meio era a vio
lcncin '? . E esta ! 

O .S1·. Ba1·ros c Vasconcc/.lo.~:-Viio esclare
cendo a questão . 

O S;·. Domingttcs:.....::. Felizment". Sr. pre;;i
dente! as autoridades policines não pre~taram-. . ... . 

.j '. ' 

·pessoas conceituadas na. localida•le. No dia. 
seguinte, porem. amanheceu arrombada n Ctlsa 
da amara e do seu archivo subtrahido o livro 
das actas! 

(.-lo S 1·. Alcibíades): V. Ex. então confes;;:L 
que forar~ l~watJos, arrastados a: esse procedi-

lhes n. cet·tidão da a.cta ! 
O Sr. :llcibi(ules:- Não, senhor, não disse 

isto. 
O S1·. Domingucs:-Gat·anto a V. Ex. qucjà 

está estenographado. . 
O 81-. .:1lcibiadc.~ :--Eu disse qne o juiz de 

paz em exercício, reconhecendo que o csct·ivão 
hn.vb concorrido para a fraude, suspen
deu-o. 

. -

que exercia interinamentCl no termo os c~rrgos 
de escrivão de orphãos e tabellião de notas o 
cidadão V. For'ó Bt·a.bo e que o Dr. juiz de di-
re1to ela cornat·c:>., r cspeitanao ne e um ca
valheiro digno e honesto e com J'azão, temendo 
seus e;;cJ•upulos honestos e dignos, mandott ~'. 
P n.stos B ons chamar o cidadão Lniz Antonio de 
Limn., que logo substituiu em. juizo e Sr. V. 

- Forjó Br.'l...,bo. 
O Sr!fillciúiadc~ :-0 informante de V. Ex. 

disse-lh-3 em que tampo se <leu isso 1 
ú Sr. Domi;l.fJIJes :-Logo q11e foi dissolvida 

:~ camnra dos deputados e lll~lrcada a eleição 
para o di::l. 1 o de Dezernbro. 

OS;·. .:1lcibia4cs :-E ness:t. occasião jà se 
sabia que o Dr. Ribeiro d~L Cunha. era candidato 
por lá~ 

O ::::;,._ Dom ingues :-l\!a;; já se s:1b1a que o 
Sr. Dr. Via nna Vaz o ern. . Pouco import:lva o 
nome de :::Au competidor. 

1'. •a w ca :
época. já. se sabia que o Dr. Ribeiro da Cunhn 
e1·a candidato. 

(Trocam-se apat·tes entra os Srs. Alcil>ia.dcs 
c Barros e Vasconcellos.) 

O S 1·. Collarc.~ í\I orei;·r,:- EssGs prepat·a
tivos já era m p::~.ra garantir a eleiçã o .. do Sr. 
Dr. Viann<'L Vaz . .. 

O S;·. Domin,qttes : - Perdão, ou peço in
forma~ões; a carta esta pubticada. 

O .Sr. Alciuiadcs :- Quem esc1·evcu esta 
ear a: es ava c.:om as 1 ea;:; trans orna' as, cs a.va 
de_spci_ta 10, posso garantir. {Contestação da 
mtnona.). '· 

O S1· .. Dominf;u.cs:- (Ao Sr. Alcibíades) 
Corno, s1 quem escr·eveu-•~ ganhou a eleiçã:J ? _ 

VoltanJo ao que ia diz~nào, Sr. pr·e~idcnte, 
o Dr·. juiz tle direito da comarca uã.o contando 
com For·jó Br. bo para negar-l'i~ a. transcrever 
a acta. fez substituil-o por Luiz ArJ tonio de 
Li rna ••• 

·-
histor·ia. 

O S1·. .:lrattjo Costa.:- Melhor a1·ranjado 
foi O :J.l'l'Omba.tnentO dn. C:J.!;a Oa Ca.mara. 

s,-. D ·mingues .. . logo epoi;;; de dissol
vida a c:1mar·a e marcada a elei~ão para o dia 
iD de DGzembro. ., 

~ ·' . 
O S r . Dor.tingw~s:- V. Ex. quer ver eomo 

é apoi•do ~ Lniz Antonio da Li,lla occultou-se 
nn. verdade para não fazer a transcripção da 
acta. 

O ·~r-. A.lciúiades:- Não apoiado. 
O St. Domill!JtGes:-V. E-s. nega-0~ 
O St • .:ilcibiades:- Nego. 
O 81·. Doni;?-gues: - V. Ex. nega 1tot• sido 

a acta. tr·anscript.a pelo eset·iv:io rie paz 
·c . . 

ez. 
O .S1·. Alcibiades: - Porque a mesa. que se 

compunha de tres conservadores e um dissidente 
que ria que se trascrevessse a :~.cta com ante
data. 

Voz-es rla 'fl~l:noi ·ia :-Onde a prova.~ 
O Sr. Do·n.~ingw~s (ao Sr. Alcibi:tdP.s): - A 

eleição não foi fõita no di:1. dctermin:~<lo ·~ 
O 8 1· . :1.lcibia.dcs:- Foi o acta lavrada no 

dia 26 nas trevas. 
O .s·, .. JJomingues:- Si ü eleição foi feita. 

no dia desig·nado, não comprchende-se que os 
conservadores, victoriosos, procura.ssem-ante
(latal" a act:t S:lbendo que a a.ntedata era por si 
bastante par~l inquinar o processo de manifesta 
n ullidadc . 

O Sr . Bar?o.sa dà um apa.~·te. 

inverdad'l . Elles que exhib:1m a a cta que esse 
:nesario assignou, que é a legitima:, a verda
deira. 

O .S1·. Ba1·bosa:-Onde estão os livros? V.E::s:. 
nos informa ? 

O S ;· . Alcibi<ldes:-Os livros~ Os mesarios 
da Bari'a do Corda occultar·arn. 

O S1·. Alcibir.tdc~ :-Garanto a Y. Ex. que 
a demissão do Sr. Forjõ Brabo foi pedida. 

O Sr . Barbosa:-V. Ex. sabe disso? 
O .Sr. A lc.ib i ades ; -Sei. 
O S1·. Bn1·bosa:- Està a. par perfeitamente 

da cousa •. (Risaclcts.) 
O Sr. Do~ning•.tes:- Eu quizera que·v . Ex. 

garantisse-me que eLlepão foi obrigado a pe-:-
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Uma vo:; :- Dizem quê ess~s livros ~stiio 
$.qui. . 

O Sr. A.!cibial/.es d:i. um aparte. > · 
O Sr. Domiagues:- V. E~. vê, Sr. presi

dente, c ue, nãotendo surtido effeito o 1ano de 
· varojarem aii casas do sec.retario ~' mesa _e do 

escrivão de pa:r., graç1s a energ1a e bl'lo. do 
coii11nandmt13 do destacamento e das aulortda-

..., ' l ·•. ' 

O Sr. Faúio L~af. : -V. E:s:. t~m esses fa-
ctos como verda.l~iros ~ Não dave chamal·os 
torpes. 

O Sr. Domi11gues;~Chamotôrpe o acto 
em si. E' torp "} o arrombamento da cas:t da ca
mara. como é torpe a subtracção do livro das 
actas. 

O S1·. Safa:;w· : - O qualificativo é ·muito 
proprio. 

O Sr. A lcibiacl·• 
O _$-1·. Colta;·e.~ JI or~Jii·a (~•o Sr. Alcibiad0s): 

O ~u;romk.mcnto d:t cas;• da camarJ. deu-se, e 
V. E:s:. mesmo o conf~ssou. · 

si:lente. in. eu dizendo, que, não tendo surtido 
effeito o pl:l.no de V<l.rejarem as c:1.s ·ts de cid!l.
dãos p ··cificos, os liber:r.es premeditaram e prit
tic:l.ram o r.rro:nb:1.mento da casa d:1. caonra, e 
de seu archivo subtrahiram o livt·o d~\s actns, 
seu vollocino. 

O Sr. Bal"!Josa :...;..Esse é q uJ é o acto torpe. 
OS ·. Dom,n,rpJ.es (ao Sr. Alcibia.dr::::) :- E 

V. Ex.~ meu i.llu~tre coll•>ga, póde infor
mal·-nos. sobre o facto. or ue :~inda. conser
yava-se na Rarra do Corda quando foi a~om-
bada a casa da camara. -

O S1·. A.lcibiadcs :-Não contesto o arrom-

agora por quem, é que à p:-eciso qae se in-
forme. · 

O S1·. BMbosa dà um a.parte. 
O Sr. Jcwscn Fe;-rei1·a :-Si olle qteve Jà 

pr0senre c t-:>\'C conhecimento . .. 
O S 1·. Bw·bosa :- O nobre deputado, o Sr. 

A.leibia<l e-5, esteve presente ao at·rornb:uuento? 
(Hilar:dade.) 

O S1·. Jansc;1 Fei'reira:-V. E:s:. hem ml3 
comp~ehend·3H. mas quiz" fã.zer espirito. 

O Sr_ DolitiHgucs:-E o Sr. c·1pirão Alce
biades, Sr. pi'esidente, tanto e'-tá convencido 
da lega.! idade do processo eleitoral na Barra do 
Corda, que, para processar um:1. justificação 
tend '~ tlte a provar suppostas irr~gularidades na 
eleição claquelle collegio, t·.~ve n11cessidade de 

I • I> • 

' rios, qur~ sóment.:l depois da publicâção deste 
m~u discurso, vão ter conhecimento dell~. 

O SJ·. Alr:ibiades:-:- V. Ex:.. está enganado; 
foram citados. · 

O S1·. Bfl;·bosa:- E:s:hiba a prova disso. ·· 
O S1· ..... i.lciuiades:- Hei de cxhibil-a mas 

não agora. 

OS··· Jansen Fcr1·eira (ao Sr. Barbo~a):
E V. E v. exhibe prova em contrario 1 

O Sr. Alcibíades (ao orador-): ·- ·Dou-lhe a. 
minha pa.la.vra. d~ ~on.ra. que foram intimados. 

O S1·. Domin.qucs:-:- Peço apenas informl
ções ">obre tão graves factos .•. 

O S1·. presidente (ao orador):- P .:ço ao 
nobre deputado que procur~ restringir 'o mais 

ossivel o seu dis:.:urso is " 
querimentos está qulHii fin:da. 

O S1·. Domingues:- Proc tirareis.üisfazel·o~ 
Sr. preside a. te. 

'"' . a.- erm1 e um 
aparte? V. E:s:. mnnde o s·~tl requerirn~nto á. 
mesa, mas não fa\-a accusaçõt;s infundadas. 

O Sr. Do111ingucs:- Por'-.lue infunla<las '~ 
OS;· . .lansen Fer1·ci1·a:- Porque ainda não 

vi as prO\'a-:. V. E:s:. av.•nç 1. que os li b.-:raes 
.for.~m os auto-:-es do atTo::nb:uuento e é j~:sta
mcnte o que entendo qne não d~Ye fsz·~r _ . 
· O SJ· _ Dumi.nguc:; (ao Sr _ Jansen Ferreira): 
-V. E:: compréhen~c c1ue para eu julgar urna ,., . . 
damento sr,.j;:~. conhecido por V. E~.. além de 
que tenho lU e limitado a dizet· ~~s ra ~ões por 
que inclino·me a crer ue o arromba:nento 
ten 1:1. Sl o prn t1ca o por i bera~s com o fitn cri
minl)sO de n ~utralisarcru a_ Jivre manifestação 
da vontade popular, co:n o intuito indorio de 

• I •,. 

• • -· ·- . e> o..:-
present~l nte uo corpo eleitoral do 6'' districto da 
provin.cia. 

E a m~tior r<LZão que tcnhC~ p:ll',\ :ütt·ibi.lir-lhes 
o cr1me é que o triumph • n:1. B :IT11. cb C·Jrdl\ 
eri\ no:; so, era nossn. a mr..i.orin dos Yotos c 
por~anto erJ. do no"~o interesse que ~L eleivão 
corre~s) livre e regubrment':l ·C q·te o livro 
das actas continas;;e no srchi,·o da c:tm!l.ra. 

O. S1·. .AI;c.ibiadcs:- Conte.sto q•.to t0~h!l. 
1. , <: ,., · " por q•1e t1nb.:1 s1do 

irrl~eu.lar o processo ehitoral c nós procur.wa
mos provn.r, mas p •rD- não nos for :1ecerem es
co:Jderam o li-vrJ e :trranjal.'am css .~ historla . 

• l ' . :,mw gu~s:- orq ue nao rcq uercu o 
trasbdo ela a.ct'l. ? 

O S;· • .Alcibiadcs:-Nunca nos qui:r.)ram 
d:tr. 

O Sr. Domingues:-E po1·q·to nol-o dcrJ.m. 
O S 1· .. Alc:óiad~J .,:-Poquc l:i V. Es:. tinh!l. 

a.mi~os e Ctl nã~) tinhn. ninguem nl tuc::::!l.. 
O S1·. Domiilgttcs:-Deritm-nos tra.:;bdo d!l. 

acb. d:l. eleição. 
O Sr. J1lcibiadc ... :-Da acta f,h1. 
O Sr. Jansen Fc1'1"t'in~:-:\:Lo d~ram ao 

noss::> co!hga S:-. capitão Alcil.liades porq11c 
era contrario e a V. E:s:. deram p:1rque crt~. 
a.m1go. 

O S1·. D?Jiliil[Jt,c .~: -V. Es:. comp1·ehende 
qae si fosse inquinado de nullidade o processo 
~'>l~itorala. mesma. r~:r.ãn qnr.> houYesse p::~.rl'l. não 

u ~ico a :LC a a e e1çao P" o ras.a: o 
qui) V. E~. p~dia, haveria para não publical-:t 
pelo tt·asla.do que temos e q uc Ta mos leva.:- ao 
conhecimento do poder competente. 

O Sr. Bw·bosa dá. um aparte. 
O S1·. Fabio Leal :-O pleito na prvvir..cia 

·correu legalmente~ 
O S1·. Ba1·bosa:- Na maioria das fregue

zias, sim senhor-; em cel"tos districto~. sim, 
senhor; no 6 · districto, não, senhor. 

O Sr. Jlad-re Baldoino :-Na Imperatriz 
sempre os liberaes tiveram maiori~. · . 
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- O .s,·. PJ·esidentc:-Attenção. (A.o oNtdo1·.) 
P_eço ao nobre deputa~o que procure terminar o 
seu discurso, porque a' hora ~st:i esgotad;l. 

O .Si·. Domi~1gttes :-Vou termin:J.l·, Sr. presi
dente. 

O S1·. Padí·e Balduino (ao S1· . B(trbosa):
V. Ex. acha que se podia reunir a mesa por 
meio de uma carta ? 

sa-

certeza da derrota no governo . Na lucta eleito
ral a victorb. n~o ó de quem colhe luc.ros, é de 

uem colhe ""lorias. 
O 1·. Pa(l,·c Balcl?.tÍíiO : - can 1 ato con-

sen·ador não podia ser eleito no ()o tlist!'icto, 
porque a maioria liberal é grande. 

O St. Bw·uo::a ; - Porque V. Ex. não 
qneria 1 

O 8-;· •• 4.;·aujo Costa:- O partido libt'r::tl 
tem grande maioria e foge de pleito. 

Um.;. vo~ dt! ?lW.ÍOI'ir~ : - Pois fir1uem VV". 
EExs. com o seu triumpho. 

OS;·. Bm·bo~a:- E VV. EExs. fiqu0m com 
um ip om:.t eito P" n. rau · 

O S;·. Padn~ Bdrlui;~o d:'L um ap!\rte. 
O Si·. lJmnii lffttt.:s : - YV. E.Exs. crmsen tem 

• 'l 

Quem teYe maioria de votos no primeiro es
crutínio ·~ 

O Si·. F,·aiiCisco Ca;·vallw: -Foi o partido 
liberal. 

Os,·. lJo'lningues : - P rrdão. foi o Sr. Dr. 
Ribeiro da Cunha sobre o Sr. Dr. Vianna Vaz. 

Ora, sendo eerto. sendo sabido, que o Sr . Dr. 
Izaac .Martins dos Reis, liberal muito d:sticcto 
e candidato que obte1·e em 1° (~scrutinio g-rit.nue 

. votação, t>stava disposto a fa\orecet· :'. causa 
conser\'adora~ em :?o ~scrutinio, não era possí
vel que fosse triumphan.te em 2° escrutinio o 
candidato liberal. 

O St • ...-L·i.~ t.id-~s : - Isto é ir-respondivel. 
O 51'. Pad,·c Baldui,,u :- Esta enga.:Jado, 

não faço transacçôes; c os liberaes que ftzr·r am - - - . 
Um Sr. deputado: -E como não se den :~. 

mesma co usa no 3° distrit:tO ? 
O Si·. C(u;im i1·o : d~: um aparte. 
O S)·. P('di·c Baldui;t o: - Si o Sr. Dr· . 

Is~ac não se apresentnss•: candidato.sahia em 1" 
escrutino o Sr. Dr. Vianna. \'az.. 

O S .• Dom.inguc:; : -- O que é certo é que 
no 1° e;;crntinio o canl1id~to conserv:.>.dor tevf' a 
maior:a. e este re,;;nltado garantifi lhe a victori::L 
em 2o esc~· ~itinio si o Dr. Isaa.c dP,se-lhe a YO
tac;ão liberal. Pequena p~n·te seria. qastante. 

O 81·. Frrmci.co Can,alho :-Si desse. 

O S1·. Barbosa: - Como do f:1.cto elle a deu. 
O S,·. JJom.ilí[!Hes :-O Sr. Isaac:deu a vo

tação ; g-aranto à V. Ex. · porque nem um de 
nós tem palavt':l. rnai.;; honi'<1da do que aquelle 
caYalheiro d istincto. 

o coroo eleito1·al rstà. dispo~to á dar yotos n:mt 
a pcs~O::\ q11e o candidato indica. ~ 

O S1·. Do'l'ninr. nes :- !\las fo i roYado ue o 
Dr. Is:1ac concon·er1 com os seus amigos para 
:1. victori:t do Dr. R1beiro da Cunha. 

O Sr. Balrl~~ino:-N.o 2." escrutinio em todos 
os collegios o St·. Dr. Vinna. Va7. teYe uma vo
taç·ão supe1·ior àqneil•~ que obteve no :1°, porque 
só na. lrnperatriz não p odia ter? 

O S;·. Bcwbnsa:- Porque essa imperatriz é 
fatid!ca. · 

OS,·. D(Jmi,;gucs:-Ntr.o hottuc eleiçrrn no 
Impcl 'fltl·i:;. Si·. pl·e . ..:ide,lte. J)l)ó'gne nlli '7:! 
e e!lU:i'e$,J);'I.':-:eiltCS O OS 11-t< 'IH- ,(!,J)J•o e .-; -a?' !U 

dcv o stu -oolo f 'O candidato con~ci·-carl,);·. 
O S>. Jl.mu}r) Costa:- E brave seri publi-

• 
()Si·. Do,;<i,tgues :- O meu nobre collega, 

Sl', paJre Balduiao pediu a palavr·a e é muito de 
cl'er ue eu t élnba de voltar à tribuna. 

.hi. csã:OU muito fatigado e m:1is ainda a at
tenção da cusa. 

(N,7o apoi«clos.) 

Vou ma.ndur. port~nto, :i mes:t o mou reclliC
mento. 

Os nol:>res d.:lpulados podem entf-'ndel-o como 
quizerem ; elle porem opr.n:ls s:gnifica o cum
primento de· um dever qua nada tem de pulitico, 
nada dG par·Lidario. , 

., ·-··· .. ... 
V. Ex. dizem o contra1·io. 

O S ;·. Dvin~,! {l1!r~s:-A p~nns -peç-o inl'er
ma .ões )at·a )roceder c.:omB de direito 

O s,.. Ak:bír·(lr:s:-:.Ias V. Ex. av:mçon 
juizos, ti~ou conçlusões ... 

O s r. Domi,t fJ~tcs:-Mando o req 11crimr· nto 
a mes.:~. com e fiiJJ unico d·:: def,,nde:· as liber
dades publicas, Je prot .. g er· l) direito do povo. 
des,;e po\·o lpermitL:t:n-m•: dizc:l-o) 'ill '-' os go
vernos lib ·rtlC_, s . IJt~m thut·Ific:Ho, mas qnt! so
m•·nle nós sabcmol l'es!•eital'. dcss·~ povo que 
os g-on:rnos ll!Jero.es s·t bcrn sedm.i ~·, mas :\ tl uc 
sómcn~e nàs s~dJcmos obedocer . 

(JI I' i t o bt:m., 111.11ilu bem). 

ioiESSÃO DO D!A 14 DE ARrtrT. DE ·i885 

SC.\1:\lAlUO.- i.cilt:ra e :qqll'o\·aç:í•> •la :1c ta.~ r.xPE· 
r:JE:o\T l: . - H~rlaut::r~ tic s do ~r· . :\iac-D:)\rell. !•lcm do 
~~·. Antlt·adc Fi~tiei t·a.- Explicar.lics tio Sr. :\ h·cs •lo 
At·auJü. - Iutoi'I'UI'r;:io tl:t scs:<:II!. -l{<!clatn:tt;i!c:,; do 
Sr. J.our·e nço de .\lhuqucr•]HU.- Explicaçi~t!S do,; Srs. 
}l;u·lim Fraudsco. Zarrw _.f i!S<! :\la:-iatrno, Vallntlarcs c 
An•lr:uli! Fi~ucira;- Exrlica rücs p<':'>oac,; do Sr. Deza· 
111at. Carl,_~; .~ fTo:t ;;o c ua tros . :_ A•li:tlliCUln da YIJtar.ão tio 
p:trcccr 1t. J: ;~) . - Gha1ua<la.. - ]Jisca,;são r.! o parece!' 
u. J fi.- J)iscu r:;o tio Sr. l' orlugal. 

A's 11 horas ncluun-se prczentes os Srs. 1\Io~ 
rei-ra de Barr·os. Carlos Affonso. Sinimbü .Ju
nior, Valladares, Cost:~. Holrigues, Silva Mafra, 
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Mascarenhas,Di:ls'CMneiro, B.cle Mr:mdonça So
brinho,::\Iiguel dr! C<Jslro,Prisco Pa.raizo,Delfino 
Cintra, José :Niari::\nno, Carlos Peixoto,Leitão da 
Cunh:t. Zn.m~., João Penido,Padun. Fleury. - An
gustn Fle~r~',Campos S:-tl!es, Jo::;ê Pompeõ, Sal-

rito e de' quaesquer de seus membros em sepa-
rado, . -

O" • ll. . : . 4"\t)•• • • 

O Sa. PRESIDE~TE:- P~rece-me que a de· 
cla.r!l.ção de V. Ex. nilv "Versa sobre a acta; pe
ç~-lhe, porta:'to, que man!le as suas recti:fica- · 

ompureceram~ epois da ch;lrnada, os Srr.. 
Almeid:.'l. Olive-ira, Sigismundo, ).lac-D~nvell, 
F. Dm·ia, .Joaquim Pedro, Ca.<:tdlo Branco, 

,, - ~., . 
Araujo, Cruz. Barão do Gu;\hy, Fet·rP.lra de 
Mout·:_l~ Carucit·o da Cunha. Duart<~ de Aze
vedo, AntonioCarlos,1brtinJ Francisco Fntn :·1. 
Ca:::-valho. Co.~ta Pereit';l. Sa tno Dias. .João 
Dantas Filho, Arattjo Pinho. l~unçalves Fet·
reira, Coelho C•tmpos, .Ai'aujo Góes Junior, 
:\Iontandon, A. Prado, Affonso Penna, Cado;;; 
Affonso, Adriano Pimentel e Ribeiro de :Me
nezes. 

:\bre-se a ses,ão. · 

Compareceram. depois de ab8rta a. sc.--;são, os 
Srs. Antunio Pint c Fcli · d " 

F:t!tam, sem cau=-a particip•tda, os Sr.~. :\1-
ft'''do Chaves, Accioli Fran·~o. B:~rros Cobra, 
Ca.;.;t•·ioto. Eufr~zio Cort·eia Francisco Beliza-
rio, Gomes de Castt·o. Hcnt·iqnes, La<.:ct·(h \Ver 
neck, Rodt·igo Silva c Soares. 

O S1.·. Mac-Do,vcll (Snói'(J a acta) 
reclnma. contl·a o modo por qt1·· foi publi
cado no Dia,·iv O !fic:ctt o parecer da P com
misão de inquerito com voto em ~ep:n•ado. 
E,.;s:\ publicação está cheia de iucot·rccções que 
impot·t:un I.!Omplcta alterrtç:io no :,-enlido.A~:::im. 
por e~cmrlo. sem ··ilat' outros crr·os, le-se : 
fornecer- pot• favorecer; aug-mento, p -r ur
guwen to ; e no ultimo pc•·iodo lo-s0 : Emesto 
Gomes em vez de Ev:wisto Gouvêa. Ainda que 
a lP.tra n :1o foss•· boa :1.i ndn nssim niío é possi vel 
<JUC s0 lês,;;'~ Emesto Gomes em v c;z da Evar·i~to 
(~om•.?n. . Ac~resc P- qtH• f.!m nm ·onlro per•iodo 
::t.cim::t e stá uma phrasc inteiramente sem sen-

. a : » es e que a pr•~ ,·at'Ii;: l çao O$ 

uo -
ar:; r·e·~tifica.çõ'3s ao)s discursos publicados, mas 
traJando-se de parecer entenrlnu dever fa-
7.'J1' recbmação da tribun~1, mandando ao Dia
rio O fficial um exemplar d~L publicação a que 
se refere, devidamente emendada. 

di\·ersas veze"> ao director daquelb fulha, recla
m:tndo contr.t a. pouca ::~ttenç·ão com que é feito 
es!'lc ,:crvi<:.o. Acha-se elle sob a direcçlio imme-

mos mais encrgicos. 

O Sr.. 1.0 SECRETAUIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Dou!-; do i' secretario do Senado devolvendo 

long-amento d~ linlÍ~ tclegr·aphica na provincia 
do Paraná; 

Concedendo ao mesmo ministcrio o <.:rcdito 
de 200:000$ pam t:ontinu:tr as obras du. desobs~ 
trucção do rio S. Francisco.-Inteirada . 

Outro da. mt;sma p1·ocedrmci:t communicundo 
que o s••nado :Hloptou c \'ni dirigir à sancção 
imp~rial :1. t•esolução th asscmhlén. geral que 
:wtol'isa o g-oycrno a isent:tr de imposto pt·e
dial o er116.eio em ttU0 1\mcciona o seminal'io 
episco:Jal .ra diocese do P9r:i. bem a~sim rcmid:t 
a divida. em qui) n mill':l. se ac1w. para com a 
fa, ench nacional p:~lo n•Osmo imposto elo refe
ric~o edificio nos exercicios, 187:J-1874 a 1877-
'1878 e 1879-1880 .-lnteir,·da. 

Declar·o que rÍão me nch:.wa pre.~ente qnan<!_O' 
se procedeLl :i vota<,:ão do l?ar~cet· n. 106-~.SS;;>. 
rebtivoá. eleição do 12° dtstrlcto da provmc1a. 
da Bahia.-.. -U t•a,·o Caminha. 

E' appro\'llcht a acta da s 0.ssão antecedente . 

magistrados prevista e punida possivcl a lei ... » 
ernquanto que a phr~sc qlle, eonsta do o.·igio:1.l 
remettiào i.t. typug-raphia, Ol'<L e-:ta. : <r. desde qun 
e:·a possível a pt'"\':l.l'icação dns mag<str;1.dos 
pt·<w ist:l e pttnidn. pela loi ... >~ Esta phra.,e foi 
escripta sem entrelinh:.ts e sem emenda !1-lgu-1 
ma no original. _ ·: I O Sr. A.ndra. e Figueira lem~ 

Faz esta reclamação porque n dis~~·ibuiç~::to , bt•n. que na sex.t:.~.-feira ultima r equareu pa ra". 
dos pat·eceres irnpt·essos não é simplesmente 1' qu~ cntr·asse 11::1. ordclll do dia de sabbado a 
formalidade; ~'lla se f;>:~,; para ori C\ntat· :l cama- discusslio do .;; pareceres sobre clQiçõcs de mem
ra a re~peito do voto das commissõ0s de inquc-f bros desta camara. ; c tcuào felizmcuto ficado 
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encerrada. a discussão de todos os pat·ccere;; qne 
se achavam na ordem do' dia, a con~Pq uoncia 
era que deYeriam elles seL· submottidos :i 
vot:J.ção, que poderia ter logar em qualquer clia. 
util, sem depende11cia de inserção n:1. ordem . ~· . 

.• Explicam~se, portanto~ os motivos, porque 
riem todos os amig-os do orador se apressa:-am 
em concorrer :i sGssã:) rle sabba.no. 

s mesmos mottYos o tmpet em n. vit• lOJC 

· rogar ao Sr. prPsiden t~ a sua in ter,·.mção 
junto àas cotm?issões d<J v_c_r"ific:~l;ão do':\ p~:lor;·s, 
pat·a que ternnnem o sou Ja longo tml;abo. 

Torn:1-se elle ncccssario. O n.ol,re pr ·siden te 
do conselho havia declara.d.o que, iintos do t·•~
conhocimonto defin: ti \'O dos poderes d·~ toéfos os 
membro;; Ja c::t.m:tra, n:to veria disclltir o pro
jecto parn. qu0 com·9cou extt·aortlinariament<:~ a 
Asscmbléa Geri\.l. O or:tdor o~ pera v~ qu2. fiel a 

qn:mto pód~, J~nto dos seu,; amig-os qu~ COitt

llOCm as tuai:.:rias Je~sas com missões, para qne 
a verifi(:a ão dos aderes se adiautasae m~Li:; do 
que tem sido possível obtel" dellas. 

O t•esultado da votação dr; houtem proYou quo 
a. verificação tot::ll é indisp7ns:wcl~ porqt~e sem 

!'S L.. .:1 (.l ~ ~ 

plet:~ .• seut ella. não se pôde obtet· o resulLt\do 
genuino d:J. 1·esposta á consulta fcit:• :i. Jwção. 

O Sn. 'C'LY~sr:s V L\:\~ A: -V. Ex. cst{~ d::n.'lo 
raz=o ao governo e ~~cn~lH'a.ndo o prC'sidentc da 
cJ.m;lr:~ li :.lO apresentou hontem a moçri:·'· 

OS::. FEucro u~s SAxros:- Pcrd:Io, o ~·o
verno é 'lue mat·~ou o d:a d·~ hontem. · ... 

O Srt. JusJ~ 1\L~z:I.\X:'\U dú tamlJc:a mn apat·te. 

!l. 1 ~DR.AlJE 'rra; .E :RA t"\!:'pO!l( C qno OS 
1íob:·es deput:'l.dos por Pern~ruuuco é qnc estão 
cens:u·an~lo o go\·erno, que, com ant ·ce;!ont.!ia 

' 1 ., t ~ .. " 
H ordem do d :a o projedo sob:·e o elumentv 
ser,·il. 

O SR. C .1.~DIDO Dl~ ÜLIVEIUA ('liâHist ;·n da 
fJtH~;·;·a) : - l\:"io se esq ucça da::; minhas pa
Lwr:ts. 

O ~R- A;\DlUD'S FIGülWlA. contiuuan io. in~ 
siste cu1 '!ue o r<::.sult:do d: hontom dewonstra. 
a nec!:Sl3idadc de \·et·iflt:ai'C!ll-s·~ o.; pod .!res de 
não 1uenos de !ti dcpnt:~dos, a I'Cspcito do~ qnacs 
:ts respcctira~ commi .. slícs ainl:L não t·esol
\'Cram. Fcliunonte gr:mte n ume:-" dr~s.:as elei~ 
~·üas, sen:In ci n :tsi lollas, :\ c h:\tu-s·.~ dí~cuti das, 
FÓ dopcndcndo, umas do vo taç·:·io ·ias condn~üe~ 
.h cornmissão, ouLr.-1 :> :tli'Jll:&.s du. rcdacc;ão do 
pat··~ccr. e uma lllttl'a. eomo rccvrJ.a o nobre 
de ' .utad.> 1ebs A Lt!!:.,a;~ . ·h· >(!ud !JHlo ,~c cJ n-
cluir uu1 del1a.Le ot·.J. c :.ulm.~ a qu:~.l ha mai!; de 
um mez sCI ach:L fin :a a dis::uss:io entt·e os 
membros d :L eomrnissfio • 
. A opposição conservador:\ tem tt·:ni !o tão 
poucos embaraços a.o go·;c;rnrj. Jlr~::>t:L que' tiin, 
c1ue, lJClO m·gão do Ol'alor. J · t~hm: 1 · ~ qii •J 
t·nndescendei·[L com os JcseJOS do :wlm~ p:·esi
dente •lo consclho,não fa7.endo sr;ssilo cmqwLnto 
não csth,. ·:rem vcrific~dos os podet·cs cl \ turlos o ·~ 
mcm1.Jt·os d:• cam:t:-a; 2°, que uão so npt·essará. 
em continnar, h_o ic, na ~usencin. de S. Ex., 
que os jornaes informam achar- so tloentc, um 

debate que não pode•ia dar difierente resultado 
do que foi hontcm colhido • . 

São ~•s declarações quo o orador tinha a fa-
zer: OI uito bc1lt.) . ' 

O s._.. """\...l~,..e~ de ~~:ra. · : 
Concordo, plenamente, com as obs;:~rv~.ções fei

: tas pelo nol.n·e deput:do pelo Rio de Janeiro, 
que al'!ab:t do s~ntat-se. S:. Ex •. tem raz:i:o 11?s 

::,1 J~ • • J.np·-
meiro log<ll", q uc para a r<!solt;~.:ão d:1 questão 
que nos l' i~ une neste momento. :t Yet·ifir·w;ão de 
pod"t'es de todos os seus membros é uma. con
diç:1o es,;encia.L po:s ê sempre urgente para a 
cam::tt·a a vcrifica<;ão de; poderes do~ sgus mem
bros ; e, si o nolm~ ministro da. guerra pediu a 
V. Ex. qu•: désse pa..ra seg:unda-feira o pt·oje~to 
::obre o de1uento sen.--il. fui n'ot"il ue S. Ex. cal
culou tlUe dura.rÍto a ser~1ana" find:J. <levi~m est~r .. 
S!.!l", Sr. pr·esidonlc. r:tpr;;·le:-:.) 

Ett t'espomlo pela 1;:~. corumissiro de -inquorito, 
J.<j cu; sou n·esiLlcnto. A ia. commis;;;ão de 
l!ltlUt)rllO tem t:-;tl.>:t 1:1 o seg-:ndam.ent·~.(.-1poia
dos.) ;\s clei:;ões Cjlle aai se tt•atat:t têm ·!iffi
culdades. Os contentlol·os têm à :morado as 

"' ~ 
um só colltcndot· occup::tr tres dias. 

O Sn .• Jos:E 7\Luu.\~xo : - Sin1, tres dias. 
O SR . ALn:s DE AttAG.To: -A discussi'iu que 

f<llta so:rre o districto do P~mi, de que siTo con
t ·nd•>l"es os Srs. conego Si•ltwir·. t e Dr. Dome 
u·io. jà se tom dcmot·udo tl'cS dias. A commi:>
~n.o uão teru, poi<>, est:idO em in:lclivid<tde. 

:\ ob:;crva<;ão feit:L de quo ha pari~ceres que 
devem :-<er <tprcsentttd?s, c discussões derno-

. ' 
Juitl tém o t!ircilo de pt·,:n ,ler os contc•1dore .; 
um dia inutilruentl:, c couducta. igual obt·iga a 
est~l cama. .. ~• de Yüt.ll-o~ en1 p1·a;~o fixo. 

E a, pois, concor land•.> com :ts observa\ües 
feita:; pdo nobr ·) deputado pelo H.io de Jn.nciro, 
continn::u·ci a pedir :1.os nobres r ,•latores das 
com missões c1 u c a c ti ''em (IS seus pareceres . 

C:.r Sr~. DEl'üTAoo: -Acho que se tem de
morado muito. 

O Sn. ~\r.n:s DE An.wJo:- A demora umns 
YC7.c:; pertence ~is p:trtes o outras a n.ós. \'. Ex:. 
o s:tbo . Eu tenhrJ reclamado n .:sto 8cntido. e 
continu:u·ei afl'lzcl-oa.!ni, e n~ commissão·afim 
de ultit11ar t:i:o ar<lna. c pes:1cb tarefa, do qu0 nos 
::te!::aJuu~ i nc.:umbidos . 

... \.ss; 1 • ,, J r • ~ J 1 

dcpnt.:t. !n pelo L\.io de .J::m !'iro. eu direi que 
~~m :JS csta.• 1o nm co:11: rlctn aetividade. 0 conti
nu<J. r'<'!mos :L 'l" l:lr. ::~. tú 'conduir-~e o tr:.~.balho do 
inqucritn, qnc nos t:em r:cenpa.do ate~ :1-lta noite, 
em r!orningos (! cli:.s f'et·iado;;, pois ó ;.ssim que 
cnt ndcwo;; cump1·ii· nos sos dcver o". e :tttende:· 
:tilS intct·cssa los a!1m de consti tuit·-sc :.1. cam:tra 
COI!I to(l:ls o~ !'lens deputarlo:o;. 

c\ ind:1. h rmtern :t f' O'>s '!o condu i 11-SC US 5 h<)l"il.S 
d :1 t:ll',l ·. ~ :1. cnmuJiss;To r· !Uniu-se t'IU sc;.:-uidn. o 

pirlc :ly·,_; -,cnt.u· rn:\h do:.is pa.l·ccr3J'Cs . Assim, 
.'t''~ ··a t·ci com 'lUO estes l'arect!n.:s :se COJ.:lcluam~ 
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e .os t!'abalhos de inquerito attinja.m ao seu I . O Sn. LoURENÇÓ.nE Ar.nuQu~n.QUE :-De_uun
fim. · cumJo estes facto", :Sr. prestdente, eu t!Uel·c 

o SR. Pm~SID:E:-.n::- Prr1CÍSO antes per.lir a c.heg~r à conduc.:ão üc (:ue, (l~;);JdO "t;' tn\1.~1 de 
camara para quo todos sccun lem a polícia. c:m,lldato:' .quc.se ~sllp2_loe;n tavorav~I~ ao gu
nest·~ casa. Alguns Srs. dop::tados têm pedido vel'llu. a counms,;a'J nao encontt·a drlnculdade3 
a o o car oes, ae moao que o :1s as s:1.:::.s 1c:tua 
repb t;~s. Destn. fõr:ua n:'io h a meio de s·~ 
manter a or;le;n nesta casa. ~ã·l po .ten~o. sem 

'l • ~.- • "\ f • 

prio salão d.as noss:t;; sessi) ' s snja inv:,dido. Sus
pendo a sessão por 10 ruinntos, n.té qun se po::;sa 
restabel~~cer a ot·dem qur:, pela ~;;g-lomeraç?io 
que se d:i nas por·tas elo recinto, os continuas ,já 
não podem manter. 

Aeaho de to:uar- tWovi.lend;rs para ftUI3 ()Ste 
recinto não sej::L invadido. Nbs. pn.ra qtt'.! essa-. 
pr(•videncias se tornem e{iectívas, poço aos 
nobres deputado!; qne me :1nxiliem, niio ped-i.nLio 
cada um mai-. df.l um cattiio' ara a tribuna cha-
mada. provinei:t. • · 

O Sr.. .Jos1~ 1\hmAx;,;-o d:i nm aparte. 

po·lom pres;'nciu.r o l(UC :::.qui se passa, em con
seciuencb da :::.gglomecaçfio. 

O 8Jt... Lourenço de .A.!bu
querc.1ue:-E· sobre o trab:tlho dns com
missões 'L ue pretcn·lo dizet• algumas pal:wl'as. 
Applaudi a sinceridade com CiLle se e:J.Unc;ou 
o nobL·e presidente da. commi,.;s:io de iniJ.UOl'Ílo. 
S. Ex.. a.ttl·il>uiu a demora na a1w.~sr~ntação 
~e algur~s par.-•ce_res ora, nos contendores, ora, 

dili!:rncia. com u m:-.iur z.el•J.-e ~ó e'ntão ua.r: 'cO 
ell;-ju]g.~-~eple!ul.m·~nte coavcnciâa Ja Ím
portancio. o •h g-r:l\"i,:~'Ldc ele s::a tnts,:;;ão. (~•-nm-

u, por1~rn, :<e lt·:.ta •k p::u·eeer,~s que pod•;rl1 
aprov•;itar <iqueile-. q ue•s<io consider~dos como 
hostis ao goY,·rao, ;• h i ve·:n a demora us a.di::.
mentos. :1. tr:quisiç:1o CÍ.•! proYi.~cncius q11e só 
servem p:ir~~ pr·k::ILr ess•_, _ ... p_areccre~. 

?.Ias, ~r pr·,~siuente, ~m reL:çiio :ís f'loições 
do o:: :.:.c:1b;: de fu!ltr, nem c;;!.a desculpa pode 
ser invoc:;da p-:h connuissfín. Em rcl:l.çãu. por 
I.'XC31llplO, (Í. r·l•:ir~ão do :_;;o distt·ic\0 ;[a }>rOvincia 
t.lc P01'n::tml.Juco ••• 

o Sit. . OSJ~ i\ AHL\:\::\0 :- :. I'. X. ri'OV:l tiUe 

ignor·a cornplc!&uwnte o que se p:.ssou n.t cora
missão. 

iüi'..E~;ço 1.lE i f.BTJQUE!1QUE:-.; .t;tn re

de!<;~ão do 1 :> d:str·icto ela mesma pr;;
cuja discu~são jd. foi éneerrada ha - ... , . .... . . \•. •. ,. 

do Ce:1r~i, a commissão não pode inYOC<U' 

ess't desculp~. 
Por nne motivo ;t commis;;ão ainda não den 

~ 'l es,es pareceres : 
Si não os q nHr d;~r :1. favor dos c:mdi

da.tos qne elh suppõc~ colltt"."l.rios 8.o !-!'0-
verno. rlê-os no sentido que julg-ar mais ju!3to. 
111ns ·não os d:~mor·e. 

Dn ha mui.to rm t~nhn o p:-or,osit.o de rc
d:~mfl.r d:~ t!'ilmna f!Oiltr.t OStC ••rOcedil.UOlltO 
qu·~ me parece menos regular. Nunca porém 
o :fiz~ e nlio o tct-h l'eito hoj c, si a dis
cus.;ão niio tivesse yersado sobro este ponto. 
'..U, ' 

alto, lJOI'ttUO O f:1.et0 quG 
D<l. cousciencia dat1u0Ues qac u., :oiam o go
verno. 

O ~tt. l::EZl·:ntu. C.\ YALC.\Nn: : - Eu ni'io 
faço pat·t"' da commissito, rr.as, qm1.nto à eLei
çÃO Jo l\Iaranhtio, I ) nul>r·c deputado não tem 
ra.zrlo, por< i LtC :·· uma. cl 'iç:io não conte:;ta.Ü<t; 
•~ti·~ •~ cor1test:\çi\o fvi retir.1d:l. 

O Srt. Louru~:-.;r~o DE ALIH!QUEUQUE :- F:u 
nã" fallei de demora em relaçii:o a esse pa
recer. 

E pu.;u. qu;) disto so convcn<_~::~. :~. ~.::~.m:\rn., · eu 
descct•t.•lfl. eÀomplos. Bast:1. CJueV. Ex. con
~idcre que. ha nu1.is de nm mez. foi cncet'ril.du. 
a discussão a r•'Speito d:l. eleição do 4" dislt•ic:o 
do Ceará.; IJUC ho. Ct'rc:l. de um mez fui OIICL~r
r.1da a discuss:To :1. J•ospoito d:1. cl•'Ír;:i:o do ::.• 
di~tricto de Pr•t·na.mbuf_•o; que hn. nwitos dias 
fot cnc"rrad:~. a. discus!3no :1. respeilo da elei,:.ão 
do G" distr~cto d:t. mesma pt·ovin,· ia ; un.sta, final
m~"ntc. qno V. Ex. considere qnc o julg:unont.o 
destas 1} do outras eleições tem ~ido ndi:Ldo 
}):ll".J. qne fique plenamente convencido do qno 
fe m havido proposito nessa demora. (.-l}Joirtdos 
c néEo apoiados.) Ao passu. Sr. pr0sid0nte. que 

1 

O Sr. ll.Iarti.:rn. i~ra:uc'i~co: -
~e demor:.tr.o, de caso pens:1.do, os pa.receres a St·. pt·csidente. penso qne a \'erific<v;ito d.:t;> 
res-peito •ta.:: eleições de ul;;uns candi,iatos, h:t el !Íç.ões não podo esl:~r ;c;ujcita :10 est:al:lo 11uc o 
n-ran:ir1 ressa em rc la ~ão a onlros. Assim é nobl'o de )ut_.,:o, 1eh ;·o\•:neia dus .r'\ lagoas, 
tlt.te hontem.. não obst~l.nte n. discnssão ter sido apr·esentou~ o_u, p~ o tncnos, sem dec1d1d<1 ap
::tqui prolongado. ató muito ta:·dc , ainda de- p:·ov;~çào do stw. purtc! jnlgou atl.opl:.wel. 
poi~ de le.vantada a sr>ssiTo, qunndo porta~ to não Nôs. os mcrnbros da vc:-ifica:;ã0 de po leres. 
pod1a mais a mesa_ receber parccer:es, fo1 dado devemos estar p~rreit:1n1ent~ constit.tidos na. 
o. p~recer a respe:_r.o d e u:n"'· ele1ção da pr~: pos1 çi'.ío de j 11 i:;:ês. .1 111 gamos de f:·1c tos ex i ~
n:r:-c:a_ d? Ma;anhao, e hoJe esse parecer J•t tentes. c doci•li1~1?~ d:l j u~ ti~~:: ,:a c:ws.a., isentos 
fo1 publicado· · de quatq11et· espmto partll:u·w; c:; to o o nosso 

O ~R. JosÉ M .. I.!IIN:'\0 :-h~o ó um mof•·o d:) doyer. 
elog:o :. conuniss:'o. 

0 SR. ALVES DE ARAt:JO :-EsFa 
foi contestada. 

Dep lis dest:l rcli0xí!o. o principal motivo '!ue 
el ,i,ão nf o me t .-.1uxe :'L tribuna. foi 'dizer algumas pal:tvra.;; 

r para justificar• o procedimento da :3:• comm:ssã? 
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de inqu~rito, e esta obrigação vai ser po:· mim 
deseml10nh·1da. 

A 3" coll!mÍ:":são de inquo,1·ito t!ecidiu toJa~ 
as eleições sujeitas a sua t!ecis:lo, s:1lvo uma. d:t 
pr?vin ·i.a <!e l\Iinas. <l'~c c;.:t::i. •iemora.da, po:· 

esti encet·rada, e que dizem.respeito a eleições 
manifest:tmente liquidas, sobr·c as q uae:> não 
pód.'~ h tYcr du•ida. c1u espit·ito que não esteja 
mutto pre\'enido. 

Censat·a-se a fa. commÍ!"Sào, f: .• z-se-lhe c:tt•ga 
i . 

das partes, com accôdo da ontra.. Este ,iulg:~- ses,o;ão da camara.. p~w~• d~.t· ainda um pat''~ccr, 
mento YDrsa. so!lrt! :1. contnnda. entre dons can- qLtanJo esse trabãlho é a melhor pr0\'3. do zelo 
didatos de origem liber,!L r· :1cha-se Ptltr·eg-un d:t.•?ümmiss~io. Tt·ü:wa-se de uma eleiç:Io do 
n.o · re a.torro e um os mem r·os a comm:ssao : arn.n uto, a respmto a r1ua cont'!Stação nao 
de orige:n c:.lllSCt'\·adora. escolhido, alias sem hal'ia. de uma. eleic;:Io liquida. e a commissão, . 
impug-nação. quer 1lc um que:· d~.~ outro con- resreitaudo o regimento e curnp:·indo o ~eu de
r.cndor. \'er, deu immediataruente parecer, enviando-o á. 

o Sr.. FEL'CIO DOS s.~~\TO:;i:- Ningucm con-. mesa. 
surou a 3:~. commis•ã0. O Srt. A::smunE Ftnt:.mn:.,\ :-0 nobre depu-

V:.r Srt. DEPUTADO.- E' até di•,.na de lou- ta.do pel:J.s Ala;ú,ls não accusou a f a. commissão, 
0 pO!''i tte elb proee::losse com demo r:~, on com vor. 

O SR. Josi: 1\hRu::s::so.- ~enhuma tem. tra-

'VCrcdictH•ts quo a commis-;ão t ·m proferido. Em 
todos os traba.l!1o,:; d:1. commissito houve illutuo 
respeito e a maior c~lma, quer por parte dos 
interessados, quet· p<:1r parte dos membros da 
mesma commissão, conser,·adores ou ltberaes. 
(Apoiadas.) 

Semelhante norm::~. de con1luct8. de,'e ser 
aceita. senão com appbuso, pelo menos com 
t·jlerancia por pa1·tc da. camara. 

Como não n•~t·o ue a ;)a comroiss;lo carr~"'tt~ 
com c.s incr~paçõ~s 11ne d•:cot·rem. d:'l. opi .ião 
exter·n:~.da p•·lo nobre preo.Jin:tnte, ali:is sem 
intenção da sua. parto, é '[UC j.ll~uei de m.eu 

O Sr.Zau1.a viu. com :1lguma admirar,:ão, 
levantar-se o nobre deput :elo por Alagoas para 
fazer com tanta :lct·imoni<t a cens•1r:t q.ne a ca
mara :lcaba de ouvir. 

A respeito dtJ. :~:· commis.;;ão.j:'t s0. dnclaron fJW~ 
a censur:t não lhe era dirki•'l:t. Rc.<:otam n. ia o 
2a. Qu:mto ú 1•-. o :-:cn presidente jà se pr•o:Hln
cion: restando. pois, a 2". I\Ias na 2:• com
miss:\o os amigos do gov:!t'!lO nfio estão em 
mai n·ia.. 

O Sr.. DEzA:"of.\T:- Estivor;un por muito 
temvo. 

Q SR. ZA:,L\. ~ -Nuncn 0stive!'am. 

. 
nunca fora.m amigos do ministerio. 

Si na 2a. commissão tem havido protelbção de 
pareceres, nrro podem pOL' i::lso ser J'espcns::r.bi li
sados o..; ~rmigos do gove~no, m:~.s o ;;n1po con
sen·ador e o gn•po dis-sidenL•l, de repr•j::;entan
tes dos quaes 5~ cotnpõ::; a 1uaioria dessa com
missão. 
~ Seja-lhe, portanto, licito didgir à maiot·ia da 
~"' commissão um pedido para. i'i ue adiante 1)3.
receres, que ,jà dweriam ter sido votados pela 
camara, pois que já ha muito a discussão dellos 

presteza, mas por tet· si lo o parecer li-lo na 
mesa e mandado im H'Üuir de ois de enccrrad::~. 
a n.·.~ta. 

O Srt. Z.DL\. observa que neste caso tS uma 
ccnsut·a á Jrcsidnncia c uor um modo de )!'O· 

co er que tem si o :oempro sogmdo. (.'t1Juiados.) 
Essa f •lta de cohc;encia nas censuras é o 

tlne. o fa~ muitas vet.es ficat· entt·isteddo neste 

O SR. AFI'O~so CELSO .Tuxror.. :-Os parol~G
res que faltarn são quasi tojos de amigos do 
govt:rno. (Nc"io apoiar.los.) 

O Srt. ZA.:\IA diz que o nobt·c deputado pelo 
Rio de Janeiro e chefe da minoria conserva
dora. ... 

U:'.r SR. DEPUTADO :-Pontifico. 
é o 

o 
mento da m•>.sa 'iua.nth o-s p:.:rcccres se refer iam 
a. sous correlig-ionarios : mas, tratao Jo-se do 
deputado vianna Vaz. o procedimento levi:t ser 
outro. E' preciso que mio cntt·eru os amig-os do 
governo, mas qile cntrcrn somente os opposi
cionista.s. 

O qu•' a maioria qu'~I" ó que entrem n::t. ca
marJ. o~ r0pr· ·sen~ant·~s dn. nação. quct• sejam 
con:;;m·nldot·cs, quer dissidentes, quer iiberacs 
go,·e~·tlistas. 

Si o nobre d~p11ta~o tem inter•)sse em adian
tm· o trabalho da vcrificac;.fi.o de pode1·es, não 
de,reri[~ decl :rm'. como d·~clarou no princi
pio d:1. ses :ão, que :t opposi•:fio consct·vadora 
não f.u·ia. nul!lero para votar o.;; par·ecercs que 
r•st~wam P.lll ordern do dia ; adlan tar o traba-

O Sr~ . ..:\::sor:.ADE FrCTuJ::mA:- Eu ·12ão disse 
semelha.nt·: cousa. 

O Sn.. Z.\~I.\. obsernl que fnlizmente os li
ber:tes não trabalham era sdgredo; não só o 
que fazem é t(~stemunhndo pdo publico, m:ts 
Yuiga.risaclo pela impl"~nsa, qur~ trnnsrniLte <~ 
notieia dos trabalhos da carnara. a todos os angn
los do lrüpel'io. 

Na. consci,.nda nacional ha de ficar g-ravado 
qui} não são os libf}J'aes governist:1S que que
rem empregar manejos pura expellit· do seio 
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seu g0ito, e não com0 a nação cxigo que se 
responda. 

Não lhes arr-emessem pedras: lembre-f;e o no
lwe chefe da opposição conservad:,ra que 'ltlem 
tem telhado de vidr·os não atira pedr:~.s nos do 
seu vi:lir1ho. 

O SR. PRESIDENTE:- Devo informat· â ca
mara que a mesn. tem uniformemente mandado 
publicar todos _os pareceres dados no começo e 

O Sr. J o.sê l\J:a.r.ianuo (2Jara uma 
e:r-plicar;üo ;uessoal):-Sente .ncjo v~r no recinto 

ch::nnon ã falia a prop;sito do'> trabalhos da. 'i u. 

commissão de inquerito. 
· . a i-.,- · 1 .1 r r 

propositalment" pareceres de eleiçõos t:nja dis
cussão havia. sido ence1·raJa ha muitos dias, e 
entro estas ebições, o noorc deputado pelas 
.Alagôas .refe1·iu-se ~o 4° e ü' distl'ictos do Cearà 
e ao :3° c G·:, de Pnrn:1mbuco. 

Para b•'m assignala!· a injustiça da accusação 
do nobre deputado é preciso ter acompanhado 
os traba.lb.os da P comrnissiJo. l\ão houve nn. 
camara, ao menos nesta. sessão, commiss5o que 
ma.Í<; t:·abalha~so, commissiio c ue ;:;e lrestu.sse a 
pro onga:- suas sessõe~ ate ás ., oras a noltc. 
a tr"balhar nos dias santific:.tdos e domingo;;, 
sõmente parn. nã~. deixar de att~ncle1· it celeri-

' 
gocios que del!a dependiam. Mas arguc-se quo, 
termina.da a discussão da elC'iç~ão d·~ve ser im
mediatnmcnte dado o ro~pectivo parnccr. 

Esta arguição não PI'O!::I)de por dous funda
mrmtos. Primeiro, porque, além Jo trabalho 
dos pa.recc1·es, ha outro tJ·abalho não menos 
importante, qual o do an•lamento dos outros 
processos que dependem de verif.caçrro da-: com
missões e 'l ue devem ser feitos simultancn.
mente. 

Si fo!';se se!:l·uida a regrn. estau•:lccid:.:. pelo 
nobre deputado P"laz Alagôas, dar·-se-ia que 
os deputados, ainda os de olciçües mn.in compli
cadas, leriam seus pareceres lavrados ele prom
pto. com prete rição e demora dos que tiress•mt 
eleições 111nis liquidas. 

: ~ . " 

tempo as diver.<as bypotheses que se podem. 
figurar nos proccs;;os 1uais difficeis. 

Como membro da :ta. commissão, foi o orador 
u1u dos primeiros a J'Clatar e d~Lr parecer sobre 
a eleição d!> nobre deputado pelo Maranhão, o 

1•. ornes e C:Lstt·o. llOrque a sua c e1çao era 
das mais líquida.s. Si tivessrJ o proposito de 
rr:~tardar o::; pareceres, porque não r e tards.ria 
~ - .... . . 
. '" .. 1 

de outras eleições t~omplicadissimas, deixanuo 
esta pat·a o fim ~ 

O Sr... LoGRE~ço n:E ALBUQUErtQü:E :- Isto se 
explica por outro modo. 

O Sn.. JosJ~ M.tRJA~No :-V. Ex. dü·à qufl.l o 
outro modo .•. 

O Sn.. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Pois 
não. 

c f:yhilino : houve até fluem desc~brisse ~~~tros 
mo lo,;; de indenmisação ~ respeito do projecto 
d rr v rno l~iso . 

O proce:-:so talvez mais eomplicado que tem 
vindo :i camar:.:. ú o referente ao 4° di.stricto do 
Ceará. 

O Sn.. Lour..F.~co DE ALBt::QüERQüE :-Não 
apoiado. ·· 

V'?.r SR. DEPUTADO :- Dependo só de cluas 
eleições. 

O SR. JosÉ MA.RL\.N:\"0 diz que versa exnc
tamentc sobre duas eleições, que não quer 
di;::cutir ::~.gora.- Viços:1 e Ipti.-; mas é tal o 
ccce~no de papeis, de documentos, de ~lfxr
rabios, de jorn~cs, coUecçGos intei r:.? . ~preson-

·~ ' ' 
jà cb cg-ou a esmorecer, jã temeu ::l.fog -1r-sG 
naquelle peln.~o immenso (Hi.sfí) • • Jâ decl:lroa ao 

r )resid,Jnte ue l'iem um·1. t~boa de s::tl~·n . . ão 
não podh\ deixnr do naufl·aga.r na:1uelle occe"no 
do papel, e p"'diu a. S. Ex. que desse a outro 
semelhante tal'ef:~ ; o Sr. presi1lente da com
missão port'·m não quiz tirar dos meus hombros 
o encargo que sobre ellcs lançou. 

O Sr... ALvEs Dl~ An.\U.ro:-Pot·que e:ra o re
b~or e tinh:1. a~:omp~nhado a discussão. 

O Su. Josl1:· iiLtn.uN:"O diz que nenhum 
emp0nho tem na demora. dn. eleil.(ào do 4o dis
tricto do C·~ará. ainda qu0 o contrario se !l.f
figure aos nobres dcput:idos. 

O Sn. Loun.r::xço DE ALnüQUERQUE:-Não fal-· 
lr:i só clcs;;e, fallú de muitos outros. 

(j SR. :\NDRADE FIGUEIRA:-0 int!'ress~ é 
muito Jedtimo-adiantar a verifica9ão de pode-

..__ . . " 

• ( 'I• o • r r • • 

curado sempre conciliar os interesses de todos 0 SR. JosE' l\Lmux~o obs0 rva que, a.gorR, 
os candidatos. Tem ]H'ocnrado. om dar pare- depois d:1 declaração do nobre chefe da op
ccres. ora a discussão e a habilitação de outros nosic_.ão conserv;).dora, até r)erdcu interesse esta 
candidatos. 1· 

Ao facto aliás da terrninaç~ão do processo no questão- · · 
seio d::~. (!OIIImissão. do processo rla. contestação, O Sr.. LouRENÇO D:E ALUUQUERQU:E:-Não 

não se -i)ó•le seguir immediutamente~ não e ap~,iado. 
justo que se siga a aprcsenta\_.io do parecer. O Sn. . .TosE' !vL~Rf.\NNO ••• po1·quc. quer soj:1 

Qunndo um me111bro da commissão tem sobre ~presrmtado j:i o parecer, quer seja mais tu.rde, 
si mais dn um parecer, é muito justo e é 0sta está e,;:criptÓ H nos lh·ros da. opposição que, 
a no1m'l. que o orador tem seguido, dar sahitla só se yotarão os pareceres quando estiverem 
aos processos mais faceis, estudandó ao mesmo 1 todos apresentados. 
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-o ~n_. Lou1n:~ço DE ~\u1t:QUl':P.Qim:-Logo r1ue ] pa1·a o nobre tle;•utado por Alagoas, que doente, 
se !lpresen t::l:'e.Iu o.; ~llr·~~ercs, serão vot:t<l0io;. c , S'~ndo •l~'sigua.do par srubstituir um mHmbro 
ti'ahi 3. l10C<'SSÍda !c do :tprCSS:U'-SD O trab~ !h o. d:t za COffilllÍ-'SàO d(! inq aet•ito, imrne iiatamente 

0 St:.. Jos1:· M.\.RJA:->:-:o:-Logo, ~ó hs. 0 r:'- pc :iu vi.-;ta. dus p.:tpcis que -tinluun de ser jul
ceio de u:rw. uoa :H! m~ co!lc:.''"'-'~~o d•~s;;e P~~re- t;.:!Llo . .-. 
ce1· ••• O SR. Louru~:-:-ço DE ALBüQUERQUE :- Er:t o 

0 Sn. Lounr~:\no DE" A:.!iUQUERQ.UE::-Ah ! ·o <les::>jo que eu tinha de ~di:1.nto..r trabalho. 
Como V. Ex. fere~ )Onto ! O Sa . .TosJ:; ~L\P.U.xxo act•adita ne S. Ex:. 

0 Sa. JosE' "\1.u:.r.\ =":'i O • •• poih a do isso in- man' ou pedir os papJis par:1 r!slttdat· c a<.lw.n-
tiuil' t~ as vot:c:,~õ ~,., :Jttc1·i111• •s. tt~~· o processo, mas llouye g-ente m:tlevoln que 

~ • --~ , ••• • , , • • ••• 1 dis~e que~. Ex. os tJedtra. para. ret::trda.l-os. 
o. :::-r.. Pr.x.:,IDE::\ r :r..-\. Ex .. est::~ se esLn- . .-],>,. •. -. ) · I . ~ ,. ... 

dendo mu;(.J par-;< uma expLt:· :.u;.:io pcs:-;o;ü; pe- · 
~.o-lho que s3 re:strinja. 

O ~R- Jo;q,; ).f.-\ttL\~~o : - Sim; ::::enhor. A 
commis.oiio n:i.u tem ··sr<L cogit:tç:To, a commissfi:o 
não quer ,~:l b·:)l' :1. or,lem em •1ne te:n Ju se:· 
~olloc:dos os ;>arcc--rcs : proc,Jdü C·J!ll a. mai01.· 

" ·~ ' 1 ,. . •.. ' 

:mt~s n ··m q n·~·m v e in r!epoi:; ; a.preseutn. os pa
!'ô·• c-eres . ~onfOI'!WJ o lempo lhG pe:witte sem 
:~trondl:'. l'. sem lt';:teri!" o' di1·c: tos de t•'l'0' 'itos. 
E i;: a r.:\zii:a, po:-'iue ai•1< ;~ nf(o f.;: npl'esent~H o 
;;areeer sob:·.: a eL·i•:i1o do ·l0 distl'ielo do 
Ceara. · 

Quando soulJ ,~ que o nobre deputado pelas 
~\.bgou.s apt·essou-se em mandar pedir e,;;ses pa
peis àcclat\ IU o o-rador que ~L s ua intenção et'a 
estlld:ll' o p1·ocr:ss::> ••• 

O Sr: .. L :mrtE:\ÇO Dr. ALBUQUERQUE :-E' jus-

rü<;nos j"tisto .. p'•~ :·~~ col:, a· co t,;llJ~ fi.·~ ; o ·zc\o :lc~ I outt·o ciin . . Po~t.uüo, V . . Ex. dd'oad·}u-me muito 
o1·:tlo:· pelo r:eon!v·ci:n ·nr.o dess' candi [;üo b 'In. 
~' hegou ao pon~0 ,d ! t l'. lllSg"te li1· até uma l'·!SO- O S;:. JosJ~ ),fAttrAXNO não tom culp.:t de q tte 
! :u; a :) d '" · Olltllll:'Sao . o :i.:aso ou mâ vonta.:le do pn~sidBnte da 1" com-

.\ !'Cf.,l_)eito de. ;)o disLI'icto d P· · ~· n::1.tn : n1co o mis.são ti\·esse feito cahir sobt·o si os pt·oce~sos 
,1obt•e deput,•d.:> ha de pe rmi( ti;· t}U ~ lhe dign. o mai~ eomplica.dos, niio só pel::ts difficuldades 
q ne se P ·1ssou · ( .4.jia<tc:-:. J ,m., nelles en,.,onlrou para. coltb.eeer a ver Jade, 

O nobre rolato t· n.:i~ pou.de aprus.: ntar_" l'a.- ~omo por•[Lle m uit'ls vr~zes tem de julgar entr e 
1·~cer pot'(l :.~e r;ria:,stt,';. u \~ :tp~ ns"r~taç:w -do dou-; ·~andidato~ pelo:-; 9u~lCS fl ·'} reparte o l;'eu 

O Sr.. . .To::; J~ :\1.-\r..L\::\~o : - .J:í. Yc o no!J;·e de rm
bdo 'lue L : inju ~Li ss : !nO a.ind:t. n n. ~~ensut·: ~ :\ 
i L ( • lllll l~i S:o:Í(l ~ r:·,Jpo·i~) d ~ clei<;5.n do;~ . dis
tt·!cto de P ·: n:J Ul b·.tco . 

C::-1 Srt . Dl':l'lcL\vO:- E 'luanto ao t'1 · V. E: ..:. 
s~d.H! que ita. <i u:llt'<~ t1ll citte.o dias é ' l ~c :::e cn
ct!nou :L dis:.: a,sà•J. 

O Sn. Lo~; 1n:x c :o ü fo: . ·, U l t.:t!:; t-: r.(~U ~ : - ih m~ds 
de oito . · 

(._ . .... ~ 

n:~ b têm que \'er os cou...;et·vadot·es c a tiuem 
não uuet· f,~zer it\j11stiça. Si s- ~ t ratasse de um 
i1 .:11 '' d r:~ um t:ons >rv:1.dor odia dizer-s ·•. ue 

<-l1'3. sn>'pei to ; mas no 4o distr ic to do C!!al'á 
ambo~ os c:1 udida to ~ são libet·a.es e seus •'-lUÍg'uS 

" no o'' distrido da me~ma Pl'OVincia, o St•. 
itt ti~ hon•'- e seu amigo velho 1: o Sr. Nascimen
to está nas wes1uas c.,n•liçü ~a. 

A demo~:t , p:)rtanto. t " tU sido moti:;ada sti
m·~n t.c p ·b. n-:-cess~d:dc •l C estudai' e 3.pUt':\.l' 
onde c::;: ; a. \'."3 i'lh~d " e não pelo pro;•osito de 
r ·}tar d:tr o jul .;·:uu,'nto dos p •r cceres .. 

S i r.:5tucbs..; • lig·.!it·a.ruente os processo~ po-
0 :Sr •. .lu . ..;;; \l.L : l.\:'\XC. rl i7. se:· \'C t'<!:t ~ ~ . !'I I:\.S dt: t'Í:t ~tU.Ís l: ~ :_:d~ tCi." de Ul'l'(!l~' · llde:·-su do \ ' u t O 

p:i:·a. ' fil O pl'o·~ ~d •s-<ü :. :·~~: ~tl •ac.: :i o do nnh1·e d·~- ~.1 tw d11,;s .·. ~a0 .-1uer o oranot• ttll• J a.:: suas 
i•: Ilo.~<i J e r·:L pt··~ c iso ·:Uf! !':·o\"usse ·tn n •~ 1:• com- uuitt.: . .: :mjam \:Crturu.t.las pclu t'Cluorso • .Já 
lili ss.~v de i:t· tn -·r·i t() t•1:n t•st.:.: :h Íntct!v ·- . ' p:t:;snu a :-:.ca1auu. Sa.nta se não dit·ia ao nobre 

i: ' ,~ :·g-tt n t : 1;0 r•!W. o o:: •. l•w : h::.,. er;i n·t e a- dep a tl-dJ ,1 U \~ lh'.! pedis:H:! pPr.\50 da inju;:,; ~i.cp 
ma1·a c0wmissiio qnc ta:th:;. :t·; t!t a!h:d n com < 11 ,. lJ 1 ,~ f .z . 
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0 §~. ~.Jalln.da,:re:-.-; (:20 SCCTGlo.1'ÍO): 

-Pedi::. palavra 11~tr:1 chr uma cxpliea<·ão :i 
e3.m:·r:.·a. O nobl·e • :[Qputado !'ela provin~ia do 
Rio de .Janeiro. fa;.:1•ndo accu.;~H~Ür!;; i:s dive:sas 
commissões de inquct·ito, c:;tr~nJcu a su~~ a.c
(;ns:LÇ<io :üó :'t llH;sa no q: e l'Ospcit;L :i. con l'cc,;ão 

a a elo., q u.r; corl'e soll mtn l<~ J'espon,;a.,Lt-

O :§:r·. Bcsa~na t pronuncia um dis-· 
eut·:.;o q 11') se acha no "\ppendice. : 

O _§r. O.fu-los .l\ ... ft·on~o pronun
cia um .~isc.urso qu0 se :!.cha. no A.p;;endic~c•. 

dade. · 
] .. • c· •·• - t 1 • 1 t 1 Yota(,'?iO d(, parece1· n. 110-18R5, recon he-Jlssc ·"'· ;·.x. ritF• nao ·r~nc.o SH o :1-p:-esrm.n,c o 1 

- • • . ,. ! • . • • ce:-tdo d'~ HH:u1o o Dt·. .l\Ior.~ira Brandão. )r~ I" 

l\I:u·an1J:1o. n:1o podi:1 ii~-;·ut·ar hojo como ub
j:cto de chli!Jcrac.::Io da c:Ll!.l:tl':1. 

:\. ess:~ ;·t:speito. cutUIYre-mr• informal' :.í. ea
mara, c ficará p:1tenv" :~ inj il;,:tiça tl.a aeC!Jsação 
-que tem sido praxe. no intuito ,},3 O.!Jrt::ssar a 
vcrilica,;.:i.o di! podo1·es, o :1 ue tanto dc•cja o 
nout·e depnr.:.~.do. incloir-se n:-.acta todo e qual
•!U ' ~l' p.trCCei' que fô;· enviado pela~ conuuissü ·s 
u.t(~ :.t ulti1a'" ho:·:t. r;~;.:ão peb qual :.1. .:Lcta S:J . . -
(.1 ~-- - . -

clarcm n1io h avo:· prtrec:er, ou remettam os '·i ue 
tenham. C!!l al:"ios. 

.... . ... ~ 

de todos, o q t:e nfio [li"Gjtdica :i! ning;uem: todos 
po'.lom te~ conh..:.ciluülltus dos p<~t·c: : •,!t·e~ peLt 

'. - I 1' ' f 't I' ptdJ!h'<lc_:ao dos nossos tt'.t J •• JtiJS q u·~ e · e1.:1 lLia-
ri::l.uPnto. O honr~rln rlc ;1uta•lo. di~rmdo q uc foi 
i:·r,!guiar a inserção d3st·~ paroccr, marüfa"LOLl
se injusi·o e SU]Il'.'l!latucntc injnsto, t•or que 
S. Ex. :úud::. n~'iq :::.ccu:,;oa :.:. me· ~L ~-.té hoje. 
l 1.w:1do tern sido esta :1. p1·atica ininterrupta,' 
de.:;,:o 0 c«~uccu cl•J.s uussos tr·ab~tlitos,i:u:trl em rc-

. lacii; a ·unsorva-

O honrado depnl:~d·J p:1.!' i!C~ q1:erGr aifit•tmn· 
1 ., ,. ·• ··,~" " ' l l' i be1·al fez-se uma 

:?.•) c1istl'icto •.b Jll'OI'i.ne!~ do l:io Gt·ande do 
Not'tiL · 

O Sr... A:wr:.\D2 FíGt;EIIU. di r. r1ue não ha. 
numero ua cu.su. pat•:.t deliberar. 

O Sr:.. PnEsmr~:\TI'~ mand:t proceder á clm
mac1a e r<>.crmhe(;e-se t·n·em-se ausentado os 
;;eg-uintes Srs.: 

1 Dias C:trncü·o. 
2_ Bernardo de Mendonça Sobrinho. 

'c 11•) u1 ·ra. 
4 Ca.dos Peixoto. 
;) Lc:itão da Cunlta. 

7 .José 'I·'ompcu. 
:-; Barfi.o da Leopoldina. 
9 Ch:1.g'US. 

10 Bezu.mat. 
i f Silv:t ?1hi~t-
1~ Rodrigues Alves. 
t;; Le:t!lcl!'i> Mncicl. 
U Bento Ran1os. 
15 AlcofOI'~tdo .Junior. 
i.ô Dio;;o de Vasconcellos. 
ti Gaspar Dl'UntlliO!ld. 

18 Coelho do Aln:1eiàa. 
'l\1 ({.iboi.1·o d:' Lu~. 
~· 

Zl Ct·lt7.. 
' ... 

~2 Ru·ã·' do Gualty. 

cx,:cpçn:u :i pt•;ttic~t co:::st:.dlto. Não é cxacro; a :Z-! IJua:·rc de :\.:r.eV•!do. 
pratic:l. tem ~ido esta rine acabo àt• expo r il ca- 2:-, Co::;t:~ Pereira.. 
m:ua . e. l)ona.nto, nen1Hrm:t. C'.;n~ur~L ,insta :?o /lr:•njo Pi:tho. 
;:ó:l·~ cal1it·· ~ol.H·e :t m··sa. e ospecialn:ente sobt·o :;:i Gonçah•es Fcn·cit·a. 

··o h:t:ni!rl1) 2" ~CCI'õ'. l::• 1·io, pnt· cuj!l. c~') lll:\ eot•t·r~ a. 2·~ Coellto Cau1 (?OS. 

cnnfec;,~rro rh a · t~l. e sna fl•:L.•lidadc. :.:9 AI':lllio Glies Junior. 
_ • , ::Fl Ar..to;io Pra•l' • 

O S:t.·. _t.\.,url1·:HlC :t1'Jzu.e:ra, oc- ,. . · _ 
d:u\t n:1o te;· sid,, o :.tuior· d:!. ;tl·~ui,~:To •·ru l'C- he:t ~lll :da a rola~ao do l!arccct·. n. UO, e 
b.n:'lo :'t rwes:-::L com 11ua se ruandon 1: 11 prir!lir· 0 beut :u;~un .~las dclll~ns matcrt:•S designadas na. 
p:{r·ccer.' Eoin· ' a ol·~iÇ:~o do .\!a!·anhtio. Quem rez I ot·delu ou dw. 
essa :ti·gniç:'i.o foi o no1;re .:eputado por· Ala:_:-oas, Di:-:cuss:"io elo parecer n. 109-188~•, reco
que Ü t~i:O lbCi':Ü COI:-10 O 1100'() :2' SOt .~!'Ct<l.l'irJ C nh·~ccndn ucpul:ldo !:JelO 1" districto d3. pro
eOI!lO o 11r;bre c;-::.ndid:\to di phru:tdo p··lo Ma- vtncta elo Cear :i, o Dr. Frcdcr·ico Augusto 
ranh~o. O ot·:\d ;r aprm:ts se ii.m~t.m :'t t'CÚ!t·ir-sc Bot·g{)s. 
em :lpartr; ao et!corramen to cia :tcL~ em q ne foi 
thlh ,,_ m·,\e:ü uo din. St!iu qno live:;:;t.\ :;id:> aprc-
sem ;,s.l o c::;;c pa l"·:C·'!'. 

Esta. ó a v:•1·d 1de que o Ol'::t :or· atrknu ~i fó de 
cav~th~>iro, poLleaJo ate n[?!lCJl:u· \•al':l as pesso:1.s 
que · ~stanmt n a ru ·'sa e <1 uc viram o or:I(10I' 
;:prO:(l mar-s··l do nobre deput;.J.do o porg·untar
Jhe si ha\•!a alg-11rn ti'il.b::tlho anrescnt.ado além 
do p't ro.ccr so bt:~1 a eleição d~ Rio Grande <ln 
Norte. 

Fica, pois. evidonci:1do quo não f:Ji o orado1· 
'1 uem fez ess:l arguição •) sim o uobrc dGpei tlt..io 
pelas Ahgo~s. ,_ 

v. n. - '·h .l 

. . 
vaL impug-nar o P~•recer . relativo á 
i.., dislricto de sua provincia. 

Falla p•: r~•.nte a. n~l<;.ã.o inteira.; vai dize!.' 
Loàa a v c:·dade, e admira-se d;t precipitação 
com que \'ot'<.ltü julgadas aqui as eh:içGes rela
tiva s aos conser·vadores do Cearú. 

Foi nessa pro\'incia onde o governo e os 
seus amigos etnpregar:: m os mais abusivos 
1.ueios de fraude, corrupção e violeucia. 
· Atte u tas a.o; condições especiaes do Cear:i, 
qutJ.uto ~i sua ril1 ue;.:a e certas circumstancias, 
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que menciona, póde-se avaliar a inflricnei:l riu!) 
a.lli I.'Xet·ceu, du1·nnte o ultimo pleito. 0 ,::o
vr~rno, violando e calc:~.nrlo a lei. co:nprimindo. 
l•Or toc!o;; OS meios, a expan;;ào ua. YOntade Jo 
eleitora lo. 

eis ta. a respeito do nobre Sr. vtesitleute do 
conselho. e o juizo emittido :::obre o Sr. Dl". 
C:~.rlos Ottoni pelo actual ministr·o d:1. gner·1·a. 

A v1s a o que expoe e (o qu.; e, en en ·e 
o or:tdor quo todo"> devern e;;ta:.- eonvoncir!os 
do modo de proceder do SJ·. Ottoni n:1. pt·c-si
denda do Cear:1, aonde o actrt::tl governo ha
via alien;•do t0da z. opin1;1o public.:. • 

Sustenta cJ_ue o Dt·. Ca:·los Ottoni. como ad
ministrador niio comprvhend~11 :1. S' :l. mis;ão: 
ó ~1~radavel, docil ~~ c:w~lheiro; mas, COiiiO 

pre~dente de provin:.•ia. intcrveiu no pleito 
eleitat•al de wouo violénto e abu,-i \·o. 

C·3:.Lrá os St·s. Fleury e Leito V0lioso. Enti:o 
não se YÍu, n:1 su~1. p:·()dncia, o meno1· t't1.Stilho 
da inte1·ven ão officbl. Ao coutr::rio ddles 
prOCCJe!l 0 tlelegn.tlO d0 a.ct· ::tl g I uinete. 

Na p:·ovincia. do c~a.:·:i ha 1tlll grllpO de po
líticos, que é nm conjuncto de ,~Ct\:ad<:ir.:s 

mini:<;tt·o (la justiçn. Qu:1~i todas ossa" nomea
ções recahit•am. como meio de corrupção ou 
de re•:ç,mpen>~. em eleitores que a:·orcJ~:rnha
!':tm o govcruo ou 0m pat·entes e conjunctos 
deste;:;. 

rio da Justiça .• rnandou declaJ•ar o pre.;idr'nte do 
Ceal":i., pela sua folha otrrcid, que t:d <tviso niio 
fin·:1 I~;·eebido na. soe!•etal'Í:l. d:::. presid~ncia e 
nem cons~:r v a 1.a ver =<H o pu) lca1..0 no ,ar: o 
0/fieial. Do:ois do !'ioito continuaJ·aw as no
meu«iics como r:~comp~nsa de serdços elei-
1or:tes. 

L:.tstimn. q::e se tenha rctit·aclo do recinto o 
seu ,.ornpt'O\'Ín ·.~iano, just::mente tluando o o:·a
r!ot• esti mencionando fa·,los fJl.10 pt·ov:tru :t. inde
ui<:L Ínterrenç:Io Jo governo e da admmiS· 
tr<~çrro. 

Lê um teln!;ram1n;t do SI.". presidente do con-, ...,. . - . . .. 

de juicrv"n,;ào e!eito:·al. 
l:o:-a:.u n nne:tdos 1lo;:c d·~l"gndos militHes, 

movcra·n-se força.: sea1 ne ·e.•·sidadc publie:•. ; 
~. em_ :c:·:llt., apc 11 • 11 c. • •tsç:, .:; •J 

A inter\·enção offid~tl fJ1.-se por t.o,ios os : linha. em Ac;:l'::fle esLÍY•-·mm 10 pr:tç:ts e assim 
modos; movimenlo de furç:~ publica, nom:·aç::io "lll ouii'OS ponlOs. E~s;1. disposição d:?. forç;;:. 
de deL'gados milit:u·r:s, t'•!mont:L compl~t:l rh tinha ew viln::1. b11t'lar a eleição, ot~do fosse pre
policia. nome:lçc•es de collnborador·es,s::m ca usn. ciso par:t obter urna vil•torb de Phyr:·o Sl•Ure 
justifica.!a. nomeações. rrwo<;:.õ-::s ,, ::tccessos a opposiç:ro. 
contra as leis e regula.tnent'JS da instrucr;ão O p1·opdo n.jud\l.:lt · de ordens do prcsidl}nte; 
1Jublica, nomea.\ãO de commissoes s:snita.ría;.;; . te\· ~ Uttlrt comrl!iss:!o t:tilii:::t· <.tt~ :;pp: n·enci:~, 
foi-se :lté ao abuso de monopolisar-sc o teleg::~-! mas de facto pnr:nnente eleitoral. A1é na ins-
pho a bem do serviço f'( :,itor:tl ofi1cial. rruor;ito public:.~L, f.';.:-sq s'!nti1· :t (•.ort·upção go~ . ·~ ... . - : . :"" . . . . . . : .. , ... 

drigues o governo cxpe;lin telegrammas No• int01itos el eit,.;;·n.es occ•spou-;;;e o presi-
constaram de m::is de 18.000 paln.vrn.s. d•>nt'' com a cama1·a Jnuuit:ipal :a c:1 pit:1l : <:.t:-o-

A ressão come ~o11 e l:t tr·ansfe,·encia. de 1etwa-a ccnstant '•mr·nte co1u , , ~i,.· ··nci:l$ de r··s-
çfficiae;; do batal1ào, que cst~w:t no Cea.r:i, para post:~" a :JCetts:lçõe' tiio v:•g-a~ (ltwnto í'als;!S, ou 
Outras Cnl guarnição em din~~t·entes ];!l'O- infunJad:IS; ,.h .. g·ou :t :\mCaçat· O fll·esi lcnl.') d~~ 
vincias. c:suH•m ('Qin :r s~Is :~ensão ~ 'Ftcri • assi ::l ~·ousti-

Cih nomes dos offici:les l' ''movidos, c,Jmo t!o tni:· ahi onln. m;~ioria. g-overnista. que fizesse 
tenente Demett·io, capi tão An::cleto e o .:o c11- pl'essiio s (lor·e os fnnccic,nari·~" municip:tes elei
r ;mel ~hgulhãe;; chall.l:lrlO :i. coJ·te. S,j n:1o foi lares. afim r1~ vot:1.rem 11•1 ·~andid~to nilicial. 
etl'ecti\·a mcnte t:·ansfe:-h!o a :n :df•~J·es. ciu<~ O pre>:idcntc cngiton :.ind:l d:L n•nneaç~o tle 
para. consegui;· isto. lauçou mito do r~curso de enmns:ssões sn.nitarias. cnj::s I•J':!.~ id• · ncias foram 
não llar :1. conhel•C:r aos amigos do ~·Me:·no. que! c•m fiada-: a ~al>t;s ~·lcitcw:le:< . a.mi;.ros do candi
era a fa.vor da candiJ~tura do oradÓt·. em q::.;w da.w do g-o,·erno : ess:t.s commissõ"s crimpri
dignamente voto:1. t':t i tt :1. miss:í.' ' oue llu~s foi d:da. e conl':tante-

Niio acha justificaçfln :w n'.'L:1 <h' mini :: tro da mente fa:t.i:t re~danws injflst !fic::tveis qne nnten
gucrra, removendo tanLos otlici:tGS do Ce tl'Ú. na. diam cutü a dig-na. cam::~ra. m 11UÍl•Ípa1 da For-
v espera do ~Jleito et·~itor:ll. taleza. 

Esse faeto ó tanto m:tis abusivo. CjUflll10 :l O::tl':l. :l!'ffi[l. n1r>itoJ·a l m~nejatla pr.la adminis-
mcdid~ ch remo•;:1<1 sã c:;tmueu-sc f\O • otl'iciaes. t!'~\Ç~O. foi. a c. :m~niss:1n d:\d 1 n. empre;;~1dos do 
que não s; submett•·ram :l. acour'l nhar o "O- . , . 1. ._ 

ver no no p etto e ottora . dvnat· as colle :bria~. 
Hom·e no Ceal'ú~ no anno eleitoral, talvez 

mú" de mil d0nüssões, nmnea~õe' P. 1·emo('Õ~' S, Susnenden o cscri\•ão •l•! :\Ia1·i:L Pereit•:t, aUe-
sem conn:niencia do snr~· ií~O p!!blico. g-ardo· qu8 este fun ·cionn.rio d<~V:t-;;;e hn.bitu:tl-

Só no Brazil vê-s:~ um membro rl n m;nist··:·io mente i ewuriagrwz; o euqn·,_,g-aJo :·oi ausol
intt~rvi;· tão am~ut:~m'!!lh nu roconhe·.: irn r, nt.o rh vido pelo poder cornp~tnnte. Semeihantl vio
pod~res, como 0 fa1; :a.r1ui 0 nour(! minist1.0 da lP.nC'Í;\ do p ;·e.~ j à :: nte foi puraiJlcnto manejo 
guerra. eleitol·n.l. como muitos o tl1·os a c!Os qu·~ deixa 

A nomeação ele o51einr>s da g uarda nac;nnal, de retaliar p:1r:1 não fatigar a atlenção da c:t:.. 
em grande nn:r:et·o, foi ~outt'!i lerrivPI :ww, m ·ra.. 
eleitoral man0j :H1a pelo pi'csidentf:! d~ 1 C0 ni . A' Yista. de tw'lo isto. n.àmii':l-se de qne o Sr. 
Isso 1eve log-m·, não obstanr.e :wiso r>xpr·"~so (lo; presidcnt~ rlo eonselho dig-a no sen:1do. niio 
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lH:.reL" pe~soa alg-uma sotf,·ido a menot· vio
Jencia por catts:t do uitin1o plei~o eleito!·t~l. 

Pa1';l a:ssever;lr que não houvcintet•veilÇ~b. 
recorro:n ::10 <lrgnm<Jnto de que Cúrto nuawro 
de eleito:·es d:t C;\:1ital :>uiii·agaratll a can lida-

Mas, em p:·imeiro lug:u·~ é di!flcil detenr.ina1· 
com cxactic!ã·l n.tplelles 11üe vota1·n·n •'m nm on 
em outt•o candicht:1, visw ser· S'•creto o 1·s··ru-
tinio, e, em !iCgundo logar, ~L c:mdiç:tode em
pregado publico não ohriga o cidadão a abdic:.lr 
dos seus senbnentos e id!!:ts pu.ra s : ~tisfnz~r 
~o g-overno. 

Detu:üs, o :wg:;m~?.nto só colhc:·ia, si •"~S e:JJ
prcgados de 'lue:n se tr<~t::l. foss··m d ··~~~i~s!veis 
wl nu.t1.mz. As,ÍI!l~ porém, não ó ~ a '1U;1Si to
üdidade d~ll s nãu est:J.Y::tm snj~itos <•0 cur·':lo 
da administré\<}iiO pn:vin,·i;d, e os de~llnis co1n:• 
os ontl'OS, <:nl .. a holil' 'DS incl"pon:l·~nte;;;. qtt') nTia 
ce erlallt 0rn c:u;;o a .:;·tun, co1no nao cc ;;;r·:un, a 
juflr1oncía o11lcial 

O que é ce:·to é q11e, ao conlrario do qtl' . ~ ' . . ' . .. ·~· , 
qunntos potliam se1· punidos por sr~ haverem ma
nifestado C•Jntra o g-ovr•rno. 

Para prova h::_'a.m Yista 3-S r1emi:,:;;õ"S d" n·o-
motores pu l:co:> t.a ca:•JL'3., dn. hçosa.. l Ba.t•t
rit~~. ~:ndo qa" a do ulti.•no ft'lt•a. ••xigid 1 nnt~s 
do pl1~1to, ,.., cnm P111pr:mho, pelo nnbr·r~ depu tado 
do 2' districto do Ceari . no que o acomp:~nharD. 
o Sr. Barao de Ibiap:ab:l.. 

Foram exonemdo.: :na.i~ o m·omotol' de Aoui-
• I 

ra.z, o do Assará, e ultim<\men~l' o engenheit'i) 
fiscal da. estrada UC fel'l'Q 1h i:':trabyb :L~ amig'O 
do OI."aclor. Finalm·mte o unico otflcial do exerci-
to. que pôd0 suift·ag-~r n. cu.nciícbtura do oraclol', 

cons"lho a respeiro ela c·~nsura. re[\>rente :i in
ter·venç.ilo do go\•erno n:1s elei~~ões, o orador 
decbrn. que, cor110 lwme:11 e co:11o politieo, ~enttl 
m•.!liOs essa int !l'l'::nçúo do quo o l::1do O"corrido 
om sua provitH~in . de haw:r ecJ·Io nnmero de 
pessoas 'iUC se rlizr~m COUSGI'V:tdore~ , dirig-!dn.s 
pelo SI·. l>:wã.o de Ibiapn :,u, que ali i..:; po:·fia.Y:L n. 
ch.···fta dr) p ; l~tido conscrv~vkrr, deixado as tenc!as 
de sou partido pa1·a acolher-se aos :: r!';liaes go
verni~t:ns, q nando o mesmo p'lrtido :-;c cotun·e
gava pa1·a respottdor à consulta. dirigida á 
nação. 

Tama11ha foi a in torvençã l offi. ~ial q ut; che
gou-se a scrlu;i1· um horneu1 collo(;a ~o ou1 tão 
alta p:Jsiç:1o. 

Em vi.:ta tli•to, e da supO'JSt>t Jttn.iuria t"1bso
luta de :3 \'O<OS, ~egundo o parecer tb com-. - . . 

l ~ ... A..,. ' 1:) I ...,-

gitimo r.'p<'CS !lltante d.o i" distrí~to do Cnará, 
I; oralo1· ,JU CJ:Ie::t cortl clle Cúl;lptHe '?Dia.nt/3 de 

0s fact·.::; 11 ·'llll illll e:; }Íri :;à deixará J<.: res-
pnncl.:r que u rept·es :~ntaut ~ ào tQ distrido não 
pódc ECi' O ióC:t :Ul\Strl; CO!llpetiiOI', 

. ?~ana. o qac se J:lasso:t dut·a.nte o pleito elei
toral. para gl!e se saiba q1re ha quetu tem espe
ct~hL :lo com as iclá :s, prlllcipios e Ct'e:::J.ças do 
p II'ii.do con:-:ervadm-. :<:en(h-lhe funesto, como 
fJ.•t~s\·o teru sido á provincia inteir:~. Q1;m1uo 
o SI" . B·.u·ào de lbiapaba re(!nnhoc":: quo Lo:l.a :L 
inten••·nção olfici:ü não ba,.w.va p :l':t obter 
tft::iot·ia nos comicios eleüor·a·3s, pro;·i :enciou, 
a .m r e qnn se r>tn!'regasse :-. cot·rupça.o por 
moclo desenfreado. :\o ma.nilesto 11ue o chefe de 
p2.rtino, Sr. Bar:lo do Aquira.z 101' 1~ ele j•ubiit:ar, 

... • • ;w . ...... • ·' • '· • .- ~ -

tificn.nilo a união que fizem com o conselh;·!ir·o 
Rodl'igr:ef;, Yisro achar-se e.~te 110 raesmo t·~r·
;·eno C !!C() parrido COU~IW\"'tldOr, istO e, e:n OJ?-
pos1Ç".ito fl'.lllca :~o governo. cont1n w.rn-se ac~u

sn.çÕ3S g1·aves feita.: ao mesmo Barão do lbia
pabn. Ellt Yez de ju,tifien.r-se dr~llas. S. Ex.~ 
na circuLu· qne expedi:t, JimitotJ-se a dizer in
verd~des e pt·etenden acobertar-!<.C com ::. ca.pa 
do ab:>licionisnto, eile que roi qu•)tn no h1perio 
mais traficou coru car119 h:;Jnana .. 

Feitas estH.s consid•)raç~ões, cnl.t·a o orador 
na un:tlyse do parecer dt't. illustt·e commi;;sã.o 
cb i~qu~rit:o: que. diz elle, o t~atou com d ·fe- • 

' , :::, .. o 
Entendeu a commissão qns o s'lu contonclo.

alc:mçou a maioria ab;;uluta de tres Y<Jios, e ~or· 
· • 1 ·. 1 ;>c nh . d:uento de !lo. 

Entrr~ tanl·,, um dos memb:-os (ln mesma com
mis,:;ão, o nob:·e deput·:tdo pdo ;:o 1listricto do 
Cead, :' pr·osent0ll Vllto sepa!·aJo. eonclnintio 
pelo re ·onho ·im·•nto do ol':tdO!'. 

Para chegar à ;n ':)ile !'esuitado. a wus:rc 
conuuissi'io de.;; p!·e:r.ou toda.s a..: alle:.:-:~Çõo<; c 
d.P. mnnstr:•ções qnc o Ol'n.dor e:óibira. <' res: lcilo 
d:1s d •ir5!es dn. ··np;i.al. de A1·ron ·hes, de Ma!":'lrt
gunpo e de Acnr:lp<~. e é de cstrnnhar que não 
expli(;as-se se1L procedi me mo. 

São nnlb.s aqtlcllas deições. 
N:1. or .~·a ni;mção da mr's:1. t!n. eleição da c:~api

tal interv:•in um cidad<io, que, eleito juiz d 1 

l\Juilo põ:L~ O ;;o,rC!fllO. 0 por./eJ· (! O ?Jful,J:' p8 1:. n?Lo Liílha '!U"rido pl'es:ar jur.llllPllfO. n•:m 
com raz::io di,se o homado consdh,it·:, Sih,l'i. t·a assumir 0 e~~~ cicio do ca1·.:;;·o. pelo tjU:) foi. 
!IInrtins- I-hvb p'>nco t·•mpo o :td:ninistr;lÕOr ch:ttn:ldo 0 1~ iru:rtro dü.to •'m votos, o qual, pt·cs~ 
d? Cead. p:·di<t pa ra a.qnl'lllr.~ btu:."io o titulo de rand1.' ·u1·arne!Jto, ass•..lmin :1. jnrisdieçào. e s' 

• a a ' ·' . m:tnte\·e no '.•argo por esp:t:;o e ma1s e um 
condecor;\Çücs. no intt1itc de ang;:ri~H· pro!'ioly- ,1 nno ant •,.: da. eir>iç:i:o c depois della tern conti
tismo. Eis por<111e no Cea.d bou\'e cons,WY:>.dores nu~do n. sct·vir roruo 4o j•Jiz de paz. 
q~1e enrolat·~m a ban leiru d" ~.eu partido~"~ no En1.cntl~u a itustrr! <.:O!!:mis,;üú que ao outro 
d1a. Jn. luta. ~1ppareceram nas filem1s do.5 ad\·er- canctida\o dGvi?.m cqntar-!:e dous voto,; yue lhe 
sanos. haviam sido dados pur eleitores q11e eliminados 

Os chcfls {~onservn.rlores p"'àin.ro, :1eonselh::t-~ na i a revisão ào :llistamento, em virt?de ~e 
vam a união; mas o l3at"ão :l · 1uiapuba, qu r! não mudança ele residcncia, fo1·am m~: nd<!.dos mclu1r 
tem. id&as. erenças. nem p:·incipios politicos. c no alislnmento em 31 d.e Ou_tubl'o d.c 188! pela 
està habituado a fa.~e1· da politica L•m balcão, L"elaçfto do dis.tricto. E' ouv10, 1wrem. que se
abraçou-se com o governo, . par.;~. colher pro- melhante dedsiio n:lo póde prevdecer, l)Orque 
ventos. a. inclusão só podia fa~cr-se ('•ista a Jata elo 
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snbstituiç:To dos memb1·os da. tH~.~a. A3 ::ul!::!a- P''t do:-. 
de.- q 11e menciona. const nn d:1. pl·opt·ia ;,Cb!. ?\a I A :u..:L:L rlo olciç :i~ 1 não fQi lavrad:t pclu secre
acta fo1•;u11 riscacLs as tJal ;yi·.-~~- e md ,_, I tar:o: :n1.r; apen.:s B:liJs :~:-ipt : ~ ;H) !' este. A tr.·an
para CYitM :>. in\·ero.~imilhall~,':J do t:3:' sido t~ IH· S·.:t~pç::i:J !::i•• f,i n~sis:n:Hb por ::1 •,;:trio ;tl;;um. 
cluido {lS li hora!': e llFlÍa o r :e81.Jirnento das I o d0.~:1p:1:-t'.'CC l!ll"ni:o dos livros qur_\ fic::ti:Hn r'm 
ccdul:1s e simultaneamc::tc tcrminad;.:. a apu- i1cdcr ,[e <:Grr cligi· ··n~i.l'ins •Lo sen COlllpeiidor, 
raç<1o. ~lJ~tst.:l. p:· ·:·::. sn~p •it)1.r rndr1 ch·ss:,. d· •i<:ãa.crn c1no, 

N(~s~a. pa.t·ochi(\ foi _df!Sc~_,n~.a-lo urn Yoto :'o :tir~rn d;l pr:·.-s~~.o c da n1a.iH l: t rg·;~ <:ot·t·npçn:o -:
oradol'. pelo pret·~xto tle"que no titulo do c1 e i- d"~C:)brc-~~ :1 ú·:n1de mal ~:c ·J:Hç:'l.da. 
tor ue o der.1. nfio haYia Jecbt·:lc·.:1o d·~ aell:lr-s, ?\a :mscnci:t dn. auth·':Jtica ria · or~iLuiza .ão-
tra.nsfm·iào para Arroncbes. O ~t·ador douwns- ch 11Wsa. n:h sab.l con;o ::narar ta ot;-l<;~o. qne 
tr.Ju e 1,rovou pct·:lllte a eommi"são. que o e!ei- con t•:!ll t~mro~ vicio~. • · 
tot· elo qunm se tl'ata tinh<l. ,·ot;Hlo como eleíLüi' .:\. 0l ;içfi.· , do Ac:l.t·:tpe csrà in· : n.i. n:ul<~ dos 

• • • - • • • • • • • 1 • 

d·· Hkt:> e 1884. c tinha ~mte:; . ti~7,~ t•e;l'lel·id;• a t:·a\J :1l~;os niío cnrn <;a.•·am à. hni':t ic,!.!'nl, dc;rdo-sc 
su:~. lt'<:'lnsl"ct·<mcia, q nr. lhe foi con~ l!t1ià:~ o pll- r: ;,: :-; :rn infrn(· ~: fio d<) a:-1. UG d·:. re~n!:uü:•nto 
hlie:~da lOt• edital. O des.·onto <!C:5S' , . to JO!'- ! c:leilorni. Na.' J'OI:·!u:l cLn tem-s·~ .1. prora d<:stc 
t •»to, crpliral(•l' Ín. n appiica:- n:ua dispnsiçiio ass•·i·to, d:;ào pel(nne;;;::t f'lei!.or :· l. ü~~pois do pro
flUe ni'io cst:'• n~ lei. on po1· outr::s p:dan-:;s, a t·' ~to <' pt·c.-;cntcLio polo íiscat do or; Ld~·r. Estd pro
cr~nr mu mei' de perJa de direito d:~ vo:o. r1ne testo n:To foi. appeuso á !'CspectiYa autheP-ticn.~ 
n:7o foi p01· clln. prc1·isto. fim (l~ ::;cr :lpi· ;~\·ia :h pelo po ier competcnt ·• 

l\I as, si tal Jccisão l1rcvalccess•:- , mais pre- Dcu-~e, pois. inf•••cs·fio do :'..rt. 150 do cit~dv 
judicado S~'l'Ía se Lt contendor, visto c1ue no ro:;·ulamento . A ::~ c ta, eontt'<'l. o <Üsposto no 
mestno caso ' lue o eleitor Ewyg-dio B,~ .. :C!T:1. a!'t . i4~). § 1 ', i:~ íi-· '~' · n:io f :t z lJJ Onç:io do mo
acham-sr! vn.l'ios cleitur::s rJ!.LO lhl! dcrn:ll o ti·.-o q :: c in im:iu :t m··:sa :1 eomeçat· os trnbalho;; 
Aoto, e em pei.ores circnwst::J1<~ ias o cc:ntunn- depois cb hot·:• leg·:•l. nem ;;ambem do ltU<:'. 
d::ult'.~ d·:l policia. qu e. se:1do ele ito: de ::=: ~·ut·n . do t• r nlinou n proti·lnç:'lo dos dit J~ t1·abalho;; a 
1fi1C não pcrt,!nce a com~:tr·c;l. <la •u1· to Ci:a. :·c- t~'- ponto 1[1~1} ::m o.elto1·, não . i:.~n o cornst!.!'O o 
11 uereu transt01·cncia pa t·a Arron•: h es, s em q u c titulo '1 uu.udo •.:h :,.m;tdO par;:l. yntar. foi lms,·al-o 
se obs·.~r\•asse ~utro l?l'?Cesso senão o tfi.1C te..-e :i. ciist::neia 1io cinco lcgoas e .-ol~ou a tn. mpo 

;::>' • 

S•!ndo que este era •::-leitor da Tll0Swtt c: OxM .!'Ca. l ser admi ttido a i.; to. Da jus tiÜcar) io " xl1ibida 
a quo P·"'rtrmc ~~ Arrondws, j cons ta .;sr.•.· ú:eto, 1inc se coa .. tnna com a a . .-.tn.. 

Da opinião d~ que este Y <Jt o não ll re 11ode H ·r 1 Os t:·.'l.bJlhos cl·' itoraes tc rmin:t7am de1.3oi :; das 
c1escomaclo é não só o S:·. depuladu pdo :-l' I se t~~ hor ·s da 11oitr .. 
districto do Ce:tr:i. antor do vo to em scpa1·atio. l Com :bg;·a nto Yioh~~ão ·in ci l.: tdo art. i •1\l, 
mas tamlJom o Sr . de:1tüano pelo J~o ,Ji- u·ic tD i § '1·• 11uc préi!c~cro ~1rn :1. 1necl id:t do :tll:' monta , 
d,~· Pet·naml.m:·o, que ~tss i ;;· tw'.t com rostri ··•;:"i\.', 1

1 

e •te g:~t.·a n tia <la vorrbcle el ·• itoi'a!. :t acLa Jó u 
e fc,: c::;ta. declara~:ão . roi t!'an:;;cr : pta. sotlfi:o lW d ia ;_) de DewmlJrO, c 

.:\ elei<;.::o de :.M::tr·ang ua pc ,·, r<1 dlca! rn '~ l'! tu sü pelo soc·r !l <> :·io cL.t m esa. L i n!':;i,:;nadt •. :\ 
uulla . ltr:• tl :'.i ·;·ipçii • devia fe:t::t !: tnll t.~,;r!. io.tam-t.: nt,:. ::\hl'i 

Nell::t fig ura como :3' j ui í: do pn o i •) im- ~t ac:a n'nl se <flCl' !'a1la dclh . Omittin tn,\o a 
medi:ttrl ua. ordem da ,·ora:,::.'io c co mo 1•) ,, :!o,li'(!Speito de pont:J ci·· tant:~ mo:!b. . 
dous c ~id·Jclãos ' i uc tinhR:ll sido •·kit0;; j n ;7. ''::; Tal omi,.:s;l u e o crmj ,.n•·to d') f:1cto ' o el e 
ch jl \1., c~ · ·~ rto , mas não r.a or;lc m Pm c!1 1 • ~ , circ•;mslr.ncia;;; , .j:"t nota.:os.! •rov:1m 'l' 'e fl acl:\ 
fig tn•:.nn. A ·•e:·t1dão, que exhib r.! pass:t rla p eb nii:o roi l:nT<1d;:t HO !ia ch ehic,~iro. IUilS de pois. 
sccro::t:-h do govr;~rno, pror:t isto de ::.udo com- T:d oloiç:1o ? :"io de-.-o ser· a put·ada . f:h se mp:·o 

:::-. • • .J v a. 

Corno n:l Pac~ Ln ltn, podia ~ ('a rn:::,:·n. t!G :\T:t-1 tos r• s-.eneia.cs . 
r~ngu :1 po rc1· f?i to clim ~n~1;u<' ~ i nd?- Li i :1 ,- l·:m _:\.inda de o\lt.~";o:; v i r· i o;: c ;,;;.:í. e i vad:l n;ta alei
todo o <':1.<;0, r~m· !t : anl.o na.o fM nc ,;tnu da a p:·o•:~. j ç:w. em rp< e fo1 t : : r;r: ~! JlCiüe cmpl'í'!.:;:wa a eor
qn" d:L deve clln. preva:neGr. rlq tr,:i'i- t. il ppcn~o.'l h conL'!> l,~ç:lo c1ue c1ue apre-

~::i.t'J ha ::..mh0nt.ica. da ~rgani :~.~:<:üo : ,i_a t;, c;;~ . j se n tou. e;dsLCiu d·:cu mento;;; 'lu'; evid<,·ncin.rn os 
e ficou p1·ovado que os ltvr.;s r esp•·ctlYOs n :to 1 as;;ertos cw 01·ad 11'. 

fora m recolh idos :i. cnmat·a . rtem AX: istianJ em I Po :i:r, i r m~~is lung-c na su~ ten ta<.:lio de sou 
podAI' elo secret:. rio d:t rne~a cleito1·al. K !(j ll:l- di1·eito ; mas. estando a h o r , excedith'l. , ;·escrva.
riclo um exame de falsidacl·' , n:i:o apparec·:1·a r11 se i·a.l·a. t·csponder :\ impu ;::-n:1.çii:o j:i. ;~ nnünciaàa 
os alludi los livros. A cer t id :io C:l\. h. ibida 1;elo p•·lo nohr n doputadó elo 2·> di~trieto do Cc~U'á . 
scn. com pe tido:- , ({' ~ c~.· ;·t:d,It • f!lw d!z pa.~s:.d:~ Comtudo julg:o~ tet· dito quanto basta para 
pelo sec1·ctario da l.'::tmara , devi!, rois, ser Lid::L j demoastrs r 11U•>- o rnr.~cer da nobr•:l commissão 
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não dtÍve prcvalc(~:~r, c sím o voto sep~rado do 
S1·. d·:pulado polu :}> dísLrict•.t d:~. stut província. 

Si puderem ser <li'l't·oraJa.s elr~içõ : s em q t.te 
se J ·r;tm tantas 1rrcgnl;wi·ladcs. tamanha ÜI
tcrvcnção por }l::trtf, do go,•ct·no e t~wta col·-

-;- . .. -

mca-;o de l~8L 'c':.~~ma<I'J a carta d~·s 
reitos polilicos. 

i~o rcconhccirucnto rk dermtado nilo tCll l íntn-
rcsse · esso::tl, susteula uw direito. E-.;ti eon
vcnci~o tlc <iOO s0r:i. decapila.lo. mns rnorrcrú 
glorios~monto, por.jl:: '! h:~ de morrc1· abraçado 
com. o L h:1ro do seu par:.id(J e uo lado rlestc. 
Não Ci'H~r Yence;, como o seu C'nmp"ti:lr,l· qne 
b:1<.J:l m:to d:~s nrn:w.-~ tios :•cl n:rs[l rio;; pun. f,! ri r 
o partido a que i·ertc:J.ci::l.. 

:\ discn>:~ão fica :v]iad:t. jiOla hora.. 

O Sr.. P~·.Esnn::"\n: do.i. par:t ho.j! :t scg-ti int,:; 

Votação dos snguintes pnr'cern-. : 

• ' : ., 1 ' 
D1·, Vianna Y~u:. r.•ch Qo districto tla pt·o;ri nci:J. 
do :r..raranh:io. · " 
~. ilS - f;{í);j . rc('o nhec~ndo dcoolaclo o 

Dt·. ,J:~;;ó Lopes Pessoa. d:t Cost:1, polo :Jo' discrido 
da pmvinci:J. da Para!tyba. 

Eleição àns commi~súes: 

Cont1nuaç.ão ch dis~llssãe do pn.rce01• n. 109 
de 1885. que rcconiwce o Dr. Frcderieq Au-

) . . .... .. 

1<~ discussão do pr:•jecto n. 'Í:3 A, <lc 

C:Jmparecem, depois de feita. a chamada, os 
Srs: 

Fah ;rn, com caus:~ participada, os Srs: 
Dcn·o Ramos, Pãdu&. Fleury,B~u-ão elo Gu;thy 

c Arau.;o l.-'inho. 
Falta.rn. sem cau$~ p:n•ticipada, o.s Srs. : 

Araujo l]õ ' S .Junior, Antonio de Sictueira. An
tnnio Prado, Bar:io d·; A na ;ia, Be;r.err::t de Me
ne~os, B<m1o d:L Leopoldina, Leopoldo de Bu
lhües. Barms CoiJra.. Cat·los Peixoto, Cruz, 
Castrioto, Cut·nniro da Rocha.. Caolho de :\lmeidn., 
Coclno e c.~a:pos, Costa Pet:eir:-,, Diogo de Vas
concellos, Diana, I :clphino Cintt·a, Duarte de 
Ar.e\·eJo, Euf!'asio Corrt.ia, Francisco Bf!lisario, 

. ., . . .. ., . . . .. 
• .&. ,. \ ._ -

S::nto~, Gon~. <J.h,es l"crteit·a. Gon.1o~ do Cn.::tro, 
G:tsp:n· do Drnn.mond. Henriques. Leandro l\Ia
ei:d Lace:·da \Vemeck. l\ln.c-Dcrwell. Olvm lÍO 
Campos, Rodr·igucs Alves, Rodrigo Sih·a.. Ui
beiro dn. Luz, Silva 11aia, S:1tyro Dias c Ulys
ses Viann:-•. 

O Sn. PrtJ·:smExTJ;: de•:lara que nio h :t St~ssão. 

O Sn. 1° SEcn:sr.u:.ro dá eontn. do iieguintc 

EXPEDIENTE 

J ~ • • 

N. B.-0 p:wecer n. 11·2 só será submet.ti.,-Jo 1 querito ). 
:l YOtnçiio, si os docnmcntos qne o ~c"mp::tu hmn E' lUo e vú a imprimi1·. p:u·:t ser dado :i dis-
forern p~tblicados :t tempo. cus<io, o scg-nintc parecer, mandando p•·oceder 

a 2° escrutinio no Jo distrtclo d~'t. provínci:1 do 
L·~v~~nla-s·~ •~ scss:Lo as -t hct·as d:t t:u· :c. Parü: 

-·-~.: .. ;-

}'; ·~siclc ncia tfo Sr. Jl onJi;·a de B (!l'ros 

_11. ":,: i1 horas, acham-se prcsen tes os Srs : 
Morcir:~ de Barros. Ai\Qnso C lso .Tttnior·. Si

nimbü J ,1 nior. V:,lladares. Masc~wenbas, Cb:t
!!:tS, Leilão d:t Cnnha, Costa Hodrig-ue,;, Sal-

l'rooi;u:ia do f'm·ti ( 1' rli.·;t.-iclo) 

A 1" cornmiss:ío da in:!Uel'ito, tendo oxami
l1:làO at::entnmc nt.o ;tS act:Ls do~ c :lleg-ios rlc 
r1ne sn cowpõe o 1° disu·icto el itor.1l ih pro
víncia do P:lr:'t, vcwificou qnc. na eleição alli 
p1·ocodida no 1'' de Dezembro de 1884, a vota
cf[o obtirl;]. em 1° esc•·utinio ·uelos .:ivcrsos cau-
tlida.tos f,: i a :-;cguintc: • 

!!:.H o • . nY'?lDClO A v;··:::. o:wlllm 1: 1.•t ro, :-;t v:t t•. ·OSl! 'C!'i'€11':1. an-
\b\ra, i\1 i!.!·nel C::tsi.w. Castêllo Braneo. Bcr- h'lo .• .•••.•• • •.••. GOO Yolos. 
nardo dfl ~o!í-ndonçn Sobrinho. :\ng-nsto Fl·::UJ'y, D:-. Amet·ico !\I:vrcpws 
Beí\CI'I'~~ C::tYd c:l.nti. Prndente de l\lor:l.-·S. Adrla- de S:•nta Rosa...... 545 >) ·1 em scpm·ado. 
no Pimentel, .\lvcs d : ~ Ara.ujo.A ndr:.d;\ Fi <.tu e i l':l, D:· .. lüsé Ag-c.stinbo dos 

,./ C:1111pos Sa1lcs. D~tn tas Gôcs, Seh<ltol. L~opollo Reis..... . . . . . . . . . -15 )~ 
Cunha, ZHma. Fer1·cira de Mourl'l. Ildefonso de D1· . lhymundo Borges 
~\ raujo, :\icofo;·a.io .lunior, Lonrcnt:n <lo Albn- ! L~a.l Castcllo Bt·:\neo 2 )'> 

qnerqu~. .1o:io P .•nido. Sig-igmnndo. A!Yaro li Dt•. l\b.noel d;) :;\Io1·aes 
Caminh<l, Antonio Carlos. Alvaro Bot<:lho, Soa- Bi ttcnct'nrt... .. .. :1 >) 
1·es. Dias. Cal"lH•iro, Martim Frandsc-o e Ri-
b~irc Ü•) MeMt.es. ' Total ... . . ... . .... 119:3 )> 1 >; 
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A jun t:l ap:i :•.tJo:·:~, ycrilic:tn.lo ser· a w:1io1'ia ~ (:s o:tt~:;s q aat:·o me:n ·,:·o~ da commi~são, 
ül.lsolut~" 5\)7, c:.::.; :c,iiu diploma. d·) doj,:it ~do .10 : 1' Jo, r:wti\•,,s constiLnt:::s d.J ,·oto que dechra
Dr. Ferreira. Caut;Io, ~~o:n protest:) d.) C:l:Ltli- raa: a;1rt.!-ont~:· _e.:t ~CJ.Jaradu, c.•piuaram 1}eh 
dato D:·. :SanL:1. 1-~os;l. qn•) rcch•wwa COJlLr·:t a \':1.1< bdt~ ch elc:ça.). 
a.l)::r~w<lo das dciçõcs de Gnajar:i A..:s:i •; Cowit3. !\:t ·~~~r;_;chi:::. do C:t · im foi :o:u:do em ee a-~ -

... ... ' l', . .... -

:1.s ro, ~··>o pt·~· ':: n .:e 'lac novt:m 0.1es :\'Of.<':.r â.s•im f,,i •!0 :)~ ! inirín :;u•' o ilit1~ Yc•to fos~e con
cm G:rt.]:tr;l.AS='Il. c:Jns!dorandoa m~s:l.l'l•Jtll!'a! I t:t 0 :•" <·.an !i :~to Dr::Sant:l. !:osa. 
que e~:\ lil · ·~:tl a p')rtarit ·h pre~id cn cia tl:l 1 · _ . . . _ 
provinci~ dG 16 tlQ hnho do iSS:~ qno os r:J .tn 1 En!cnd:'·: ta:ni~·PJ_ ., _w;tJOIJ'l d;l co;~·tmss:o 

um:;· \'ez M..Vlam s1co admitti.los :t votar. com : wcsa etCl \)r~· 
a :mnuencia, de dous do~ lJlOS:~ri?s. pre,~nt s, l -Te11tlo o :3v j tit. rl.: p~tt._ i·:-trt-icip_a.clo não -por1e: 
P·~dro Col ;o ua Cost:t.:\.;.nuar e J;cli··Iano h .. :1mos 

1 

c•j:Jqnt·t:::·r. :· :w at:l:o cb lll,t::d!aç1o da mesa, n•.1 
Ferreira Bent ·s. A maior·ia da mes::. t.:onr:-:l- di~. :y.) . :~ Xtwemhro, C:)n~tn. cb act ;, que. nà'> 
protest~u. :~.Ils~·ando cp~c ..:~~siu1 pr~ccclia, p0rque I .:st'' ·: •_lo pí·es,; ;!:t: u Jo jui;. ~e _p;tz, devct:do ser 
tendo s1lo 0m dmLs eleH;ucs nntono_J·c,.., to~~v:o:: I c_on~'ltta. 10 e ·:~p ·i' ;elo a te as ~ 1_10ra.s. fo;. :"Ubs
em sep:t:·ado os Yotos desses eleJtoJ·c;,:. J.üt'am · t!t.:ndo un rnc:hatattletltc ! .cb ele~tor .Jose "\.n to
postet·iotmei:!le :>..nnullados p los po_d~rcs com-~ nio de So:;za (1ue ao masmo tempo fif[nrou de 
petentcs, alem de qw~ " Ul po ~C i' do JU1!. d0 p:11. e:~cl': vão ;:t{ h ·)r;: pa!·a bvl'ar a :~c ta da Installa
de Gn:1ja:·á Ass:l existia c)tltt·a list·.!. contendo .ão (h !tt~s -. na falta dos e~cl'ivães de Jn.z c da 
· s :t 1 vl es lesses c ·~i ores. ;.;ubdde.:::tei,l. E t:tl foi o alropcllo dns for•malida-

Parece fóra de duvida :i commissfío c1ue a d:·:-: 1 ·:;aus, eÀi~·id :s para ,g:t ra.u_ti::~. d:'.. . regula
me:-:a. eleitoral fal t:t\'::t L"ompctencia para recu- r1da.de do_w·oees:) ele1tora•.' que as 10 ~I2 hOl'!l.S 

.... · • -s o nornes e.:;ses 4 
• "' 

eleitores indu idos na Ii~ t'l. r omeltirh pelo j uiz tir::wdo, p;;:·ta;tto, fó:-s. do du•·id<• que, não ton~o 
de direito. e uma yer. qneapt·csent:wam os sens siilo con,·idado o 4'1 juiz de pn ptrn. substitun· 
t .t. 'o~ L • t · a· - · 1 · - o:)·) ••,tw p~1 rticir1ou não pode::- comparece:·~ nem_ 1 at !i, :t.l o m:ns q u ~tn o n:to ~o 1'1.:\ e e:t~ ao , 
para deput:tdo' p;·ovinci:1cs proeedid:t ao o.nno si ·i uer i'o i cspc:·ado, como determina o art. WU 
de 18:-3:?.. como. ,, •.!11C mais~~. na clei(,do scn:~- do Reg-ulamento. 
torial procedid:L;) ··!i:lS 'illtt'S n;1 eleicão g-c:-~1. En:e·Hlen a. c·ommissrb. por ll1l:m !mit1ado de 
tinham si,Jo o;,: dito.:; clcitore~ :tclm!ttidos :.~. \'Ot:;.r \'OLU~ • • 1: t ! n:'i•) pú.:lc ,:cr npprov;1da a e!oi~~io d:~ 
s endo os s ·us ,·ot- :s tom:tdos em sep:\l'ado, p , r·o :h i:~ ,1-J C·J:t !<:, po: se;· utittÜf: sta:w:mt'l 
1mico recurso log·al que eabi:• ú mes:~o . n .di\. 

O procedimento :u·bitr·:t~io 1h m••sa. übr-ig-ou ~ô ÍI':J.Jo a·:ncll ~. pa:·o ·.hi:t s ~is •!1,-. itor:_'s, fJU C 
aquclles eleitores a decla:·arem. solemnem•!ntc ,~;lo o;:; quat.t·o jui zns t!c p t:r. e os doa;.; i:n:no .ih
perante ella.- declaração ciuc fc) i me:1eion:~'h ws. ~~ L~:ndo fd t:L lo os do1ts i :muedi<tcos, não 
na acta t; ]'ei·antc o t>1.b ·i lião pnblir;o o:n termo po.li rt hw:< dei:.~ão; c ntt·et:mto, o 1'' jniz de 
pelo DlCl•: tlO <~.nthent1c"r'o , que ds.v~m os St!us rt:l.'l. c·nnp!etou a. m"·:':l. Ct_llll o 4o juiz ci 110 era. o 
votos :Jo c<~ nrlid::t•o 0:-. Amr.ri r:oo :'.Tarsues (l' i.1n i (~o (! lei i-o:· que rest~w:t .• c COi t! o indiriduo 
S a nt~l. l.~osa - ~ fi~;~ nr-lo. )O,·t:tnto. . j•nv-arlo a~ ~ . . ~ -.) ,. .. .., 
mor o a não d ,, i ~: : t :· dm<d:~ quo :t rnosa olúror:t.Í 
da 1 a. secr;ão rb Sé J'ec usou ::tc,··i t:.:.r o;.; votoi' r! o 
G eleitor· ·s que estava1:1 na l is!n, da chamad~1. . 

A rn-·, i o ria da CD:t tt:ti,sll•J Lron a nc!on-s3 con · 
t.ra semelhan te pr·cce l!me•·!tO, 1i11e tcvo por Hrn 
impe.lir n line t:l~nih::taçKo rlo \·otn. ha.venrlll. 
pot·em. dive!'g-cn r-ia '!:t:nlto :\._conciu:3ãCJ, p:J l' 
entenderem qu u.ti'O nc :oens mfimhros q1~e :levi:t 
ser an=-tnlJada f.. J'r· fct·ida eleiçoão, o 11m~ q tJ~ 
dcYiam ••ntr·ti· n:t cowpt:t:tç·ão d, rwüoria a bso
l uta os G r.!eitcres . cu:os \'l ; lflS r ram reeu.;.::vbe 
••rbit:-a,·iam.;n tc pela i'ues:L · . -

A' ·: :sta d0 r:::::po.~to . ~ i '" commis "ãu, não 
t<:!ndo •:he:.::1do a. a:~~~ór;1t> quanb :\ eondu~:lo. 
5~•b1·c :: e iei<;:io da J:L ;.:ec~~::to da Sé. po:-qu:1nto 
u rn de ;;eus mcmbrcs o:,i niou que fossem coru
pula~os p · ra. ;l. maio:·i::1. ab!;oluta. os s eis ~ÜGi
tot•es, cujo:;; Ynt •s for.1m r eeusados arbltt•;i
t·~amcntc pe::t mes:1 ebitCII'al; qurüro outros 
opin:\. l'am 11ue fo~so :mnullada. a r~fcrida alei-
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:ção, e os qun.tro restantes que fosse approv:1.da; j t~:·<n to:nados e:.n sep~1·.ado na ia sec~:ão da meu-
e de pnre::e1· ; ClO!l:d:~ parocln;t du. :Se. 

·o 
subsbncial na org:miza.çüo dn 

3.0 QtlC S"'ja.m ~pprovadas as cleiçõe;;; dos 
diJmais colleg·ios dcttorue:; do que s-} compí)·) 
o 11) distr-icto do Pa•à : 

.to Qu~ se m,;nde proc'"c1er a nova el ;•ição 
entr~ os dou:; candidatos m:1.is YOtados. Drs. 
.Tos:! Fei'L"Úra CantCio e i-\.Ul~t·í,;o l\J ari11i•.:s r! e 
Sa.nla Rosto, vi•to co:;;o n1•.nhnm 1-.•uniu em 
1<> esct·utiuiu m:\ÍOI'Ía. ~th,;olllt::.. 

Sda rb.s sns•Õ•'s da 1;~. c'lmmi~s:"io. em H ele 
.Abril do 1t::~3 . - Jr)s(: J:f c~r!a 11n0.- .lf. A/.ue.-: 
dr: .:1utu ·-~.-F,·w~i:/i;~ Dm·:a.- .for <tim Pe-
dm.- }u(llj•ti·m, 1'1!-ca.;·,:s.- .':Sam11d ."'olac
JJoweU. •·orn vo(O em ::>ep:ti.':vlo.- Gr);tçui:;IJS 

Fc1·.·ei;·1r, com voto crn. se?a!•;ldo.-.JnsrJ Pom· 

Entenc1·~rnos que n:'to pede deis.:.:.:· do fnr ~p
pr<Jnd:t a. eleição J[t fll. se,\..::i.o da. pa•·ochi:t •.b 
Sé pele) motÍ\'O de ter a maio:·ia (b. tW)S~ tecn
sado aeeit:1.t' os Yotos dos s 2>is el·:itor·e~ de Boa-

lr_ · 

• . - ' uc, a éa1 ai."s • s us :1omes rgur::wam 
co:iw tcw llgul'ado sempre na list:; de cllar!lada, 
t•emettida })0b j tÜi; de direito eo!u pe Lente ao 
pr<~sident'l da w•·sa elc:itur:ü âu districto de 
,. . . ' . ... d 
vURJ~l'i:l. ~~.ssu, coatut'lrtC' vcrmca-se ::1. respe-
c:Li·:a auth•!IJ.LÍC~l, d;:~. quu.l COhStalU 03 mesmos 
nuwes dcsst:S sei..'> d ·: itorc; na r·eh<ç:!o dos t1ue 
túi.o cornp;.l.t'e.;eralll à clunw.Ja . 

5.:l. Q·_-,e, pí.•r con.-,·gninto, :-;endo eleitores do 
·:list:·icto d·-3 p \i; d.e Guajani c\ssü, COUlO vê-se de 
'eu-; l'·)S: •:·ç t\'03 ! Ll o-; c sa•.H!n .lo que a 1 na-
1·iam d \ sot· dwmadrH a vota-r. po: delii)eração 
ex;u)nt ~:;•_·a [.n·t:fúrii·.un commet.t•:!t' '~ iHegali-

• · r:. ·••• r • • • • --, ' i r • . ' 
:::. si proprios :l.ttt·illuirem a con.'"quenci::~. desse 
·;eu acio. 

iJer:t <1zu ::; :;··an:du os s'~is votos tless\!s el•'itores 
H~ elei~ilü tJar·;~ U iu ,-;:~:1ador, a que S'..: hu.via. 
,,roce :ido ,_;inco dia.'> ante:>. fôt'l!. isso devido á 
c;rcuLUst:lllda de r.ão te1 :Únda foraw.do con
vicç~lo ,:;obre o ass:un;,;o ; mas, coml' quer que 
s~j '. lim <'l.hll:>·:) ou iHeg-alicbde j:iwais ,ju$tific:1 
S..l.:~ C(lU~.in;;~~\-1iO . 

1.:~. Qne opropri.;jLlii :icdireito tantopn.
':'ecià c:mvcncidu postcri?r~uenc .' da. !lh)sma il~ 

, .::>. • • I ' ' • - ' • ... O ' 

s0 à ultima. ho:·a (\ em l::=;ta. addidcnai rcruetteu 
CL m•::ls:< d<t Se :1. t·ebçfio dos el0'itores alistados 
ao.~ ,, rr:u·teir·ües de Hua Yi~t~. 

~1 is! :< L·tt; . ·' ' \ \.. • 
nim~taente hbe:·:d, decbl'a nn. anthcntic;l da 

l'vl'lanlo, solJ o ponto do Yistu. éh lcg:\li:ifldC, dita. deit:lin ... c :i: :e hou,·(: nl·nvi~:·\Cnto <lo l'O
é nullo o :1cto da prcsiJ.encin. d~ prvv inciu., curso inh:,·pos/.IJ cu,ttrrt e !/~_: no iltcsnw :mno )), 
l 1uo. quaos,uercpl<) fosscmas_consick t•:t~ücsde ;;cndo. p::r co nseg-uintc, cxd!l id ; dar~·vi;:ão do 
commoii.Jac.lo posso:ü elos elctlor·e.s Hiut·adorcs !Ítu a.nno :!e iS:S3; <: :wc!'0s ~~ ent~L ~< quu h:wi:1 o 
n~: J3,,:1-Vist:1-, n;io linh:1 o direito de inftingit· a mes mu 1 ·e']l~i}i 'idrJ, ,f e n uou .-:·J.t~r. incf:u .:~tEu no 
lc1 pat·:• atteudel-:\S, . . ali~tan1cnto de loSl, s~n:!o estn. ~'- cen:l. (lex-

2." Qne p0:· cs"C mesmo motivos. ~ssombléa.l tlla.e~). co:no <;onsL:•\':.1. do cJitd do D1·. juiz d'~ 
legi."Iati,:a r:rovinci:d. n::t ,·erific:tc.,:iio de podete.~ dir .·ito do 311 distt·icl~ c:·!rui:l:tl..qun se a.clu:va. 
de - SC' ts _mernbrns relativa. :10 ultimo bi•~ nnio, !,.:J.!i'isado n~ t:orta ,Lt l ~·reJa m:!tnz da paroclua, 
(~OnSÍ..tl~l':l t:1. llUll1).; OS !"eis VOtOS dos ;·:itos ,elr:i· COi!VltianJo-o, • ! ntl·1~ OLltl'OS, {':~r-~, no prazo de 

... 
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30 di:ts, recebei.' o seu titulo. » Cons~guinto-; do C:1Utlidato, que só ago::~. lembro_u-se, pt;!a. 
mente~ o tiLulo J.c que se u·at~1. é um titulo c:t-lleítur:;. das acta.s, d;~ :>rg-un· t:rl nulhdu.d,::, nao 
duco. equi.v:tle:tte ao titulo falso de que t:ab o allegal:1 pelJ mes:110 fiscal. 
:wt. 15. § 'i8, d ... lei eleito::-.:1, p::tr:lllelo ao 
~trt. 141 das instt·ucç~iks, e não podia eom clle 

... . . ' 

em seu po.Jet·. 
St se tratasse 1le um eleitor cxcluido da re-

Em face das conside!·a~Ge.; S<.!pr:t-exar:tdas. 
::tn;·e5<; nr.amos, coatr<.!. o p.trecel', :1s seguint~s 
concl:t:o>iie;,; : 

1.:1. QtlO seja approv~1.do. :.t dciç.:i.o d,\ 1" d~ 
l ~~t~·d· na 1"-

dado incl uit· por Yia de recurso. tr~t'Ül. raz~io ele sc(·çi=:o da. paro:·hi:.t d:1 S6, 1 o dis~ricto elcitor:Ll 
set· :1. conclusio adoptal-t pela maiorb. d:1 com.- do P~lr:i. confonn·~ COI!SL~L da ;wth·:ntica retnct
missüo; mas, ao contrario dis.::i,, te.tta.-•;c de I tida :.i. camat·a dos St::;. depuL:1dos. 
um eleitor excluido da dita. :·_cvis:1o em -.'.'_'1':1U •lC 1 d 1 · --~ 2. a Que se ia ig-ua ... mente ::tpprovil .'! a c eJçao 
recur:5o e quo só n~t de 1884. poste:·ior ú di8- da p:u·o:.:l:i:\ cl'c s: Domingos da Boa Vista. 
soluç:io da camar.t. cons(~g-uiu alisl:u·-se, e. po!' 
consequencia, seu voto n:1o põJc s~r contado, 3." Que seja de5contado :10 can:.lidato Dr. 
em virLule tioart. So, § iOu da lei eleito1·al. A.!!Jerico Mat·quc,; ~a::t~L Rosa o voto tomrtdo em 

ser)arado na paroehi::t_ de S:1_.nt'Anna do Cap_ir_n. 
Quanto ú paro(;hio. de ~. Domingos da. Bo::~.- l 1 -- .~ : , por ser dG um cle1h~· a 1stac o na rev1sao 

criv:1o ad hoc o r.1esa.rio .Jo,;;é Antonio ·l·~ :S()u~ :. 
para :1. org:tniz;).ç:io da wcsa. na falta de c~
cri rão de paz e d:t subdeie:?n.cia, o c ue não im-
porta nu 1ca e, eomo na. {;scuss:Io :::e vcnccn. 
l'CSt:l. :J. it•rt•gub.riclade ar.~üida, d~ tC!' sicl:): 
substitui.do o 4° j_ui:~ d,) pa.z por um t•l·:itor cha-

mesmo p:u·ticipa.sse impedimeat ,, cOillO fit.Gl':l o 
3°, nem fo,;;se esper:.t lo ate ás ~- ho:·ac.; da. t;:11·de: 
terminando-se os tr::tbalhos ús 1\l 1/'2 horas .-la 
l.llanh:1, o (lue no pa.rcce' so qu;üiflca de a.t;·o
pell u das fo·rmai idades lerr~cs. 

Com efl'eito, da acl::t da inst:1llaç::to da mesa, 
sómente consta. qu·~ o ·1· jui;: ele paz não s~ 
achava. l_)!'Cseme, e natur::lm·~ lltO: fora. ~nbsti
tnido lo;:·(). ;,or sn.ber-s·~ 'i•H~ o mesmo e:;t:::.,·a em . . - . . 
~ .. 4. 

:.i. con\OC::t<:i~o. a.inda fJil•~ par:.~. o dia ~e-~·uinte. 
sendp até 1)1'0\'a.vel. 11:1.q uellas p:nagens, a U.i f
ficuUad·3 inven('h·d de enviat• o!íicio d om'o-
e:1çJo; d0 outt·a sor·tc não :':() •Jxplie:l como é 
que o fiscal do candíd:tto D1·. s~~nta Ros~. elei
tor Laz~~ro Caetano Corrô:t. nue assisti ti â in
sta.lbç~l'io e ::tssig-nou a acta : 1i.ão hou,·r;sse pro
test:lllo, c:,Juo niio prntcsLon. coruquanto <qwe
s ·~ntasse. depois d:1. d .•ir;;lo, um p•·otesto b:ti1:tl. 
com o unico funtl::uncnto. diús d•.•sm?>;-.ticlo ;,elo 
contt·a-~ ,rotesto da m:üo;·i:~ da nv~sa. de não. tet· 
s ido at1hado c:clital ch convncação do; eleitorc.,:, 
allega,~iio cst::t que:.~. co:w:nissiio t! 'SiH' czou. 

Ora, para Ol'gani;:at· a mesa, coa10 o D)i. e sa.l
va. :1 il't·egu.lat·Uacle de uão esperat·-se ut1~ ás 2 
horas da tarde pelo -!" jlli.z d~ paz, :l.u -=ente t1o 
distl'Ícto, a qu:-~1 não nos paroce bnstanto para. 
Í!l\:l.lidnr nma eleição verdadeira, r~t·a tYl. lis 
c1uc ~uíllcicnt:! o c.:; paço de tempo de Uina ho:·a 
ü 1UC1:1.. 

.. e 1· ·•• 

4 :1. O"C .,,.,l)l'OV::ch ., 3·1 conclusão ào p:1.re-• -~'4. ~ ••. 1" •• 

cerda. ti:;aioria d~1. co:llttlis~il·1. ? obtendo as;;im 
o l'. • os0 'e:-t•. ~ n·:~ .A a 
d:)US ..-ows. ~ej!. t>cconhecido dcput:tdo pela pro
rinci:.t. do Pat·:i. 

a a. ~.as co fllllllS::.u • 
-S(!IIrw•/ Jf,:c-Do,t:dt.-Go12ÇIIivr.;s Fe;·; ·ei;·a. 
_j osJ i 10.'l'l.fr!tL-.'llvctru Cam'i.rlta. 

O Sn.. PaESIDJ~XT!·: d:.i. para ~uu:mhii a se
g~tinte ordem du di.:~ : 

VoLaç.ão dos s~guinte:; paracere~: 

N. HO- -18<). l'~lativo ao 1" dii-:t.ric~.o d:~ 
pt·(wincb. do Rit> G!':lnde _do N01·te, rcconhe-
cen o ep ~: t<~ .to o .v r·. l\ oretra .o ~ u <i • 

N 111-1835. re ~onhcccndo deputado o Dr·. 
\'iann , Yaí:, pelo tio d~:;;tricto cl•~ pr.:>\•inda do 
!~ara:11u.0. 

N'. 11':~-1885.rw·ooh0cendo dcr)tltdo o Dr. 
Josõ Lop ':~ Pe:;s.•J:l ela Costa, pelo 3° di::;trido da 
ororincb da P:J.::-alwbs.. . . 

Eleiç;Io d::s comruis~ücs :· 

Co!1ti :1 Ua1·ão do <lisct1:::s~o do pa.rocflt' n. 10:) 
-l 885. Cfl.l'; rr~conheee o Dr .. F:-0c~cri~:o A u
g-usto Bo:·;;es. d0put:L lo pelo 1° dtstriCt() do 
Coad. . 

1;~. di$cu ;;~rr.o do :1roje·~to n. -!S A. de 188,;, 
:;o~Jre a emancipação dcs cscra\'os. 

J>AllECER 

~. 112 DE 18:-\5 no :)o tJlS-

Tl.'..lCTO D.'l. Pl\OYI:'\f:L\. D.\.. PAiL\HYB.\. DO ~Oil'fE 

Si so th•esse nllcgado ft·aude n::L mesnn eloi
ç:io, p:tra cujo etl'eito hom·c:';S•: inlluído a n:7.o 
C?pcra Jo •lo .)Ui~~~~ paz; si. este c·.o:npat'l•<!cssc, \ 
a.mda. mesmo no d1a d:t rleu;ão, a. rcclnmar n~ C'antestw;tio do n:· . .Jo::t! Ev.;c ,·isto rla Cnt:; 
mesa o SCLl log:ll', po:l ·ria ter procedencia o· GoHv ;a 

Illm . e Exms. Srs. presidente e m:lis rnem
ln·os d,, i" corn:nissi[o de ioquorito d:1 cam:u-a 
dos S1·s. deput::do,;. 

motivo invocado para ;1.nnulla~· a elr!!Ç io; mas 
nada dis so ::;e deu, e, portanto, n:t:o nos p:1.roce 
justo que, po1· rne:·o erro ou '<l esconhecirnenlo da. 
dispo;;;•çãü legal, pr·,!t , ~ricta em urn:1 fonn~1.l! cb.dc 
sccund:tria, na nu:;;cncia do rr~ndc. so po,.;sa 
nullifiear a roaniJc.-;tuç:io li_ne do eleitorad.->, Conles t:lndo o diploma indehit:tm r~ntc e~pe
flscali;;;acla dcsJe o começo ~íté ao fim p~Io fisc.'l.l. dido ao Dt•; José Lop<!s Pes~o~\ da Gosto., peh1. 
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maioria da jnnta a.puradora do 3° districto da I como seu;; membros assumiram .attitude amca
Parah_yb~~ ._io No~·t:l, v~m perante est~ illu"t.re ç~ad_ora, contando sem duvid~, com a força ma
commlssa? o. a.batxo asstgny.do, que f~1 h?nr.ado tenal para apoiai-os. 
com a. m:nona dos su!fr:tglOs daquehe dLst:·1cto 0 fi 1 1 . ~ _ • • 
ei a quem por sua. vez tambem foi expedido . SC.i'l. co contestante p.ot:_"'tou. Lrnme~La-

., . n . , . ·. .... t;J.mente, mas o seu pl"otes~o ~ao f01 receb1do, 

razões e documentos em q_uc fund~~ su:~ con
testaç:io. 

O resu !f.a:Jo da ele i .ão d i o cl z<>m:.~r r 
ana.o pt•oximo passado no :3° distl"iclo da Para
hylm do Norte foi o seg-uint·~: Dr .. José Eva
risto da Cruz Gouvê:1, conseryador. 240 votos. 
Dr. Jo:;é Lopes P.:,.; <h •.!a Costa, l(bei·::.I, ~:3 ~; 
Dr. .Jo~é Soi."Ü\UO e S:)uza, c .mscrvador, 15:3. 

Niio ll'ndo nr.mhum d :s cadidatos obtido 
cbtido mniori.a. absoluta de \'atos ,,w.ndou-s') 
proceder a. 2 • escrutinio ·~nt1·e os dous mais \·O
tadus. o que tere logar a G de JaMiro do cor

'>"' 

P~ra meth.odisar a prcsonte contestação con
vem at·rolar as pa.rochia.s de C!ue se com pÜ'! 

"""' . •.. .., .- • ~ . rr ~·. t T • .. •. -

runa, Arci~l. B:1 n.'tneiras, Bol'burcnw., Pcd1·a 
Lavrada, Pilões e Triumpho. 

ra tar;!l11: '· ialtn r c r..lh em c u 
hou.-e protesto, nullidad.; nu ft·aude. Qtumto :is 
outra:,;,eat que correu o pleito com regnbrida.de 
e sem prot·~sto, mcncional-as-emos simples
ment·~, com o resultado da votaçi!o. 

Pilõ·~s.-Em fo escl'Utinio correu n. eleição 
com r0g-ularida.de, dando r1 ·seg·tünte rnsut
tado: Dr. José Evaristo ela C1·uz Gouvéfl. 10 vo
tos ; Lh· . . Tos é Lopes Pessoa da Costa. 18 ; Dr. 
José Soriano de Souza, 4. · · 

Por ·não set· riistricto de p:~.z , compoz-se a 
m~~sa, eleita de coaformidacle com o n.rt. '101 do 
decreto n. 821:3 de 1:~ de Agosto de 18~1. cio;; . . ~. . . 
presidente; mGs:trios: .Jo;L:[uim .Josr\ Pcre.ira . t~ 
Meno, L~dislau Hortencio Cabt·nl de Vascon
cellos, Antonio Pedro de Oliveir:t c ~I:tnocl 
Maria d::~. Silva. 

Ao J.ia de..;ignado p<Lra o 2° escrutiriic, a.n tcs 
de K ~1o:·as da manhã, apt·csr; nt:aram-se na ig-rqja 
malnz, log-ar designado para elnkão, alguns 
amig-os do candirlato Dr . . lo,.;c Lopes. ca. ·ita
ne~úlus por um sobrinho, b:•charel S :ntus Esta
nisl:nt l'es~oa de Vn.sconcnllos, p1·omotot· p 1bli
co, niio licenci:tdo. ü1 cOlll:ll'Ca de UananciL':iS, 
tomn.t•am ass011to em torno da mesa promi.;,:c,la
mente co1n ess(• bachat·el, que servia de asses
SOl', e principin.ram a chamar (:leitores e à 
rccolh•·r cedulas, com t::mto açodamento, r1uo, 
lOuco denais de t-: horas, ua.nclo clH• '"OU a mesa. 
q uc . avia pr~sidi.lo :LO 1° •.'Sct·utinio. jà estavam 
quast conclu1d:l. a chamadas e a votação. 

Fi .!.!·nrar:\m nessa mesa, como consta da acta. 
q uc fizet·a.tn l:l.vrar: Joaquim de Andrade Pe
reir:l.. corno prc~idente; mel'arios: Daniel Fil
gucira ri() Menezes, Antonio Gomes d•~ Annrade. 
Francisço Antonio .Cu.bral de V:.~.sconcellos c 
Manoel Maria da Silva. 

A m:•sa. do f o .escrutínio empregou todos os 
meios su:tso:.-ios p.:tra cumprir seus dever0s, 
mas a mesa ad hoc não só deixou de atteader, 

V. II.-4-6 . 

A m~sa elo 1° escmtinio. na mesma data 
I . ' 
Levou o facto ao eonhecimento do presidente 
c!a. provinci:-.t, denunciando a vi.olencia de Q uc 
fóra vi c tima.. Does. ns. 2 c 3. · 

. Apezar des~a violenc~[l. c illega.lidade, o par
ttd.o conservaaOL', q uc chspõe naq udla pnrochia 
d:1 maioria do deitot·ado, como SI! verific~'l. peb 
vob.;ão do i 0 escrntinio, póde sulft·a~n.r o con
te"'lante com 1t> votos, c a mesa. arl. hoc niio 
1 " c: - :o UL'a o -5 ·os 
para o D::-.. José Lopes, candil~1lo de su::t par
cialidade. 

.l:'ot este o rosu ta o aa. e ClÇfio~ e p:.-ova-s0: 

Com o documento n. 4, em que o presüh1tc 
c tl"Os vcren.dor· ~s de Pilões, em 12 de .Ta.n0iro 
n.tt•'stn.m o juram, pot• tr~t·om vi,;;t:J no lh·:·o Jas 
actas, por terem a;;sistido á elei~ão e pol" ser 
notoriamen+e conhecidu : 

Com o d•.::c~tmento n. 5, em q~:e o presidente 
d~ cawn.r::t 1:wnicipal de Pilõe,;;. em :12 de 
.lailCit·o, attesta e jut·a. que no dia 7 do mesmo 
mez, tendo ido a ca.mara os livros em que 
c.~uwam lanç tdas us actas da. elci<;ão àe 6, viu 
quo. o Dr. _.José Lopes tinha 25 votos e o Dr. 

,.... ~ ~ ':' . 

Co::1 o documento n. 7, ex.trahido de 1:ma carta 
do tabellião Candido Fn.bticio do Espírito Santo, 
chefe libol'al no :)o di.;tricto da prO\'inci~l, em 
q~:e, d:Lnclo conta do resnltado eleitoral, diz que 
em PiHír!s o Dt• . .Tose Lopr~s obti •;cr:l 2.j \'O tos c 
o Dr. Eraristo iS; 

Com o documento n. 8, quo é umn. c~rtirl:io 
pas~ad~1. pelo scct·duri:) àa cam:u·:t. municipal 
de Pilue.:. Clll data ele a de .Tunciro, n:l qual 
~dl1rma. que a 7, na occasião om quo lançava a 
acta da. inst,~llaçiio da ccmwra daqaella 'l:lillr.t, 
nu liDro <:m qttrJ cstaw~ laí?(:arla o. acta dtt 
c!Giçiio de 6, viu e ouviu o pr·esidcnte da ca-
mal.'a er, que o resu ta o ora: r· • • osé pe. , 
25 votos; Dr. Evaristo. 18. 

Com o documento n. 9, que é o Dio.rio da 
Pnxah yba, orgiio do secretario do presidente da. 
lll'Ovincia, Dr. Francisco José Rabello. que, 
om 10 de Janeiro, dando conta do resultado ela. 
eleiç;}o, diz qtw em Pilões o Dr . .Tosó Lop,s ob
tivct·:t 25 votos c o Dr. Evaristo i8. 

Convém notal" que, nesse mesmo numero, pu
blicando o resultado conhecido do districto, o 
orgão liberal, yendo o candidato de sua parcia-
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lidade, Dr. José LOl)es, com votação inf·r1or n.o 
contestar-te, appellava para ::t fr,:•guezia de 
ArJ.runa., unica de quo não havia noticia, tli
zendo CJ. ue espérava d'alli bõa votaç:'Io para o Dr. 
José Lopes. 

Verificou-se depois, que era miragem, pot·
quanto alli o contcst:into obt·;ve 27 votos e o 
Dr. Jo:;ó Lopos 22. 

nh·1m falsifica.do o livro das acbs e o <lo es
crivão <le p::tz, e que convinh:.t. que ellc tc~te
munha rcquet·esse uma Mrtid{io par2. verificar 
a ,·erdadc, o qtt'} f('z, mas foi-lhe negada. 

4o Christiano Francisco Lins Fialho disse : 
que no dia 7, quando foi installada a camara de 
l:'ilões, viu no livro em que ''Stava b.nç.nda. a 
acta da eleição do dia antecedente, que o 

# • • -. - . 
Finalm:•nt~, prova-sa que o re;;;ultado el0i- Dr. Evaristo 18, o que confinnaya a noticl.a que 

toral de Pilões foi do :?5 votos para o Dr. José lhe havia d3 do seu concunhado Virginio José 
Lopes e deiS para o conte,tante, com o doc. da Cunha; que, d~)US ou tre;;; :lias depois 0 dito 
u. 10, g ne e um inq ue1·ito policial a que pt·o · seu concunhado lho pol'gunt:.ir<• se era exacte 
cede~ o Dr. chefe ~e "QDlicia, que ~e ordem do qne 0 Dr .. José Evar'isto só tinha obtido oito 
P!OsJdente d:~. ~rovwcw, transportat:a-se para a votos em Pilões, como s'3 propalava, ao que lhe 
c1d3:de lle Ar·~t:~. afim d() provtde~cw:r :obre n:s respondeu que não sabià ; que 1,0 dia 20, 
qumxas fundadas de f~au~0s e vJolenc1as ele~- 1 quando lhe !oram entregues 0 livro das actas e 
tornes, qne naquellt>. du;tncto estava.-se prat1- 0 em que tinha-se f~ito a transcripçi!o viu. na 
cando com o fim de falsear-se a expressão do ,, . 

Nesse inquerito, procedido a 24 de Janeiro, 
com assistencia do )romotot• mblico da co mar a 
depuzeram seis testemunh:1s todas jutaclns. 

13 Virginio Ju~Ó da Cunha, diss': que ~cndo 
eleitor c tendo ido votar na olei .ão de G YÍLt e 
ouviu na :1 puraçiio que o Dr. José Lopes ob ti
ver<• 25 votos, e o Dr. Emristo 18; qu'-! ates
tcmnnha dr~ra seu voto ao Dr. Lopes. 

2:1 João Baptista Florentino de AlbuqU(!rque, 
dis:5e que. às 3 ho1·as da tarde do dia ti de Ja
neiro, estando na igreja matriz d03 Arêa, extra
hindo cópias da acta da eleição, yiu e ouviu o 
Dr. Jofío Lopr!S Pessoa da Co,;;ta fiscal do candi
dato Dr. Josõ Lope:;, publicar que este obti.vet·a 
em Pilões :25 Yotos e o Dr. Evarist 18 · 

cr·ip;os oi to voto.- p:tra o Dr. Evaristo e trinta e 
cinco para o Dr.José Lopes, e que, ness:t occa
sião viu tamb ·m que tinham raspado o li,rro e 
qu·; :1 pa avra c e;.:o1to seram Oito; que e 
eleitor de Pilues, on ;e votára no candidato, 
libernl José Lopes ; qu"), n::t. qualidade d·~ 

• , • .. :-o. 

mesmo resultado const:wa do lino das actas, 
que elle testemunha vira no dia 7, quando fôra 
installat", ~omo secretario, a camnra municipal debalde exigido por dii:fe-entcs veze;:, succe-

. , . a ~' epo1s en o que, u 1ma1nen c matH an o ;usca -os 
de haver publicado quo seu irmão, o ca.ndida.to I pot· um seu filho e conduzindo este os dous li
Dr. José Lopes, obtivera em Pilõe:; 25 votos c vros, que continham a acta da eldçiio c eu:• 
o Dr. E\·aristo 18, v.lli fóra, del:ois, e, voltando, trans~.:ripção,foram elles arrGbat~dos emcn.rninho 
publicou de novo que a dita. yotação não era por um cabr·a. ·aggregatlo uo secretario d.t mes:t 
exact1, visto como o Dr. Evaristo obtivera apo- eleitoral, que os conduzira do no,·o :ls mãos deste; 
nas 8 Yotos e seu imião, Dr. José Lopes, ::!5; que no dia 7,poroccasjão d:) ler· a acta da eleição 
que entre a primeira IJ a segunda vota\:ão me- do dia. antcccd~nte viu e obse1·vou que no l'espc
diar·am :ou;;; dias, durante os rlu:v's s·~mprc se cth•o livro não h:wia uma só raspadura, borrão 
repetiu •ttte o re.::;ultado fora. 25 c 1.8 vo:os. ou sujo que incEcass · alt·~ ra~::io; que a :1ct:1. esta
Disse, finalmente, 'iue no livro rlas actas, v:1 COIJ1p1eLamento limpa, torn:r111lo bem p~1.tentes 
quand0 o viu, a 7. observou os algat·ismo ~ 25 c os algaris!UOS 18 o 25; qu·! m;ses livro.; estivc-
18 sem nllera<;ão ou emenda. .. ra:u na c:unara sómente no dia 7, par:'l. tirar-iic 

3.'' Joiio Affonso d& Albu11uerque disse: que o modelo d:: :teta de installaç:io da ca.rnar<l, vol
as;;istiu i:Í. el•!ÍÇfio do P 1 lües ató a apuração da t-1 n_do d~po1s p:1.ra o poder :to soct·cta;l? tla mesa 
ultiHla. cedula, sendo 0 re;mltado 25 votos para cloit~ral, onde sempre. esttver:sm ateu data em 
o Dr. J,)sé Lopes e 18 p:1ra 0 D1•• Evaristo; c1ue to.ratn entregues a testemunha; 9ue o se-
que 1s o mesmo cons wa o e 1!a affi:s::ado a . . . . 
p01'la da matriz escripto pelo mesa.rio Daniel ltsano. du:;~era a. elle tcstn.JUunha. e a out~as 
Filg-ceiras d-3 :Menezes, de quem a tester.n.unh.f.l. pessoa~ quo os h\'ros forarn_:en.lmcnt0 falslfi~ 
foi escrivão dur;rnte dous annos, por isso co- cados; que. ~na.In:ente, nao s<tb ~ qua~s os 
nhecc bem sua l~Jtra ; qrte tre• di:1s depois da auto1·cs da fal~1ficaçao ; mas geralment9 e em 
cleiçãG o Dr. João Lope~ passár.'l p:Jra Bana.- toda a p~rte chz-sc qu_: fora.lll (IS mos:trws. de 
neiras e volt:ira um~_ ou duas hor:rs dei1ois! 

1 

ac:ordo com_ o Dr .. Joao Lope~ ~o:·sso~ da Costa. 
que do result!ldo de.!.:.> voto'> para o Dr. Jose o.a Franc1sco da. Cunha R1ueu·o dtsse: que 
Lopes e 8 para o Dr. Evaristo, soube-se em 

1

, sabe c foi pttblica.do no edital, e cscripto na. 
Pilões quatro dias dnpois da eleição por· ter act:J, que o Ut•. Josó Lopes obtiver•1. em Pilões, 
Firmino .José Alves da Costa comrnunicado :1

1 
no 2• eccrutinio, 25 votos e o Dr. EvarisLo 18; 

testemunha, dizendo-lhe que prova.volmentc ti- :·que no di:t 7 par·a 8 vira, e·m Pilões na ca~a do 
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tenente-coron?l Mizael,, o _Dr. Santos, promo- f nhou a 2a parte do prog-ramma, que era oc
t?rde Bananeiras, ~uc as;? hor:::s da tar:de rc- c11ltar os li,-ros e negar certidões, como pro
t:ra v a-se p::ra Poçocs, rcsH!e_ncia _do maJor F e- vam os does. 11, 11 A, 12 e 13, certidões do se-· 
hx Rufo, onde, segundo ouv1u dtzer, chegara crctario e do porteiro da Camara de Pilões. 
alta Poite o DI'. João Lopes, pl'omotor de Arêas, N·- fi · d 1 · d h d 

• • • • .1 ao cou :un a a u o esempen o e sua 
mtssao. s 1vros que es ayam em ::eu po er 
fot·am fdsificados para alterar-se o resultado 
da votação. 

1;111 :.i.l I I 

mento do pr->sidenu3 da província, em officio 
d~ 9 de J anei.ro, pelos membros da mesa 
d? ·!o esct·l:tiD;iO, os qu3:,e'l declaral':~m que 
n aquelle d1:1 hnha-sc yenficado a fa.!stficação. 
com ú intuito de augmentar-se de 25 para 35 
a votação do Dr. José Lope:::, e de~luzir-s3 de 
18 para 8, a do Dr. Evari-;to. 

Em 10 ele .Janeiro o cont':!stante fez o seu 
protesto c:mtra a falsificaç:"io e mando11 l_JUbli-

• • • '> •) 

No dia 12 o :n·esident0 da G•mar:t Mnnicipal 
de Pilões t:~mbcm denunciou o fo:l.ct .) criminoso 
ao pre~iJente da provincia, insbndo por pro
vid .. mcias, com o fim de evitar que os effeitos 
desejados pelos autores do gravíssimo atten
Lado, qual o de falsear a \"Ontad:l do eleitorado, 
fosse conseg11ido. Solicitou que o presidente da 
proYincia determinasse um e~ame no;; livros, 
por autoridade extrr.nha aos intere::;ses poli-

.. . .. .... .. 

ao prJRidenle d:t c:~ ma;.,_ do::; Srs. d~f>Ut'ldo~. na cidade d' A~êas a providenci·u so~bre as occur
qual 18 eleitores daquella pa.rochia. affirmam rencio.s lev-acbs ao seu conhecimento, recom~ 
positivarnento e;;se resultado , acrescentando mondando-lhe instn.ntemente o c::s::tme nos li
que fôrn. posteriormente n.ltci"ado·; falsiftcan- vros eldLoraes de Pilões. 
do-se o livro das actas o ela tr:1.nscripção, para · 1 · d 
tirar-so ao Dr. Josú Eva ris to 10 votos e nddi- Dadas as ]_)rov:c cncins por par lo o pre-

sidente da pt•ovincia, principiaram os emis-
cional-os ao Dr . .José Lopes, o que fr~z-se sup- sarios, as c:trtas c telegrammas a ÚUI)r obra 
primindo as l0ttras doz de dezoito c emendan- cntru O" :uuig-os do Dr. José Lopes, lln. capital 
do-se a p:1lan·a vinte p·•r.t t1·inta. ~ 1 1 en-· \r•"n 0 p 1·1·cs l)ara 11 u) 0 u, J u.. . u . 

Estnndo plenamente provn.do pelos documcn- .As consas estavam quasi pr.rdidas, as pes-
tes on:Jrecidos :1 apreciação da illustrada com- soas interessadas na 'l)ictm·ia, 0 o:; mais ou me-
mis~ão, que o resultado do 2 • escrutínio em ettl'dos 110 crt'me est. -111eceram p uoscomprom re ; 

ilões foi de 25 vot·os para o D1·. José Lopes r cceiaram as consequ:'!ncias. 
c dr~ iS pàra o contestante, paosemos a outra 
p:trtc de que os mesmos documento;; j:i trataram, O Dr. chefe de policia partiu, e, logo que 
servindo do pro,•a complementar. chegou _á cid~de d'Arêa., proc•d.eu ao exame, .. 

Referimo-nos ao audacioso e premeditado ficando verificado que 0 livro das actas da ele-i-
crime da falsific:1ção dos livros eleitor:10s r .1 • çãu de Pilõ.~s, ele 6 de • aneiro, e o uo e:;crivii:o 
daquella parochia. Com eff.~ito, como qu0 pre- de paz em que fez-3e a transcrip~~iro, est:1.vam 
venrlo-se a. necessid·tde dessa fraude para fa- grosseiramente . fahifica.dos, tendo-se alterado 

~iJ:~~ 1i1:~al~ont:. ~~s~hL~~~: ,fa~orp~~;~t~; d·~ 25 para :35 a v-otação do Dr. José Lopes e de 
publico (le Bananeiras, seu sobrinho, bacharel 18 para oito a do contestante. 
Santos Est·mislau,íôr.• constituir uma mesa,com Fizera-se tão gr:Jsseira.mente a falsificaç-<ro, 
cinc, am:·gas promptos para o que fosse ne.- que observa-se a olhos desarma los; usaram de 
cess:u·io. . tinta diversa, a lettra não parecr) a mesma. O 

E a. mesa não falhou. Depois do assalto á contestante cst4 tão convencido do que a.ffirma 
matriz c da. cleiç.ão, encarreg-ou-se e desempe- ' e comprovam os documentos, que offerece a com-
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r- c tr::m orru:.uf' c-se 0 -:- ~-em- a- ; de,.:;se reuni1· todos, teria,p~ls menos,os iC1 com 
·ui'> 1e 1Q fez se o1to <::"ppn•mndo-se as let,.as · . . · . 
~l " .... "' - • ··" · • que lho honrara1n em 1° cscrutilllO anngos 
dez. , muito dedicados. 

a raspa.c ur:J.s e ou ros Y~'s rg~os 0 cnme, Além das provas de que não houve eleiç;io no 
como wdo prov~1 o exame. (Doc. 14.) l Triumpho, podetuos confrontar:\. a.cta d1 farça 

Entret:anto.consta CJUG na vespcr:1. àa chegada com t>. d~~ eleição dÓ 1o e.<:cJ·utinio, do que re
ào DI'. chefe de policia à cidade d'Arêa. fez-s" sult:t não ter a mesa d.:ste figurado uaquella. o 
alli um~ no\' [I. fraude. bvr:mdo-se, a. -19 ou 20, que prodqz nullid,de insana•;el. Decreto • 821:3 
um. n.uto pa.r~1. pr-oyar que cs livros não tinham d" 1::3 ~\gostQ de 1881. n.rts. 129 e 180. Os au
falsifL·ação. torcs da farça siio passi v eis d::~s penas do art • 
. Orn, si 1·st~ era denunciada desde o di:~. 9, 232 do§ i3 do citado dccr·cto. 
comove-s~ dos does. 2. 3 ~~ 10, não p_od~a-s<~ Dcu-!';e no Triuoopho a hypothese pt·<n-isb no 

,; ) . .., ' 

r.ão de u,;, dos denunci:tnic::. e. com certez:t, 
~:Io se o devi-1 f:lzer sem sci(meia. do contes
tante. 1wincipal int<:>rcssado, que tinha protes-
t:J. ' O C erwnc!~lfiO O :•C O.CrlilllUOSO pe a. 1111· 

prim:::a. (Does. 2 c 3.) 

Além disso, não l1avia raz:To para~ na Yespcra 
c.':;. c 1e:..:·;1 a c.o r. c 1e c r. poncia, au on a e 
inscspeit:L. t1ue :ia IJrocedor aq 11ella. di lig•' ncia, 
fazer·- se e:>: se S.Llto. que não pôde dl3ixar de ser 
considerado dandestino. 

Aecr·osce e a.fiiJ·ma-sc que 110m os livros 
cstivera.m presentes, o que procuraremos pr-o-
1'5r depois de conhecidas as datas. 

Triumpho. -Em f o esc:-utinio correu ::t e1ei
çüo com rc;;ul:widade, tendo o Dr . .Tosé Lope.' - ' . '" .. 

Não houve 2° escrutinio, porque a igreja m::t
tl'ii:. k!."ar desi~nado. estava em concerto e . . ~ ..... ... .. 

' .. 4. -

da jun t:1 apnrr.dorn pelo J o juiz de paz. presi
,lenre da mesa do 1° escrutínio, em officio de 
10 de .b.neiro. que cst.~ appcnso. sob n. 3. {l 

:1cta. da. apuração rem,.ttidn. ao pl'•"Sidente da 
cam:n·a dos Srs. deputados. O vig-n.rio d:l. fre
f;U"zia, re\·dmo. padr• .~ Joél E~dras Lins 
Fialho , attestou , em G de .Janeiro, dia 
do 2o oscrutinio: que. tendo ido ao Cuitó, 
ch(>~ando souly. que não se havia proce:lido à 
eki1·ào ua malriz c s:tn em casa do Sr. Thomaz 
Cl•:t{lcutino de ~!acedo. 

Doc. n. -15.- O 1° e o 2q jnizP.s 4le paz, :!\h
n."lel Nnnos do ~!acedo e João 2\Iartins d; ~ Sih·a, 
:tttestam e juram em 6 de Jancit·o. que·não se 
proceleu a 2() (}scrutinio. por estar em concerto 

d s IJ rt a Íll' · · · 

io, que const::l.l'a re;·-sG reunido parte do eleito
rado. ca.pit<i neado p·~lo candidato Dr .José Lopes 
Pessoa da Cost:1, ern uma venda~~ illegalrnentc 
ter procedido a eleição, sem o livro da :.~ ssigna
tura dos eleitores e sem a list:.~. para. a cha
mada destes, papeis que estavam em poder do 
attestante. (Does. 16 e 17 .J . _ 

Nessa f:arço. da taverna, como era de esperar, 
deram-se 38 votos ao Dr. José Lopes, causando 
sorpreza quo tivessem os a.utores delh consi
gnado um voto para o contestânte ! 

A.bgüa.-No>~ .- Correram com rc~·nbrida.de 
os ous escrat1mo~, :1.11 o o seg-mnto rP-sullu o: 
No 1". Dr. Evaristo 46 votos; Dr. José Lopes 
28; Dr. :Sr·yeriano 18. No 2", Dr. Evaristo 55; 

. 
mes:1 funccionado om 2° escrutínio às 11 horas 
da wanhã. 

Houva contr·a-proLesto . E' certo qne r. mesa 
constitui\t·sc antes de 9 hot·as,o que foi presen
ciado por grande numero de pessoas e pelo 
Dr. chefe de policia. que, de ordem do presi
dente. da provinci 1, assistiu :.'t eleiçã~, amea
çada t1c ser pertur·bada por pal'te dos huer:~cs. 

A mesa. com ma.ioria infensa. :10 contestante, 
não encontrou '.mtre os papeis elcitor:tes a lista 
par::t fazer a clmmada dos eleitores, c, na deli
g:ncia para a.<:hal-a, consumiu algum ten;po ; 

' ., " , 
por s0r o cas() proposital. 

Entretanto, o Dr. juiz municip:~l do termo 
forneceu o livro do ali,.t:tmento P.lcitoral pelo 
qual fez-se a chamada.concluindo-se todo o tra
baTI)o às ·1 horas da tarde pouco mn.is ou menos, 
curnpt'indo-se assim exa.ctamentc o nrt. 132 do 
dec. n. 8213 cit:ldo. 

N1 urna foram encontradas tres cedubs de 
mais, s~)!}do desconLados tres ,·otos ao contr:s
t:J.n te. c:1.ndidato mais votado qu0 veiu a fiiar 
com 52 votos. 

I·Io. um voto em separado ao contestante, 
por não ter· coincidido ult1mo sobr·P,nome de 
um eleitor cotll o ali,-tamento, ruu.s n:"ío foi-lhe 
contestada a identidn.de, e a me~a, pelo m oào 

Ar6a.- Correu com tocla. reg-uralidad~ a 
ele:çfto nos dous escrutínios, dando o sogumte 
resultado: 

No i 0 Dr. Evaristo 89; Dr. José Lopes 50; 
Dr. Soriano 1-1 . - No 2°, Dr. Evn.risto \17; Dr. 
José Lopes 58. 

Protestou-se-por parte do candidato Dr. José 
Loyes. po1· ter reunido na m~sa o 3,., juiz de 
paz Mathias Soares Cavalcante, norM~'do e ju
ramentado supplente do juiz m11nicipa.l; por 
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não ter-se rccebidó o voto d~ Enéas V:1ldivino 
da TrLndade Cunha ; IJOr não ter havido ins
tallaçã:J ~la mesa e cnnvocaçiio para. o 2' escruti
nio. A me~a con trapt·ot-,stou destruin:lo ssas 
n.rguições de irreg-ulaairlades. 

Como multo em ,lec1dm o prest !l_llte a. 
provincia. em 24 de:N11Vetnbro do .anno pro
ximo pas'a~lo em respost:1 á consulta sobre o - / .... 
que não havl:1 perdi~lo o l:;gar-, vis'to como n:'io 
tinha sido excluído da respectiva list:t pda 
Cam::rra Municipnl, ~~.quem unic:lmente per
tence ess~t nttriuuição. (Does. ·18 c 19.) 

Só não poderão concori·er ptil'S. a. composição 
OU nômea.ç.iio uas mes:'S eleilOl'aCS OS juiz.es d \ 
paz não jnramentados, . os pronunciados em 
crime que não sej:~ de responsa.l:lilidade Otl con
demn:!dus p;;r. sentença passada em julgado. 

Não noclia s01' ::droittido :~ votar Ené:ts V:J
devino; c1 ue nEio foi chamado, nem sou nome 

o -

Ararnna. -Resultado: i (J escrntinio. Dr. Eva
risto, :!.i votos; Dt· .. José Lopes, 20; Dr. Svl'i:'l
no. 3. 2°, Dr. Evaristo, 27 votos; Dr. José 
Lopt>s 22. 

B:m:1.nciras.-Ro<;ult::tdo : 1° cscrutinio, Dr. 
So!·i:mo, i2 votos ; Dr. Jo~é Lopes. 33; Dr. EY:l.-. .., .. .. . , . . . . ' ..., , . 
Lopes, 47. 

Bot·burema.- Resultado : 1° cscrutinio, D!'. 

P0d1·:1. l.::wrncla. - H.esnltado: i 0 escrutínio, 
Dr. Evar·isto, ~5 \Otos; Dr, .losé Lopes, 2;l; Dr, 
Soriano. 3. 2o, Dr. José Lopt!S, 25 votos; Dr. 
Evariste 18. · 

Apu1·aç:"io.-Muito tcrin.mos ::t diz·~r sobre 
as yjoJencias e illcgi\1idachs commcttidas pelo 
]'l',;--ICl.~ntC da junt:~ arut•adot•:t, lmch:u•c} .José 
Jacinto de Sou~ :1, juiz de Jis·eito dã comnrca 
de Arêa~ mas não pcrdcrcrnos tempo 0m dis
cutir st;us :1ctos, da ha muito ,julgados pel:\ 
opinião publica. 

_Dat·cm_os,_ nntretnnto~ ~m sp~'cimcn da f: 1 rç~ 
' ::s ... 4 ~ • - t 

2i c 22,em que ello, a~sumindo attdl:luições da. 
Camara Municipal. expede officios e mandado 
e::s:cluindo e incluindo ci.Jadãos ua lista dos jLli
zes de paz. 

para expedir diploma. ao contcotado ~ se11do 
pois um a.cto de uma. maioria. incompetent~,d~vc 
ser ti_ do como não exbtente. Demais, para cxpe
dil-o. for;nn computados ao conte:;ot::J.do :iS votos 
d~ _farçii do Tl"iumpho c 35 da falsificação de 

.conclusões.- Em vista do exposto, não 
poue ser approva::h a elciçãD de Pilões, o~ 
ter Sl o vroce 1 a. pnra.nte mesa mcompetcnte 
o_ antes da. hora lega.i. (Decreto n . 821:3 
cltado, arts. 126. 12Ue 180.) 

Além dls:o fo:·am. falsificados, para. altcra~
se :1 \"OL:J.Ç<LO, os hvr<Js em (1ue foram lan
çad:;s as actas e o ~la t:-anscripção. Sendo, 
poret!'· aplwovada, so póíle-;;e computa;· aos 
canchdatos a votação r1ue alli rcalment~ obti
ver-am. 

pho, a prova. da flt·ça que -se repre~cntou 
alli, não deve snr tomad,. em consideração, 
se:não lJal"a mandar-se res )Onsabilisat· os s us 
autores. 

Ass~m :julgando-si', procede-se com rigo
rosa ustJça, reconhecendo-se d0 ut:;do elo 

u~tncto <t P:n·;Lhyb~" do Norte o contes
tante, que te\'e grande maioria. de Yotos sobr-e 
o seu. competidor, como da' re:-:pectiva.s au-
thcntlcas verá a illustJ"G cormnissão.- Rio 
d • Janeiro, 2 do :i\la!'ÇO de 1885.- DL" . .Tose 
E1:arú:to dct G'nt.::: Gourêa. 

DOCU::m::~TOS Il:ELA 1T\OS "\ ELEYÇ:\O D:> DR. JOSÉ 

l~YAltiSTO DA CRUZ GOUYEU 

N. i. - iJlm. Sr. presidente e roem bros d~ 
ffi"S::I. eleitot·r\l da parochia do Senhor Bom Je
sus d·J Pilões. 

Jo:11plim José :Mendes Ribeiro, eleitor desta 
parochia. e íi•c:\l do ea.ndidato, Dr. José Eva
risto d:~. Crn:r. Gouveia. protesta, contra a. clan
destinidade e ille~;~üidnd·1 com que VV. SS., 
mnito :~.ntes d~ horn. dcsi.znnda D<\ l ei (pois 
ninda n :To são \) hOI":tS <1:1. manhã e :1. cha
mada c vota~ão estão quasi concluid:1s) s~bsti
tuiram! para fins crimino.o;;os. o presilente e trcs 
outros membt·os, d<t primitiva e competente 
mAsn ebitoral àa secção d·-sta mesma parochia 
a•l uelle quo fu n ccionou na eleição. em primeiro 

·n· n< dia 1'' de Dezembro do anuo nl-

A apuração fez-se tumultuari::l.mente, cer
cada a casa. da camara com forç:L puulic::t, que 
tambem occupava todas as portas interiores. 

timo, p:mt um deput:l.do á Assembléa Geral, por 
este distri.cto. scn•indo-so do um dos membros, 
da ::tlludida mes:1! que se arroga. de liberal exal
tado, para levarem ::t etfeito, a substituiçfío vio
lenta e arbitr.,rb., da qual não quizeram di
sistit·, entreg•~ndo ::t mesa, livros e li~ta dos 
eleitores áquelles a quem de direito comp"'ti:J. 
funcionar na eleição d<=' hoje,em segundo escru
tinio, apezar d s esforços pacificos e suasorios, 
que~ os mesmos empregaram e do. prova. que 
adduziram, de ser pouco mais de 8 horas 
da manhã, pars. vindicarem as cadeiras de que 

Na ,junta serviram os presidentes da mesa in
competente de Pilõe!' e d 11 farça do Triumpho, 
o que inquina de nullidade os sens actos. Foi 
~om esse pesscat ctue s~ pôde conseguir mniori:~. 
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foram ove sub ,·epticianumte esbulhados; bem I N. 5.-Il~m:· e Exi?J. Sr. _p,.:esid,~nte da 
como protesta contra o c~iminoso facto, de :er Camara :MunJctpal da V11la de P1loes. 
assento n:l. mesa, promJscuan:entc com VV · Manoel Gomes da. Cunha Mello, precisa para 
SS., o b lCharel, Santos E..;~an ~slau Pesso~ de fins eleitoraes que V. S. lhe atteste si no dia 
Vasconc~llo;:! promotor puuhco de B:m:\nem>.s, - .. · . . · 
so:.win 10 o cDn i a. o r· · ose op8S essoa. ções desta parochia o resultado da eleição pro
da Costa., fis~al •t·~ facto do mesmo seu tio, a cedida no dia 6 do corrente pará um deputado 
titulo de as•essor. o que ó e~pressamcntc pr~- geral e qual Glle foi. Pede a V. S. deferimento. 

· · ~ - ~. . ' .-~ a;we romes a un a~ ello. tores da respecliva parochia. 
Nestes t~~rmos o supplicantc quer que VV. 

SS. façam men<,~iio do presente protesto na :\ctn, 
e o t~nviem, com a conJp~t~nte cópia a.u th '3n üca 
da m sma, ao presidente tla camara dos Srs. 
deputados, depois de rubricado por VV. SS., 
coro o que lhe fmL justiça. e mercê. 

I "'re ;a mrttr·iz do Senhor Bom J I.'Sus d) Pilões, 
~ ·' . d 18"-tla com:wca de .:\.rei:l em ô de Janetro e_ ti;:>.-

N. 4.-- lllms. Srs. presid~nte c vereado:·es 
da Cam:na 1-.Iun:cip:ü da. Villa de Pilões.
Mano~l Gomes da. Cunha l\Iello, eleitor da pa
rochia do ;\reia dest~" com::trca precis:1 para fins 
eleitoraes que VV. SS. llle atte;;tem sob jura
mento o que lhes consta do re~ultado da eleição 
feita no dia ô do corrente para um deputado 
geral por este districto. 

Pede a VV. SS. deferimento. E. R M. 
1 omes aCunhaJiello. 

Attesto e juro que o resultado da eleição, 
l . • .. • • .. -

vi r.:esmo no livro fias actas. foi o seg-ninh : 
Dr. José Evar~sto da Cruz Gouyeia, 18 votos; 
o bacharel José Lopes Pessoa da Costa, 25.
Pilões, 12 de Janeiro de 1885.- O pre::;i
da Camara Municipal da Villa de Püões.
Citl-istiana F~·aacisco Lins Fíallto. 

Refiro-me a.1 altestado acima.- Pilões, i2 
de .bneir-o de 1883.- O verBador, Francisco 
da C unlta Ribeiro. 

Ati:e>to e juro si preciso for, l'Or tet· visto 
correr roda. a votação, e ouvir alguns mcsarios 
diz~r:~m : Dr. José Evaristo teve 18 voto;:; 0 

Dr .. Josó Lopes 25.- Pilões, 12 de .Janeiro de 
1885.- lJaquim Jose Perei1·a e JI cllo, ve
reador. 

Attesto sob juramento por ouvir dizer, por 
não ter assjst ido á eleição, que o Dr .• José 
Lopes teve 25 votos e o Dr. Josô E\•aristo :1.8 
votos.- Pilões. 12 dB Janeiro de 1885.-Fl·an
cisco de Paula Xaviu de Jih·anda, vct·eador. 

Reconheço verdadeiras ~s , firmas dos nttes
t:~.:los s11pra, por t::r das mesma;; iii·ma~ perf•)ito 
conl1ecimento, do que dou fé.- Parahyba, 31 
de Janeiro de 1885.- Em fé e testemunho da 
vcrd;.~.de . - O hbellião publico, J Oi·gc Ca"'al
canti de AlbuqHerque ·chaves. 

Attesto c juro -1_ue no dia 7 do corrente, 
vieram a esta camar~\ os livros em que se 
lança.m as actri.s das eleições desta parochia, e 
indo ver os rotos que tiveram os dous candi
ilatos Dr. José E\'aL·isto da Cruz Gouveia e o 
bacha!·,~l José Lopes Pessoa da Costa, nelles vi 
o seguinte: Dt·. Jose Evaristo d:vCruz Gouveia 
18 votos~ J. sé Lopes Pessoa da Costa 25 votos. 

• -r · • 

. - , 
neiro de 1885.-Em fé ·· e testemunho de ver
dade, o tnbellião publico, Jorge Cavalcanti ele 
AlbuquC)'(JUC Chaves. 

N. 6.-E\·aristo : 

55 Alagüa Nov~1 .•••..•..... . .. 
B ·o 97 reJ ..••.••...•..••..• • •• · 
Bananeiras . . • . • • . . . . . . . • • . 62 
Pilões.... • . . . . . . • . • • . • . . . . 18 

José Lopes: 

Ala,.ôa Nova . • ••.•..• 35 
Brejo •.•••......•...•. 58 
B::tna.neiras ..•........ 
Pilües . . .....•..... . .. 

40 e poucos. 
')-
-0 

Conf,)rida a lettra da presente nota com a 
lettra do Dr. chefe de policia D. Luiz d~ Souza 
d:1 Si! vcira reeo11hcci ser verdadeira a lettra do 
mesmo Dr.' D. Luiz de Sou?.:t da Sil,•eira, do 
que dou fé. 

P:~ra.hybJ.! 1Z de Janeiro de 1885. Em 
testemunho e fé da verdade .- O tabelli.io pu
blico, JoJ·gc Cavalcanti de Alúttq~~eí·1ue Cita .. 
VCS. 

N. 7: 

Evaristo José Lopes 
Areia 97 58 
Alagóa Nova ó5 33 
Pilões 1.8 25 
Ba.naneiras 62 27 
Al·at·una <.>-_, 22 

259 167 

Conferindo a. lettra da presente nota com a 
lettr.1 do tabellião publico da cidade de Areia! 
Candiuo Fabricio do Espírito-Santo, r~~onhcct 
ser vcrda.doira a l"ttra do mesmo tabolhu.o Can
dido Fabricio, do q,o.o dou íó. Parahyba, 12 de 
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Janeiro d ·) 1885. Em testemunho de vo;dalc. 
-0 tabelliiio publico, Jo?'fJt~ Cavalcanti de J.l-
btcgv.cl·que Chaves. · 

N. 8 . .....;Ulm. Sr. lJl"esidente da can:iara mu
nicipal de Pilões. 

r .. osc E\·aristo a~. Cruz Gouvei;~, medico, 
residcnt~ nesta cidade e deputado à Assembléa 
Geral, eleito no segundo escrutínio procedido 
~ · ·- · , ":a,para 

justo fim, e a bem dos s~us direitos politicos, 
que V. S. se digne de m:~ n~ar certificar pelo 
secretario interino dessa cnmara, Joi:io Baptista. 
Flor,·ntino de ldbuc1uerque, qual o resulttdo 
do me~mo escrutínio, declarado no livro das 
actas, mencionando os competentes algarism0s 
nelle lançados, confOJ·mefôra vist.o pelo mesmo 
s ~ creta.1·io interino, a.pó .:; <1. conclusão dos tra
balhos eleitoraes dac~uella ~roguezia, tu c~? em 

' . 
1u:u1de pa,.sar a C• rtidão r •;) q uei·ida.-E. R. M. 
-Cidade de Arei8, Q de Janeiro d~ 1885.
Dr. Ju.,·(} Eua1·ist o da Cnt.:: Gowveia. 

Certifique. Pilões, <J de Janeiro <h !885.
Lin.<: Fialho . 

Jorro 
secretario interino d:L c:1mara municipal 
villa de Pilões, em virtude th lei, etc. 

Em virtude do despacho do Sr. presidente da 
camara, exarado na })resente 1)etição, certifico 
que Jo dia i de Janeiro do col'rente anno, por 
occasião de lança:r-se a acta .:a installação cb 
camat·a . municipal da vill:1. de Pilões, no res
pectivo livro onde achava-se lançada a act!l. da 
eleição procedida no dia 6 do co~rent~. }?:1.ra 

- ' vi e ouvi ler o presidente da camara municipal 
Francisco Lins Fialho, a ac ta da eleição, cujo 
resultado fóra : Dr. José Lo )es P · ~ 
os ::~ , .... ;:, votos; Dr. José Evaristo da Cruz 

Gouyeia, 18 votos; o que certinco em fé do meu 
cn.rgo. · 

Sccrct::t.ria. da camam municipal da villa de 
Pilões, em 9 de Janeiro de 1885.-Confol·me.-_ 
O · secret~n·io interino da camura municipal da 
Yilla de Pilões, Jti:io Ba1~tista Florc;ttino de·: 
.AlbuqwJ>"qtte. 

N. \J.-3o districto.-2o escrutínio. 

Dr. E varisto Dr. José Lopes 
Areia 
Pilões 
B lnan<>it·a.s 
Alagô:t Nova 
l-'edt·a Lavrada 
Piauh 
Cuité 

97 58 
18 25 
G2 47 
5:S 3;j 
18 ~o 
12 

50 

287 285 

Nosso Senhor Jesus Chri,to, de mil oitocentos 
oitenta e cinco aos vinte e tres dias tlo mez de 
.l:tneiro, na c~sa da camara municipal desta 
cit.lade de Ar·· ia, a ltoei. a petição do Dr. José 
Evaristo da Cruz Gouveia c a procuração a ella . . 

que dou fé. Eu, Alipio Mine~v1i1o da. Silva, 
servindo de escrivão, o es~ren e uutoe1. 

Dr. José Eva;isto. d~ Cru~ Gouveia, medico, 
rcsi,lcnt·~ nesta cidade; e deputado :i Ass0mbléa 
Ger:.tl, eleito em s"gundo csl~rutinio pt·ocedido 
a 6 do corrente mez neste :f' districtO,<iue, ten
do obtido na parochia de Pilõo' 18 voto; e o 
seu enrnpetidor, bach'lrel José ~ope;; P <: ssoa. ds 
Cosl::~.. advog:.tdo, residente n:l cd::dc do Rec1fe, 
25. ::éo_: tece que, post,-·riormente, fôra fal_sifi
cada n. acta da. eleição daliuella p .troclua e 
sua tt•<ms~:ri::l ·:1o no li\·ro de n ta "S • · , -

de paz, no intuito manifes~o de adulterar-se, 
como ficou ::dulterado. o dlto resultado com a 
artificiosa declaração ·ae que o supplicante, 

. · , , pe 1 or . . . 
E p~rque semelhante artificio fraudulento 

não dilva ficar impune perante a lei, ne~ ve-
1 . . . • 

eft0itos, :tcarreta.ndo o triun1pho criminoso do 
refel'i._lo bacha rel José Lopes P essoa da Costa 
co~1 tm a lh•rc e soberana expressão das urnas, 
que, sobmnemente repelliram a candidatura 
deste o :!upplicante vem requerer a V. E:s:., 
a b~~ da verdade e moralid:tde da e~eição, para 
garantia dos seus direitos p~liticos e dos ~c 
seus committentes, que, por na9 pequena maiO
r ia . o reelerrcram o rconduztr~•m na repre
senta .ão da

0 

rovincia or este :3• districto . 
se d1rrne mandar abrir inquerito e demais syn-
dicaçÕes tendentes ao reconheci:nento da ver
dadeira v~tação obtidn. pelo supphcantc nn.ql!el-

... ' ... . "' 

Falta o collegio de Araruna em que 
pera boa votaçãõ' ao Dr. José Lopes. 

co Xavier Per<•ira da Cunha e Joa·-tmm Jose 
Pereira de Mello, cujos depoimentos se torna
rão Lanto m:1.is insusiHÚtos quanto votaram el

sc es- les, em sua m~ioria , no ~andidato liber:J.l, ba
cha rel José Lo pe3 Pere1r:'l. da Cost:1, e bem 
:.t"sim o ci.ladão João Affonso de Albuquerque ; 
todos mor:Hiores nesta e na freguezi;~ de Pi
lõe5;. 

N. 10.-1885.- Pilões.- 2o escrutinio.-Ci
dade de Areia.- Chefatura de policia J:1. Para~ 
byba do Norte.-,Inque.r.ito . policial a reg_ueri
mento elo Dr .. Jo::;c Evar1~to da Cruz Gouvcla.
Escri\'ão, Silva . 
Adoatn'~nto . -

"' Nestes termós. r~>quc:- a V. Ex . se .sirva _de 
mar ca r dia, hora . e logar vara ·esse mquento 

Anno do Nuscimenlo de e demais deligenéi:•s , que parecerem conve-
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nient•~s ao rcstauelecimento da verdade do se
guudo c·scrutinio, com sciencia do :>upplic:•n· 
te, e fazendo-se-lhe entrega do orignal d~s 
mesmas, n;J fõnna da lei.- Pede a. V. Ex. 
deferimento.-E. R. J\L- Areia, 23 de Janei-

7 . 

teia. 
A. Designo o cli(l. 24 do cor.rénte. ~o meio 

r rid co1u cita .[o 

do· Dr. pr·omotor pu!Jlico. Arei:~. 23 de Jatlei
ro de 1885.-D. Lui~ da Sil'Vd;·a. 

Josú Evaristo ela C:-u:~ Gouyêa, Douto1· em 1\Ic
dicL.:! Deh F::tculch:.de da Bahia, Otilcial da Im
perial 'ordem da l-tos:.1. p•)r Su~ .Ma.gestade o 
lmperado1· que Deus Gua.rde etc. 

Pelo presente inst:umento de meu p1·oprio 
punho. constitu0 meus lm.;;tantes procuraJorc:s e 
aà\·ogudos nesta cidade .lo A.:-êa, aos Illms. Srs. 

n ' 1 ~i v· •. r",. (~- . c -

votos, e o Dr. José Evaristo 18, e que d0.pois 
1"etü·ando-sc de nada. m::l.is soube. Dada. :1 pala
v!"a'iios advog~dos do requerente, estes reque
rer"a.m que se fizessem as perguintes : Si na 
ultima. eleição da pat·ochia de Pilões, Je que se 

• • O e 
(~ <11 

Cmz Gouvc:l, ou a.o candidato adversó DJ:" .• José 
Lopes Pessoa d:t Costa.: responueu quevotou no 
D.t. José Lopes resma da. Costn. Sdhe consta 
ou s:t e q uc o r. oao Ol;J'~s cssoz. ~ a. os ta. 
pr·omotor etF:cti. .. ~o dest:~ eom:uca e fiscal 
de seu ir-mão candida.to, ao recebe:r c~u·las 
de Pilões no db dtL dci~·Iio, às 5 hor~;s 
da tarde, pouco mais ou menos. na. igr·e.ht 

Matriz de,-ta. cidade declarar:~. em altas 
vozes po:· mais de um~t vez, que se:t it·n1ão 
havjR obtido 2.3 votos e o Dr. Jo.só Eva. r: sto 18; 
r;··S;l\mde_u llue na.da po.tCI dizer sobre est'3 potl
to po:· n:1o saber. Si t,_~ve occasi:·(o ~'J •·eriih:ar 

•• I ~- • 

nha, Drs. S:o.ntt\111 Tet·tulia.llO I-Ienriques c Jose os Yotos obtidos pdos rCtcridos c:tndidatos, res-
Antonio !.Iarb. da Cunha Lima p:1r:1. q w~ cn.da. p .)lldCLl que n:Io. Si tendo assistido a apura
um àc pct• si. ou todos i : l sollirlua1., reprcsent!J .ão. como llccla.rou H·escnciou b.n~amt.nto 

mesmos poileres. Cid~i(lc de .·l.r"êa, 2:3 ele Janeiro pelo que lhe foi deferitlo o j uro:tmen to legal. 
de 1885. -.D1· . .!osJ Eoal'isto da Cí·u.; Gott oea. l~ senU.o inq uet·ido sobre a ma ter in. da petição 

1885.-Assentad;~..-Aos 24 dias do mez de disse: Rcs ondeu c ue sa.b':l ae o Dr •. Jo~é Lo-
aneuo d:) anno do N~scimonto de No~so Senhor pes obt0vc 25 votos em Pilões e o Dr. José 

Jesus Chr:sto de 18~~>. nesta cidade de At·ea. 8varisto 18, por t er ouvido o D1·. Joiio Lopes 
na c:ts:J dtt Cam~u·a !IILtnicipal, onde s~ achava fazer esta. decl:.! J'aç:"io na Ig:rej:• :Matriz d~sta 
presente o Or. chef;~ de policja desta provinci:.t cidade, na occasiilo em qae se procedia a elei
da P;uahyba. D. Luiz de Souza da Silreira.. o ~~tio, isto é. quando se csta.vam tirando · ópia. da. 

_ promotor publico Í!1terino .Jesta co:na.rca. Fabio acta. Disse tuús que esse mesmo resultado, 
Epaminond<tS ?~Iontc!ro da Silva e o Dr . .To"ó que foi dito pelo Dr. Jo:"iiJ Lopes. cons ro.ra do 
Evarist.o da. Cruz Gouvên. e seus u:1-st~ntos p:-o- lívr·o ih' s acta.~. que elh testernunlw. viu no rlin 
CUI."lldot·es, commendador Silvino Eh·idio c~u·- seg-uinte da clci~~ao, quando foi a. Pilões ins
ne;ro da Cunha, Dr. S:uuuel Tertuliano Henri-: w.hr corno secretario a. Cu.maro. l\lltnicipal d::!.
ques e .Jo:;;é Antonio ::\I ria da Cunha. Lima. quolia viUa. Dada a palavra ao:j :u1vogados. 
nh1 compareceram as testemunhas adia.c.t•! d<'l- est'S r•~que1·eram qtv: so ftz:G~se as pergcmtas 
cla1·adas, c1ue foram Sltmma.riamentó} inciueri- seguintes: Si pode det·}rrúirwr a hor"a do di:L 6. 
das sobl'<~ o facto, digo sobre a mate1·ia cun- em que divulgou-se nesta. cidade o r •!sultado 
sta.11 te da petição inicial junta, e por cl!as foi da. el ' i cão de Pilões, e se fazia p:rrte da 
declarado o seguinte : · l!lrsa eleitot·al desta ft·egue·zia, perante o qual 

N. 1. digo, 1 a. testemunha.-Virginio .Jo-;é da. o Dr . . João Lo es Pessoa da Costa, della. :fis-
esta, t:;o, . ose a un 1:1, :),..> annos de iJade, ca , ec arava o resultado aquella. eleição; 

casado, nai:nral da provincia do Rio Gra.nde do respondeu que a notida d o resultado da 
Norte. residente na Arara desta orovincia e eleiç<!o de Pilões, divulgou-se nests. cida
coruarc:l., aos co -:tnmes disse nada.·. Testemu- de as 3 horas d:t ta1·de mais ou menos, 
nh::t j urada aos Santos Evangclos em um livro q11ando o Dt·. João Lopes o publicava perante 
delles, ern que poz a. sua mão dirnita e pro- a mesa eleitoral desta freguezia. onde elle res
metteu dizer a verdade do que soubesse e lhe pondl.!nte s~ ~chu.ra extrahincio cópia da acta. 
fosse perguntado sobre a materia da petição da eleição di:!lla. Si lhe coní'.ta ou sabe, e de que 
que lhe foi lida.. E sendo inqueri la disse : que modo, si depois de conhecido o r :'sulta.do da 
S (!O 10 olciter e tendo ido Vfltar n~L eleiç~o, d<~ r•lcição da fl·eguezia de Pilões, o :nr. João 
que tr<~.La a petição viu e ouvi11 na apuração da Lopes para a.lli s ·~ dirigira, e votando decl~
refcriàa eleição, que o Dr. José Lopes oiJtc\"C ~5 rJu que o seu irmão, candidato liber~l, obtz- · 
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vera. 35 votos, e a. penas 8 o Dr. José Evaristo : 
respondêu ser publico e notorio nesta cidade 
que o Dr. João Lopes, tendo espalhado que o 
.seu irmão obti·,•cra em Pilões 25 .votos. e o Dr. 
José Evat·isto 18, alli fora depois, e regressan
do ;publicou de novo, nesta c1dade, que a. dita 
votaça.o nao era exacta, v1s o como o r. ose 
Evaristo tivera. apenas 8 votos, e o seu irmão 
35; si, quando_ examinou .o. livro _das actas e o 

nada tinha a req ueror. 
:3a. testemunha~-.João Affonso de Albuc;_uer

que, de 47 annos de ida:ie, casado, nàtural des· 
ta JWOviocia, e residente na villa. de Pilões 
desta comarca, onde vivo da agriculturr., aos 
costumes disse .nada; pelo que lhe foi defe
rido o juramento em fórma legal. Sendo in
querida sobre a materia da. petição, disse: 
l<.espondeu qlA.e assistiu á. eleição de Pilões até 
a a. ura ã·) da ultima. cedula. e ue o resulta.~lo 
della foi o seguinte : Dr. José Lopes 25 e o Dr. 
Dr. José Evaristo, 18, e que este mesmo resul
tado con:sta.va do edit~l, que. foi fi~ado na porta . 
sa.rio Daniel Filg-ueira de Menezes, cuj :t lettra 
é bem conhecida dello tastemunba, que serviu 
de escrivão do mesmo mesario, por espaço de 
dou~ s.nnos. Dada. a palavra aos advogados 
estes requereram as perguntas seguintes : Si 
.quando vulgarisou-se o 2° resultado de 8 votos 
par:~. o candidato Dr. Evaristo e 35 para o can
didato Dr. José Lopes, elOtive:.-a ou não naquelh~ 
freg-uozia o. promotor publico desta comarca, 
bacharel João Lopes Pesso:~. da Costll, si este 
.esteve ou não em casa. do mesario J:\1anoel :Maria 
da Silva, quando propalou-a~ a noticia. de S votos 
par-<~. o candidato Dr. José Evaristo, si este re
sult:'tdo de 8 votos fôra publicado alli~ já no dia 
da eleição e jã. no dia immedia.to a elh., si as
si~~u à install~ção da ~mara municipal ~e 

a s.cta da eleição e publicar o re::;ult:J.do obtido 
pelos alludido~ candidatos; respondeu, que não 
sabe se o Dr. João Lopes esteve em Pilões e em 
cass. do mc::sario Manoel Maria, no dia em c1ue 
se propallou a noticia do S!~gundo resultado do 
2° e~crutinio, isto é. a.quelle q ue deu 8 votos ao 
Dr. José Evaristo e 35 ~~o Dr. José Lopes~ tendo. 
TJOrém, ouvido dizer. que o referido Dr. João 
Lopes, no terceiro dia depois da eleição, p:tssa
ra p·ara Bananeiras e voltara uma ou duas horas 
depois; que o segundo resultado soube-se em 

v. u.-47 

Pilões quatro dias depois da eleição, por ter 
Firmino José Alves da Costa, communicado ~ 
elle testemunha, dizendo mais~; que tinham fal· 
sifi.cado provavelmente o liv-ro das actas e o de 
escrivão do paz e que convinha que elle taste· 
munha requeresse uma certidão para ver1ficai 
a ver a Je, e que ten o e e testemun a reque
rido a certidão; esta lhe foi negada, ; que elle 
testemunha. assistiu á inst~llação ~a cam.a~a 

dente da cam3ra mutticipallêt• a a.cta da elei
ção e que elle testemunha est<lndo um nouco 
distante não poude bem perceber o que e'"stava 
escrip~o. Dada a palavra ao promotor publico, 
este d1sse q uc nada tinha a rett uerct·. E para 
constar maudou a. autoridade bvr:>.r este auto, 
que vai assignado por ella, testen)unhas e partes 
e por mim amanuense servindo ·de escri
vão, Alipio Minervino da Silva, que a. escrevi. 
-lJ. LUiz de Souza da ·1 ira.- Vir""ili J · 
da Cunha.- João Baptista Florcncio de Albu
querque.-João Affonso de Albuquerque.- Dr. 
Jose EYaristo da Cruz Gouvêa.-Silvino Elviclio 

adiada a continuação da inquirição das teste
munh3.s para o U.ia. 27 do corrente, tendo sido 
intimadas as testemunhas, part"s e o promotor 
publico, do que dou fé. Arêa, 24 de Janeiro de 
1885.-0 amanuense servindo de escrivão, .:Ui-
pio J.lfincrvino da Sil-va. . . . .. 

Assentada.- Aos 27- dias do mez de Ja
neiro do anrio do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo- de :1.885, nesta cidade de Arêa, 
na casa da camara munici al ahi com areceu o 
Dr. chefe de policia D. Luiz de Souza da Sil
veira, a:> testemunhas abaixo declaradas e os 
a~ vogados. do requerente os Drs. Silvino ~lvi-

' Henriques e José .Antonio l\Iaria d::~. Cunha. 
Lima, fors.m inquiridas as test()munhas sobre 
os factos constantes da petição, do modo 
scgninte e ã revelia do promotor : 

411 testemunha. - Chrístiano Francisco de 
Lima Fialho, de idade 34 annos, casado. natural 
e r esidente nesta comarca, agricultor~ aos cos
tumes dis::e nad~~. pelo que foi-lhe deferido o 
juramento aos Santos Evangelhos. E sen:lo 
inquirido sobre os factos da peti!.'ão disse : que 
no dia da. eleição soube, por lhe Ler dito seu con
cunhado Virg: nio José da Cunha, que o Dr. José 
Evaristo tinhs. obtido 1.8 votos e o Dr. José Lopes 
2.5, e que no dia 7, quando foi installada :.t 
camara de Pilões, viu no livro das s.ctas em 
que ?~tava escripta a ~cta. da eleição ;procedida 

' . ~· -
José Eva.risto tinhttm obtido o mesmo nurnero 
dr~ voto:; que lhe havia dito o seu concunhado 
Virginio; que dons ou tres dias depois omesmo 
seu concunhado Virgino lhe '()erguntnra si era. 
exacto que o Dr .. TQl5é Eva r isto só.tinhaobtido oito 
votos em Pilões, ..... como se propnhra, ao que 
elle testemunha. respondeu que não sabia. Que, 
no dia 20 do corrente mcz, quando ·· lhe foi en
treg-ue o livro das actas e o ern que estava esta 
transcripta, elle testemunha viu, na presença 
de duas testemunhas, que na realidade estaya 
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escripto 8 vot.os sómente pat·a o Dr. Evaris.to e l indicassem, a. lteração no espaço _contido e te~ 
35 para o Dr. José L"pes, e que nes"a occasião dente a numeraçã? dos alg:msmos dos votos 
viu tz.mbem que tinham raspado o livro e que obtidos pelos _ candLdatos, notax:do apenas que 
da palavra d~zoito nzeram oito. Dada a. palavra esta. acta estava completamente hmpa, tornan~o 
aos advogado!:', e;:;tcs requereram _ o seguinte : bem patente os algarismos de 18 e 2.3; 11ue os h-

1 o e e1 or a · paroc 1a e 1 oas e com quem· vro:; e que a ou es rvera.m s men e na casa a 
votna ; si assistiu ti apuração dos votos e ouviu ca.mat·a no dia sete par-J. por elles tirar-se mo
proclamar-se es~ tl3ndo o '>'9r. José" Evaristo i~ d<'lo da ac:ta. da. instalalação d:H).nell~ camara, 

eleitol' de Pilõ•3s c alli votara no Dr. Jose Lo- tario da m~sa. parochial. onde scnrpt·e estive
pes, candidato libe:al, que não assigtiu â ~pu- ram. até a. data em que lhe forum entregues; 
ração dos votos, C~JO resultado soubl} de1Yns de que o mesmo secretario da camara I}lUnicipa.l 
condu idos os trabalhos eleitoracs, por ditferen- de Pilões em.::.casa do ca.pitão Belisario disset·a á 
tes pessoas de um e outro credo político, entre ellê testemunha e a outr::~s pessoa.s, que :üli_se 
as quaes mencbna. o bacharel Santos, promo~OI' achavam r~ unidos que er<~.- exacta a. noticia da 
public:o da comarca de B:1naneir:;ts, e que ass1s- falsifica<;ão, pot<que os livros estavam realmente .. 
tira :i eleição de Pilõ:~s. Si. na qualidade de falsificados; que não sabe qua<ls foram os autores-
presidente da cama:ra, requisitou o livro das da falsificação. ouvindo dizer, porém, geral
actas ao :':ecr ·tario da mesa ~·rochial do se- mente L 11e fol'am os mesarios de accõrdo com o 
gundo escl'Utimo, para ser r ecolhitlo, como de- bacharel João Lopc; Pessoa da Costa, boato 
vb, á st:cretaria da camara municipal, e si. este espalhado m.uaclo in.te!.>·o e em qualquer 
não send·i satisfeita essa rP.qui8ição, pe-iiu pro- pane em que se ach:~, nã? sa.ben.do ta:ubem em 
1ideneias ,; 6 Exm. pre"' · .. · · ~ ·- • 
quar's fol'am ellas_ Re~pond1m que, por.: t!e.:.: õ_a Testemunha. - Francisco, da Cunha 
veze8, requisitou o mencionado livro e, não Ribeiro, de 40 annos de ida.de, ca;;ado, 
tendo res os ta do ~ecretari da mesa eleitoral n·:t. ral r vincia d Ri :r n d N -
pediu providencias ãquella. autoridade, qne, por residente nesta comarca, agricultor : aos cos
officio, ordenou-lhe exigisse a entrega daquelle tumes disse nada, pelo que lh.e foi deferido o 
livr~l c do de nota~, empr(•g•1.nJo, para css .. fim, jur:•ruento aos Santos Evangelhos . E sendo in
todos os meios legaes, e os conservasse em seu querida. sobre a m·1 teria da petição disse que 
poder até á chegada do Dr. chefe de policia, sabe de sciencia propria que o Dr. José Lopes 
a que tu deviam ser apresentados. Si antes de teve no segunào escrutio.io 25 votos e o Dr. José 
levar o sobredito facto do não recolhime11to :dos Ev:!rtsto 18, e que este resultado foi publicado 
livros a secretaria da camara municipal ao co- no edital e es··ripto na act~1, que elle teste
nhecimento da presidencia da provincia., que munha e outt•;;s pessoas, pelas retmiões que so 
providenci!:LS empregou para que esse recolhi- da\-am do dia 7 p~1ra o dia ~' entenlel'am ue 
men o se zesse e ec 1vo . espon eu que a1- eram com o m e s1ficar a ada como e 
xou uma portari:l. ao porteiro da mesma camarn, facto succedeu; dada. a. palavra. aos advogados · 
Franc~sco Corrêa, no st?n.tido do rec~ber dos~- estes rec1uerer?-m c!ue. se pe_rgu_!ltasse a t~ste-

vros, e quo o mesmo port~iro certificara tel-os 
debalde e::~:igido por differentes vezes, succe
dendo que, ultimamente, mandando busca.!-os 
por um seu filho. e conduzindo f' Ste os dous 
livros. que continham a ac;a da elei~~ão e sua 
transcripção foram ellcs arrebatados em cami
nho por urn c:tbra aggregado do secretario da 
mesa el<>itoral, que Oi> conduzira de novo á:': 
mãos deste; o que tudo consta da cct·tidã') do 
mesmo porteiro. Sl3 no db ~~te c1uando leu a 
act..1. de que fallou, vira no respectivo li\•ro algu
ma raspa lura. borrão Otl sujo no espaço relativo 
aos nur.ueros de votos obtidos por ambos os can
didatos, qu~~ indicas;;em alterac:ão resultado da 
eleiç~1o alli procedida no dia 6 do corr1~nte; se 
os referidos livros antes do dia 20, data em que 
, .,. . -
sidente da provincia estiveram em outro pode1· 
que "não o do secreta rio da camara; s ' ~ e;;;te 
mesmo secretario ao recebel-os no dia 20, não 
declar~ra a dle testemunha, e a outras muitas 
pessoas, que estw am falsificH!os, finalmente 
se não sabe, nêm ouviu dizer quaes os autores 
da a l112dida falsificação e em casa de quem fõra 
mesmo realisado . · Respondeu que no dia se tl"l 
por occas'ião de ler a acta da eleição re:llisada 
no dia antecedente, viu e observou qu e no 
respectivo livro do lançamento das actas não 
havia uma só raspadura, borrão ou sujo, que 

l t) . ' 

lhe constara, e de que modo, que o Dt•. João 
Lopes promotor publico dcst:1 comarc:~ paL'<~ á 
Pilões, e depois (10 su•~ estada c ~ahid:t dalli se 
annunciara entre os seus amigos resultado 
differente do qu11 fôra obtido pot· seu irJuão e o 
Dr. .losó E Yn.t·isto na eleição daquella fre
guezia. R~spondeu que do dia 7 para. 8, vira 
em Pilões, na easa. !o Lonente-coronel Mizael o 
Dr. S:mtos promotor tlc Banane !ras. que l!e re
tirara. ás 5 horas da t:u·Je, m:.tis ou menos, 
pa.ra PossÕ~" S residencia do major Felix Rufo, 
onde segundo ouviu dizer chegar a.lta noite o 
Di'. Jo:1o Lopes promotor desta coma:rcn, e só
mente depois disso, isto é, de sua estada alli e 
t·egre:':so para e:.tn. cidade ~e divul,:;a.ra. ~~ no
tici•\ de que o Dr . José Evaristo tivera .8 votos . ,... - . - .. 

. .. ' ; • r 

c n em connt:wa. ; finalmente, si teve occasião de 
V~'r os livros falsificados depois da fal--ificação. 
Respondeu que na sess"lo da Camara l\l ll nici
pal dH PilõPs, que assistiu como vereador, no 
dia 7 do corrente, viu com o presidente da ca
mara e outro;; vereadores o 1 i·no dns actas do 
segundo rscru tinio, no qual constara que o 
Dr. J :Jse r~val'isto obtivera '18 votos e o Or _ José 
Lopes 25, não eJ:istindo ainda falsificação 
ness~>s algarismos ; e que deJ:Iois dessa falsifi
cação somente pudel'a ver de novo o dit.0 livro, 
em que n. verificara, quando este fôra apresen- :::· · 
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tado ao Dr. chefe de policia para o respectivo 
exame. 

6.a Testemunha.- F~a.ncisco Xavier Pe
reira da Cunha, de 47. annos de idade; ca
sado, natur.il de Bananeiras e ·residente 

. . - . " . 
-nandou a autoridade lavrar este auto que vai 
por ella assignado, pelas testemunhas, p :=!lo.s 
advo"'ados e )Or mim amanuensf) ~servind -· 
escrivão. que o e:::crevi. - Dr. Luiz de Souza 
da Silveira.- Christiano Francisco Lins Fia
lho. -Francisco da Cunh::~. Ribeiro.-Fraucisco 
Xavier da Cunha. - Silino EL:idio C. de Aran
tes. -: S·tmuel Tertuliano Henriques. -José 
Antomo da C. Lima. - Alipio .Minervino da 
Silva. 

. Cct·t.if:co. ~ue por ordem d0 Dr. chefe de po
Cla, fo l 1nt1mado o Dr . promotor publico da co~ 
~nrl!a. para as.;istir. a continuação do in~lue
rlto, de que ficou sc1ente ; declarando, porém, 
que não podia. comparccet· por motivo justo. 
· Certifico finalmente que deixaram de ser 

inquiridas as J~mais teste·;nunhas constant~s da 
petiçtio. por tet· ã. parte de;istido de seus de
poimentos. Do que dou fé . . 

'- . ... , 
servindo de escrivão, .rilypio ]I[ iner-vino da 
Silca . 

Conél1,1são.- Ao;; 30 dias do. mez de .Janeiro 
de 1885, nesta secretaria de policia~ faço 0stes 
autos de ioquerito policial conclusos ao Dr. cbe
fe de policia D. Luiz de Souza :!a Silveira; do 
que para constar faço este termo. Eu;, Alypio 
Minervino da Silva., . amanuense, ~er.vindo de 
esc ri vão o escrevi . 

Entregue~se i parte. pagas as custas ; ficando 
translado . Mando que se tira ta mbemuma. cópia 

authentica~ . afi.m de ser remettida ao Exm. pre-
sidente pa provincia. · 

Pa·rabyba, 30. de Janeiro de 1885.~ D. Lui:. 
de Sou:a da Silveira. · 

Silva, amanuense, servindo de escrivão o es-
crevi. ' 

Entrega..-A•!S 3i dias do mez de Janeiro de 
1885, n<~sta cidade da Parahyba, íi.z entre""a 
destes autos ao Dr. •·ommendador Silvino El
vidio Carneiro da Cunha, procurador do Dr. 
José Ev~risto da Cruz Gouvêa, do que me passou 
recibo . Pelo que, para constar, faço este termo. 
Eu! Alipío Minervino da Silva, amanuonse da 

alicia servindo de escrivão o escrevi. 

Doc .. n. 11.-Illm. Sr. presidente da camara. 
muni c ip:tl da vilh de Pilões e mais vereadores 
da inesma..-Manoei Gomes da c~:nha Mello 
eleitor: da freguflzia. d~ Arei:l.s desta comarca 
precisa e raquer para. fins ele!tornes que vv: 
SS. uiand·~m por se": respeibvel despacho que 

-
theor da actn da a 0 leição que se procedeu nesta 
paro chia, no dia 6 do corrente, para um deputado 
geral, cujos livros devem estar recolhidos ao 
archivo d~sta camara., como o dGtermina. o de
creto n.8,213 de :3 de Agosto de 1881. Assim
a V. S. deferiJ:nento-E. R; l\L~Pilões, 12 de 
Janeiro de 1885.-~1[ anoel Gomes da Ct,nha 
Mello. 

Certifique como re uer. Paço da camarã. mn~ . . . . - . 
1885.- Lins Fialho, pr.>si.dente.-Cunha Ri
beil·o. -Hennogenes .-Pe1·aira c llf cllo. 

Certifico em virtude do despacho supra ue 
e1:x:o e ar a cer 1 ao requeri a. por am a nao 

se acharem recolhidos ao arcbivo df!sta cama.ra 
os livros que serviram na ultima,eleição proce
dida nesta parochia. pa.1·a um deputado geral, do 
que dou fé . Vilhl. de Pilões em 12 de Janeiro 
de 1885.-0 Mcretario interino da. camara mu
nicipal da villa de Pilões, Joao Baptista Pei-
xoto de .-llbuqt~c;·que. · 

O supplicante, replicando com o devido res· 
peito a. esta corpornç:It1! diz que acha-se infor~ 
mado por pessoas fidedignas que os livros esti
veJ·am nesta camara no dia 7 do cort·ente, por 
isso quer e precisa. que-VV. SS. ro:1.ndem certi
ficar que des tino tiveram os mesmns livros.
Assim-pede deferimento-E. R. M. 

Certifique . P'-'ço da camara municipal em. 
i 2 "de Janeiro dé 1885 .-Lins Fialho. t·esi-
dente.-Cunha Ribei1·o.-Hermogenes.- e-
rei1·a e llf a llo. · 

Certifico qu~ os livNs de que trata. a replica 
acima, estiveram no din. 7 do corrente nesta 
camara , trazidos pelo capitão Daniel Filgueira. 
da Costa Lyra, e os conduziu uovaraent~~para 
sua casa, fica ndo de ·os recolher no primeiro 
dia. de sessão desta camara ; do que dou fé. 
· Villa. de Pilões, no paço da Cainara Muni~ 

cipal da mesma em 12 de Janeiro de 1885.- O 
secretat'io .interino da Camara Mun~cipal, Joao 
Bap tista Peixoto de Albuquergue. · ·· 
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' . 
· de um officio pela mesma dirigido ao secretario 
• da mesa eleitoral do 2-> escrutínio desta puo

chia, em que era solicitado o recolhimento do 
livro das actas das eleições da mesma; onde 
consta o lançamento da que se proce lera. a.os 6 
do corrente, e bem assim qual a resposta. que 
lhe dera. o referido secretario, quando lhe fora 
entregue o mencionado officio, e si lhe pas
sara recibo do mesmo. Cumpra. Paço da cama-. . , . . - ') 

neiro de 1885.- O presidente da camara mu
nicipal, Ch;·istian.o Francisco Lins Fialho. 

P:.l.ço da 'c:im:ara Municipal de Pil9es, 20 de 
Janeiro de 1885. 

Reconhoço verdadeira a _ firma~do certificado~ 
suprn. do que dou fé. Pa.rahyba. 31 de Janeiro 
de 1885. Em testemunho da verdade. O tabel-

, 
que Chave::.·. 

uqucr-

N. 13.-lllm. Sr. presidente da camara mu-
. · · · - s.-Firmino José Alves 

da Costa precie e requer que V. S. mande 
que o secretlrio da ~amara lhe certifique : 

f. o Em que dia foram recolhidos ao archivo 
da camara os ·livros que servem nas eleições 
desta parochia, pelo secretario da mesa do 2" 
est;rutinio que teve logar,no dia 6 do mez pro-
ximo passado. · 

2. o Si a acta. da eleição do referido dia 6 es
taya_ ou não alterada. · 

pelos Drs. juiz municipal, de direito ou outra 
qualquer autoridade do termo, afim de se pro
ceder ao exame ue dizem ter se roceJido em 

· ie i guetra e -len~zes o que 
depois de prJcurado em sua casa por tres yezes Certifi.que.-Pilões, 3 de Fevereiro de i885. 
mandei o meu filho,que o mesmo secretario lhe -Pereira c 111 cllo · 
entregou os livros c voltando á casa. lhe foram Certifico que os_ livros foram archivados neste 
ell8s arrebatados no Tabocam por pessoa da archivo.no dia 20 de J:1.neiro proximo :passado 
casa do referido secretario que o coagira n res- pelo porteiro q~e os re·cebeu do secretario da 
tituil-o, ccnduzindo os ditos livros de novo ao mesa eleitoral no referido dia 20 de Janeiro. 
poder deste, onde acharam-se até hoje :ls 8 ho- Emquanto ao 2° quesito, respondo que sim, 
ras da manhã depois das qua:es horas m·os en- que estavam alteradas as actas; 
t:egou o referido secretario, do que passei re- Ao 3° quesito, digo. certifico que não foram os 

· o o - · 1 1 os por au on a.- e ne-
cret:\rio; o que certifico em fé da verdade. Jihuma do termo e quando fosse não podia ser 
Villa de Pilões, 20 tle Janeiro de · 1885.- O satisfeit~ tal requisiçi'io, por estarem os livt·os no 

---~':;o~r~te~ir~o~d~a~c~a~m~a~r:!!a~m!!u!.!n~i&c!.lb~a!.!l""F'~·~,-a.~nn_çjct~· J;_Q~._a.cy~~~~~.a:~:~:u· J-Oa-.~n.e:~a eleição do dia ô 
.S~lva. ,de Janeiro pt•o:dmo passado~ o que certifico em 

Reconheço verdadeira a :firm:~. do certificado fé da verdada. e dou fé .-Pilões, 3 de Fevereiro 
supra, por 1er da mesma pe1·feito conhecimen- de 1835.- O secret:~.rio da camnra, Thoma= 
to; do que dou fé. Parahy!Ja, 3i de Janeiro de C01-reia da Costa Camaça.y. 
1885. Em testemunho da verdade.- O tabel- . N. i4. - Cidade d'Arêa.- Cbefatnra de 
lifio pnblico, J ot[JtJ Cavalcanti de Albuque1·- polici:l .. -Autoação de uma petição do Dr. José 
qt!t.: Chaves. E,·aristo da. Cruz Gouvein. para SC\ proceder 

N. "L-Portaria n. 12.-0 secretario desta. auto d~ exn.me no livro d:ts act:ls constant?s 
camnra. certifique, com urgencia~ si forn. reco- ·dos livros d.~ elejção da parochia do Coração de 
lltido i secretaria da me::;ma, a seu cargo, 0 Jesus d~ Pilões. O escrivão.-Sil'Va. 
li\TO da~ actas d!l.s eleições d9sta parochia, onde Anna elo N:1scim•~nto de Nos~o Senhor Je
fora lançada a do 2·· escrutínio que nellas se sus Christo de 1885 aos 23 dias do moz de Ja
proceJera ans ô do corrente para deputado neiro nesta cidade d"Arêa e casa 1kt Camara. 
geral; bem assim se consta das actas das ses- Municipal desta mesma cidade, ~tUtoei a peti· 
sõ2s desta cam=lra fosse requisitado dito livro ção para exame, a qual adiante 8e segue. Do 
ao secretarto d•t me~a.-. eleitor:tl.-Cumpra. q•.1e :fiz este termo. Eu, Ali io -Minervino da 

1 a e 1- 1 va, amanuense servindo de escrivão o es
lões em .. 20 de Janeiro de 1885.-0 pr~sidonte crevi.-.-U~Jio Minen,ino da Silva.-
da Camá ra Municipal, Ch1·istiano F1·ancisco Illr:1 • Exm. Sr. Dr. ·' chefe de j)Olicia. _ o 
Lins Fiallto. Dr. Jose Evaristo da Cruz Gouveia, medico, re-

Ccrtifico que, em observancia da portaria silente nesta cidade~ deputado ·gera.! eleito em 
supra hoje. ás du::~s horas da tarde me foram 2o escrutinio. procedido a 6 do con·ente neste 
entregues os livros a que se rr-fcre a dita 3° districto. tendo obtido na parochia de Pilões 
portaria, tendo sido requisitado desde o dia ·12 18 votos e o seu competidor, bachat"~l José Lo
do co1·rente pelo presidente da Cama.rn. Muni- pes Pessoa da Costa 25. confor~e se annuncia. 
cipal, como consta do livro das actas destaca- por toda parte, e até Ínesmo na imprrmsa li
mara;_ Em fé de verdade escrevi. O secretariq, ber·al da capital da prov!ncia, e . decJ.ara~·a pe
-Thoma:: Corrêa da Costa CamaçanJ. · - rante a mesa eleitoral desta íreguezia, seu 
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proprio irmão de . quem fôra fiscal. o promotor 
publico desta comarca, bacharel João Lopes 
Pessoa da Costa, succede que este, contt·ariado 
pelo resultado geral de todo districto, se dil'i-
gira_no dia .. S do corrente mez áquella pa~ochia 

consagrado; requisitando V. Ex. para esse fim 
~ ~1presentação dos mesmos livros. que deverão 
achar-se recolhido::: à camara munici al de 

i oes, e expe 1.a o as pron enc1as egaes, do 
que em original se fará entrega ao supplic:mte, 
ou pot· copias authenticas, conform'3 a V. Ex. 
parecer mais acertado e convé.niente. 

Pelo que. confiando na rectidão e indepcn
dencia de. V •.. · ~x., 7.spera o supplicante se 
proce Iam as dehgenc1as requeridas, com de
signação do dia, hora e Ioga r. scicncia do su p
plicante c assistencia de V. Ex. Pede :i V. Ex. 
deferimento e E. R. M. 

Cidade d'Areia, 23 de Janeiro de 1885.-Dr. 
José E,ari.~to da Crtlz Gouveia. 

A t nde · c:> 

2 horas da tarde, para ter Jogar o exame reque
rido. Nomeio peritoi os cid:ldãos Rodolpho de 
Mello, Caudido Fabricio do Esliirito Santo e o 
amanuense de policia. A.lipio· Minervino d:-t 
Silva,que tem de servir de esct•ivão no referido 
enme. Mando que sejam notificados os 2 pri
meit·os nome::1.do;; e bem assim 2 cidadãos para 
testemunhas. Outrosim, m:m:lo c1ue se reclui
site o livro ao presidente da ca.m:n·a municipal 
de Pilões. 

Areia, 23 de Ja.neiro de 1885.- D. Lt~i:; da. 
Silveira. 

.Tuntada:-Aos vinte e tres dias do mez de 
Janeiro de mil oitocentos e oitenta e cinco, 
na casa da camara municipal desta cidad~, jun
tei aos autos a petição que se segue . Do que 
paraconstaraço,e oue.- · u, 1p1o 1-
nervino da. Silva amanuensc, servindo de escl·i
vão, o escrevi. 

Illm. e Exm. Sr. Dr. chefe de policia.- Diz 
o Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa que, tendo 
requerido perante V. Ex . exame no livrÇ>das 
netas da parochia de Pilões e no de notas: em 

, que fôra transcripto a do ·2o escrutínio da 
mesma, : V. Ex. nomeara :perito, para proceder 
o dito exame, o cid,t:!ão Rodolpho de Mello, que 
pa1·ece ao 'supplica.nte suspeito por ser .seu 

·. afilhado e pessoa. de S\<3. · particub.~ amizade. 

373 

Pelo que, não convindo ao ~upplicante sobre
yenha qualquer nullidade no exame requerido, 
que. deverá ser feito com a maior isenção e 
imparcialidade, vem requerer a V. Ex. se 
digne_ substituir ·· o dito perito por qualqu~r 

' D . 
aos direitos do sopplicante e ao reconhecimento 
da verlade da elei~.ão, que pretende fazer valer 
em sua defesa eran e a 1 i. N t~> rm . 
Pede a V. Ex. deferimento.- E. R. M. Ci
dade de Arei:l, 23 de Janeiro de 1885.-Dr. Jose 
Evaristo da Cn.t-:: Gou-vêa.. . 

Junté-se aos · autos. Nomeio o Sr . . Agnello 
Candido Lins Fialho para substituir o cidadão 
Rodolpho de Mello. 

Arêa. 23 de Janeiro ele 1885.- Dr. Lt,i:: 
de Sou:;a da Silveira. 

Certifico que intimei por carta aos peritos . - . . . . .. 
l e 

Dr. Agnello Candido Lins Fialho, constantes 
do despacho retro. o referido e'vcrdadc, do que ... 

Arêa, 23 de Janeiro de 1885.- O amanuense 
set·vindo de escrivão, Ali pio J11in e?·vino da 
Silva. 

Certifico que notifiquei aos cidadãos Dr. João 
Coelho Gonçalves L!sboa o tenente Josê Au
gusto l\1eir<l. de Vasconcellos para S"rv-irem de 
testemunhas no exame ordenado, assim como 
de ordem verbal do Dr. chefe de policia, noti
fiquei ao promotor publico interino desta co
marca. O referido é verd~tde do que dou fé.- O 
amanuense servindo de cscri vão, .. 4.lipio J.1I i
ncJ·-vino da Silva. .Arês., 23 de Janeiro de 
1885. 

José Evaristo da Cruz Gouvêa, Dr. em me
dicina pela faculdade da. Bahia., Official da Im-
per1a r em a :~.oza por ua. : agcstade o 
Imperador etc. 

Pelo presente instrumento de meu proprio 
punho constituo meus bastantes procur.-adores 
aos "ll!ms Senhores: Commendador Silvino Elvi
dio Carneiro da Cunha, Dr. Sam uel Tertuliano 
Henriques e Dr. José Antonio Mm·ia. da. Cunha 
Lima 7para. por mim como si eu proprio fôra, 
cada um de per si ou todos insollidum, assis
tir a todos os actos do exame ou qualquer outra 
diligencia praticada pelo Dr. chefe de policia 
desta província ou qualqner outra autoridade, 
nos livros das actas das eleições feiras no dia 
6 do corrente na parochia de Pilões para depu
tado Geral e nos dos registros das mesmas 
actas, podendo requerer o que entenderem ne
ces:~ario assignar petições e substabelecer os 
po eres a presen e em quem es aprouver ; 
para o q11e lhes concedo todos os poderes em 
direito necessarios. Cidade de Areia, 23 ele Ja
neiro de 1885.- Dr. Jose E'!'aristo da C:1·1.~:; 
Gou-vêa. 

Auto de ex;).me. -Aos 24 dias do mez de 
.Janeiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de ·1885. às 3 horas da. tarde, 
nesta cidade d'Arêa, em a casa da· cama.ra mu
nicipal, pre~~'ntes o D1·. D. Luiz de Souza da 
Silveira,chefe de ,policia. da provincia,c~mmigo 
a.manucnse servindo de escrivão abaixo sssi- .· 
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u ia: n 1que se ~ n mo. ana a 
Cunha Lima, e o promotor iut~1·ino da comarca 
Fabio Epaminondas :Monteiro da Silva, deferiu 
o mesmo o Dr. chefe de policia aos peritos o 
juraml3nto aõs Santos E\•angelhos de bem e fiel
mente desempenharém :~ su·t missão, declarando 
com verdade o que descobrirem e encontra~ 
rem, e o que em sua consciencia entende:-em e 
cuC<.ll'a'egou-lhes que procedessem a exame nos . 
livros das actas eleitoraes da freguezia de Pi-
lões e no da notas do e• · - • 
mesma freguezia o onde foi transcripta a acta 
da eleição .lo 2° escrutínio p11·a tlcputa lo geral 

ue teve lo"'ar no dia se:s do corren te mez 
e que respon esselll aos quesitos seguintes : 
1° se ha. alteraç:To na -. <teta, bnçada no 
livro d.n. ~1es:1. parochial da freg':lez~a de Pilões, 

~ 

mez, e bem assim na tra.nscripçfio da mesma 
no livro de not:ls do escrivão de paz daquella 
freguezia, e qual ella seju ; 2° se b.aYendo alte
ração se podem precisar quem a fez. Tendo 
a palavra os ad~ogados ~e requer~nte apre
sent::u·am. os segumtes quesitos: s1 as rett,·as que 
representamos algarismos da votação escript•JS 
na acta origin!tl e em sua. transcripção, têm o 
mesmC' talhe e feição que as demais letras da mes
ma. acta e da transcriç;;o d•'Sta:se a tin 
que foram escriptos taes algarismos é ou não a 
mesmn. do curpo da a.cta original e da tran
scripção de,;ta:- Si o espaço onde se acham os 
a gartsmos, que rep_resentam o resu ta o :\ 
el~íç:1o deixa ver algum vestigio ou sombra, 
que denotem a ex.istencia de l~tras anterior
mente .lli es ·riptas: Si ha alguma raspadura, 
ou algum esp:tço va.go, que indique não ser 
observado peln. ordem naturalde quem escreve: 
Si no caso de haver raspadura. e conf•>rme o ca
racter da letra da n.cL::. e suas dimensões quan· 
tas let1·as foram subtra.hid:~s , e bem assim n:~. 
altcraçi'b d~ alguma lettra, qual f. •i ella. c si 
est(t de aecõrdo com o caracter de lottra iden
tica constantP. da :~ctn., c sua tran;;;cripçiio. 
Pelo promotor publico interino foi r •q u•! rido o 
seguint~: Si no livro da acta !a el·~i<}à:o de que 
se trata ha diversos sujos que ern nada altere o 
sentido d1 acta.: Si nas pa1avras trinta e cinco 
votos ha razura,_ entrelinha ou outra qualquer 

. uv1 a. aqu~ '! :1. gartsmo: 
Si antss das palavr.~s oito votos ha. vicio ou 
·l'azura. de algum:~. lettra. ou syllaba junto do 
diphtong-o oi : Si os vicios encontrados são de 
recentes 011 d~ muitos dias . Em consequencia 
pas3ar.tm os peritos a fazer os e~ame-; e i r.ves
tigações ordenadas. e as que jdga.ram conve
niente-; ; concluídas as quaes dech.ram o-:se
guinte: Que encontraram no livro da act1, de 
que falla o e:s:ame. á :tls. 19 .verso, linhas 3, 
en,tre as pa1avras-·A1·ea c · 8 'Do t os uma. raz!lr2, 
tendo sohre 0sta du1s linhas como conj uncti-

vas ; que a palavra Area- tera differeuça. na 
tinta da lettra .io; que nas palavras do alga
l'ismo 35 votos, na fa linha da mesma lauda, 
acha-se a lettra t . um pouco -acima da linha, 
q_ne o r parece um v e que o a tem .uma pe-. 

lettra. sttbstituida por . outra estando tudo mais 
perfeito. Quant~.. ao liVI'O de nota~ da tran- . 
s~ripção acha.;.se a mesma. razura á fls. 14, 
rn as :.. en re as mesmas pa avras 1 rea e 01to 

voto;;, e~ndo que chegou a apparecer u. m~rca 
da razu1·a no verso d.L folha, tendo sobre a mesma 
razura, duas linbas 'de igualdade(-) que duas 
linha;; acima nas pab.vras trinta e einco votos, 
que a letl'a. a de trinta e.;;tà mal escripta, p1re-
cendo ao fo perito que for•L emendada, no que 
dis{!ordou o 2' perito que '" suppõe mal escrí pta 
e o ,:3• perito entendeu que o referido a fora 
eme~.:lado, e que po_: tanto ra ::: p~ndem: ao 1° 

~ ' 
e quanto á 2a. parte qu~ as lettr.ts das ''menda~ 
são differente~ das de mais da. acta e sua tra.ns-_ 
ct·í -.ão ·ao So affirmativamente · ao 9° ue no 
livro das actas a ettra testá um pouco acima da 
linha, que o 1· parece um v, e que o a tem uma 
pequena borradura e no livro em que estã trans- , 
crip t::~o a s.cta a lettra a está emendada e que 
essas elllendas só poem em du,'id~t. o al;arisrno 
trinta sómflnte quanto :.o livro das act1s, se
gundo a o iJinião dos 2' e : ~o porito.;;, e quanto ao 
1° perito a.;; emendas e:n anÜJOS os livros poem 
em drl\·ida. os referidos algaris:nns : no 10o, 
quo hn. urna ra~ura junto ao .Jipthongú oi ; ao 
11 ', qu~ n:io podem · responrler. E !';ào 
estas as d~~claraçi>e.~ q11~ em suas conscien
cias e debaixo no ju:-a.mento prestado 
têm~ f:J:.r.er. E por nad:l. mais haver 'deu-se 
por concluído o exan1e ordeno.do. e de tudo s1 
lavrou o preseute auto, que vai por mim es
cripto. ~ubricado e assig na.do ~la autorida le, 
pertto;; ~ parte;, promotor pub ico interino e 
commi.;o Alipio J\Iinervino da Silva, aman uen
se d·) policia s9rvindo de escriYão o e~ct·eyi , do 
q u~ tudo dou fé . -D. Luiz de Souza da Sil
veira • ....; Dr . .Agnello Ca ndido Lins Fialho.
Can:lido Fab:-icio do E ;; piritõ Santo.-Alipio 
Mi11ervino d t Silva.-Como testemunhas : João 
Co~lho Gonçalves Teix~il"ol. - J :;sé Augusto 
Meira de Vasconcellos . -Dr. José Evúisto:da. 

. Cruz Gouvêa.- Silvino Elvidb C. d:l. Cunha..
José Antonio Maria .da. Costa Lima·. -Sa.muel 
Tertuliano. Henriques. - F~bio· Epaminondas . 
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Monteiro.,. da Silva.-0 amanuense, servindo de 
escrivão~ Alipio .ll:linervino da Silva. 

Julgo procedente o exame de fls. Entregue
se a pat·te, pagas as custas, ficando traslado. 

Mando quet~mbem se tire cópia. autheutica 

YlnCl'l. 

-- Parabyba, 30 de Janeiro de 1885.- D. LV.i;; 
de :s ouza da :Silveira. 

N 15.-Illm Sr. Vigario da freguezia de S. Se
bastião do Triumpho.- Firmino José Alves da 
Costa, preeisa, para fins eleitoraes,que V. Rvm. 
lh8 atteste sob juramento, se hoje se procedeu 
na matriz desta parochia a 2:. escrutiuio da 
eleição para deputado geral por este_ 3° dis
tricto ; e se o candidato Dr. José Lopes' Pessoa 
da Costa, procedeu ou não a um simulacro de 
eleição na loj:1 do commerciant': Thomaz Cle-
m t ·no e Ma d A . · 
;ferimento.- E. R. M. 

paroclâ. 
Poroaçito_ do Picuhy, 6 de Janeiro de 1885.

O Vigarío, Joel Esd?·as Lins Fialho. 
Reconheço verda.deil"a a firma do attestado 

supra por ter della perfeito conhecimento. 'do 
que dou fé. Parahyba, 30 de Janeiro de 1885. 
Em fé e testemunho da verdade.- O tabellião 
public~, Jorge Cavalcanti de .4.lbuqueí·qt!e 
Chaves. 

N. 16 .-Ulm. Sr. 2° juiz de paz da parochia 
de S . S(•bastião do Triumpho.-Firmino José 
Alv~s da Costa, precisa para fins eleitor·aes, 
que e a es e so - Juram(m o se OJe se 
llroceden. na. matriz desta parochia a 2o es ::ru
tinio na f>L•iç·ão para um deputado geral por 
·este :}• ditricto. Assim pede a V. S. deferi
. mento.-E. R. !\L 

Attesto e juro que hoje não se procedeu na 
matriz desta pa~ochia a se~undo escrutínio da 
elei(,~ão para deputauo geral, por est:lr a mes
ma ruatr·iz em concerto. ·- Triumpho. 6 
de .Tan~iro de 1885.-0 2) juiz de paz João 

· J{f!rtin.-: r.la Silva. 

Reconheço verdadeira a firma do attesta.do 
que, pelo conhecimento que tenho dn. mes
m:'l. firma. do que dou fé .-Parahyba, 30 de 
Jan1áro de 18~5.-Em fé e testemunho da ver
dadc.-0 tabellião, J01·ga Cavalcante de Al-

N. !1-Illm. Sr . . juiz de paz e presidente J.a 
me ~a. eleitoral da paro chia de S. Sebasfião do 
Triumpbo.-Firmino José Alves da Costa, pre
cisa, para fins eleitoraes, que V. S. lhe atteste 
sob juramento se a. eleição que se devia. proceder 
nest:l. pa.rochia teve logar na matriz, lagar este 

· • 1!estinado pelo presidente da província. Nestes 
termu~. peço :i. V. S. deferimento. E. ,R. M. 

Atte~to Gjuro que não se procedeu b~je a, 
cloição ~m 2o escrutinio nesta parochia por estar 

. , ~m coneerto e descoberta a matriz, logar este 

..... 
designado pelo presidente da . prO\'Íncia para 
:proceder-se a eleição nesta pa.rochia. Consta, 
entretanto,. que parte do eleitor·ado ca ritaneado 
pelo bacharel José Lopes Pessoa da'Costa, reu
niu-se em uma venda,e ahi illegalmente prece .. 
duá. ·.~ · . ··d o·· 

sem ter para isto o livro de assignaturas dos 
eleitores~ bem como a lista dos eleitores, que se 
acha va_m em meu poder . Triumpho, 6 de Janeiro 

:,- · JU17. e paz, -" · anoe .1. unes e 
Macedo. 

eleição a que ahi se tem de proceder no fo de 
Dezembro proximo vindouro. 

Em solucção, declaro a Vm., que sendo abso
lutamente incompativeis as funcções dos men
cionados cargos , conforme o disposto nos 
arts. 24 e -2:30 da lei n. 3021 e reg-ulamento 
S2i3 de 9 de Janeiro e 13 de Agosto de 1881 e 
no avizo do Imperio de 7 de Março de 1883, a. 
que se refere a. consulta da secção dos n~goeios 

. ~ 9 

Novembro de 1881, é mister, não obstante para 
tornar-se eift:!cti\·a, pela. acceitaç:1o do cargo de 
supplente do juiz municipal, a per,b do de 

0 .JUIZ e paz que pe a camara mumctpa essa 
cidade seja eliminado da respectiva li e ta. o ci
dadão que o occupa e juramentado o immediato 
a quem caiba. substituil-o . 

Se, porém, j:i. o não foi nem o sejn. atá o dia 
da formaçKo da meza el,.itornl de que S'! trata, 
não pode o sobredito juiz de paz segundo ter
min:ln~emente dispõe o aviso ,Jo miuist"rio do 
Im perio de 22 de OutubL·o \le 1881, ser excl uido 
de fazer parte da Ul• ·sma mcza c como um dos 
scos membros funccioxur no respectivo pro-
cesso eleitoral. . 

Deus guarde a Vm. - A.nto;tio Sabi1~o do 
11! on tc.-Sr·. .Manuel Gomes da Cr1nha. Mello, 
1° juiz de pn da. parochia de Arêa. 

N,i9.-Illm.Sr.presidente da camara muntci-
pa act a c e~ reta.- r. ose •v:J.ris o a 
Cruz Gouveia,a bem de seu direito. precisa que 
V. S. mande o secretario dessa camar·a, em 
vista dos respectivo;; livros certifica1· si o ci
dadão Mathias Soares Cavalcante, :3o jujz de 
paz · do districto desta cidade foi eliminado da 
lista dos mesmos juizes de paz e no CfiSO af
firmativo em que ·data, e porque motivo teve 
logar essa eliminação.-Pcde aV. s. deferi
rimento. -E. R. M.-Arêia. 27 de Janeiro 

-d01885.- Dr. Jose Evaristo da 01·u:: _ Gou· 
vêa.Como requ~r.-Arêa.27 de Janeiro de1885 • 
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- "" 
combinado com o artigo 118 do regulamento 
n. 82:13 de 1:3 Je Agosto de 188iJ para prestar 
juramento visto ter V. S. prestado juramento 
do ca~go de 2u supplente de juizes municipaes. 
- Deus guat·de a V. S.- Illm. Sr. Capitão 
Mathias Soares . Cavalcanti.- o-juiz de di
reito~ Jose _Jacintho de Sou;a. 

Reconheço verdadeira a firma. do Dr ~ juiz de 
di~eito José ~acintho de Souza, p~r ter della per-

. . ' 
12 de Fo~vel'eil'o de i885.- Em testemunho da 
ve1·dade.- O tabellião publico. J Oi '!JB C aval-

-- t .:1 

N. 21.- Juizo de direito da. comarca de 
Areia, em 2 de Janeiro de i885. 

Illm. Sr.-Communico :i V., S. para os fins 
legaes, qtw ne~ta data ma.ndei intimar, sob n.~ 
penas de de~obedioncia, ao io supplcnte dos 
juizes Je p!l.z ueste di~tt·icto, Rutino Augusto 
do Almeida, para p1·esrar ,iui·amonto de 4° jttiz 
de paz, nos tet·mos do Aviso de i7 de Uezem
bro d1! 1868, visto ter perdido o Jogar o 3'' 
j ui r. de paz l\ht.hias Soares Cavalcanti, por 
haver prest~do juramento do Jogar de 2° sup
plente rlo juiz munici pn.l deste termo. Sl!gun
do o aviso de 2íi de Novembro de i87~; o ba
charel João Lopes Pessoa. da. Costa.. na fórma 
do a rt. HS do reg-ui. n. 8.21:3 de 13 Ago.;;to 
de 1881 par:~. o eff,úto de correr regularmente 
a e e1çao, q u~ em o escru tm10 va1 ter ogs.r 
para deputa~o geral no clia 6 do cor1·ente . . 
Communicando isto á V. S. recommendo-lhe 
que faça as substituições legaes sobre a mesa 
oleitoral, presidida por V. S. uma v ez que ex
cluido fi ra ria lista dos juizes de paz deste 
districto o cidauão 1\IathiM Soares Cavalcanti. 
Deus guarde a V. S.. -llhn. Sr. l\Ianoel Go
rnes da. Cunha l\lello. digno 1° juiz de paz e 
presidente da mesa eleitoral desta parochia de 
Arêa. - O juiz de direito, Jose Jacintlto de 
Sou;a . 

Reconheço verdadeira s :firma supra, do Dr. 
juiz de direito José Jacintho de Souza, por 
ter della perfeito conhecimento, do que dou fé. 
Parahyl.>a, 12 de Fevereiro de .1885. Em tes
temuuho da verdade.- Jorge Cavalcanti de 

manJe que o escrivão Espirito Santo, lhe dê por 
certidão verbo ad vet·bum o despacho ou manda
do de V. S. pelo qual foi intimado, sob pena 
do desobediencia, o cidadão Ru:fino Augusto de 
Almeida, para prestar juramento, na qualidade 
de i o supplente do juizado de paz desta paro~ 
chia, assim cpede e espera deferimento.-Arêa, 
3 de Janeiro de 1885.-Sim. Arêa. aos 3 de Ja
neiro de 1885.-J. Jacintlw. 

vitülicio do crim~ e eivel deste termo de Arêa, 
por Sua. Magestade o Imper:;~.do1·, etc . 

Certifieo ue em virtude do despacho- su >ra, 
e o que pe e o snpp 1cante (o teor segumte: 
O Dr. Jose Jacintho de Souza, juiz do direito 
des~a. comarca de Arêa por Sua Mag~sta.de ~m-

.. ;ça deste juizo a quem este fõr apresentado e 
1')0r mim assignado, vá ao log:1r V:m~ea desta. 
~omarca, á casa de Rufino Augusto de Almeida 
' s.hi o intime para que hoje comp1weça pe-
-~.nte este juizo e prestar juramcmto de juiz de 

paz, em substituição do juiz de paz eapitão Ma
thias Soares Cavalcante, que perdeu o logar 
referido, pelo facto de haver prestado juraínen
to_dQ zo juiz municipa-l supple~te de um_dos di8-

.• • J -

rido pelo r>leitor Dr João Lopes Pessoa da Cosla 
sol> a~ penas da lei ao citado, se faltar. Arê:~.. 
2 de Janeiro de 1885. E eu, Ca.ndido Fa.britliO 

o • sp1r1 o anto, csci'l\'ao o escrev1.- u:>c 
Jacinth.o.-E' o que se contem em dito mn.nda
do ~u1ui fielwete copiado verbo nd verl>tun elo 
propt·io origin~l a que mé reporto o do quo dou 
fj~. Cidn.lc do At•<!n. 3 de .Taneiro de 1885. E 
eu Ctn Jido Fabricio do E:-;pirito ~a..nto, cscriv:io 
o escreyi.-Conclido .Fabl'icio do E~J)Írito 
.\·m~to. 

-.lc1 pub/ico.-Tondo merociJo do tt·rcoiro 
districlo clPitora.l d (l minha provinci!L e om 
1·· o.;;crutinio a honra de represental-n. no ul
timo quatrirwnio da C3.111:lra tcrnporat·ia.an i moi
me a. solicitai' a minha. reeleição pot• entender 
não ha\·er Jesmerecido a sua confiança. para o 
desempenho de igual mandato. 

Nesta convicção .. e acolhido pelo directorio do 
artirlo conservador, a ue me· desv:me .o de 

pert~ncer, apresentei-me candi:l11.to 11a. ç-leição 
de i de Dezembro do annó pro:timo passado em 
concum~ncia com os Sl's. Drs. José Lopes Pl}s
soa. da Costa e José Soriano de Souza, ambos 
residPntes na. cidade do Recife. 

Embora collocado em primeiro logar na lis_ta 
dos votados 11ão obtive maioria. absoluta, e cou
be-me entrar em 2" escrutínio aos 6 do col'rente 
com o immediato em votos Sr. Dr • • Tosé Lopes, 
meu adver,.:ario pcilitico, que foi vencido. ob
tendo cu m.aioria de votos; ai.nda. mesmo com a. 
clandestina eleição de Picuhy, que nenhum mt)-
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recimon to pó i c te-:-, e nã'J Qassa de f::l.t'Ç?.. i rri.so-
• . I r1a e v .. q:;-o n 110sa. 
Publicado~~ notorinrn,·nb conh~cido o rcsul

tldo •!a. lÜ~içi.i.o l}ll'J me d ú1 vict•;ria S:Jbr<) o 111cn 
conlpctklor, que a recunheceu o delb tem con
scieneb. eis quo o i1·m:io do,;te, St·. Dt·. .Jo:Io 

• r-' • 

dest:.t cowarc:t, apr!\goa d·~po.s um resultn.lo 
di .,,.,·so. favorn.vol ao rneu co:1:petidoto, a q nem 
m ··di·:uLe :':-dsifiC<l<;ão visi\': :1 (1 ''"rosseira na 
::~.cw. r. clciçio de ilões. dâ-!-'e 3:5 votos em ve7. 
de 23 o no ella obtere. e a n.iut S om vez de 18 
üllC ali\ i 1btú·e ! · • Semel ::lnte falsificação operou-se no li.vro 
dits .et.,.: e uo de not:ts em c:1ue J.'oi t:·~\!l~cri·,t:1 
a da. ~·~nn t' '<·.::to. sendo ::.;-{!ralmcntc att~·ibuidll:-!" 
nwf;mo Dr .' pro:notor 'pulJlico 1~0 ' intercs:;e d t 
cau=-:t e seu irmão. 

D) blde tenho tentado lJCl'ante as n.utor·ida
des l·JC:!e.;; verificar 1clos 1neíos 1e :.:;·a,~s :~ fal ;i fi-
ca(I· l :i.ll ndi :1. contl'a :1. q un.l desde .i á protesto 
a beru de· meu direito como lc~itimo dP.,;atado 
el,•ito po;·. :1Cf!lC1l,e distl'icto, ~uj;>~ snlli·agios 

Ci,lad•:: de .At·eia, :l.O d·: hnci1·o de 1885.
Dr . .ío.~J Evari:~to da Cnc:; Gouv ~a. 

. ~ n.~. c l:'..xm. 'r.- ls:t al~tJa..;;stgna. -o:'>, prc
stdentc ·e membt·os da m•.·s:1. et<~itor:ü Jo io es
cru.rinio da ciei(}ão que no ài:1 'lu de Deze,ubro 
ult1::1o sü p1·ocedtnt ncst:t Yilla p~t';l deputado :i 
asse:nbléa g-or,d legi;::b.ti\·a. por este 3° di"t:·ido, 
vem t1·::zor ao n.lto conhecimento de V. Ex. a 
violencia de que ac;'l.b~:n de ser victima~. sendo 
excluirlo;; de fuaccioa::r no 2u cscrulinio da 
mnsnn eleição. hoje h.wida ll•!:'lta mesma v!lla, 
en1 c!onfor,n:d1de d:L ordem do Dt·. juit. de di-

i , !' · ~•it aa ,;u t'l. a lll'a o'ra aq . :!a 
f:t eh!ç:'io. Desig-na):) o di<'l. de hoje p:tr!l essa 
no\'n. .•le · ç~'io de fleputado pot· c,.. te distt·icto, 
•· ' ! . 

mosados, v!s~o como lhes foi n3daào ·pelos·· 
we :mos eleitor13s que alli est::.>n:n de formt:trem 
mesanaqLv~lla ig-r~ja. 

Lev:'l.ndo sem·?l tante facto ao <.:onhecimonto 
de V. Ex.. (JS abai:.:o n.ssignados têm pot· fim 
esah·ar a s11a responsabilid•tÚC em semelha4te-

. . . . 
Antonio SaiJino do Monte, muito J!grr ' p:·esi
dente desta pro\·incia. - Joa.qui:n Salu,;tiano 
Pr:reira de ?llello, p1·esiderüc._: Ladishtu Hot·
(·ncio C·:urai d·~ Vasconcellos, mesJ.rio.- An
tnuio Pedr·o de Oliveil":l, mcs:trio. - .]o~'l'üm. 
.To:;é Pcreü·a de Mell•), n1csn.río. 

Illm. o Exm. Sr. - Os abaixo as-;íg·nados. 
meml>:·os da. m<;sa àa deição, quo no dit~ 1 de 
D.•zomlJro nititllO se i;t•.lc~deu :t fo escnttinirJ 
I , .. ~ lh 1\_,t,: i~t parn. (il:,[ ar ~1. :;l.::>•.: ~1 , :t 1• · J. 

legisla tira pca· este :3·• districto c lei toral. tendo 
em dat<l. do(:) do corr·!llb st.:icmt íic8. !o a V. E:;:. 

,. . ,·l .. 1'; • 

dia senda repeÜid1;s d8 t"u nccicnar na mesa d~1 
2° C'<Crutini,J da mc;;m~l elr:i~Ko, \'C!'ll p ·.!ssuidos 
cl::. ml".ior incli.:;:-na~~ii.o tr;~:r.et• ao n.lto c~mheci-
mrnto < ·:! ' . • x. um ac ::; atnl' :'l. :nn.1s g-t·av(! 
em sua naturez::l. e em sm~s e::>ns~ou·~ucias. 
afim de que V. Ex. se di;.Tn ·) providenc.:iar 
sobre a saa '."etificação com ~:. se\',:.rid.dc '1 ne .:t 
hi requer. e r .·chlma a m.r<~lid:::de publica, 
par~1 a de\'icla pun1çíio dos seus :lUtvres. 

Correndo no menciona~lo dia o 2'' escrütinio 
da dita eleição na igr•·~ia matri:~ c:l,·sta \'llb. Ee 
ver-ificou que o b tcharel .Jo~é Lopes Pessoa da 
Costa ou teve ~5 voto:-. e o Dr . Jusé E\·aristo da 

fn. eleição a. r:1aioria absolut:• d··· v'.otos. e 
public:'\•la. e:->sa. designação por edital. ~\ssig
natlo pelo pl'imeiro dos ab ho assignados, na 
quu.lidade do presidente da mesa elei toral 
cowpat·ece.-am ns mesmo :tu 1ixo a~signa-d!:s 
i ig-rqjH rnall'ÍZ dr•st:1. mesma Yilla. log'l1- l' 
desig-narl:> pa.L'a.as clciçõcs.della,antc.s de!) hol'a.: do25 LJUO nn. dita. d··iç:}o ohti\'Ct'a ào corpo clci
da m:1uld par:t o fim de, c h· ·gach essn. hn1·a, tural, e :11) 2° o nume1·o ue oito \'o tos, c:11 \'CZ de 
occttp:~.·rem o seu bg~r na. rncs·:t. e dar·ern I 18, r1ue lhe !ora m c!a.Jos polo me~mo corpo c!-:• i
começo· :t·1s trabalhos da clciç:1.J; m;:~.~, pro- lor:d: altcr:1ç:!o feita tão grosseir~.mente. nJo 
cura.ndo tom:1r assento nn ditfl. nwsa, ft1raw só na me.:ma. :wta. como n:L stta tran,;aipçi!o, 
obstrui o.;; pelos eleitores que a roc!eav:tm, cin•!O que :.i pt•in1Ci1·a vist 1 se m::wifesta. 
dos qu:.1.~::; O<!cupavo.m os to~-;n·es do mes:u·ios. O fim ele semelhante ~ttcntado, Exm. Sr., ,; 
dizendo-se membt•os dell3.. que ::ts,im so ha- burlar o tnu ;1 pho lO c:1udido.to Dr. José Evo.
viam constitu1dci em razão da ausenciq, dos ri·•to <la Crur. Gouvc:t qu~ com os 1:::( votos que 
ab:tixo a"sign.ados depoi~ daq uella. hora, send~ obt.ivcr:l., alci\!l~~~r:\ a mainri::l. de votos n o dis-

• • ·<'f'. a tric to: ma=orb ue erderi con:~ a c uelb redu c-
Est.a ni,;láo Pessoa de V as · oncello ~ , p1·omotor ção a 8 daquelle numero de vot::>s do candidato 
publico da comarca de Bananr>iras e sobrinho seu competidor. 
do c<~.ndid •tO Dr. Jose Lopes Pessoa da Costa. Em t9.es condições, os ~baixo :lSsignados , qu n 
que oc,~upn.va hgar na mesa como ~c fom assistiram a esta eleição, nelb votn.rn.m, e 
memb:·,, da mesma ou fiscal de <ilgum dos presenciaram a verificação e publicação daquel
candidR.tos. le r:•sultado, o lanl(alllento d :l. r ·spectiY.9.acta, c 

E ~13ndo baldados os esforços pacíficos empre- a tr:J.nscripç:i.o desta em notas: ve)ll denunci:.tr 
gados .elo;; abaixo a.ssign::dos para se apossa- semelhante fn.lsificaçiiu a V. Ex .• Q rogn.r-lho, 
rem d:L m~sa.. :~. doi~aram afinallJOr não dispot·cm em b:>m da veràade da eleição, c da. moralidade 
de frm,?L publica pela qual pudess'3ni ·tornar da administi'acão. se dknc de ordenàr o 
Cff.::ctiv:.t. }4 su:q_'JOo:.SC-. Q G~etcer: O sel\. direito do exame UCSSCS liViO'$, jor autorids.de CS-

V. II .-48 
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candidato dcrrota:lo, c levar a juntt~. apu1·adora. 
a conferir-lhe o diplorn.a de d'epntado por esv~ 
me;;;mo districto, de q t:c fora: rei_)ellido pel:ls 
urnas. 

Cer~o;; de que V. E~ . lomar:i na. devi~.L:.. con
sid -r«Ç:io um a::oatecimento q·Jc bn.lo ha alar
m:J.do a população d2"ta. vilb, o primei1·o nesta. 
provinciano domínio do novo systema eleito:·a.l, 
os abai~o a<sign~do.;; confb.m q 11e :~s pro,;i""' 
dencias não se f:l.t'ão cs;~er:u·. con.1 o t1C V. Ex. 
prestara um lmport::mt··· s~~rvJÇO, t•estu e ecendo 
a verdade da eleição dcst:c villa. o desag·g•a
vando a lei viola~a com tanta audo.d:1.. 

sua tt·ans::ripçiio: em cndou-se grosseiramente 
~~ vot:':.<;.ão dos dons cantli.datos bachal'el .Jo.~é 
Lop s Pessoa da Co 't ~ o nomer.j d.:) 25 votos que 
alc:mçou do corpo c;eitaral pat·::.. ~5 o tos, que 
não llv:l f01·um d11.~0~, e nem ~~jdiam s~l~o em 

que 11ão pod~:\ ler por ser muito s •pcriol' o 
numero dos eleitor~s a .ieptos ú. Slla cntldidutu
J'a., c1ue compare .~er::nn e votaram! _ 

Gar;tuto a V. E:t. que semelhrm~c e:sc3ndalo 
se ach~ consumm~ulo, e a sn::'. prova se paten
teia cbqnelies livr.)s, e prodnzit'à. o oifeito que 
os :;eus autores tivcr.nn em vista, qud !>de 
cou trariar a manifestação da Yon tad3 do dis
triclo ele~endo o mencionado Ur. José EYa
risto, si \·. E:s.. não se dignnr co'u a su:1. cos-
lumn. <\ SO!H:ltU ·~ em 3m da causa a. .J usttç<1. e 
da mo1·aliead l do goYorno,de tpl 'm é digno .. clc
g .:do, u;and 1'. v~riúca1· semdh.:~nte facto p ·~o 

de iiello, J)re~idente. -Ladislú~ Hútcncio c'. l ti c? do _mc.smo. . . 
1 

• 

d·~ Vasconc:llos, mes::trio .-Antonio Pedro a , ~ () .fa~tO (! ~rans~>Wl::l, ? a .ser a1J.:tndona. .. o l,el:J. 
Oliveira, mesario.-:-JoJ.c uim José p, r<Jira do ~td~~:lm~trayao _da . . pro~nncHl, ll"nhuma con-
:MeHo mesn.rio. -· i fia1~ça mspuarao .Jan:!l:s os tr[~balhos das :uesa.~ 

' eleltor.tes o destrmda estara a gara.nl1a do 
Illm. e ~xm. Sr.~Jul?o do meu deyc;~ levar novo systema cleilot·al, qui) os poderes publicos 

ao conhec1mento de v. Ex. um aconlecrm8nto tem 0 deYer de mo:-alisar e manter. 
graYe em s;;a natureza e desastroso em :::Gus 
r<:!'Ultados, q••e acaba de S<Jl' praticado nesta 
villa, produzinJo o maior :durma em s:r:l popLt-

- ' - 'I I • 

D0u~ guarde a V. Ex.- Villa de Pilõ'}S, 12 
de Jr,neiro de 1885.-lllm. e Exm. Sr. Dr. An~ . . . 

seus autores. ·' ·' ' ~ desta provincia..- O prJsidenle d:~. 
Ch;·istiano l"rancisco Li;ls Pialho. 

Pr?cedendo-se no di:; 6 do corrente, n~ i?reja 
• 1' 9• • . 

eleição par:~ dcpataclo ã assemblca ge1·al le
gislaliYa por este 3'' districro eleitoral, os can
didato~ sobre o; quacs rec:~.hiu a Yotaçfio do 
corpo elr~itoral alcançaram o segainte r:~ sul
tado: bacharel José Lopes Pessoa da Custa, 
advogado residente na cidaie uo Recife. 25 
votos, Dr. José EYarislo da Ct·uz Gouvêa, me
dic~o. rnor;H]or na cidade d ~ Arc:a. 18 votns. 

Este resultado. qn'• f,Ji immcdiata.llleale p11-
blic:1do pela mc ~a c.;leitot·al, qw~ consttva da. 
act~ bnça.cla no t'··spcctivo livt·o, e traus~ript 1 

no livro de notas do esct·h•i!o d ·! \'(\Z d >.:o te log:&l'. 
por mim visto e vet·ificado, chr~gou ao conhec.i
mento de toda a popuiaçtto desta. villa e (hsta 
comarca e 1 spalhon se por todo o d!stl'il!to. de 
modo q uc, ro:;nido ao re ~ ttltad·-' das de:t1ais 
elei ões certi · 

. . .., 
dos. 1we~identc o memb:-os da. mcs.t eleitoral 
do {o' esautinio ela 0leiçü:o que no di::t 1 de De
zembro ultimo se pro~cdon nesta vilh p:t.t':l. de
putado á ::tssem\Ma ger::Jl l~gislatin\ por este 
3·· districto, wm trazer ao alio couhccimento do 
V. Ex. a violencia de que ac;)b:uu do liCI' victi
m:>.s, sendo cxcluidos do funccionai' no 2' es· 
crutinio da meswn. el·•ição, hoje lul\'ida Jlesln. 
me~ ma vilb, em cou funnid:ttlc da Ot·dc:n d:1 Dr. 
juiz th dir.~ito, J'I'C~:dcnLc da junl3 ajJUl';H}tl'<l 
daquelia 1:~ el.Jir,~:lt), Do'si~na<lo o dia d! hoje 
p:ara ess 1 D0\';1 r~loi,ão de d"pllt:vlo por este dis
Lrict.o. visto u:io tet· ucnhnnt ./os VOlf\JO,; (lUtido 
da -Ia. elei~~ão maio1·ia ab~olu ta Je \'O los.·~ pn!Jli· 
cad:\ ;•esa designa.~lío l '''r ctlitnl assign:•do pdv 1° 
chs ~~ b:.~.h:o : 1 sSitJnados nn r1 u~1lirin le d•' JWesiden· 

--D:·. José E\'a!'!sto na dita. elei\';1o. abaixo ••sig-nados :i ig-rej1 l!Jil.triz desLa rnesma 
Entr:: taato.não tendo s:clo recolhidos at~ aos villa., log-ar dl~sign~~do P'~l'.t. ::s el ··ições .lell<~. 

dia 8 ao az·éhh•o da ll!unicipalidade os li no; antes de 9 horas da manhã para o fim de, ch·:
tla mesma d ::·içiio corno- o devera. ser n:• fot•ma. qada essa hora, occupnrern o seu logar na 
d?- l~i pnra serem alli guardados, ea os requ~- mesa e dnrem começo aos t1·:~balhos da el~iç:io; 
Slter para sem~lhante fim :10 secretal'ÍO da. mas VfOCUl','D lO torn~t· ~ssento na dita. mesa, 
mes:l. eleito:·al; que r.ão satisfez a minha .J'e- f~r~m obstados pelos e1eitor·es que a rode.avn.m, 
ci uisição, por niio ler sido enc 111 trado·., nesta em co dos quaes oc~ ~l pavam os bgare~ d0 mesa~ 
yjJla. em ra:~ão de tei;~feito ttlllll. viagem p:H'a a. rios, tlizendo-se membros Jella, que as;;i~ 
cidade de l\Tananguape. se havhm con<:liluido ('m razão dt ausc:1cra 

Ago:-a. porem, chegou no meu conhcciu'lcn-
1 

dos . :1baixo a si!.!'lJndos clep ~1is d'!(1uella hora, 
to que St!U'~lla acta fora nlLcrada, b-::m como a 1 sento estes 'c:eitor .. •s diJ·jg:dos pelo bacharel 
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Sa!l.to.:; Estani~la.n Pesso:t de VascÓnMllos, pro
moter publico da eomn.rca dr. Bananeira;; e so
brinho do candid:tto Dr. _ .• José Lopes Pessoa. da 
Cost:1, Cf''O occupavn. lógar n<\ m<as~ como se 
foz·n ;nelllbro da mesa ou fiscal do algum elos 

E sendo oa:d:tdos os eÜor<}::s p::..cifLcos CmJ.We
gado,; pelos ab:Lixo n..ssi·;n:1dos para se :~possa-· 
rorn da mesa a. dcix,n-nm afin:: ·o· .~ · 
porc:n de foz·ça pul,lic:' peh qual liUdessQm 
tornat• effeeti\·a u s a posse, e exrJl'C0r o sou 
direito de me~arios, -visto como lh0s foi vedado 
pelos mesmos elcito:-cs qne alli. cst;J.vam de 
forma.rcm mesa. na.q ur:db. igt•eja .. 

L~>vanc\o se1n0lhanl:o f:1cto ao conhecimento 
d0 V. Ex., os abaixo a.s;.:ign:tdos ten1 po~ fim re
sah·:ll.' a sua l'esponsauilid:ldc em semelhante 
;ljunt;Únouto (\ tornar patente :t ~na iHegat=-
dnd~. · 

111m. c S~:m . Sr.- Os :tbai:s::o <ls:;;ignn.dos, 
rn0mh:·os (h mo·,a dn eleição. flUO no du J de 
Dez·,wbt•o ultiwo se pro:.e,l~'tt en1 1o cs·~l'utin1o 
lw.-.t:t par·ochia , para dcputndo á assembléa 
gc:·~ü legi:;Ltiv~L por este 3° d:stricto deit0rnl, 
tendo em data de (i :to cot·ente sc\entiflcu.r1o a 
V. E!\. da. violencia de que fot·mu victimas na
(pclle dia, :-:endo repclliclos .de fnnce1onat• na 

. . l O - SCl'tl lUtO ::. ~l\OSn'l.~t C ClÇaO, ycm, 
possllidos drt mniot· ~ndig-naçiio lr:>.zcr ao ftl to 
conhecilli~tlto llo V. E~. um fado ainch m~is 

cin.s, afim de •run v. É~. ;~ clíg-no de pt·ovidcn
Ci:lt' soht·o a · su:. YC riflcnção com a se v e ricl:ldc 
que a. lei ro'[ncr. c t•cchm(l. n m0raliü!:\cb pu
blica; pnra :l devida puniçno dos seus autores . 

C01·rondo no mcn<'ionndo dia o ~o csct'Htinio 
cb. di t::1. cioiç:lo na igre.i~~ n'l.~ltriz dest:\ vilh so 
v o ri ficou q w~ o bnchn.rol .José Lopo<: Pc:->so:t. da 
Costa. obtoYo 23 votos. e o Dt• . .Tos é Ev;l!•:sto ,Ja. 
Ct•11z Gonv<!:\ 18 votos pw<\ <lep11ta.do. Esie ro
:';ulta•lo fui in.;;orirlo na J•cspcctiv:t a ·t:1-: tr:m
sc.,·ipto no li\·ro de notas <1.1 e;;;ct·ivü:.• do paz 
dest ·~ lug:w. ptlbt1c::l.:lo e di\'nlg-n.do nost~\ vi lla 
e tr·an,..;rnittido nesta. eoru:wca, de mo lo <l no fui 
logo conhecido do tocl•J o districto. 

Entret:mto, foi. verifica io hoje ncs:a. villn. 
h :~o vct· si c! o falsific,~da. nqnella ::da alteran :o-se 

. · ·- :- ... . 

tricto ; maioria que perderá com aquella re
ducção a oito daqu~H<:l numero de voto::; do f.'an
didato. ~cu competidor. 

·Em taes condiçõ.~s, os abaixo assignados,que 
assi~_tüam a esta (~lcição, n.eLh vobra.m, e re-

• az·a1u a ver·1 caçao epu J 1c:açao aque c 
re~nha~o, o 1anç:uncnto da r:-spectiva acta, e a 
tr·ans(~ripçiiu des:a em uot~s.; vem denunciar 

(J ' • f ("~ • 4 • .- • ~ 
• b 

V. Ex.. em lJem da verdade :!a eleição, e da mo~ 
ra.lidade da. administr3ção, a~ digne de ordenar 
o exa!lle nes;,es livroe, poz· an!ori<.lado es
tranl"J.tt. aos i nterc~scs ooliticos dt:!sh dis
tricto, :dim d·~ ·:erifictcr • t\ o"'istenchl de tão 
gt·a\·e nttcnt:!do c descohl'iJ· os s.':\us autores, 
(\~vendo semelhante providencia ser tom:tda por 
v. Ex. ~ntcs dn. ~pur~1çã:.) g ·ral dos votos de-;sa 

·eteiç51l, no intuito d.') obstar, ftU') úsa :f.llsidade 
)l'och~l\ o el'l:'.!ito. c uc os seus :wt. r 'S ti 

ern vist:l, qual o de por t"'t meio angnwntar 
pela so1:lmo. dos votos das anthcntic:ts u. votac;ão 
do c:mduhto den·otado. c le\·~w a junta apu:-a-

, .n. . pu < r 
este mesmo dist!'icto, de qLtc fóra r!~pellido 
pelns urnas. 

crt s tl 11 ' • • 

de Vasconcellos, \UC!'\3-l'h~.- .. lntonio Pedro d~ 
Oliveira, m(\sario.-Joa21!im Jos; Pc;·e:.ra de 
Mdío, mes!l.r-i.o. 

lllm. e E~n1.Sr.-.Julg-o d!~ meu dever lc"ar 
ao (!Onh·~cimento de V. E~. 1:m :lcoutecimento 
g t·;wo, em sua naturez:l, c cl"sastroso em H!US 
resn1ta.dos, que n.c:d.Jn de 1:cr pr:1.ti.caclo nest::t. 
vilh, ptwluzindo o m:\ior a\n,rm~ em Slln popu
laç:'Io, pch immo:·olid~lde rtue o cnructeris~ e 
:tos sons nutoz·es. 

P~a ~t~d~ndo-se,no di"'() do cor<;cntc,u~l. igreja 
m~tt·i:r. desta mesma vill:l. ao 2 · cscrutinio da 
cl.:içiio para d :>putado á :tssernbléa geral lcg:s
lativa por este 3u districto eleitoral. o::; cnndi
dato.o; sol>re osrruaes I'ec:1hin :1 ,·o t~•çito do corpo 
elcitoz·[!l, a.lcan :li'am o secruint \ resultado : 
uac l'tal·ci J.1se LO\lúS ?<:s::,o:~. da Costa, adyoga.do, 
residente llt'l cidade r;o Recife, 25 votos ; 
Dr. José Evaristo <l::t Ct•ttz Gouven, medico, 
residente U{l. ci.da:.t') d•) Areia, 18 votos. 

moiro dos ditos candid3.tos :15 votos, em 1o~ar 
de 25 rru .: na dita. elek:Io obtiver.t do corpo clei, 
to1·ttl. e :to scg-nndo o nutllCJ'O de 8 votos, en1 
ve;.-: ·de iS, q1v.~ lh~ for;uu da.dos pelo mei'mo 
corpo eleitoral; altcraç1io fei t:t tão grosseira- Este rcsnltado que foi. imttPdialamento pu
monte, não só na mesm:\ neta, como na sna blicado pela mesa eleit:>ral. que constava da 
tr::~.ns :.: dpç~.:to, que á primeira visb s~ mani- acta lanç:1da no respecth' o livro, c transcripta 
festa. ·.c. no livro de nobs do e:::criv:1o de P•\Z de~te lo-

O fim de semelhante att-'ntado. Exm. Sr., é g<tt, pot· mim vis to c verifi .'ado chegou ao co
burla.:- o tri11mpho do ~ndida.t\.l D:r. José Evn- nhecimcnto de t-Jda a população . desta vi!h _e 
risto da Cruz Gou\•Ôa, que com os 18 voto.~ qnc \desta comar·ca. e :espal!1ou.-se por tod.o o dtstn
obt1vera, alcançara. a maiori:t de votos no dis- c to, de modo que, reunido ao· r.~sulta.do das de-
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mais clciçõP~, ee-::-tificouo tt·iumpho do candi
dat , Dt· . .José 8Yarieto em d1 ta elcic:ão. 

EntJ·danto. não tendo sido recolhidos 
<l!a. 8 ao are h i vo d:l. mun :cip:tliltde os 
da m~sm:'l. ele:~ão con;o o deYCr:l ser na 

do-se a pabvra -vinte pa1'<t trinta c ~npprimin
do-se as lcttr.J.,; dez, .:.rcced(~tes a oito; ilc~tnJo, 
por sc:ndlumtc faisifica<;::io, o pt·iruei:o dos di
tos candi ia tos ' com o numero de :):> Yctos, c 
sendo reduzido ·· a 8 o~ \'o tos obtidos pelo se-

0..: ... " :~ .. ~ 

;-:;itei para somelh:.:.:1te fil!l :1.0 se~t·Gtr.t.:·io d<1: r:n:_sa. Os abaixo assign;:.dos. protestando contra tão 
eleltoml; qu_e n::io sattsfe7. u m1nh:: !'CfJUlSlÇ:to. J auda•:io;;o proccdimenLo. vóm respeiio:5aJU·'nte 
l)Or n .1o tel" stdo encontrado n~sti:l. vllh. om ra- _ ·. .- ': ; ;· ·- . ~ -• " . ,_ . _ 
zfio de éc:J· fci:u uma. Yiag-::·m para a. cid?.de cb sidencia, em bcn; da. tlli)I':Liidade puiJlÍ. ~, pro
:\ltiotll:lll ~u:~pe. videnC'ie em o:·d1~m a restubelec;}t· a verdad1j ,.la 

Ago:·a, po:·dm. ,_:hegou !\.•) n1eu conhecimento eleição de~t:t Y lb, fru~stt·:md? dcst'at·te o. plano 
que aqudh:l. o.·.~t:\ :·ür:l alterada, ucm. eowo a . "e ~tdvt ·rs:tt'lOS, qu~ n~o treptcb.m unlc a_ 1n::u1o~ 
sua tr:1.nscr·lp0:zo : e:ne~Jou-se grossc.u·am~nLü 1 l"alrt''·d~ de um:~. f:ll:okd :de, pa1·~\ clà~ tn.nupho 
<'- yota:;i!o clo:5 dou;; caad1dato;;: l.M.ch::_:-0L .Jose Lo- 1 ao call hd 1to, :• quüm a::; urnas -::-.;•pelllt·o.:u. 
pes Pes;;o::~. d t Custa o numero de 2o vo o~ que t Villa <le PJlõ,·s. 2:3 dô .lt::neiro de 1B85.-La
~:lcanç"n do corpo eleilo:·:ü paru 35 votos ; lltlc rJi,:lau Horrencio Cab1·.d de Vasconcellos. eJei
não lhe foram ia los. e nrcm pod::.. sel-o em ra- to:· e mes~1.río: Manoel Lucas de s~1uz:1 c Silva. 
~ão do nnmct·o Fmi tudo de 2:) dos eleitor ·s · .. · 

·adeptos ú su:1. candi(bLora: rc !uzindo-se :~. vo- t.la Costa. Barach!·l Joilo Atron,0 Je .-\lbuqu8 r
raçào do Dr. José Evadsto da Cruz Gouvc~. d·· qU''• Francisco Xarier Pct·ci,·ada. Ctu:h:l, Ma-
18 votos_, qne :.lcançou 

4
d? eleitorado :1. :-:, !'J 1 e riod llhrcdlino de l\Ionez!_~s. Frunc:isco d:t Cu-

" ' ~ .1 •' • ' nha. Ribeiro. ~\ntoni•> P(:dl'o àe Oli,,eira .. Toa-
dos ele i toi'CS ado ntos {L :ma candidatur:l, I q uim Saln5tja.no Pct·cit·a de l\lello. :\ t1tonio 
comparr:ccl·am e vÕbram~ 1 Pio d~ \'asconceil_os .. José Ign::cio Pcrei:·a de 

se :-...·ha consmumaúo. ·e ~~ sua ?::-ova. se p:t
tr:nteí:~ da,1u,:J1e;; livro-=, o produzirá o efloito 
que os seu;; autorcs~tivcr~m en1 vista, qual orle 
contraria:· :l manlf••stayão tb vonble do àis
tricto. elegendo o moncicn:tlo D:·. José · Era
ris to.· ~i V. Ex.. nfio St:' (tigna.r com n. :;1:::1. 
co::: tamad:.1. sn!icí.t:;de em bem da. cansa. da 
jastiç' e r.a mo:·::t.lidade •li) governo, de qttem é 
digno d :·hg:ulo. m3.ndar verificar sem•·lhante 

: ) ~· . . 
pot· u.utot·idade estt·.:nh:•. aos interesses politicos 
deste mesmo •lis.tric to, o que por este meti vo 
gar:•nta ~~ ~i·is plena confianç: ~ [L um c outw 
... ;1.t o;);_; Í•!CO_ o me -:mo. 

O ftcto é gra.vissimo. o n. ser abai~don:tdo 
peb. ad!!.!i!; ist!' çfiu (t~L provincia, nenhum::.t 
confi:.wç : insp:.·:trão jám~i:'> os tr;tb:1lhos d:1s 
mes: ~:-; deit:)J'a•:s e de-trnid, cst:m.i a garn.ntü~ 
ào no\·o systema el<'itora1, que os pod8res pu
bEcos têm o 'l'·~:<!i' de mor:-.lüar o m:mter. 

Deus guat•de a V. Ex.-Yilla d1• P ilões, 12 do 
. hneiro d,~ 18::i5.-Illm. e Exm. St·. Dt•. Antoui:> 
S::IJinu do ~Io11tc, multo digno p :·e,.i dente .-!e~ta. 
pr;>Vinéia.-0 pt·esid<!~:te d.~ ~:amara, Chds
tiano Fr•_:.í?cisl'O L ;;is Fiallw 

);'. 4. - Ii1ms. e Exms. Srs. pt·esidente e 
ruembt·os d.ajuut>:. apuradora do :3o J istricto.
Os abaixo assigna.dos, eleitores da.]Xl.rochia dos 
Pilõe;,:, da comarc<l d e Atêa. tendo com are-
c1 o e vota o na eleição, que ·no d1s. 6 do cot·
J'ente se prcceden n.e<; ta villa, para deputa lo à 
Assembléa Gerd Legislativa, c pres~ncbdo a 
apuração dos votos, dos quacs 25 r ecahiram no 
bacharel José Lones .. Pessoa. dll Costa c ·18 no 
Dr .. Jos~ Ev::wisto ·Ja Cr-uz Gouvêa. candjdatos 
a dita r>leição, v~m t1·azer ao conhecimento de 
VV. Exs. que s~melhante resultado for.,, pos
teriorment·~ , al terado por ml3io de uma gros
seira falsificação feita, não ~ó na respectiva 
acta, como na sua transcrip~iio no livro de 
notas do es-:rivão de paz des ttt villa, emendan-

.AntotÚo das Neves. l.<'rn.nciscu X:wict· Pinh••iro. 
Jo:u1uirn José Peréira de Mello, .Jo.só i\lnl'ia 
Cn.rdo:;o de I\Icllo. CHrlos Deodonio de Souza. 
!\lo;·eno. l\I::tnuel Gomes da CtHÜ:1. Mello. mem
Ln·:) (b junta apuradot·a; .'\ntonio Thim;>teo de 
Queirot., mem.b;·o d:.:. junta; Joito Antomo For
rcir:J, secret<!.l'ÍO. . 

3° DISTRICTO D.\ PAB..\HY!:.-\. 

lt> COUJ!llrRSàO de verificação de poJcres. 
Eleito deputado pt'~lo :)o dislt·icto da Parc1.hyba 

por h:1.vcr r~nnido em meu fa...-or :~ n1:1ioria dos 
Sl;ffr::~.g-ios dos eléLOres que comp~u·ec!" t·a.m :i 
eleição. (j ue, em 2' escru t init) ahi s<:~ prucedeu 
em G do Janeiro ultimo, pel.J 11uc UH! foi con
fer·iào pelajantt legalmente consti tuid:o. o res
pedivo diploma, e 'lue foi 1wese11te á. c:~marn. 
dos senhores clcpnrudo~. venhQ cxpôt· ú esta . 
illnstrndn. commi::;>;;(o as razões Y:tlil)sas e pr·o
ced,•nte•. :tntc a.s QlHte s ···de to lo ina.':•~itavd a 
contesta çã:.> feita i)e}o meu illustt·:~ conten!ot·, 
j :i r;eb nuscncia d'-· razão plau~i~rcl, j:i pela. c:l.
l .•"?ncia dr> provas seri:ts e C•Jncludentcs. 

P1·etendo a com pnnba.r o mr~u ill ttstrf\ .:ontes-: 
ta.nte no mr. lhodo a !opr.ado em stta c~posiç:To. c 

· or isso dr,ixo de. des·Je 'á a r ecinr o :tpcl 
qu<), com o titnlo de diplomtt, lh~} UH·a dado 
criminosa e illega1mente por uma imagt:1o.ria 
junt:L apuradora., sem p:·e~idente e com o qual 
se apresentou na camara. dos senhores le.pttta
Jos; entretan to, :' g-uardo-me para analysar este 
a cto frauclulcnlo. por quem tanto imagina frau
des nos outros. p~ra qua.ado tiver de me occu-
par da apuração g eral . ' 

Dou-: são os collegios eleitora.es atacados por 
meu illustre competidor em sua contestação : 
Pilõr>s e Triumpho, affirmando qu') naquelle 
não houve elei~ão ' por te1· sido feita p erante 
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me"a incompctent(\ , e, como isto não b :1stasse.j1)0rtante; terceiro, a resignação do contestante 
allega f(jlsificação no livro da~ ac(a.--: c sua t1·ans- ll1io u5ando do recurso legal d·! levá!' o ;;: (;u pro
crÍ{>ção no tocant~ :i Yotaçi:ío obtida na elei-_ testo ao cart•Jrio o:t ú qualquer autt:rirlade 
ção de õ de Janeiro, e n r:sta tambcm ·não locab; quarto, -finHlmeate, os termos cru r:1ue s:.; 
houve eleição po1· ter tido logar em urna casa acha conc(:bido o mesmo protesLo; d•1S q:wes ::ce . , ~ . . . . 

mat1·iz, n é1ual. pur e;,;br cru ob;-as, n:J:o podia 
1)rest:•r-se :1. semelhante fim. 
• Procura o illust1·c contestante firmar-se. em 

p1Jio os seus 3sse:· os, ncs c.ocumentos de 
n-;. 1 a 22. que ofietC(!-PU. _ 

Em face dc\S ra~õas prúJuziàas e dos do
cumentos r1·efuta~·0is quo exhibo se couvencerã 
esta illus trado. commissã:> que a contesta<:50, a 
que respot!do, na,ch mais exprime d_o que :1 J•ai
x~To c o despeito dt: um can .id:tto qúe. t·epdlido 
das Ut'll:.ts, n:io qltet' se conform:J.I' com a sua 
po;;içG_o de yç• nci io, r) 3-pparec·~ c01ivicto da 
fraude por clle mesmo praticada, tentando 

marn .. 
Dc,ejo '-er br0ye em minlw exposiç:To e por 

is~o ~·ntro no as• m o ·: ·· 
com"çando p<~b paro ·hia do 

Pilõ ·s.-Nesta p:1ro ~·hb C(:rreu I'eg-n1armcnt.:. 
o proc0s,;:o eleitor;1l no iv esé:rutinio <:omo no 

jú sob a influencia da .. imaginaria \· ~~i;:ç:io das 
actas que se diz t r tido lognr a ~l, tres d:as d·~
)Ois. 

Não t!cvo p:: ss:: t· aàiani:e sem c:h:.-.rn:•r a ~~aou
çii.o -la illust!'l'lcb co:nwissão pa.r __ , o t1e:-;em
b:traço coru que o contest:Jnte o1Te1·ec' os seus 
docurnentos ns. 2 e:;, r1u" são publicaçur:s em 
jomaes d~1 seu partidu firmadas pr:r S . Ex. 
: P::.· a provr::1· ter nlc:tnç::tdo nr.Jsta clei<;ão W 
votos m:-1:sdo que con,:;ta daacta e d::_-, 2:m:~hen
ticas, e qlle f>Stas li)rram posteriorment-, fulsi-
ficarhls olicrc:::e o t·onte·t~nta: -

. 1 · --ixa o e comparecer quatro 
mes:u·ios foram legalmente "'ubstituido-. pela dia. 20 de janeiro. 
·r d 1 " · 1 2·• Para cxnlic::r tão fla!!'r~,_nce · contradição uo>:ign<lÇão e outros tantos,, eitor·~s. ;ett:l l)t o • ~ 
me::at·io presentr> :Manoel Mat·ia d<~ Sil v:1._. t junta o conte •tnn te o dot:umcnto n _ 5, novo 

O::ti\•e ne:; ta eleicão uma maioria de 27 volos a.t testaJo gr:~;ioso do U1" Slll0 pt•esdelltt~ da 
sobre o meu contestante, cwe, uma vez conhe- c:lm~tr~ aHlrmn.ndo ter .Yindo ú cam~J·:l. ::-muni
ciclo o result·1do da eleição: im:1ginou inutilisar cip:ü os livres (mesmo no plur:.ll) em que se 
a nUudicb tn<lior·ia~ al!ega.nlo contra. o p:-oce :so, lançam as ~tct:ls da pnrochia. . 
..-icio dr-• org-:tnizaçiio de 111 .. sa consistente em 3. '-' 0.:" doc. ns. ô e i, duaspequen:l.s t ir:1.sde 
uma subst~tu!ção a.dra le p~:1nejad 1 e ex<~cutada. p<!pel que ser- preten~e. t0.rem s~do . e~c--iptas, 
para ,_~onstltuu• mes:L unamme · prompla p .. r. • • 
que fosse neCt'l"'s~r1o; c ljue eff:~cti\·amunte ei'sa pelo tnbdlião publico de .A t·ei:L, nns quacs se 
mesa posteriormente á Ghieão fizer:·L uma a.lto- indicn. a YOtaç:io do colleg-io de Pilõüs, pelo 
ra ão 'rr:;.ndul.;nm na~ act~s· e authentic l-" · _ modo por que coll\·em ao contest!!nte . 
tOJ':• cs p~ra rechtztr •~ S os votos do illustre con- Qu:m.lo m:>smo t~es not:-\s sejam do r:·.')prio 
test:J.ntl?. <: elev:a· os meus a :)5. punho das p'"!s::;o·•s .-.. L[Ue se att1·ibuem. uad:l. 

Pat·a de!Struir a pt·ocelen(~i:• da acta, qufl é pt·o\·am clla:s a. f:wor do contestante; 11 1~ por
pct·l'eitnru(\n te correcta. o sustentar a sua a.lle- quo não tt)~a data, nein notil. :\lguma r:xljlic:\
g-nção de ft·audc na substituiçã f dos mes:1 rios tiv:t quo deixe comprehendct· qtte quem :t .. ; es
faltf_!SfJs olle1·ecc o contes lantc tres tio<:un.1entos crc\'cu esttw:< convencido ser :t•tuelle o rc.;ul
pNú~it:uncnle nullo..;: primeiro. um protesto a"- t:1do du. clei~-ão; b 2' por·ctue não scnrlo dat:tufJS c 
si:; na :lo pol' ~·~u fiscal, da tado do . ia ch eleição. não ha \·cnrlo out!"O m:~ i.o d r! se verific:tl' crn q uc 
que alll:·:n:l. o coni;c,;ta.nte to1· si lo apt·csenra.Jo teUl\)O e log:\r fo:·am. l:tnça.llM, impos,h··!l ó 
:i ru.:s:1; s 'gundo, um:L publient,~ão do contes;an- fo1·mur jui;~,' do valot· vcridi,~o que 111 ·s dav:t 
te im·el' ta no Cr;Hs~i"ba(lo;· de 17 d~ J:~ n~' iro. qnem os escr·c\·0u; 3° c portlue sendo pe•.jU'!n 'IS 
sc.!_;nith ch officios dos mesarios :mbstituid11s, tit·as d0 p:qv·l, apru·auas de modo ~t deixat· só
da.t:lda do din. da cl<Ji~!10, sern quo conste nem mt>ntt~ :::.s lettras conv ·nil}ntes aos in t~·rc :;~s elo 
se atfit·we d11 modo :dgu11t nu rcfe!'ida p·!blica- contest:1nte, ó bem possivel ~'I IH~ s~ja. uma. parte 
<;ão se eifl3cti\· ;mente foi ella entregue na se- ! de urna. noti:·ia em que os communicantes fi
crct::u·i:~ da presidencb; terceiro, o Jontal da gur:Jssem as dttas vcr;;õ·>s sobre o rcsulrado do. 
Pa.toh1 iJa de 20 em c ue sere roduz a r.oe•ma el1'i .à i!-., · 
pu .. tc:· çiio. São tão fr·ivolos estes documentos suppt·imi 11do a parte g uo continha. o r t?stdtado 
que ab~tenho-m() de entrar na sua apreciação verdadeiro. ofl'ercce sômente aquelb. qnP. lhe 
por.-! no enuccial-os é já demonstrai' a sua nulli- convem. Esta consideração que a respnito da 
dade. ti1·a que s e diz cscl'ipt L pelo chefe rle policia, 

Que o alludido prote;:;to ó. um::t invenção constitue uma presumpção accita:V1'1, corn re
ex j)QSt factwn, talvez mesmo no dia :31 de lação a outl'a :fi ,·mada. pelo tabellião Ca ndiJo 
JanP-iro, dat~1. em que é reconhecida na. capital Fabt·icio se Hggrava e acentúa. com a declaração 
a firma. do seu signatnrio prova-o: primeiro. o do contestante, .que affirma ter sido elb. reti
completo silencio da act:J. a tal respeito~ ~egun- ra.dn. de unHl. carta do m11smo tnbellião. · 
ào, o mesmo silencio no--celebre officio dos Por~1ue motivo o contestnnte em vez . de 
mesarios contido na publicação do cont"Sbmte, juntar a -carta lace1;ou-a para offerecer della. 
que não podia omittir circumstan~ia tãq im- um fr:J.gmento?! Nã:> seria para desligar as 
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pala.vr·as contidas neste fragmento dos seus an
tecedentes o consequentes, e d~te modo pol-as 
ao se:·dço dos :.;cus interesses 1 ...-

4.o O d :comento n. S~ ãttestado do secrP-
tarjo da camsra dos Pilõ"s nffirm<lndo que a 7 
de .bnc'Ú\l VINI. a ,·otaçan uc lt-; \•o os p::u·:~ o 
contc:sbnt-=J na occa;;;ião em que bnçwa fi. acta 
dJ instaHação da crmara mrmi~ip-tl ela villa ~lo 

. - . ,. . . ... 

falsificac;ão dos livros, ao pas.;;o quo as testc
:nunhas qun, depoz·?r•::uu na segunda assentada~ 
no cli:t 27, depois do cs:ame, fa?.·~m uecbrações 
inteiramentn a.ccord· s com o mesmo exame, e 
procuram ligai-as à f<1ctos e circum_stancias 
n.utet·lot·cs, que. s1 o'sem ver•t:t etra.s. -ac cer o 
n:lo podiam 0sca~'ar ao conhecim·~nto d:1s outras 
test rnunha:;; ent.rr)tanto o contesla!lt'~ mali-

sorvido p~r:t a eleição d·) di;'l. G; este c1ocu- ctmlent·.s. frt. prececht· ao exame~ qn': fi~;ur<t 
rnen to nã•J p~1s:;a de urn attestado gracioso o sob n. 11 o inquorit > sob n. 10 colloca.ndo de 
estú em contr;J."iç:io com a. allcg<"Lção da oc~ul-. p . rlw~io sob ns. 11, 11 ,~, 1Z c :13 : nas porta.
taçã:) ele b.es livros no pod'Jl' do s ' cr·etatio da l'i:ts ,, duas certidõe::; manrla(las pass:-tr· pelo 
mesa a f~ o dia 20; 6 :1inda contt·adictorin. com presiderü:l da eam:l!';1 munici1Jal, Q pt·oprio 
:1 decl:tração jnra•la do pres~d~nte da e:un:u·~ em ChriSLlano Fiallw. 
seu dcj:oírnenit) no documento n. 1:'.1 do c~Hltes- 7. 0 O do~:r!Jleuto n. 4.jl1nto á acb da arm
.tantc, que :durma quo o livi'o foi ú c:'lnwra r·aç:Io em Juplicata qn0 deu rlip.'om(~ ao cont~s
p:na tirar .!ell· lllodr:llo da at:la ch inst:tl~aç?io. t:tnto. é a dccla.r~tç;io de votos c1~~ 18 eleitores 
a asso ··ue o attcstac1o c:n , ues~:io tlit. <tlle o em data tlc 2:) d ·~ .Janeir'l cn·t.~ firm:1s não cs-
mesmo lí.\'1';) fQÍ p1ese!1tc p:u:1. neUe ser lan<::<d.t tão :'!equ 'i' reconhecid:ts. Dando quo sejam 
a ~era d:t installa<:Iio.A Ye:datle é r rue o livro 1hs I reaes as :l::;.,ignatura. ~, e:::se doc runcnt•l nada 
:1cta:: el•!i to;·acs n:~o foi. :'t c:t1u:1 r a S!~ll::!o no rlia valo. S: val0sse d_ecln.raç~o de vows con t:·n. a u-

actas cleitor;1es par:t mod llo <1·: acta Je in~t~ll
h•;;io de C;tn:ar;:~. municipal, ~ruanto é inepta a 
d' d?.r:1çi'io ' ro contr·:u·io ao secl'etario cb mes
ma canur:t. (h que o livro r1as acta:::; eleito:·;:~. -s 
''iert\ ,i cnmal'a para n ·:lb St:Ji·lanç :cl::l. a ::~c~a d:t 
i11St~•lbçiio cb. c:mw.ra. 

5.0 O doc:nnento n. ~\ ])i,;:;·io da J>((tall!/la 
de 10 do .Janeiro, qu ; nada pro·.-:t poi·que, pl'0\':1. 
de m:üs. De ce1·to, si na. ptlhlica~,~:{o ahi f~.üta 
di· se como resultado tle Pilu"s 18 e 25 votos, 
tambem s<J di na •1c Polira La•;rarl:.t 18 e :)0, :a 
de Picd1y 12 c 40, JtU. d.} C'uité 25 c :30, qu: :nclo 
na real:cb.cb o 1'2Snltado foi o segnintl) : em . ~ . - . ' •"'\;"'"\ 

•J , 

La>-r:~cb 18 e 20 e 0m Pilvo> S ~~ :-)5. 
Si e.st:t pn bli , ~nção proc<:·d·ê SS·-~ pai·a in v:tlidar 

Pilõc', t~mbem doreri11. nroccdror para. anulhr 
Pieu by, Pedra Lasrada 0 Cuité. 

G.o O docuwento n. 10, depoimenl;;:1 dt:: seis 
t<:stemnnhas rerrneridas c ofrerccida:; pelo con
tc· stant~. rrue ele mà fé procur·a na s::a cotlt' ·s
tn~ão faz .·r· cr r:r que foi no pt•o ·odim-:mto 
ex-otücio üo cbef·J d·~ políc:"' poe orcle:n ao 
p1'e.,:dent • da pro\·incia ; m:1s q uc n:t r·cahladc 
nad;t rn:d . .: vale do qun qualrrrlet· outra jus li fica· á·) 
com te~~('tnnnha.; ind;ca(bs pela propt·h p::ne. 
Conren1 notar '!ue figuram coa!O tes~""mtmhas 
ne . ..:s::t. j11stifrca.~~ão o presi.lcntn d:t eartlat'<l. mrl· 
ni~ipal. Chl'istia.no Fial:10, qu•J é o mesltlo qn:) 
pr~:swu ao co!lt"Stlnte o .~ attestados gracio:_os 

<:> • ' 
Yirginio José da. Cuuha, cunh:do do mesmo 
Chrisriano, corno declar;t este no seu depui
mento; João Bapti~ta Florentino do :\.lbuquer·
que, que e :>ecretnr :o da camar;l municip:tl n 
prestou ao coalestantc o a.tt·)~ tado, quo fignrn. 
como seu <locnrneuto n, 8 ; Francisco daCunha 
Rib -·iro. vereadO!' que pr•~stou ao conb~stalite 
v 11-ttestado constantr; no documento n . 4. 

Ha uma cit·cnmstancin. importante a notar-s::l 
nesta justificação, c é que as testemunhas qtlC 
depozeram n t Primeira assenta:la, antes do 
~xamc dos li vt•ús, nadn. dizem a respeito d ~ 

n:tttlbuco, as q uacs r~.fin'll for.au despr·eza.das 
como ll'~\'·?m S'~t· a; presentes par·:~ p·cval•~cer n. 
actn, •'[tl '' t •'IJl fvri(:l. de <'SCt'Íptlll':l. publiC:l. e U[O 
póJc ser invrlidad:t por um:t dochr<v;i'ío ulteriot· 
de ll!H::l. d:1s p:1rtes em sentido contr.t:·in. 

Relev:::. nccr·,~ :;;c~mtar q Lie :t part·: final d:,ssa 
representação que se refere ao m·1do por que 
foi feita a fa.lsifiç.açã~ está ::ccordc com o 
exame de 24 de Janeiro, requer·ido t~elo contes
t:lnte, t'az CI'DI' c u•~ ella é antedatad<t attendcnd(}· 
se que antes claqu~lle exame j-{mais se fallou 
nás alt ·'raç.õcs nolla des~riptas, que de certo 
não for·u.1u prrp.ar:vbs p!tra o allndido c::s::ame . 
, ' 

docnmento não foi apN~entado ü. junta apura
dora e figur:1. sómeute nesta ficticin. apuração 
do contestante. 

8. o Doc:umentos ns. U, 11-.-\, ! 2 e 1:3, certi
dõ :s du secrot<trt<J e do pot·tcir·o da Cl\m~ra d~ 
Pilões tendente,; a provar que o lino dns actas 
cunserV<)u-se em p(lder do sc.:rotario cb n•osa. 
dcitot-;Ll :üé o di~ 20 de .Ltnciro. data em que 
foi re·Y•llüdo :i camal\"1. municip:1L 

~cr11 cont<'st:~r •'sto fado, rptc é rc:\1, pois 
elfcctiv~~m -··ntc o: liVI·os tb o!··içi'io f•J t' :m en
tregue-. :10 presiclcmte d:t c:'l.mat':t no dia 20. ús 
8 horas da rnauh:i, n:itJ se t•On1preh ronde qu:tl o 
abnncc qnc lhe pr·eten•le tlat· o cont·~sl:mtc. que 
a.lhis d1irnu ter sUo f!!.lisificnção feila no dia. n. 
E' ~ r:·m di!rnu de nota uc os do .. umentos: 
li-A e 12, quo são por·tarias do prcsidont~ da 
cam:tr-"•. uppar-·çam f)tJl original entre os docu
rur)nt:)S do contestante, e ainda ll n~ só no dia 20 
de .Janeiro, quando já os Hvt·os estav:1.m pre
sentes. se lembrasse o presidente <la ca.mara 
de b tixar ta.0s portarias; pr·ocedimen:o ex.:.. 
offi.cio i'Jlle de,,e ser empregado a. hem do ser
viço publico, mas na. hyputhese clara o mera
mente officioso no interesse do contestante. 

0 documc1Ú0 n. 13 tem uma za parte em 
qtw o secr·etario da camara ·que o subsct•eve, 
diz que, ao serem-lhe entreg11es os livros 
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no dia 20 de .J~>.nei:o, estavam allcr:l.!l .!S :).S 

actas. 
111&1 se c::wiprehcndc r1ue ero assumpto 

tão gr;1vc. perguntando o p·~t:cionario nu 2) 
qu~>~ito ~i a a::ta cl:l. eleiç.ilu ao s·.•r re:-olhido 

qual ~>e verificou ba.Yí!r allc;·ar_::ão n•1s :;ela;; 
da clei~tio do G d! Janr;i,·o na !JUI't'.l em 
que se refere ao re .;ultado d:1 cls:çã:>. 

Não contesto a procedcncia dr) exame das 
neLas. o.~ livros f••raw presentes a o Dr. 
c h '.:f e ,~e policia, já viciadt;s , e n:'l(J s·~~r
prendo isto desde (filO o plano já era muito 
conhecido, e clles tinham estado dtm \lltC 
4 di ·.t::; no poder do celeb.:-e presidente da ca
mara de Pilões, creatura. dv ~_;ontestaate. E pot' 
contar eo:n este plâ.no e coub~cer a fOl'Ça J. ~s 
seus auto1·e:;;, foi que o socret:1rio d ,t mesa elei
toral os mante>e em seu poder at.é o dia 18 de 
anerro quan :) os remet cu <lO r . . JulZ rnllnt

cipal do termo. que os tiriha requisitado para um 
ex:tru~ rP..que~i~· pela. P"'O:uoto:-ia. publica . . Uma 

' . 
estarem os livros p:)rf.:li t 1s, e a s a elas limpas 
de qualquer Yi ..:io, o secrotario da mesa o ~ rc~o· 
lheu, no dia 20, ü c~uuarn. municipul, rompendo 
o propo ,- ito em quo estav.1 do só os entregn.r :'t 

a junta np : : radora~ que cle,·ia r.;unu·-se n o 
d ia. 26. 

Neste m'\-:n1o c·x:unc a.s reSílOStus t'I:)S jo. \-Jl o 
10° qncsi tcs t?ompr.:mcltem d ! ' t.J,lO o ponto a 
cn.usn. d;) ~ontest:Jnle, so:Jre tudo attoadendo-so 
a que •.1 1° perit.:o ú irru·7o do e •~l chre prcsilcntc 
d·1 c:un::ra dtJ Pilões. Rt•sp:md •ndo no 9v que
sito dizem os peri t•)S : << que no ih· ro d::~.:; a e tas 
a l•Jttra. T e"t:"t nrn pouco a ·; ima da linha~ que 
o R p:lrcc • um ,., e que o A t.~m uma. pequena 
boJ•ralura , e n'l livro ern que ns tà. t1·a: :a .~ript:t 
a :.. ;~ ta u lettt•a A está e:ncndad>1. c qu ~ ess:t~ 

:-<' o , In em uvi n. o a gar-1-:mo .") 
sómcnte gu:lnto ao livro das acta.~ , segund) a 
opin'ão do 2° c :3" peri to :;, e qnanto ao 1" perito 
a~ emcn las em arnbos os liVI'OS põem em du,·ida 
os rcfe1·idos algari:-;mo '· )> -

S 1ndo as palavras t;·inta e citl.co o ponto 
essencial da que~t:1o~ de~d.) que cllas póde m 
ser Pf>Sta~ e m duvida n o livro das a·~ tas, c o 3o 
bvanta. uma duYida sem nada. affirmar em sen
tiJo contrario, não vejo ra.zão para que o con
tes tan t "J se de3vaneça to.nlo c:>m o resultado do 
sm exame. 

Ainda mai~, respon :londo ao :::o quesito dizezn 
OS pel'itos: « ·.iue as lcttras d.tS Cmen.:i ·S do~ al
ga.rÍ~lll::IS siio .:iffer :ntcs no talh') e f~ição da.s 
dcmars lettr.:ts da acta e da tt'a.ns:!rip ;:1o dcs'.a. •~ · 

Si .!l ;u-~sa,, co:J.lO ::dfirr?l o coutest:ulte, foi 
\1 o ' , 

para o CJU') fos:,;Q accessariot e d~pois do assalto 
{~ mill"iz falsific::Ju os linvs r1uc occttltava em 
seu )Odcr >at•a ~'l.llcr:tt· o rcsult::.. :o <l:1. clci iío 
<{!IC Juister lta\'in. de lançar ;;s alte.raç:ões com 
l·ttra dill'ercnte? Só ao (·ontcstrtntc ou seus 
a:nig-os que não tinham o secretario o o escrivão 
par.1. fazer a. emenda com a rnes:na lottra podc
r :a s :r fot·çaclo n. f 1.el-a com lettra diífe:·ent-~. 

Ao U ·J r1ucsito rcsp:m·!eram os peritos: ~<que 
niio podiam responde:' :;;i · as alte:·:1çõcs cr:1.m 
rccon :cs oa ele muitos d:ns)). 

No poalo em que estavam C!llocadas as cou
sas, div: ·rgindo o est.n.do aclu:ll cbs li\'r,1s da-
ill C m ffllC CSI.:l.Y::un cinco lf!.S :n1 ng púr 

occa.siiio do 1 o cxam ·, em que o,;; p ::ri. tos pe
remr.to:·iamcnlo d··clnr:trarn corrcctas e lim.,as 

• I '. 
' . 

quesilo w ·n sumtna importanc:a. para o dcsco-
b:·imento da. ve:·dn.de, tanto mais q uant·) um. 
d-:stcs perito:> de~larou fJUC ::s emendas e r;t•ut·a~ 

1es parc (:1am recenle5. 
Pot· e~t·l suc : in!a analyse ,-&-se que iv:nbum 

valoi' podem tet·, para invalidar a. cl3i<;ão dos. 
Pillícs, os documcn tos ofler ·cidos pelo con
tesrantc. 

Q:1e a reorganização da rn.;sa. olciLoral desta 
parochi::t foi feita com toda. re;ub.:-ilade, está. 
r·xhubc'rantemente provado p:;la acta., que não 
s:Jfl're impugnação séria, e pela informação 
prcs~nrl~ p)b. rne3ma :nesa. ao p:·csicbnte da 

p :tblica noto: i o dado e que não· póàc s 'r séria
mente (•Onlestado. 

O contes t:.1.0& ) affi :-mn. hoje ai ntlu, <'o mo já o 
d ·sse na i:npt·ensa con~ermdora da pro\·inei::l, c 
se ve dosj orna"'S que j11nton sob ns. 2 c 3 , qu~ 
a ;; a ctas de Pillões for,,m fa!sific:.:das no dia !1; 
entrcLanto, jà 110 dia 8, J'eunido o resultado 
elcilor<tl do toJo o distrido . o Di·. Sá e Bcnc
\'ides tele;t•apltou p :tr<\ <\ c~'pital, ,,ünunc:a.ndo 
o lJ·iu:upho l iberal p ·;r •Jrua tna :oria dt! 13 \'Otos, 
a. 'JU ·tl ··O:lopl'ehcJ"dia o ro -;ult:t !o d21. pat·ochin. 
dos Pilões, que, a gr:r ariu ~·Jle que pretende o 
cvnlestanre, l he dada o triump ~w po1· !"CL·J vo
to '>. (Doc. n. 2) . 

Nes te mesmo dia S. na vill:i d2 1nlepenJen
ci 1, fazi~.-se mani~estaçõcs publica .: c restas 

S i n2ssa. vill a. no dia 8. j á era pu" :lico o re
sultado da eleição d \ Pilões , d ! mo:1o ;1 já. s ·~ 
ter combinalo c prcpa1•r.do f.;s las e p:ts :eiatas 
pop11lares , com 1 :-~ ccit::tr :1. all<'gaçii o_do cont 'S
tan :e de ter sido falsific~d~ a. jCLa n :.í d :a !J. 

A vcrdad ~~ é quo as duas allegações do con
testaatc contra est .t elei r,~ão. r e\·ela m dou ~ re
cur~os fraudulentos, po: seu~ . a migos empre
gados , pa ra inutilisa r a rcspcclivu ,·ot:•ç-ão, uma. 
vez que a m~iot·ia·'lib :ral era man1f·:•sta. 
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O 1° f1•i a.fastat• os m ·s.:l.rio' con"et·vadorcs 
11~1. sup~o,;i•;iio de qno em f:~.: .~ das di5posiçlícs 
dos ar:s. J.)U 110 doc. S~13 cJ."- i:3 d·J ,•,g- :sco 
de iSS! :l. sua a:.1se1ci:.1. i.m;•ort:J.rt:t a. im,lossi
uilid:td ~ ele eleição. e is~o s:~ \'ê d~u·amenw d~t 
A·~ . ' , , o-. ·"l -,r 

o dia :?.;) de .L\.n~it·o o;: livros em qu·~:;iiio esta
vam. pel'fei to>, S3!U vh·.io. n-:m altel'<~ção de 
esp ~ ~ie a[g,Jma.. o t!UC ,·, aind:l. cÓrl'obor:Ldo p~!lO 
a.tt.-;sl.ado do Dr. j 1iz tnu 1icipal qu~, tcrdo pre
si(lldo ao c:s:anv~. declar·a ,.,:u\.1 .i ur<JHl":lto tror . - . 

Fal\t~~n l:J isto, paqn~ o ;mie·; ~ue.::trio ti:;e.t•a.l m Jsn1.:1 l_eatr de que t!s·u·~m os peritos e te~te
pres ·nt• cump1·in o stm de.-e:·, f,z ·mdo a. s~tbsti- tr~u~1h:1~, e não te1· eu.:onL·aJo nelies ra::;ut·a on 
tn.i :to no~ rct·nws le:;ae;: e o r<•stlitn.do fina.l d:~ , new ato-tun. Doc. n. 9. 
clc:it;.ão f 11 ftt:u ~iO c.o ttestulte, :tppe 011 e te' "\pez:u· de t:JJ ~s :~ s:>: . .:; ca.:ltelas o plano, l'i'C

n:tr~t , 2 ·, ;'ar:~tLlo const;11' qnc •. btivet·a •tl \'O~os con;;eu:rio n iai.cia lo n::-.s publL~ .-. çõe:; d~t im
ilcsta n:o:o~hi:t, e que a decla.raç<'i:J da acta tJin pt\~ :su. •cousC!'V:;dot•a. n! capital, roi le1•alo ~-~. 
sentido co:urario era v res~iltado .1~ uma f:.llsi- etf.;ito c os lin·os r ·ct;>lhi.tos iat:1 ~tos, n t c;l
ficaç!io. m:H·:~ rnunicip d, no <h1 2U, CJ_\W.tro di:~s d~pois 

Dahi essas eng-enho~:1s c:J!lllllLlllicaçuas t,::ra sã) apl'esent~dos n·) c~<~me do coute-;tante ra.
:1 ca.pit:Ll. a p:.r >lica~~:i:v tb doeu mr•rltos ant•J-:h· sm·a.!os ,_, t;mendados de modo a tornar ·iu,.i
t:dos. :)!!icius:lmi.!:tlc f'i:os por funccion:u·ios J.:_~;;o o r·ost.Üt::o.d.o th ·~le1,ão d·~sta parochia. 
ao .~et'l'tço ,o t:o:ucst:tJ! te. c :is s.t·gu i~:,:ões ú_;; D ':1h i rc::dm. 'l uc te.~.1os n:t espcci·~ dous 
:~.l!t·)rid;l.(l :5 l..:c -0', cp1c scg-Hndo se dtzi:t n·.!ga- ex.:>..m ·s ea1 s:,~ntido •. ~o :trario, dos '-Jil~c; o 1" 

· · 'i : · _t Llt ~;;;Íc p-· :1 prom ·:·i: pu) ica, o:.. 
p ·lo coatestant ~ : o IH' rn ·iro est:i :lc a.c<:ordo 
com :-t infornnç:lo un:.l.:ti ,H·) d:t mes:l o ~..~ow as 

j ' • 

qnacs ~e pt·ov;~ '-ltl•\ a.t:~ o di~L 21 d~ JmeiJ•o ne- es ; a.lYJ le~:·~ u :ww. hypoth 'S3 nov;t Í:l\'O:·a.veJ. ao 
nilu:!l3. ·.iitigl!ncl:'.. n'.:lm p·.::tição do qualq:t';r co!lt!stao.b e n:i.o se ap:Ji:L c:n chc•1me::~''s utl 
3'Cllt:l'0 f\)i ,_ iO!tletLida :1. dé!sp·1cho perante as : autorid:t !es q:te rnc:·eç::i.rn. fé p::tt':J. o c:'I.S:J ~ o 
antor . ~i·1d0s .iudici:u·b~ cb conut·c::t por parte I pl'lmem) tere logat· 'JII ill lo esta\·an1 :l.l ttdt os 
d.o con~. ·s:ant; ~ u:: d:Js s ·~t!S :l.g'cnce-;. j !Í\'fJS •:w pod•}!' d:t me:-m un tHilllc q: :e hn.;o:t 

Co:n:i explica o conte~t<1Ili.C ' ~sr.:t ~nornalia '? I c." :t :.: tas _; o se;;t:ndo_ dcp?Ls d~ ~o LCl' dr~1:wrado 
Le\·;•uta;· toda ·~sta g ·Ha na capnal~ e ne:n . no arcluvo Ja c:•rn tt·a, a m •t·cc 1b pt'G:<IdcnL'j 

um sô p;:..~s J , uctn uun p:da.vr:t anicubt· na io- ( tiest:t, q•;e ó o eixo em torno do q11al g-i1·:1.:a 
calidade o:hb os lib~:·:1~.s só tinham noticia d~ • b tos os t1.rtifidos e :1ili~g:1çõcs do.> cont(• . .,;
S!t:lS q uGixas quando c !las chegavam de tot·n.a. tant'.! . 
viagem?! N'ão pó::le, poi~, o 1° t.le~t~;:; exame:; sct· inv:L-

Um:.~. \·ez c :Hwencil.•s o!: lib !raes de q_ue era lid;1 !o pGlo :Zu. qttC refere-se cvid-'nt·m··ntc 
posSÍ\'~l n.ftlsifi\!~l~::í.'ld-:»,;ltvt·os logo que fora.m a ü ctos postc:·iot·es cujv.. aut:>ria chraru !nte 

: . .. . - . ~ . -
' ,J I ' !;> l t C l • 

den.te é C•.' i~:Ltltt';t. do .:onte~taate, r'!solveu-;;:(J pet rlor·; os vícios cncunlr:t...los no 2° e:;:::unc sü 
não r'·c ~lher os me;;mos li,-ros para serem pódem ,.,:cr :lltrib .. idos aos sastentadorQS pot· 
:~')resento.dos elo ;;er:ret .rio da 111esa elcitnr.al Jl:li't·3 c1 nt . - · 
~jt1ata ap.lt'~ldor-n. ~ de~i;e m·xlo ovit:tr qu<: Tem, p0r·ém, o contest~tut'J o despl::mte de 
fosse le\· ;~ 'L> · 1 e!feit·J o pbao 'la; fr.1udes ela- qu~•Ellc tr (h ei:HlLl ~stiao o 1° e::.: ttue por não 
;~ment :::: rnani:'e,;tado. ter havido inti maç~b ch S. E~. e ncuh1Hn dos 

No dia. it:. •; D!·. juiz munidpal do tern10. s::tts aruí;;·os tinhl1LU den .mcia.do o flcto na. 
pGr otlbio. t·cqniút:m ::l:) :--;ecret:u·io da mc.'3a os imprensa. 
mesmos lt\'t·us :tfim de pr1ceder-se a um e:ta:ne E .;ta :trgniç;!o é cl•J todo improcedenLo: 
reqnerid·) pelo nr>mot ;r nublic ·J c!L C)mar~:~ J .o Poqu·; •~ prornotoria não tinha o devet· 
a ,_-ista ia. notici;~ q ae c : J:-t'Í~ de tet·em sidJ clbs de requerel' iati1nação d:!> contestau te e seus 
viciado~ . a:nig-os p:li.'ll. ttssistii· âque!la diligencia; 
~o dia i9 te\--e l101g':l.!' o e~:ame pelo qual ~.o Po:·q11e o contestante e seu~ amig-:)s n;1o 

:ficotl ;:>ro -,ado ciu~ os l tHOS ~--tava.m p ' rf•itos, exeJ·ciam cat·.;·o ou. ~•uto!·ichd 1 alguma quo lhes 
e as n.;; t<1.S da s;!e~~.ii.o de G de Janeiro não ti- désse direito :L figurat· no e!:a.me ; 
nharn ra. ~< u·a., 'mtt·~li:1h~\, emend.t ou lJat·rão 3. 0 Porqu·\ :-;:•n io as suas denuncias mera
Cfl'! :~. :~use.:se êtn dul'i h. c q11~ o r':lsultado rnertt·"l conjlcLur.les, n r·nhum esclarecimento 
d~~ eleiçã > e;·a. :j5 \"<)t~IS par.t o Dr . . losé L:-Jpe.:• podi~m ti':lzer ~i just1ç:< publica; 
e 8 pat·.t o Dr. E\'a.risto. (D :!c. n. 5). 4.o Porque o e~ttn•C) f.;i requerido :t -!G e as 

Volt!3.Ud'J os li\'::' ,lS a :-. )')der d) secretario Jub.ica :ões na ir.a reusa foram · •. \ -
e cous!,_eran h est l q't ! r, ex tmc feit::~ res:tl- Janeir·o. (Duc~. ns . 2 c 3 do conte~ta.nte. ) 
vava gu:Ü1ptor vicir; de que pu l•lSSOtn s~ 1· in- L~vada assim 3. C\·iclencia a improcerlencia. 
qui nadas as a'!tas. 0lltreg :.>tl~o" U-J dia 20, :is dtt~ alleg-açõ~s do c mtesta.nt 1, o a regularidade 
8 hOI'as da m:1.nhã . a') p'wteiro da camara., c v tli.da.de to proc:~s~o el,~itoral de3ta parochia, 
fazead J-lhe nota. r que n-11te ~ nã~ h wb IH!llllutn passo ~ me occup:.1.r com ::t parochia de 
desses vicios ie qu'} ralbv:tm. o c:1nt·!stante Tdumpho. 
e seus :-:l. rnig·>s, e 0 verific m aquelle empre:;ad:.>, Ain:tu. sob a influencia da f,Llsa opinião de 
que l_)Ot' sua vez entrega:1 os ditos li•:os a, que a •lisposição do art. BO ::io regulamento 
president·~ rla camai'a um:1. h()r:.~. depois. ehitoral não pei"·nitte substituição dos mesa
(Docs. ü, 7 e 8). rios llC\ 2·1 escrutiuio. o contest:-~. nte oensott 

D;: t11d J q n:1.nto fica dito, demonstrado e pro- em inutilisat• :a maioria liberal desta pàrochia 
vado, resHltct a 'r.jt•dada ill:::ont·;staàa d:J que at:í fazendo não comparecerem os dous primeiros 
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juizes de paz, seus amigos, e esta. mesma razão 
influiu para que não comp:trece,;sem ao col-
legio os seus eleitores. · . 

Completala, p)rém, a. mesa na fórma. da. lei, 
como consta da respectiva. authentica, a eleição 

"' 1 . 
tado 38 votos ao candidato liberal e i ao con· 
servador. 

No intuit~ da reforçar a su~ argamentação 
con ra. a. va 1 e a. r c ta o an 
allega mais, que a eleição não foi feita na 
matl"iz, legal" designado, por estar em concerto 
e descouerta. ·' · 

Para demonstrai-o oífereca tres a.ttestaàos 
t.rraciosos que nenhum valor têm contra a fé 
publica da authentica ; a.ccrescendo que dentre 
elles o mais autorizado do vigario da freguezia 
nada diz de sciencia. propt·ia. pot·que estava au
sente no Cuité. . 
ração a respeit~ de tão futil contestação ; 
mesmo assim o documento n. 10 é um attestado 
do mesmo vi<>-ario ue affirma. haver celebra lo 
a missa conventual na matriz no propt·io dia 
da. eleição, sendo ella muito eoncorriJa ; e o 
doc.urriento n. 1J, que é um~ cieclaração dos 
I; 

consta11te da ac:ta da eleição. c . 

E' tora de duvida que a maioria do elei
torado compareceu, que a mesa s~ organi
zou e fez a aleição ; o contestante não 
tinha meios de impedir que o eleitor:•do 
exercesse o seLt direito, que a mesa. funccio
nasse e todo o processo eleitoral seguisse a 
sua marcha regular, e na. ig-reja matriz o viga
l'ÍO celeb1·ou no mesmo dia. 6 de Janeiro a missa . . . . 

O art. 127 do regulamento de 13 de Agosto · 
de 1881 é terminante, não se podendo installar 
a mesa eleitoral até ás 9 horas da manhã não 
haverá eleição. Como pois approvat· uma elei
ção, cuja mesa se installou ás 11 horas ·~(Doc. 

1'> 
A disposição do at"t. 1:38 e seus §§ condem

na expre::-samente a chamado íeita pelo lixro ; 
e esta irregularidade no caso vertente é ag
o a a si nci a c a q 1 a menciona 
o meio de que se serv:u para distinguir os eh·i
tores que deviam com\?or a lista da chamad.t de 
accordo com a revisão de 1885, attento o facto 
da disso!ução, visto como na e3cripturt>.ç~ão deste 
livro a t""clusão, e~dusãoe mudanças de elei
tures vão sendo escripturadas a porporção em 
que são hitQs, sem S') ter em vist.a a composi
~ão de uma lista de charnad.:t 6 a razão por
qu.e a lei i~c~mbe ~St? trabalho, que é coro-

' ' ' qua esta autol"idade não o faça, r1~commanda. 
que 1.7':> dias antes_ o juiz de paz requisite do 
tabelhão. 

A ·l não 1z que o JUl Z e trelto ou o 
tabellião pa1·a tal tiu1 copia.d. a lista~ mas 

extrahirá ; nn. razão ó ~orque os no-

disseminados no livro re •pectivo e de envolta. 
com outros, que não podem ser incluídos nella; 
e este trabalho complicado não l)Ó !e ser feito 
em uma mesa eleitoral, cuJaS resoluções, como 
as de toJ, s as entidades colleetivas, dependem 
do exame de cada um. dos seus m~mbros. 

O appa.recimento de tres cedulas de mais na 
.,:-na, facto que por si constitue irregularidade 
séria ll-lliado. aos ?Utros toma yropor(!ã? e con-

presente á mesma eleição; que mnvel, pois, eleição desta parochia. 
podia de termina;:- que a eleição se foss~ fazer Araia.-A eleição desta parochia é eivada 
em legar diverso em detrimento dos intere~ses de vicio insanavel de organização de mesa ~or 
1.e to os aque es que po u1m concol"rer pa1·a tPr et o pa.t· e < es o .:> ,JUIZ e paz, • a 
que se désse esta in versão ? Soares Cavalc ~1nte, que fõra nomeado supplente 

E' manifesta;, pol"tanto, a inepcia das argui- do juiz municipal e prestara juramento em ~1 
ções do contestante a respeito da eleição desta de Outubt·o de 11:)84.-(Doc . n. 13.) 
parochia, e só se e~plica. pelo engano em que Este juiz de paz fe:r. p~rte d:~ mesa. do i v es
labor.'l S. Ex. por um~. fa lsa combinação dos crutinio ap~>z 'I" de recbmaçÕ"S e protestos do 
arts. 125, .129 e iSO do regulamento eleitoral. m<::u fiscal a do fiscal do candidato Dr. José Soria.· 

Alagõa Nova.- A eleição desta paroch'ht é n0 de Souza . Mas est:1s t·eclamações foram com
evidentemente nulla, e os motivos constam da. batid:~.s pela me;;a, que resolveu firmada na 
propria s.cta, e o contestante não adduziu nm resposta da p1·e~idencia t1a pt·ovincia á con
argumento ::;equer em contrario. A nullidade sulta que lhe dirigi:·n ern 19 de Novembro o i 0 

· consiste : i 0 , em ter a eleição começado ás 11 juiz de pa:r., na q u 1l é su~tentada :L doutrin:~ 
horas da manhã.; 2°, ser a chamada dos eleito- 'de que embor;~ absc-lutamente iucomp1.tiveis as 
res feita pelo livro de alistamento que não foi funcçõ~s dos dous cargos, para que se · faç;~ 
requisit:::~.do pela mesa.. como confirma apropria effectiva a perda do d~ juiz de paz é uecessario 
acta; 3\ t;,r appareci.lo na urna tres cedulas que a ca:nara elimine d.a respecLiva lis~ o d
ãe ma's, como consta ainda da acta.. da.dão r ue o occup'l e .Jura.mente o $':eu 1mmc-

sca , capi e <:ha.to ( o c. n. , o con ·estan e . _ 
de Albuquerque, protestou contra taes nullí- : Co~venbo nesta doutrina, considerándo juri
dades, e a mesa foi de parecer que o protesto dica~. intei·veMão deste .J·uiz de paz no fo es-
tit~ha toda p rocedencia leqal. • 

Convém notar ~'lue não foi a falta da lista dG crutin5o. 
chamada dos eleitores que motivou· a demora No :ntorvallo do i 0 ao 2° esc1·utinio. com o 
da eleição; n. mesa. já. contava com essa animo de regularizar o prreesso, meu ii.·mão o 
':!.alta:. de reunir~se ás i1 horas, e o proprio juiz bacharel João Lopes Pessoa da Costa re~':~reu 
municipal do termojà o sabia tambem. e como ã camara municipaL a eliminação desteJm:r. de 
coreligionario dedicado do contestante tinha paz incompatível ; a petição, porém, foi ~bafada 
mandado por se11 escrivão o livro do alista- pelo presidente da camara que não a gu1z sub-
mento independente de requisição da mesa. metter a despacho . (Doc. ns. 14 e iv.) 

v. li.- 49 . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201 5 14:42- PÃigina 30 de 49 

386 Sessão em 15 de Abril de 1885 · 

Nesta. situação recorreu ao juiz de direito àa. 
comarc!\ o qual mandou intimar . ao 1° imme
diato, Rufino Augu:::to de Almeida, na q~a· 
!idade de 4" juiz de paz, por ter pedido 
o legar o :3•J em 'questão, da?~o commun_1cação 

' ' l disto já não se podia mai.: amparar a consulta 
feita ao presidente da provincia em condições 
inteir;j.ffiente di tfer.~n te. 

Araruna, Bananei1·as, Borborema, Pedra 
Lavra ta . 

Eleições regulares e o contestante não arti
. cuia uma. pala.vra contra. ellas. 

Apuração .- A apuração correu com toda re
gularidade. fa_z~>ndo lla.rte da ,junta e i~tervinõo 

~ 

noel Gomes da Cunha e Mello, Antonio Tjmo
theo de Q 1eiroz e João Antonio Ferreira, que 
a.ssignaram a act;l. respectiva e :fi<Yuram do ois 
om u::n pap·• apresent::> o pe o contestante e já 
repelliJ.o pel:t eamara, como tendo constituído 
uma junttl. par:l lhe deferir diploma de de
putado. 

O contPstante, allega pre:::são de força . 
Como harluonisa esta allegaç-ão com os fac

tos : 1. 0 o da n presC3nt:~ção do prot~>sto do seu 
:fiscal. que foi victori.o~amente coutr>st3do pelo 
meu fiscal ; 2v a ~ssignll.tur 1 dos tres mesa.r·ios 
seus aruig-~s. com a -1eclara,ão de ven~i dos e 
e:t:.plic -~ ção de motivo;; ; 3o e princip·:lmrmte a 
reunião destes nsesarins no mesmo edificio e 
dia para proceder :1 todos os tramit!'!s d~ uma 
novs. apuração e espedir este pa11el ~ue o con
testante õldO!Jtou co;uo seu diploma~ 

Conclusão .- A vista da e~posição feita não 
pode ser posto em duvida o diploma que me foi 

. expedi '· a .1 un :\ apura. .ora o • 1strrcto 
eleitoral da Parahyba , do qual sou o legitimo 
representante _ 

Entretanto a annullação da Parocbia da Ala
gót:~. Nova fa~á avultar a minha maioria em 20 
votos~ qt ·e. unidoR aos 13 que tenho na apura.
ção, m~ distanciar~_ em 33 do u.eu competidor; 
e a anul 1 a~ão da P:ü·ocbia de Ar<'\ia elevará a 
minha ditferflnça em vvtação sobre a do meu 
competidor a 72 votos. -

Deste modo aguardo tra.nqui!lo o parecer 
desta illustrada cemmissão e o voto da camara 

rlos Srs. doputados, que virão consagrnr s. ge
nuína. expressão das urnas do 3o Jistricto da 
Parabyba, que me conferiu o honroso mandato 
de s~u representante. 

Rio de Janeiro, !) de l\Iarço de 1885.- Jose 

tora.l ·da parochia. de Pilõ ·s, de 1~ de ,T •Miro 
deste anno, dirigido a esta presideo.cia. Nestes 
term,Js, pede a V. Ex. defel"imento.-E. R. )1. 
-t'arabyba, 31 de Janeiro de 1885.-Dr. Ma
noel Cm·tus tJ.e Gouveia. 

De-se, . n i õ havendo inconveniente : Palacio 
do governo da Pat•abyba, :3i úe JanGiro de 
i885 .-Sabi;to do 1li onte. 

C! bachare_l Francisco José Rabello, se?re-
' . -

que o otiit·io a que se referi} :t P'~tição supra, é 
do teor seguinte : ::vicsa ehitoral d:~. parochia 
de P il- s · ' -
e Exm.Sr.-Em observancia á ordem de V.E::t., 
contida no officio n. iOi de 16 do co1·rente, 
cumilre :i mesa eleitoral desta. vi!la narrar com 
i i ver a e, as oc ~urt·ene~as 1av1 as 

a G do corrente, por occa,;;ião do 2° escrutínio 
que se procedeu neste districto. 

No dia ô, acima mencionado, comparecendo 
muitos el,~itores pelas nove hot·as Ja manhã no 
corpo da i~reja matriz~ eriificio destinado para 
a eleição, c não se acha.ndo pr•·sPnte :i mesma 
hora o presiJente e tres mesarios, signa.tarios 
da representaç:Io a que agora se responde e 
t 1ue fi7-eram pa1·te da mesa da primeira eleição 

o · ro findo, o 
mesmo Manoel Maria da Silva, que se achava 
presente. nomeou presidente o abai::to assig-
nado o tral or sua vez. nomeou os outros~ 
tres mesa1·ios. nos termos do a.r·t . 135 do regu
bmentn d~~ 13 de Agosto de 188L Feitas estas 
substittriçõ •s e installada a mosa. deu começo 
ao~ tr<tbalhos~ durante os quaes compareceram 
outro ~ el P.itores em companhia do eleitor Joa
qui m José i\-lendes Ribeiro, fiscal do candidato 
lJr •• Jo-:ê Evnristo da Cruz Gouveia. 

Aquelle eleitor tratou logo de di1·igir insul
tos :i wesa, provocando seus mernbroa e outros 
el ~ito:-es a um conflicto, que deixou de ter lo
g :u· pela prudencia dos offendid ·s, conflicto 
que denun ciava o plano, aliás bul'lado de per
turbar a eleiç:ão,poi~,os amigosdo candidato Dr. 
José Evaristo. vendo-se em notavel minoria nesta 
parochia não· queriam absolutamente a reunião 
do col1e:.;-io 1·leitoral. Fi 1 a es~e plano, Mendes 
Ribeiro, homem turbulento, ue tem sido oc-
castão e causa. de va rias notas e pro~pssos ce
lebr ·s nesta comarc:1. e na de Bananeiras, só 
deixou de pàr· em pratica as audaciosas amea
ças de rasgar os livros e espa ncar os mesarios 
além da razão exposta, por lhe faltar~>m aux.i
HaJ·es igualmente tur!mlentog e a udazes . To
davia. o men ·ionado Mendes Ribeiro, compre
hr•ndendo afinal o modo legitimo e legal pelo 
qual havia sido organizada a mesa elei toral 
di-- tribuiu cedulas a alguns f']ei tor<>s e antes 
d~ abr:wta a urna , retirou-se do edificio. E:t:.
creptuando este unico incidente, a maior 
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calma e regularidade presidiram aos trabalhos 
de que se trata. Apuradas as cedulas, o can-' 
didato Dr. José Lop3s Pessoá da Co:;ta obteve 
35 votos e 8 o seu contendor Dr. José :~varisto 
da Cruz GoU:veia, conforme c~nsta da. resp~~ctiv~ 

affi.xadJ na porta da igreja. Quanto ao compa
recimento do bacharel Santos Estanislau Pes
soa de Vasconcellos na igre·a matriz, cum re ã. 
mesa 1z •r a . • x. que o dito bacharel não en
trou no r>cinto destinado para a eleição, nem 
tomou parte alguma nas discussões sendo ape
nas convid•1do pela me;;a pa1·a consultal-o na 
interpretação da lei, por oecasião de se lavrar 
a competente acta.E' o que nos cumpre levar ao 
conhecimento d~ V. Ex. por ser a exposição fiel da 
\•erdade. -

Deu.; guarde a V. Ex:. Illm. e Exm. Si". 
Dr. Antonio S-\bino do Monte, dignissimo pre-. . " . 

•· 1 Nt 

Pereira, preeid~ute. - Daniel Filgueira de 
llf ene.::es, secretario.-1\f anoel .M artet da Síl-

e,ar· t · 
mesario.-Fmncisco .1ntonio Cabral de V as
conceUos, mesario. 

E nada mais se continha no officio a que se 
r querimell o o r. ose op ·s es
soa da Costa por seu p!'ocuradot· Dr. Manoel 
Carlos de Gouvê •• cujo officio •;ai :fielmente 
transcripto. E para tirmen do que mandei pas
sar a presente certidão,-0 secretario, Fran
cisco 1Mc Rabetto. 

Doc. · n. 2·-Parahyba,8 de Janeiro de 1885.
Procedente de Inclependencia.- Ao Dr. Euge
nio.-Lopes ehito, treze votos, maioria assiste 
eleiçã•> Ar·at"una ~')pes a.hi sabbado.- Benevi-

, 
Doc. n. 3.-lllm. Sr. Dr. presidente da ca

mara municipal desta villa de Independencia. 
-0 ca itão Louren o Ferreira de Mello Mih-
nez, preci..;a que V. S., em abono da verdade, 
se digne attestar si na noite do dia 8 do cor
rente mez houve, nesta villa, manifestação de 
regosijo com passeia.ta, musica e fog-os do ar, 
por ca•.t!;a d:t. eleição em 2° escrutínio do Dr. 
José Lopes Pess Ja da Costa, pelo 3° districto ; 
e si U:l.•~uella noite pernoitara nesta mesma 
villn o comrnnndador Silvino Elvidio Carneiro 
da. Cunha.,;_?. a V. S . se digne assim attestar. 
-ln~lepend,~ncia. 19 de Janeiro de 18S5.-Lou-
1·enço Fe1·1·eím de lJI etlo 1li ilanc:;. 

Attesto -p ·l : affirmativa.-Villa da Indepcn
dencia., 19 d,• Janeiro de 1885.-Josd :roaq_uim 
de Sa e Benevides. 

Doc . n. 3 A. -lllm. e Rvdm. Sr. viga
rio desta freg-uezia de · Nossa Senhora da 
Luz.-0 c~pitão Lourenço Ferreira de Mello 

an•,z, precisa que . vdm~., em abono 
da ve rda.de, ~e Jigne a ttestar si na noite do 
dia 8 do corrente mez houve, nesta villa, 
ma.nifest · ção de regosijo com passeia t-I, musica 
e fog s do ar. por causa da eleição, em 2° es
crutínio. do Dr. José Lopes Pessoa da Costa, 
pelo 3o discricto, c si naquella noite perno't 1ra 

nesta m·•sma villa. o commendador Silvino El
vidio Carneiro da. Cunha.-P. a V. Rvdma. se 
digne assim atte3tar.-Independencia, 19 rle 
Janeiro de 1885. - Lóu1·enço F erreira de 
Mello ::.11 ilane;;. 

Reconhe~o verdadeira. a :firma retro do Dr. 
José Joaquim de Sá e BeMvid"s. Dou fé.
Areia, 21 d~ Janeiro de 1883.-Em testemu
nho de verdade, o tabellião Jose Francisco .tlt-:: 
-oe.s Gama. · 

ttesto pe a á rmativa.-1ndepen-lencia, 19 
de Janeiro de 1885.-Vigario, Wal(redo Soares 
dos Santos Leál. 

econ e~o ver a etra a rma retro do padre 
\Valfredo So8J"'~S dos Santos LtJal. Dou fé.
Arei-•, 21 de Janeiro de 1885.-Em testemunho 
tle verdade, o tabellião Jose Francisco A.lves 
C amara. 

Doc. n. 3 B.- Illm. Sr. Dr. '(>romotor publico 
da comai ca.-Lourenço Ferreh·a de Mello Mi
lauez,pr:' cisa que V. S. em abono da vr>rdade se 
digne att·•star si na :aoite dP. 8 do corrente mez 
houve n"sta villa manifesta ão de ri· os i ·o com 
passe1ata m.usica e fogos do ar por causa da 

· el .. 'ição em 2° escrutinio do Dr. José Lopes 
Pe:ssoa da qosta pelo 3° districto.; e si naquella. 

dadl)r Silvino Elvidio Carneiro da Cunha.- P. 
a V. S. se di~ne assim attestar .-Independen
cia 19 de .Janeiro de 1885 -Lou,- ,; • ··-
r eira de ilf ello ~vi ilane~. 

Attesto pela affirmativa.-Indepr.>nd<>ncia, 19 
de Ja.n'iro de 1885.-0 promotor publico, Jose 
Ev.staquio de O~iueira e Sil,a. . 

Doc. n. 4.-lllm. Sr. Dr. juiz de direito da 
comarca de Areia, 

O bacharel João Lopes Pessôa da Costa. para 
:fins convenientes, precisa e requel" a V. S. se 
digne de attesta.r si houv~ quem perante V. S. 

tl"anscripção da eleição que em 2° escrutínio 
teve log-ar no di:~. 6 do corrente mez na paro-
chia de Pilõe d sta r ' :; 
con~ervado no exercício do seu cargo daquelle 
dia 6 2.té o prE>sente .-E. R. ~L-Areia 2.:. de 
Janeiro de 1885.- J oüo Lopes Pessôa de' 
Gosta. 

Attesto sob juramento do meu cargo que até 
esb data não me foi submettida petição a des
pacho no sentido de proceder-se á ex::~.me 
em livro algum e entretanto não p~ssrJi o exer
ci cio do meu cargo ao meu substiluto legal 
durante o tempo de que falla o supplicante. 
AI·ei·L. 2i de .Janeiro de 1885.-Josê Jacintho 
do Souza. 

Reconheço verdadeira a firma retro do 
Dt·. José Jaciutho de Souza, juiz de direito 
desta comarca; dou fé. Areia, 21 de Janeiro de 
1885. 

,. 

publico, Jose Francisco A.lves Gama. 

Doc. n. 4 A.- Illm. Sr. Dr. juiz municipal 
do termo d'l Areia. 

O bacharel João Lopes Pessoa da Costa. pre
cisa, pa.ra nns convenientes, que V. S. se 

. digne de attestar quaes as pesso:1s que reque
reram ante V. S. e:s:ame :nos li·n·os d~ acta. e 
sua transcripção da. eleição que em 2° escrutinio 
t~ve loga.r no dia 6 ao corrente. na. parochia de 
Pilão. deste termo ; e si V. S. tem se conser
vado no exereicio do seu cargo daquelle dia.() 
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até ao presente ; e assim requer o pede_ defe
rimento. E. R. l\f.-Areia, :?.1 de .Tanetro de 
1885.-.loün Lopes Pessoa da Costa. 

At testo sob a fé do meu gr:1u qLte apenas a 
este · uizo foi submcttida uma e ti -ão da ro-

:1.ceitar a nomeação por se achar incommodado 
em sua saude, aceitando aquelle a nomeção. 
-Arêa 16 de Janeiro de 1885. - O escrivão, 
Candido Pnbricio do Espirito Santo.- Con;...(; 
dusão.- E logo faço estes autos concluzos aõ . . . .. . 

motoria çublic~~ de;:t-:t .. coma.rc~ em data de 1 · 
do corrente me~. relatml. ao obJeCto de que trata. 
ó supplic:mte, e- que nen1mm:l. outra f?i apre
sant:ada e que tambem te~·~~-1'-i-F!ft-~~__J.<!,~~~~~.L.!.<_~~~"!'-'-'~~~,.__~~"'---;~~-----

interrupção :.1lguma desde o dw. 1° de Outubro 
J.e 188-l até esta dat8., no exercício pleno do 
earg! LlllC exerso. Ci~~dc de :\~eia em 21 de 
Ja.neu·o d .~ 188o.-O .JUIZ mumc1pal, .:llfredo 
}.[ o1·eira Gomes. _ 

Reconheço yerdadeir:l. a :firma- retto do Dr. 
Alfredo Moreira Gomes, juiz municipnl deste 
termo, dou fé.-Areia, 21 de Janeiro d·~ 1b85. 
Em· testemunho da vet·dade.- O tabellião pu-

p:r~ d •putado a As.;embléa Geral p~r est~ 
::>o di<:tricto ··1 >itor~l.- E. R. M.- Arê~, 24 de 
J~neiro de 1885. 

Candido F<tbricio do Espírito Santo, escrivão 
do crime e ciYel deste termo de Arêa, por Sua 
.M:agestade Imperial, etc. Certifico ser o que 
pede o snpplicante do teor seguinte:-1885 -
Cidade de Area.-Juizo ~1unicipa.l.- Auto:1.ção 
de urüa petição d) promotor publico ~ntcrino 

actas da eleiçiio da parochia. do Coraça-o de 
Jesus de Pilões.-0 escrivão Espirito Santo.-
An.no do nascimento de Nos;:;o S h · Je. 
Christo de 1885. aos 16 do mez de Janeiro, rcspon<lcssem u seguinte : Si a neta da 
nesta ddade de Area, em meu cartorio, eleição procedida em segundo e~crutinio para 
autoei a. pntição para auto de exame que depub-lo :i As:::eml>léa Ge1·al, em 6 do corrente 
adiante se segue, de que fiz este te!'lno. Eu mez existe alguma emenda, entrelinha~ raspn
Caudí.lo Fab.·icio do Ei!pirito Santo, escrivão, o du1·a, b~rrào ou cou;;a. que duvida fa~a. Em 
escrevi.-llln\. Sr. Dr. juiz.municipal da cid~Lde consequencia passar~m os peritos a f:>.zcr 
e terrno de Arêa.-Diz o promotor publico in te- os e:ca.mes e invc:;;tiga.ções ncces9arb.s, con
rino desta co!Jla.rca. abaixo assignado qne, cluid •s as q llaes declcraram, depois de 
constand 1-lhe terem sido viciados os livros da bem exnmin:u·ern os livros e na. pat·te refB
:lcta e d:~. transcri.pção da eleição que no dia 6 sent; a. ada. uma. transcripção, rla elei
do cot·rento se pt·ocedeu na p:trochia de Pilões, ção de O do corrente mez, na. Villa de Pilões, 
de;;.te t~rrno, para unt deputado à. assetJtbléa que nenhuma razura, entrelinha, emenda ou 
geral, vem requêr r.r a V. S. se digne nom.ear borrã.o encontram; que npena.s d0scobriram 
pesso:• s habilitadas par:J. pro~eder-sc a exatste em alguns pontos, sujos que parecem de 
UÇ>S ditos livros, cotn. a.;;sistencia. desta promo- dedos, sem comtudo difficultarcm a leitur:1., 
toria, rio lagar e dia por V. S. designados.-E. que é intelligi:ve1, e nem denotam ''icio na. 
R. l\1. Arêa, 16 de Janeiro de 1.885.- O t•omo- acta o n m · cu · =>r!l 
tor pu 1co mterino, Fabio 'pamirwnâa.~ promotor foram formulados os sf.'lguintes que-
1![ ontei1·o rl1.1. Silva.-A. n~ fôrma requerida, sitos:- in, si nas palavras -trinta c cinco 
e no111eio -para. peritos o tabelliiio Alves Gama e votos - e nas - oi to votos - h a. algum vicio 
o collector das renlns ger1es deste municit~io, ou vestígio de algumo. letra ou syllaba ra
que serão intimados. lJesigno o dia. 19 do cor- zurada., principalmente antos do dipthongo
rcnte, na cal'la de minha residencü~. Arêa, in de ce - ; 2 ... , si entre a palavra.- oito e area,
Janeiro de 1885.-Alfrcdo Gom.es.-Dou fê t~r qu '! a elb prr>cede, ha ve.c;tigios de razur:J.. 
intimado o conteúdo na petição e despacho supra Re~ponderam u nanimomente qne não, quanto 

- !.O coJiector interino das rendas geraes d"stn ci- ao 1') quesito, bem como quanto ao 2 :>, que 
'ls.de •. 1oão da. Co;.ta ~Inchado Netto e ao tabellião apenas encontraram. sujos om divr.rsos pontos 
.loséFrancisco Alve" Gams, e ambos si deram da acta, como já declararam. E são estas as 
por entendidos, declarando este que dei::tara de declarações que · em sua consciencia e sob o 
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juramento prestado tem a fazer. E por nada 
mais haver, deu o juiz por concluido o pre
sente exame, que vai po1· elle rubricado e as
signado·com os peritos, pr,omotor e testemunhas 
Manoel Felix d<t Cunha. ~axilé e .Jc:aquim J?e-

' o · Fabricio do Espir;to Santo, que este fiz do 
que dou fé . - Alfredo Moreira Gomes,-llio
doro da M'Jtta Leal - José da Costa. Ma.-
chado Netto,- Fabio Epaminondas Monteiro 
da Silva,- Manoel Felb: da Cunha Caxilé,
Joaquim Bezerra Cavalcante,- Candido Fa
bricio do Espirito Santo.- Conclusão.- E logo 
faço estes autos conclusos ao jui:t municipal 
Dr. Alfredo Moreira Gomes. de que fiz e ,te 
termo. Eu Candido F.abricio do Espirito Santo 
escrivão o escrevi. __: Haja vista a promo
toria publica. Area, 19 de Ja.neiro do 1885. 
-Alfredo Uomes.- Data.- E logo me foram 

0 • - · 11 , e qu z es c rmo. 
Eu Candido Fabricio do Es~irito Santo, e<::crivão 
o escrevi.-Vista.-E logo faço estes autos com 

.. • • .. • • 1 

minondas l\1o:1teiro da Silva, de que fiz este 
termo.-Eu Candido Fabric'i.u do El';pirito Santo, 
escrivão o escrevi. Em vista. do pal'ecer dus 
per1 os var1 ca-se nao ser exacto o oa o que se 
derrau.nva sobre sel'em falsificadas ou altera
das ::\S setas de que se trata. pelo que nad;t 
tem esta promotoria quo 1·oquerer . 
Arên, Hl de Janeiro de 1883 - O promo
tol' publico inlerino, Fabio Ep:'lminondas 
Monteiro da Silva. Data.-E logo me foram en
tregt:es estes autos de que fir. este termo. Eu 
Candido Fabricio do Espirito Sunto escrivão 
o escrevi-o. Conc~u~ão.- ~. logo. faço estes 
. . . 
Moreira Gomes de qoe nJ: este lot•mo. Eu Can
dido Fabricio · do Espirlto Santv, e!;crivão es-
r . lo- • 

procedido a folhas para q 110 pr·oduzn. os devidos 
effeitos na fórma da lei ; e custas. Na fórma. do 
parecer da promotoria archive-se no cartorio 
respectivo para os :fins devidos: Cidade 
de Arêa. em '19 de Janeiro de 1885 -Alfredo 
Moreira Gomes. Data. - E logo me fo1·am 
intregues estes autos de que fiz este tem10. 

Eu Candido Fabricio do Espirito Santo es ~ri
vão o escrevi. Ntda mais encontrei em ditos 
s.utos aqni ndmente copi:1do verbo ad verbo, 
do proprio original a que me r eporto e do que 
dou fé. V<•i està conferida por mim em falta do 
C$crivão. companheiro quo est::i. fóra em. ser
viço. e não tem escrivão de paz.Cidade de Arêas 
25 de Janeiro de 1885. E11, CandidoFabricio do 
Espirito Santo escr·ivão o escrevi. 

N. ô.-Illm. Sr·. resiJente da mesa eleito-
ral de Pilões.-0 bnch •rel João Lopes Pessoa 
da Costa, precisa n requer á V. S., para fins 
convenientes, se rligne m:tndar quo o secreta· 
rio da me•a eleitoral presidid:1. por V. S. no 
dia O do corrente mez, nesta paroehia para a 
eleição de um deputado ge1•aJ, certificp.te se os 
livros da acta e sua trans~ripção sahiram do 
poder d\'lle secrnta.riC' , o se foram mostrados :1. 

:~lgq.em .-E. R. M. . 
· Certifique · o que constar.-Pmturas, f9 de 
.Tanniro de 1885. -Joaquim de A.ndrade 
P m·ci?·a . 

Certifico e_m virtud0 ~o despacho supra que 
o livro da acta Dão sahm do meu poder e nem 
foi presente a pe,soa alguma depois que se 
concluiram os t1·abalhos dn éleição de que tra
ta o supplicante,que o· livro da transcrip_ção da . .. .- . 

J 

mentado no dia seguinte no da. eleição para 
tir<t.r cópia da act.a a requerimento do fiscal d•J 
canJidato Dr. ~Josr~ Lo cs Pessoa da Costa 
sende-me entregue nesse mP.smo dia depois do 
que não mostrei a pessoa alguma, mas con
serv:mdo ambl)s Pm meu ppder· ató que no dia 
!8 do corrente me foram pedidos pol' um officio 
do Dt•. juiz municipal para se procerler ao exa
me o que eu obedeci e recebendo os mes111os 
livros imme .Jiatamente entreguei.ao porte:ro da 
camara e dou fé. -Pilões. 20 de .Janeiro de 
1885.-Danicl FilgwJiras de illeíH~zes, secre
tario da me!;'n, . 

e · a · ç a r . s r . - ic ac , <e réa, 
26 de Janeiro de 1885.-Em testemunho ela ver
dade.-:0. tabellião publico, Gaad1:do Fabricio 

Doe. n. 7. -Illm. Sr porteiro da carr.ara 
municip~ü de P~lões. -Felix .José ~e Lima 
. . c . . v 

de attesta.r si no dia 20 do corrente rece
beu das mãosd o sec1·et:1rio da mesa el,átoral 
desta parochia de Pilões os livros da acta 
e sua trn.nscripção. da eleição que no dia 
6 do conente teve lagar nesta. parochin. para 
deputado geral; e si as ditas actas e transcri
pção estavam ·viciadas com alguma rotura, bor
rão ou entrelinba.-E. R . M.-Pilões 24 t!e 
Janeiro de 1885.-Fclix JosJ de Lima Wan
dcí·ley. 

Attest.o c Juro St prec1so or que no w. -0 
l?ehs 8 horas da manhã me foram entregues os 
livros de qu~ falla o s~pli~~nte,.pelo sc~retario 

c. ' :0, 

e não constava-mo de que houvesse rotura ou 
bordio no dito livro quo duvida olferecesse e 
~ssirn entr,guei ao pt·esidcntc d!t camara. no 
mesmo dia das 9 ils 10 horas da ruanhii:.-Pilúes, 
24 de J:meit·o de 1885.-FJ·aíJCisco C. da 
Silufl. 

Heconhoço a firma retro. Cidade de Areia, 26 
dl) Janeiro tle i885.-Em testemLlnho da ver
dade, o . tabellião publico, C anel ido Fab1·icio do 
E spirito-Santo. 

Doc. n. 8 .-Ilhn. Sr. presidente dn. camara 
municipal d:) Pilões.-Felix .José de Lima \Van
derley p1·P.cisa e requet• a V. S. se dhme de 
attestar: 1° em quo dia e 'hora receben das 
mãos do po1·teiro de$ta cama1·a os livros da acta 
c transcripçã.o ua eleição q?e no dia ô do cor-
r n e • : 
geral; 2° a que horas do mesmo dia entregou 
V. S . os ditos livros ao secretario da cama.ra. 
Assim espnr·a.-Pede a V. S. o attestado re
querido .-F~li:t Jose de Lima Wanderley. 

O secretario da camara certifique o quo 
consta dos livros de sessõr.s desta cama.ra em 
relação a pQtição '{)resente. Pilões, 22 de .Janei
ro de 1885.-Li;ls Fiu.lho, presi Jcnte. 

C~rtifico qt1e mo. foram entregucs.os livr?s 
que servem '{)ara eletçiio nesta pat·ochla no d1a 
20 do corrente ás duas horas da tarde, pelo 
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porteiro; sendo um. para as assignaturas clei· 
tora.es,outro para a acta das eleições e outro que 
serve pa.ra ser transcripta as actas das eleições 
desta. parochia. 
t·· ') 

O secr::tario Tlwma= Cor-rêa da Costa Ca?lM
cary. 

Re on l1 • a fir a r tro. idade de Arei3 26 
de Jan~iro de 1SS5.-Em t~stemunho de ver
dade, o t.abellião publico~ Ca;1dido FabJ·:cio 
do Espirito-Santo. • 

Illm. Sr. Dr. juiz municipal do termo de 
Areia. 

Diz o bacharel João Lop?s Pessoa dJ Costa 
que para. fins conYenientes precisa e pede a 
V. S. se dkne de a.ttesta.r em fé da seu cargo 
e co:n. a. clausula de juram~nte, si quando 

Ar:->ia, 9 de Fevereiro de 1885.-Joc'Z':I Lopes 
Pessoa da C os ta. 

Attesto sob a fé do meu grau si preciso for 
jurarei que por oc.casião do exame a que pro
cedi no.; 1 vros de que fa.Ila o supplicante 
observei os dit 's livros e não encontrei rasura 
nem vicio a.lg um em os mesmos de natureza. 
alguma~ 9-uer s examina~do a olho nú quer 
sob au:ollo da lente a 1 a · · -
tamente pelos peritos e testemunhas, bem como 
que o dito exame foi procedido a. requer-imento 
da p~omotol'ia. publica do dia 16 de Janeiro 

tado mez. 
t~ Areia, 9 de Fevereiro de 1885.-0 juiz muni
cipal, .4lfredo 1lf oraú·a Gomes. 

Reconheço a. firma supra. 
Cidade de Areia, 9 de Fevereiro de 1885.

Em t _steUJunh.~ ~e verdade, o tabelião publico, 
Candtdo F'aó1' tCW do ~spirito-Santo. 

N. 10.-lllm. e Revm. Sr . vigario da fre""ue 
zia d~ S . Sebastião do Triumpbo. -Thomaz ÔlP.
menttuo de Macedo p:!1io ~ V. Rvrn. se dign'.l 
at~est<~.r-lhe . iH fide parochi,. si c~leb1·ou hoje n. 
m1~sa .·on t"Cntu~ l na r_es;,ect1va 1grnj.a. matriz, 
e s1 a m·~srn:t rmssa fo1 ou não concot·rt<la. Pede 
def~ri'.:! ' ~nto. E. R. l\l. Triumpho, 6 de Janeiro 
de 18~jo .-Tiwma.: ClemMti ,w de 1lf acedo. 

Attesto que celebrei hoj~ a missa con ventual 
na r esi1ectiva matriz, sendo elb muito concor
rida. I ta in firle parochi. Povoação do Picuhy, 
6 de Janeir.> de 1885.-0 vigat·io, Jo cZ Esriras 
Lins Fia. lho. 

A firma supra ~do vig;t rio Joel Esdras Lins 
Fialho. Hecife, 3i de Janeiro de 1885.-Vigario 
S. Pessoa. 

Reconhi'ÇO ve1·dadeira a ssignatura do vigario 
Joel Esdr .. s Lins Fialho em frente e dou fé. Re

. cife, 31 de Janeiro de 1885. Em testemunho de 

verdade .-0 tabellião, Jose Boni{a.cio dos San-
tos J! uni::. · 

N. 11. -Os abai::to assignados, eleitores li
beraes e conservad~res, que forml!ram .maioria 

Pessoa da Costa., residentes nesta part~chia de 
S. Set.astião do Triumpho, provinda da Para
h ba. do Norte, scientes de ue a uelles ue 
ad ~~rtr.tm a can 1 atura. o r. José Evaristo 
da Cruz Gouvêa, conhecedores Je sua grande 
minori;-1, na eleição a que se proce!leu nesta 
parochia no dia 6 de Janeir·o do corrent3 anuo, 
par<l. um deputado á Assembl~a Geral, ab:l.lldo
na.ram o pleito, ret1rando-se da urna, e da.ndo 
logar a que, (lm sua ausencia, se p:·ocedesse 
á mesma eleição, propositalmente fizeram es
palhar o f;,Jso bo:1 to de que a mencionada (!lei
çã"J tt v era Jogar, n~o na igrej~ mai.riz, edificio 

parte da minoria, que, acosLuma-ht a gozar das 
glorias d.J t1·iumpho, obtido nas urnas, em tem
pos irlos, hl•je tuio invida ps.ra se não confessar 
derrotada, tanto assim que 03 repar•)S 4 ue se 
estão fazenlo naquella igrej:~., ainda -não impe
diram que nelln. se celebrassem os actos reli
giosos, sendo que, naqur'lle mesmo dJa., alli se 
ce!Abrara missa, com gr:.:ndG concurso da llO
pulaçiio. 

E" de notar ainda, que nem esses falsos boa
tos teriam :~.pparecido e nem os jui:r."s de paz 
da mincrio. se teria.tu recU>':ldO d,~ tomar aso;ento 
na mesa, impedindo dest':n·to que se proctJdesse 
á eleição, si pot·ventura, sem em.bar·go de e~tar 
a igrrja cru repn.t·os, tivesse a rnaiori L querido 
ceder-lhe, pelo menos, 20 votos em favor da 
ca.n 1 a. ura o r. ose • varts o, con tçao 1m
posta para que plldesse ter lagar a referida 
eleição. 

Pelo que, expostas as razões, que dão logar 
a que, por nv·io de falsos boatos. procure a 
minoria d "rrotada invalidar uma. elPição regu
larwcnte feita, esperam os abaixo a~:;ignados 
que, em fac·1 da. verdade, comprovada pelas au
thenticas da referida eleição, das qu·1 es se evi
dencia ter clb. corrido sem vicio algum~ tanto 
mais quanto não houve nem protesto, n em re
clamação de parto alguma, sejam pelos pode-
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res competentes essas infundadas allegações 
julgadas carecedoras de prova, e reconhecida. 
valida a referila eleição. 

S. Sebastião do Triumpho, 8 de Janeiro 
de 1885. 

• 
Thom:lz Clemente de .Macedo, Justiniano Pe· 
reira de Macedo, Domingos Bezerra dtl Moura, 
Antonio Pe•·eit·a de Ma -eJo, Manoel Lucas de 
Macedo, Antonio Avelino de Macedo, Francisco 
Xavier dn Mac do, José Gonçalves Estr ·lia, 
José Paulino da Silva, João Garcia do Amaral, 
Uemcntino Gome~ da Silva, Silvi1stre G:trcia 
Dantas, Olegario Galdino da. Luz, B !Dto Fer
nandes Pimenta, Joaquim Gouvea de .Macedo, 
Antonio Fernandes Pimenta Man el uiz de 
Araujo, Joaquim de Sour.·:t Rolim, Manoel 
cia Cost-t Limeira, Amaro Fernandes Pimenta, 
.And-:é Franc.i•co Danta!', Ivo Soares d:~ Costa 

Reconheço verdadeiras tod:1s a firmas dos que 
ass: gnaram e,;;te protesto. por ter dellas intimo 
conhecimento; o referido é verdade e. dou fe. 

Borburerna. 21 de Janeiro de 1885. Em teste
munho da verdade. Estava o signal publico. 
-~ tabelli=•o publico interino, Felizardo Fer-

ultimamente findo, pediu-me o attestado de 
que trJta a carta de V. S., e fiz-lhe sentir que 
não me era dado satisfazcl-o, não só porque 

· s ·ria uma infamia á par de uma ignoraneia de 
min~a par~e. negar · ~ ~ontraria~ ? :J.cto que 

das formalidades legae~S, como tambem p::>rque 
:l cim:1 do seu pedido estrwa a minha con
sciencia_ 

Foi o que se passou, e d~ste modo me parece 
haver re~pondido à carta de V. S. 

Cumpre-me dizer a V, S. que sorprendeu
me achar-se esse facto derramado, quando o 
me:;m:J comnwndador garantiu-me que o fazia 
em res"'rva. ; o que bem ·denota a fc.~olta de leal
dade dos !'>Cus am:gos, que não soube:-am guar
dar as deviu·•s conveniencias, coiU relação a 
· assumptos desta ordem, 

"' sente resposta, por ser ell<1 a imeit·a expres-
são da V•:! rdade . 

e don fé. 

Cidade de Areia, 4 de Março d'3 1885.- Em 
testr:mmnho de verdade, o ta bellião publico, 
J osd F_rancisco Alves Gomes. 

Promotoria publica interna da comarca de 
Arêa. a s :?3 de Janeiro de 1885.-Illm. e Exm. 
Sr.-Recebendo hoje o offido de V. Ex., de 21 
do corrente, no qual orden:1-me qu~ requeira 

. · , ip~jo da 

· • ' fallando a imprensa conservadora dest;L proviu-
que se concluiu, no dia. 24 da Janeiro ultimo. cia sob1·e te1• havido falsificação naq•: ~ lleo:; li
o exame requerido pelo Dr. José Evaristo da vros, immediatamente r equet·i no dia 16 do 
Cruz r:ou\·eia ante o D.-. chefe de policia desta corrente, perante 0 Dr. juiz munici-p •l deste 
provincia. nos livros da acta e sua tramcripç~o, t ·rmo, exa1ne nos alludido:S livro~. q•1e teve 
relativos á eleição de 6 do dito mez na paro- logar no dia 1\:J deste mez com a~sis1encia 
chia de Pilões, fôra logo depois da conclusão desta. pt·omotoria. para o que officiou o dito juiz 
do fallado cs.a.me :.i. casa do V. ·s., e lhe pedir:-~. ao secre tario d ~ mesa eleito:-~:~.1 p:-t.r:l. re•natter 
qur> attostasse, na qualiJade de juiz, em como os livroe; e, procedendo-so a exame no dia 
V. S. não vira os fallados livros no exame ant·~- designado, nada encontrar~m os peritos sobre 
riormente requerido pelo promotor publico a aprego·~da falsificação, como v~rá V. Ex. no 
desta Ct>marca. ante V. S., sobre terem sido 0 .1 auto de e:tame que a este officiu .Junto p ra co
não fa lsificados os mencionados li ros, na pat·te nhecimento de V. E:.t. a qu~m Deus g-ua.rdo . 
reb.tivu áquella eleição; peço á V. S. que me lllm. e Esm . Sr. Dr. Antouio Sa.uino do Monte, 
responda ao pé deo~ta, si. com effeito, isto se pas- muito d igno presidente desta provincia. - O 
sou •. e, no ca~o affirmati>o, qual a resp11sta c% J.lromotor pubtico interino, Fabio Epaminondas 
V. S., p 'rmittindo a f:1cul.Jade de se fa.zcr o Mnnt .. iro da Silva.- Conforme Rabelto.-Con-
uso que sejulg•reonve ni~~~~~~~~~e~r~e~D~~~,~n~e;d~e~s~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
E de V. S. assigna-se como seu respeita :or e 
collega obrigado.- Dr. J oüo Lopes P essoa da 
Costa. 

Illm. Sr. Dr. João Lopes Pessoa da Costa..
Respondo, conforme o pedido que me faz aqui 
mesmo, á carta de V. S. 

Sobt·e o assumpto de que trata, tenho a scien
tificar á. V. S. qne o facto articulado deu-se, 
vindo : o Sr. commenda -or Silviuo da Cunha á 
minha c:LSa em a noite do dia 24 de Janeiro 

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PAREC"ER N. i!3 
DE ·1885 RELATIVA!\IENTFJ A ELEIÇÃO DO f •> 
DISTfiiCTO DA. PROVINCIA DO PARÁ. 

Aug-ustos o di~nic;simos senbor-"s represen
tantes da nação.-Reservand>-me para no de
bate oral prestar-vos os esclarecimentos que por 
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vco.t.ura. e::s:igirJcs, e ainda sejam precisos para e convencer-se de que a mesa eleitoral da Sé 
bem patente tornar-se ~• improcedencia da. <.:on- não podia nern devia receber as list:J.s dos vo
te.staçrt.r), t;e}o mett contendor le.vn.nta.da. contra tant~s da Boa ·Vista. Do roe~mo modo não 
o diploma, que le~almente .. me foi conferido podia nem devia a. junta. apuradora apurá.r 
)ela maioria do co!" o eleitoral do 1° distr·icto d ~ e somm:u· os votos de taes eleitores ·or ue 

minha província., venho submetter ao vosso il- não f0r:1m apur.1dos por aquella._ mesa, c o 
lustrado juizo algumas con><ider·ações, pehl . .; art. :178 do regulamento de :13 de Agosto 
qua~s, :::~as julgardes se~1 pr~ven9ilo pesso~~l ou de_ 1881, dispõe~ _que pelas juntas apuradoras 

eleiçã~ nã'o ó filha da. fraude e do embuste, como 
delicadame-~tte atreveu-se o meu c-ontendor a 
qualifical-;1, . referindo para isso a. seu geito as 
occm·enci:·s que se deram, e ,oonega.ndo cit·cum~
tancias qun muito concorrem. par:~ o a ppareci
mento _da. verdade; mas ta.mb:-:m que de suas ar
gui~ões, umas são inexa.ct:1s, e outra,;; fundadas 
em a c tos da preside ncia da p:·ovinci:J., e:xorbi · 
tantcs de suas a.ttribuições, c que importam em 

! i ... .,()- ;.. - . 
.eleitor;ü vigente, 
monstra.r. 

ome .a o m 1z 
ro::hia. da Sé divide-se em quatro secçõ~s, sendo 
duas n :l capital, uma no districto de paz a, 
Guaj_:,r;i-~ssü, e outra no di::;t:-icto de pa7. de 

Ahi começam ta.mbem os subterfugios á Yer
dade. 

Não é certamente por ignorar a lei. que o 
meu contendor chama secção ao districto de 
paz, que são cousa.s dive1·sas, pois ::tq uella ó 
:p:~.rte deste, e a parochia. só divide-se em sec
ções, quando tem um unico districto de paz ; 
convém-lhe, porém! confundir uma cous>~. com 
outra ara melhor a..,.eitar rr • .-

tra a m·•sa da ia secção do districto de pa.z da 
Sé, por cumprir a. lei não recebendo listas de 
eleitores de outro districto de paz, e irroga.r 

apurai.' taes votos. 
ura< ora por llao con a. r e 

Sim, convem-lhe chama!' secção da parochia 
da Sé ao districto de paz de Guajarn.-assli a qne 
pertencem os elditorcs da Boa-VIsta. pat·a faz'lr 
crer, que o pr·~sidGnte da provincia podia deter
minar q uc essqs eleitores \"O tem perante a mesa 
da Sé. por isso que das secções de uma paro
chia. qua.ndo esta tem um só districto de paz, 
podem os presidentes mandar que os el~itor!?s 
de uma passem a set· ,·otantes de outra dessas 
secçõ:'s, por· estarem comprehendida.s no mesmo 
districto de paz. e em nada influir i.:so no rc
sultadl) da eleição ; m:l.s rJão podnm determinar 
que os eleitores de um districto de p:..z passem 
a. sei' YOtantes de outro Jistricto de pa.z, como é 
o caso em qu~stão , or< ue issl') iníluirá. 110 re-
su ta o 1 a e mção e juizes de paz. 

A verdaGle é quo a parochia da Sé tem 3 dis
t rictos de pa~: o da Sé, o dG Guaja1·á-assú, e o 
de Ita.picurú ; e sómente o i " divide-se em 2 
secções, ambas na capital; pelo que ha nesta 
parochia •1 m\?s~s el~i toraes: duas no to districto 
de paz :la Sé, sendo uma para cada. secção, e 
uma em cada. um dos dous districtos ú~ paz. de 
Gu:tjani-assü, e de lt:J picurti , fa~endo Boa Vista 
parte do de Guajarú-assú. 

Note a illustre commissão o que acabo d~ 
' expor, pois servil"á pan mais adiante verificar 

dando-me diploma, não como amigo, mas em 
obsel"vancia da lei. 

Para aquilatar-se a. procedencia. da arguição 
contra a mesa da Sé. por não querP.r receber as 
listas dos seis eleitores da BDa-Vista, convém 
elucidar uma questão preliminar, que é a se
guinte: 

<.<Tem os presidentes de província attribuição 
ou autoridade pa.r~t deteL·minaL', que os elei-

, z v em pera 
mesa de outro di~tricto da paz?>) 

Ninguem certamente responderá pela affir-. - . . . :::; . 
11. 302~ de 9 de Janeiro de :f.S81, e. do art. 97 
do decreto de 13 de Agosto do mesmo anno, os 
quaes dispoem, que «em cada pa.rochia, dis- 
tricto de paz, ou secç.:Io, se organizará uma 
roe~a. par3. recebimento, apuração de votos, e 
mais trab:ilhos eleitoraes>). Ora, havendo mesa 
elcitor·al no districto de pat. de Guajarâ-assú, :i. 
qual in<.:umhc o reMbin1en t>, apur:.~ção e mais 
t:-a.balho.;; eleitora:~s do mesrno di>tricto, c claro 
que ni'io podem o;; seu~ eleitores YOtar perante 
outra mesa e em districto dill'erente. 

Erltretanto, contra tão claras c tP.rm:na.ntes 
disposições da. lei. julgon-se o pr:~sidente do 
Pnrà corn aqu~lla autoridade, mandando em 
sua porta1·ia de 16 de Junho de 1883, a que 
soccort·e-c:e o meu contl'!ndor, q11e os eleitores 

a oa lB.:t, pertencentes e a tsta os no ts
tricto de pnz de Gua.jarà-assü, paseassem g, ser 
votantes do districto de paz da. Sé. 

Não importa essn. portaria uma ex:ot·bita.ncia. 
de :1 utoridS~.de da parte do presidente e uma vel'
dadrút·a transgressão da. lei de 0 de Janeiro e de
creto de 13 tlf·l Agosto de 18811 e como tal podia 
a mesa. da Sé cumpril-a, colloc::mdo-a superior· 
:i lei~ 

Faç·o, porem. justiça ao présidr>nte do Pa1·à ; 
si baixou semelhante portaria. foi illudido em 
sua boa. fé, fazendo-sé-o crér que Boa Vista 
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pcl'tencc ~o di .;t!·i~to de P7'- <~::t Sé>., como nru_~ de l t.:\l di,posiçiiG é evita. r qu~stões sobre a identi
suus :.ccço·~s. o nao :iO 'w>tr:cto de paz du (;!!!::!.- dach de pessoa, que ort,"'lnam, como se sabe 
• .. ' .. o ' 
,pru.-assu; ao mesmo mo~!o que u IDl~u conton- I clesoràcns u perturiJacões Ja elciçito. 
dot· ainda a~·o!'a. ill'Oeu:-a armar n ct·edu!idade da ~· ~ fi · t t 
il!ustre commis,;:Io, . .í'u:r,endo-n. c.rc.!', q lt0 o tlis- ·on~di.o. c ·lomo~p ra !'i1~nlsdtn;" 111 etrpdre 1~) odm~u con-
t · t da (~. , ·. : . ..· ; . , . . -, . • · r a ••. n. 'X o t.ecre o e ·.J e ".~.gosto, 
ri C o ~ :rU .. J.Lr,L-aS:;,t e tdl.n. MJt r;ao aa p 1ro- . : {l • t - _. , ; • • 

e: o JJ'lf,"ac.a :• não recus:lr o seu voto. .Asmn, 
por ex(3mplo, um eleitot· da p:·orincia do Para, 
ou de q ualq u r• r outm, pó de. votar no Rio de 
hneirc c .-icrJ-i'eJ·.-.;::~.. -

...1 :.1 131 e rezu :.t!W2n o e ~ho:-aes nuo <:ruerem 
que o eleitor ilc-uma secçfio, vu:c em uutJ'<l ~ccção, 
e:nbo1·a pertencentes, como siio as :;:ocçõcs, :!c 
m~'smo distl'ido de paz. P. ::ó p()rmi tt<:;n quo o 
fiJÇ:L o eleito:-, <'[UC senào de U!ll:t secçã0 é J1lem-
1Jl'O cht -mesa. d•~ outJ':t, exigindo em tal caso Sc1·ia um:t oíf;nsa ao critcrio e iliustração 
t1ae ao :•r.sig·nar o Evt·o de p··t~sen~;1. cllc! cle;;tn. hom::da <:t;mmiss:io Sllppôr por um in
decla.J·e qui) <.l ,·otante de tal sec~.~;io, mas stante ~iqucr. que deixe de r·~conheccr o ab
·;ot:.t n:tquel;a, por fazer parte da. sul'! mesa. sur-do deste :11·gumento do meu conttmdor. 
c~m~ prel!:n lr~I·-s~:l 11L:e um pn~~ident0 de !··,·?- Nenhum: consicle!·ação olilicn. :lCt:Iou nem 

s~I'ÍlL cio ·il!it· da eieiçfto tl~· juizes de p:.L~~. que 
l:nj l ropt'1'SetJ !.:tm p:'tpol impt.•rtante uo processo 
ol.~itor·al, di~tt·ibuindo á vortlacle os eteito:·es dos 
t,• •rnntes c tstriCtos e paz! c cesL ut·te .1C<>t·la 
falseada n l~i. 

O art. !H do dc~~reto i!e f1 .te Ago-;;to em que 
o prcsid.);~V· baseou :1 sua por\:l.rb, como delb 
se rô. manda gue o g-overno nn. côrte, f! os pr ·
:úlcnle$ nas pro·:i :!cias. di,-i:laru em secções 
numeradas, eonfo:·mf3 o numero clc oicitor·e::;, os 
district'•S de p ,z, c as parochia;; que tiverem 
um sô di-trict.·J : mas m"io os a!ltoriz;~. a m11tilar 
os dist1·ict0s de pa:!. e ~s pMochias, destacand•J 
certo numero d•! ,:;ous cleitnt•r_•s. c mn.ndando-os 
votar em outros districtos do pn.z ou parochias. 
Invocou, portanto, o pr:'sirientc do Pará um:L 
disposição da lei, qu~ não dá razão de ser a.o 
seu acto, nem justifica o seu procedimento, 
exorbitantr: l)Ot' i;;so de suas attribuições. • 

. ' , 
o decreto de 13 de Agosto dispõe em seu art.. 
14:1, quo não poder:i. ser- recu~ado o V'Oto do 
n.l~'itot• qnc <l"X"hihil' F.:~ll thnlo: m:1~=õ e>~sa 
disposição refere-se ao ·0lBitor qn::llifieado 
na. p:trúchin.. distl'icLo t!o pa.z. ou secçãô em 
que s~> a.pi·esent:l. pa1·a vobtt•. e nlio ao eleitor 
qualifi<'ado etu outra. parochia. distr icto da paz. 

~ úll secção, como ::cont.n~IJ com os () d.L Hon. 
Vi<.:.ta., OR qu:1es s:io qnalificndo'l e volantes n11 

districLo dH paz. de Guajarú-assú, o n:!o no da. 
Só, como decht.ram oR ~eus tituloK. O fim d•l .. 

· v. u.-r>O 

. 
votes !tprovcit:r!am ao meu contendor. O 
movel q U\l teve a m<:sa foi o fiel cumprimento 
e r•'S'leíto à l·:i. e niio o l'Í ho i rio 
c-,rno d~z o meu conbn lol'. Capricho ha de sna. 
pHrte, instando po:- um~: illeg:did<~de, que ellc 
em cnnscicncio. deve reconhecer, e m·bitrio 

po:-tariu. 
E' exs.cto que m1. primeira <>.leicão qne hom•e 

pouco depois ela portarh de t6 de Junho, e Íúi 
para deputados provincb.es, a m0s:1. da Sé re
Ct ~be~ •. em sepa.rado, os votos de taes eleitores; 

sendo-lhe apresentada n portaria na hora da 
eleição; e não porl1mdo d8 momento reilectir.não 
teve outro alvitre sinão tomar em separndo os 
seu . .;; ,·o tos, com quanto nao tlve:"se a tsta por 
onde f1zer ;1 cha:nada dos sem nomes, a qual es
tavn. 0m poder do jniz de paz do Guajarã- assú
doc. n. 1-mas as circnmstancias de serem os 
seus votos toma:los em sep~ rado indica, ~ue a 
mc:a hesital·a~nutria duvichs;;obre a. legalidade 
d:.. porta ria.n de facto taes voto~ foram annulla
dos ('OnlO n~O podia.m deixar neser, pela. nssem
bléa provincial., nilo por espírito pa.t·tidario, a 
qua sem r:'l.:l.iio ~ttribue o meu contendor, 
porém em virtude 13 por força d:~. lei. 

O p roprio riocumen to d!! meu C"ntenrlor. an· 
ne:co á su.-a. contest:lçiio ::;;ob n. 3 (um numero do 
Libera!. orgão official da 1wovincia), concorre 
pa.r:t confll-mar qne a mesa foi tomada de sor
pres:~., pois q uc s·~ndo a. portaria expedida em 

d .lunho só muito ost riorme te foi u-
blicad" pelo or};ão offi.dal, isto é, em 29 de No
vembro, que é a data do numero do Liberal, 
offerecido como drcumento. 

Não pense a illustrada commisaão quo fosse 
isc:;o dnddo a estnr at!'asada todo es;;:e t ... mpo a · 
publicação do e:tp~'-~di.:Jnte do governo, como po
deria assim ser j !Stiftcada a tardia publicação 
da portaria de :1.6 de Junho, porquanto o mesmo 
numero io LC,c,·al publica. o ~xpe liente do dia 
H} J{} No.,..embro, isto é, 10 dias apenas de 
;\lrnso • 
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Na. eleição sen:ltorial. em 2G de l\ovembro I t~nto, a Ye!'llad(:: ó o contrario de sua aifirn:w.
ultimo, a mesa já então não tendo mais d.ttviJa tiva .. . 
sobr·e a illega.lidade da pot:tnia, . ~ão 1}UJZ re-:- Pa.:·a. prov~•l-o bastari:• o ~ocumGI:.t~ que of
ccber as cedulas dos refendos eleltot·,~s, e so fer-)ÇO sob n. 2, c:n c111e se \'C qtle o JUtZ de paz 
depois de muita. resisteneia o fez. não tendo pr•'sidente d:t rnesa, com r::zão ind:gnado, foi :i 

·' · 1mnr as~~ ncr a ec ~'l:r~lÇ<:O constante c o 
e tomAndo o; voto:; r!m separa,lo. eoagid: 1~eb 1w;smo documento. em resoo;,t:J. :i. calnmniosa. 
grita. c tumulto do.;; ::t:uig-os do ruen conten<tol·, im.putaç:to qnc lho :J.Li:·on ~um dos ot·g-:Ius d~t 

ara isso pl'ep::tl':!d·.)íl,t)S u:tes ch•,•g-a;·:tm a lt';:n- . ·. ; . ,. 1 , .. ,. , . • • • 1 •• ~ • .: • • 

spor a g-tat e •. e c.e:caram s. ~n_:sa, ~mençando 
perturb:tr e mut1llzar a ele1_çao. E-ta. scen:t 
deu-se no fim da chamad;,1 da hsta gorai. rruand<) 
já muito poueos ~onsel'va.dores al~i se achav~\r~, 
e não pode, por 1s;;:o, a mesa evitar a coac~:ao 
em que se achou_. 

Na. eleição do 1•) de De:r.embt·0, sem dnvid:\ 
melhor aconselhados, não sP animar:tm n I'cpc
tir aquelln scen·a; os eleitores da Boa V.ista 
limitaram-se a rotest~r o a mcs:1 cum mu a 
lei. dando em seu contraprot!'sto a razão do seu 
11roceclimonto. 

Não houve. ortanio mudanca d0 oninião da 
mesa em cinco dias. como disse o meu contes
tante; o seu procedimento 1·m 26 de Novembt·o 
seri:t o mesmo do fu d•! Dezetitbro, a n~o se h a-

Creio ter demonstrado a improcedencia ch 
contestação, neste ponto, mas, :tntes de pas;;ar 
adia.nte, farei uma perg-unta, euja re:;post:l 
tornara e\·idente a illegalidade da portt~.ria. d•'! 
16 de Junho. 

E' a seguinte : 

« Tratando-se da eleição de juizes rle paz, e 
votando na Sé os eleitores da. Boa Vista. como 
vo ara e es : ara JUlzns c e paz o arstncto ta 
Sé, ou para. juizes de paz do districto de Gua.
jarã Assü, a que pertencem? >} 

o primeiro caso !?remos e et ore:; e um 
dis tric to de paz votanõo para juizes de paz de 
outro districto, e no segundo teremos eleirores 
votando para juizes de paz do seu districto pe
rante á mesa. de outro districto. 

Qualquer destas hypotheses não é. contra o 
gue terminantemente dispoem a le1 de 9 de 
Janeiro e decreto de 1:3 de Agosto~ e, portanto, 
não é evidentements illegal a portaria de 16 de 
Junho~ 

Eu pe~o à hom·ads. commi~são que se digne 
prestar sua.a.ttençãe a esta qu~stã~; n;io.é u~1a 
questão poht1ca. ou de convemencl<t parLtda.rla, 
como já fiz ver, embora.. o meu con~,...ndor a 
queira levar para cs~e ter reno, mas s1m uma 
questõo de principies e de lei; ponde~·e que a. . :- . . 

·- ~ ' 
dependerá a boa e fiel e~ecu\~ão ou o sacrificio 
da lei e consequentes abusos. 

O segundo ponto da contestação rc rere-sc á 
eleição da parochia de Conde, cuja nullidade 
pretende o meu contendor provar~ ora fazendo 
cabedal de circumstancias, que não têm o al
cance e importancia quo lhrs dá , ora sen •indo
se de documentos, que nãn provam as suas 
allegações ou são contrapt·oducente.:; . 

Começa por negar a realjdade dessa eleição; 
considerando falsa a acta que apparece; onb·e-

bt·o d~ mo,;a não é supplcntc de juiz de p:1:-:. 
cOll!O diz :t a c h. Não bast:.:. p:·ov:u· não ser el!e 
(·leitor p<•ra q nc fique l:un b,~rn proYa.do n:'lo 
ser supplente de juiz de paz. pois 11ão .. apon
t:u·à na lei disposição alguma que e~n.Ja es
tat·-s<:: qu:dificado eieittll' para poder ser \'Otad.o 
,juiz de p:•z ou supplcntc . 

Tanto ussim c, qUo:! na p 1rochb. do S. .Jcsr~ 
do Ribeir:1e> no 8' dísLricto ele i tot·al da. pro-.. . . . 
digno deputn.do eleito po:· e.sse d~~lt·icto. ha. u:n 
ou dous juizes de p11.z, elellos .Ja no dom~n:o 
da ul i ma r r 1 · · 1 ;-

tores, e no entanto fize:·am p:u·t.-: ~:a 1rie' a da 
referida parochia. cuja elei<~ão foi consi !era~~L 
valida pela res1)ectiva. commis;;ào, e app1·ov:::.da 
peta camara.. 

O doc. n. 5, offerecido pelo meu contendor. 
pro1·a que o cidadão Domingos da H.odut o 
Souzn. não é eleitor, (ninguem .í;-;se qne o é ! ) 
ma..; não proya quo não seja supplente de juiz 
de paz, nem t::unbem o I.Jrov~~ (lualquet• outro 
dos seus documentos. 

Portanto. em qu:1nto não se adduzir provu 
conveniente em cont1·arío, não é licito por 
em duvida que Domingos d 1L Rocha e Souza. 
seja supplente dH juiz de p_az, tanto mais 
quando consta da. aeta que o e, e a ~1mples 
aUeo-ação do me a contendor. por maror c ue 

o - . 
:-:eJa o va or e sua. pa. a'•ra, n ao ~o e ser 
b"'s tante para conlr<trJar a act:.t, n•:rn l:iO pouco 
pa ra jul o-at·-se autorizado a qualifical-:.1 de 
r.: ,ubuste,

0 

dt! ft·a udulenta e falsa a eleição da 
parochia de Conde. 

Fraudulento foi o procQdimento dáquelles 
que, auus::t.ndo da circumstancia de SCl' UUl dos 
dei tores p:-of •ssor publico, sobre ello fizeram 
p:·e:-;são, até com a.mca•;as de remoção e de
rnis~ào, para que não fosse votar, suppondo que 
ass in.t não haveria eleição, pois l:i não contava 
o mou contendor com voto álgum. 
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Afll.rro~ndo, como nffi:-mo, o consta d:1 res- j siderando v;\lidas tncs clejções, justiçn.' que 
pecliva_ act:•_ .. que é t·ea.!; verdadeira. a_ol.eição \ espet·o tambem far:i em rela~ão á eleição de 
dc~'s:1 pat·oc 1HR, p.ssa.re1 :.L outra ur;:mrçao. qunl Conde. ' 
é dizer a act.a. que a inl't~lla<;ão dt mesa foi \ . _ . . . _ 
no dia. 1° de D;)t.embro ús O horas da manhã, Üll_ll'a ai·guu;aa c d1z~r a acta que a ele1çao 

. .. . - ~ . · · - ' term11 ou .-'.s ; h r a a · 
· "' · ·· · ··' . vo~ :do cl eleitorr~s. c ou·~ e;;tes eram chamados 

por t'ju~rtei:-õr;s. e â p{·oporÇ<io que chamava-se 
A côpi~ ::mt.hentica remc!.tida ao pt':'si(lente ! os seus nomes depositav<Jrn su:~.s listas n:\ urna. 

~~ ,~: , ;· '·> ·/~.~'i : · .. "" . , . 1 ,s ~. ~- '. 
11

• O trab~lho da cleiç:'io não consi~e sômente 
dia .)) ··?,,~o~ C.ll.I)Jo: ~orno 8 '~ poc.e '?1,;fic.lr • no ncel)lmento e apuração da.s listas ; mas 
nem o lu~L~tc rola •. or da ?-1111ha cler~ .. J.Q, ?m tamb0m em fn.zcr o edit:tl <lo resultado da vota·· 
sua cxpo~'lÇH~ ~crl.J:tl. .. ~!lenc;onc~ :-trtuelh~,.cl::-1 çã?• layrar a acta, fazel-~ transc:-ever pelo es
cumstanCI:J:· t1'·t'"', ccrt •• ~ncnte, n.,o lhe pa .. ~alla I cnvii:o em seu livro, tirar n.s cópias; faz~r os 
des:tp!)l'C(-l.mh. l ofncios a~ rem~ssa etc. Sem duvida em todo 

!\:1o :;et. i)Oi't:l.nto. em que fli.nda. o ~..,:01.1 con- 1 Pste serviço oceupou-se a mesa até aquella 
ten.!Oi' a EUa :u·guí<;ão. hora. 

Si, por\·•;nt.arH., clh Yiu em algm;1~. ~:J.s r:ópii~<:: Quanto n. se1·em os '1 eloitO!'PS chamndos por 
fl1 ~ ç; .• ,, ~ :' • ::- ' 

Il:'J rli:.{ 1' de D<,ze:nbt·o. n:io seria senão pot·l charnaclos, pelo d-ocumento !lo meu contendor 
cíl"e!to elo cn:~·ano r1o copista. sob n. -=> YÜ·sc que, com eff,~ito. elles residem 

." • i 1 1 , . t' . ""_ • . ·). ;., .. . . em quartcit·ües dil1erente:<, e não p(Jdiam deixar 
de inst;)lb~t::o das n~e:;;::s ui'io s:'lo tit·:Hbs no úc sei' c a :nauos segun< o a or em estes. 
mesmo dia. 11 sim d1)pois. conjllnctarnent.o cO:!J I E' em ve1·aa.de admiravd. que o meu contes
as da eleiç:1o. ~-:om r!avid:t , f:'m Co!Hlc ün·am ' tanlc se atlvcsse a. est::>..s ve~cbdeir~s nugas. e 

ll'flC ;:Js no 1 t:t 1 (o ~ -ezemui·o. <lepots te con- 1 c e, :ts d:r.l's:>e ('a. e a p:•ra ac,.~llsn.r e rau u
clui_d•1. :\. eif'\i~.ão, n ~".::':il era tml cnga~o do j ienta e falsa a ·~leição da parochia de Conde. 
cop1~t~t, ~'ll:t.cnno -1<> de Duzembt'(l. om .,-~;: ct! ~O 1 O;}, nonto da. conte:::tac;ão yersn. sobre a elei
do ;'-;o-;r~eml;~·~·\·. ~~~~·aao _qL:e .Í:'tt:b~ . .,mms Íl~:~-~ ç:io de 'Gu;~jari-a",;;Ü, eu:ja annnllação tamb,em 
ll;cntc .. cp .;'L'· ~~ .. u. qu.1.:l-Ou.s -L~L~.d~?l.el<,.-O i-,~ae_o meu cont.endor, formula.ntlo as duas 
s,10 daqne!Jc Ctut. e, pot tanto, ~on,;JJ.dn elle , S",.,..tnntc;;; ar"'lÚ~'ÕGS : 
mnn. com out1·a. no escrGYer as :n·I:nc1ras p:tla- 0 0 

.. 

Vl'~lS~ quo cru ambas ~ão q na E i as mesmas. J. J. Vicio na organisação da mesa . 

.:\inci:t. uma prova ele que sô por ong-ano assim 2.;!. H::n:e1· P.s~a. funccio:1.:•do em log~t· i_nco~-
oclia a.contecct·, c que co coroo ch ~1cta., como 

o c1ecb.ra o propr:o men conLrmdor, const:t q tte 
o f o ,ini:t. dr.~ paz presidente da mcs:~, convid 'LI 

os me::;::t:·ios \l~lt':t, no dit\ seg·ninte, -lo d<) De-. - . 
\:, lt 

Est:t iloclv.r.H.:ão. q nc por Locl1 's qa:m tos (•;;;ti.
\·nrcm tio l;o::. fú, n:Io deix:Lr:i ck l!Ct' rcconlv~
('ida. eümo c::: •i"ÍH!ind(l a YC!·cbde ele ter si(1:) a 
HlCS~\ in·;L;,lbd:1. no db 30 de ::;o vem t.>ro. é. en
tn)tanto. rcrnt.ah eo::w nw.!:-.; nm iw!ieio !! ·· 
fi·aurle e l':.!!si<lade cb tJlci<;:1o ;~elo lllC'! con
tendo!·. cpte em Lmlo ou~er;;a nin motÍ\'O 1mr~•. 
r.omo t:1l, ~trg-u!l-a. 

:\em su comp:·ehcnlle que I'osso comm~tlida a 
iw·pcb de dii:·~r-s ... , •J.UO :t m·s:~ loi inslal:v ! ~t 
llO li.1CSil'IO tlia C hot•;t em l'jllC COJ'IlCr_!:Jll íL e!ct
,_;.iii),St c;;t:~ fossf} üls:1. pois ni'io hn. quom íg·nore 
que as act.as 1lc ebi<;õcs simulad<1S o fidsas. 
são mai~ u0!!1 íeibs do que as d0 r! !,~ição YCr4 

:!adcit-~1., po!' isso qnr~ s;l.o redigidas eom dcs4 

ean r.:o e cni•hrlc•, niío faltando dit.ot· on cit•c:um-
:-!.:tlH!1:1 :1.:~·nm:1.: no p::.:::sc .-luc ~i; 1 cstns s:in 
r0rlig-iàas :"1s prc,;.:s:t•; r: :1inrln. no bulício do pro
t!~sso oleitor~l. pelo c1 u e d:io-se an.~· ~mm: e n:io 
poucas vezes omissõ:~s. ale ck circnn1stancias 
e diwres exigido.:; por· lei. 

Cons tantcmomc •i:io-se cng;.nos c oqniro,~os, 
C(ll"l' 11:1 rccl:tc,~:io. quúr n·ts copias d:t'; :t~·t.n.s . 
!\i0smo :1.go:·a. a illnstl":l.d:t ~omrnissfto os tem 
encont1·:1.:io. enl;t•o ontl'cs. ::;rgunJo me co n·,t":l., 
naelo i•·;'L:) do 1'2" JisLI·i ,·t•J J:t provinda de Pct·
nambn.ec•: 111:1~. l'eco: tilcennrlo (!ll'l n:1o CI':•.lll 

ei1'1~Í : l)S nc m~Í. f6 OU d•~ fraUllC, ft.lZ j l.tStit;:t, COll· 

q r:a.ndo.' por po!·tr.ria. cl:1. presidencia. da pro·rin
(~i:J. de 2::: de i\Ioio de -1882, foi designada a os
cól:l. ch Bo:l-\"i,tn. 

Para mostr:'l.r a improeedc1)cia da primeil'n 
destas al'guiçõcs. ó o meu contendor quem me 
Í•)t'w·ce o pt·c,~iso docurn,)nio anncxo i sua con
tcstat.;:):o ~:oiJ n. G B. o qual é :• cert~dtio da. elci
çii:o de jnizP.s de paz de Guajtmi-<issü em i 0 de 
.l nlho de '1832. 

Pm· clla \'Ct·i(iC~l4S" ;, crtc fot·n.m eleitos jni:r.es 
da pn.z o;; ei<lar1iios ~Ianoel José Pereir:~., Custo
dia .loaqnim da. SilV"a Ba:·ros, Feliciano Pinto 
Teix·lir:• o Di0nisyo Gome" do Ama.ral, com 
rp1:li.I'CI \'Otos c :: da 1o111, e qne apenas foi eleito 
um snpplent~ Jo::é Antonio Rodrtg-ues de Car
vulho, com um voto, declarando rL <1.cta, que 
comparecvl'<l.rn ti elt.!ição cinco eleitores, e hou
ve uma ccdtda ~~·~ com um nome. 

Pois hem. o rpw di~: n. :wi:.t tl:t insfn.llaçiio d:1. 
m :'s:'l. em ::)l c r! .L ·m·nm J1';1 ·: qnc 01 compostn. 
de J\bnoel .Tosé Pe::-ei:·n .• cnmo 1° jni7. de paz, 
de Cnstod o .To:1.r1ui:n ch Silm Barros e Felicim10 
Pinto Tci:r..cira, a~1uell~ como 2o e este como 3° 
juizes ele paz ; e dos deus eleitore.;; Manoel 
Pcd1·o :'.Iarqu,•s 0 Yiccmc Antonio da Sih·a 
Barros. 

O nome do nnico supplcnte eleito não se 
I'Dcontt·n. ne:n entre os dos sign:-~tarios do livro 
de presenç;~., po:· havcJ•em eon~orri~o :.i eleição, 
nem cnti':·l os dos qnc f:l.lt:mtm, t) qne den1o'n
s tr:l. •p1c j:i n:io t':1:. p:wte rlo el~itn1':1rlo da.qnelle 
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clistricto, sendo Gxcluido por fallecimento ou 
mudança clG residGncia. 

Ora, não havendo mais nenhum supplente, 
muito de conformicladCl com. a lei foi org:~nizRda 
a mesa, sendo chamados dons eleitores para 
compol'em a turma de supplentes. 

E' verdade que a acta não menciona a razão 
porque foram chamados estes dons eleitores: 
mas esta omissão não é motivo para nullidade, 
pois, assim ja foi reo;olviclo pela illustrada 
commisc,ão, em caooos identicos, t,;ndo al6m 
disso o do,~umento a que me rdiro para chegar 
::o conhcc:im'3nto da vordacle, e convencer-se 
ela legalidade com qu'J foi a mosa organi
zada. 

Vamos á 2" arguição : incompetencia elo Jo
gar em que frmccionou a mesa. 

Para julgar-se esta arguição, convém tam
bem resolver antes uma qnestão, a qual é : 
« está um presidente de província autorizado a 
mandar que a mesa eleitoral de nm ciistricto de 
paz funccione em ou tl·o clisteicto? >> 

Para responder pela negativa, ahi estão os 
já citados § 7' do art. 15 da lei n. 3029 de 9 
de Janeiro, e art. 97 do decreto ele 13 de 
Agosto. 

Pois, senhores, foi nem mais nem menos o 
que fez o vice-presidente da província com a 
sua port.<J.ria de 23 de Maio de 1882 (em que se 
basea o meu contendor), determinando que a 
mesa de Guajará-assú funcciona~se na escola 
da Boa-Vista, e revogando a do ex-presiJente 
Dr. Manuel Pinto ele Souza Dant•ts, que de
signou a escola de Guajará-assü, para nella 
serem feitas as eleições desse districto (does. 
ns. 3 e 4) e onde foi feita 3, eleição de deputado 
geral ele 1881. 

Pela lei provincial n. 1011 ele 28 ele Ab:·il do 
1880, Boa-Vista foi destacada de Guajarú-assú, 
e elevada a jniw de pa~ diffeeonte ; mas os seus 
juizes de paz, fÓ foram o1eitos em i'J de Julho 
do 1882, em quo houve eleiç,fio de juiws ele 
paz em toda a peovincia. Em Janeiro de 1883, 
aquelles prestamm juramento (doc. n, 5), en .. 
traram em e:s:ercicio, e assim ficou definitiva
mente installado o juizado de paz ela Boa-Vist'l. 

Ora, sabe a illustre commissão que, segundo 
dispõe o §5° do art. 114 do decreto de 1.3 ele 
Ag·osto, quando um dislricto ele p:tz é dividido, 
os juizes de paz daquelle de que é desmem
brado o novo, ot·ganizarn a mnsa do antigo, e 
elegem a do novo dentre os seus eleitores. 

Entretanto, como procedeu o io juiz ele paz, 
que ainda era do quatriennio anterior, e resiiia 
em Boa-Vista 'I 

Não querendo ter o trabalho ele ir á Guajarà 
Assú organizar a mesa. desse districto, e faze!" 
eleger a do districto da Boa Vista. dando assim 
cumprimento áquella determinação da lei, di
rigiu ao vice-pr(;)sidente ela província, nas pro
ximidades da eleição, um officio, em que incul
cavll:-se fallar em nome dos juizes ele paz im~ 
medtatas em votos, e maioria dos eleitores que 
compõem a assembléa. eleitoral do mesmo dis
tricto1 figurando inconveniencia e difficuldades 

ele irem os eleitores dn, Boa Vista votar na es
cola de Gnajará Assú, como t•tdo se V''rifica na 
raferida pmtaria ele 23 de l\hio ; e o vice-presi
dente om vez de cml)prir pot· seu lado, e fozer 
cumprir a lei, limitando-se a designar o Jogar 
em que devesse funccionar a mesa elo novo dis
tricto da Boa Vista, ba:xou aquella portaria, 
mandando que a mesa de Guaj<tra Assti se re
uni':s'" na escola da Boa-Vista. 

Não tendo os eleitores de Guajará Assú outra 
me~a, perrwte a qual eleges,em os seu' juizes 
de paz, não tiveram eemedio senão col!Oparecer 
para isso perante a mesa reunidà na escola da 
Boa Vista, que aliás era a do seu districto, e 
não do da Boa Vista, dando-se então o facto ele 
símultanr~~amento votarem perante a mesma 
mesa eleitores de dons districtos ele paz diife
rontes, elegendo os de Guajarú A~sú os Eens 
juizes do paz, e os da Doa-Vi,ta os seus, como 
tudo está pr·ovado pelo alludido docurnr!nto n. 6 
do meu contendor. 

Haverá Ha lei algum'L justificação para o pro
cedimento do vice-presidente, e elo juiz de paz~ 
Como pt·etender-se hoje faz o r obra com a portaria 
de 23 de Maio, para inquinar-se ele nulla e 
fraudnlenta a minba oleição ! 

E' a esta eleição de :lo de Julho de 1882, que 
allude o meu contendor, quando diz que os 
eleitores de Guajara·assú já votaram na es
cola da Boa-Vist•L 

Votaram, é verdade, porém, foi. essa unica 
vez, e pela razão que a illustt·acla commissiío 
acabou de ouvir. Dahi em diante, em todas 
as eleições qn<J tem havido, e for"m as de um 
vereador da c:rpi.tal em substituição ao Dr. 
Th.eotonio de B~ito em 1883, de deputados 
pt•ovinciaes no mesmo anno (doc. n. 4 A), e de 
um senador em 26 de No·1embro ultimo. t0m a 
mes't de Guajat·à-assú sempl"e se reu-nido na 
escola desse di,teicto, tlr,signada, como já 
mosteei, pelo Dr. Dantas Filho, 

A Lerceir<t destas eleiçÕO'l poucle ainda tb 
decisão do senado, mao as duas pri:neíras 
for:: m a pprovadas pelos poderes com petentccs, 
fendo· o a de deputados provinciaos, não só 
pela as,emblóa conservadora, como pela for
mada pelos liberaes na duplicata que íízc
ram. 

Aind:t mais. Um dos orgãos da imprens;; 
da 'parcialic!ad:J do meu contendor, o mesmo o 
orgi'Lo elo >'Cn partido, atacaram qllanto pu
deram a eleição senatorial em 26 de Novem
bro ; mas nada dissel'am cb eleição de Guojarli
assú. 

Nunca , emfim, houve recbmação ou contesta• 
ção contra as eleições deste districto, por cansa 
elo Jogar em que tem funccionado a respectiva 
mesa, porque ninguem em boa fé põe em du
vida que sempre tem funccionado em Jogar 
competente. 

Só agora lembrou-se o meu contendor de 
fazel-o, como recurso nara tentar invalidar a 
minha eleição, na falia de motivos instas e 
valiosos com que ~ podesse conseguii· o seu 
intento. 
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Aiuda quanlo a porta1·ia nã.o fo=sn um!'\ in
fracc;.ão da lei, c estivesse nas rr.ias das a.ttri
lmições do vice-presidente, d··sd•J que foi in
stallado o ~.iuizado (}3 paz da Bôa Vista, caiu
caria eih.~ ficantlo :;em razão de ::-;or. noi., do 

· - · · '"' , . : .... · s ·i e ga ~ 
de funccionarern no mesmo dist:·icto di.laS mesa!) 
de disrrictos de paz dtifer~ntos. 

. ' ·"' ' 

4. 0 finalmente, qtw improcedente e infundada 
é ~~ con test ção ao meu diploma, cu.ja leg-itimi
dndc .confio que a illustrada co:nwissão confir· 
r.oará. a.pl'ec iando-a. com o Sf~u espi::-ito de rc-
ctidão c jtt~tiça. : 

Rio àr: .hneiro, 2:3 rl ~~ 1\Iarço de 18S5.
Dr . .losJ Fen·eira C e;; fiXo. 

o 
f1tcto d.) havet• sido poste1·iormente re\'ogn. ia a 
L~i n. 1~11, a. por·taria. de 2::; de Maio de no\o O Dr . Jos6 Ferreir.t C~mtão, para fins elei
n_gorarla.. J:Ols .. n.ma vez caduca., nunca m::no; 1 tora·~, requer :1 V. S. se d:gne certifica!' o 
l'ode prod z1r eftetto algn m. seguinte: 

Desta ver :~do esLão convencid(:s r:üo só o 
meu contendor, pois c:<:.p i'Obou, c0mo foi sn.bi·~o 
na pl·o,·incia. aos sei;; eleitores da Bôa \'ist!, 
po:· não irem vot<"l.l' 0111 G~t:~jarà-assú. r :!'a ,:J.:i
ta;· dwoi,las. ~e.:rnndo ~n:~s c:.:pr.')"SÕ ' S; mas 

'~ c:is c c1 or:~s, pou; 01 
cnt:1o r1ue r •rtuet'0l':J.m ao prr•sidentc '/is .~o:1d~ 
de !-.hrnc:J.jü, que os 1:1:1ndass·~ vot~H na Sé, 
)01' i ., ' . . ~ .. . ' . . ·: ~ .': : '< 

c s.cm ra:~.ão, é u~o quer0rem yot~r em G,!aj:t
ra.:assü. 

f:!lta. de obs '1'\':tnt.:h d:~ loi, que me hia esc~
pando. 

O decreto de i:1 •lr) A;::-osto. no§ f o (h seu 
art. ~H dispõe. clne ~~designação c1os ed fici.ls ; 
v~ra. nelle:; SO f;zero;a 'l.S ele i•:.Ge;:; , scj ~l C0!11-

1." Si (IÚ'>to e;n podei' de V. S. a lis ta de 
dist<'l.mento· elcl~ot·al dos cida.dii:os da Bca Vista 
perteu~ont·~ n. •' iise distt·icto do pn. re:~etti . i :::t. 
p:;·b rrespocti\·o jniz ,_ic ài1·eito, e desde q:!:tndo 
est:i V. S. e:lt:·e·'UR c~:L • 

2. o Si n:~s eleiçüGs a r1 ne s·~ t ~·m p:·occdic!o 
no ' SC districto a cltn.mada do.:; refel'idos cid:\
r::ltlS tem sido feit 
E. R. ?11 

Ccrtiilco e!ll rirGude da peli~~ão snpra, qt:anto 

. mnnicach pelo p:.' ;' s \drmto da p:·ovincia, em 
rlevich tempo. ú~: ea:nrtt'<.\S munit.:ipaes e c;;ü1s 
immetli:d.a.~ftCn to dcrn c<.nth•~t.::tnonto <h rei'e
rid:L dcsig-u:\l;~io ;~OS jui;~·::-; df~ pat. compc- I 

1 ao 1 · quesito, que em l!lCU pod"r existe alist:r. 
dos cid:.:.u~us a.iisblo:. deit 1rcs lJa l3oa \' ist:1. 
pertenr:.;ut•:l <• est::: t!isli'Í.;to d.c [JO.i:. de::dc qué 
eut:'ei. uo t:X·~rcicio llo m•·n c::tr go ; e CJ u:m to 
ao zu qllesitc. que ú por cll•. ti'-10 sempre tem 
sido fcit:1. a c:hi!t~:a<.h rws elej•:õc::; aquc '"'lui se 
lCill pt\.oee :ido. • 

Ent:·etr..nto. os documcnlrJS ns. :3 cu, Jao ,;
tmm lJ'lO H'·t tt ~. C.::'l.iu:1J":L da .c ·! pit::~- 1, :ten1 o 

o j ur::tw.cnto cb l!lCU e:.'l:·g-ú. 
(~n~j :tr:i.-a!>sl·:. 10 ele Do;:r•m'l.n· ~, ti..: 188!.-
0 1° lni~.~ de ... :JZ :iit.~ao~..·l .l{.' St! l"'·~·,~ >·r ... 

con:tecimc,,to c commnni·c":~:~fi·.l rl:! ::i;;nmn. · ·.:.~~ I P..c:onbeço vc:·dadci:·:1 :1. :;:,::;ignntm';l :::qw.1.. 
te:• sido dc:.;:g-n:1rla pch ·J:l!·esi !· ' ntc:~ tb. P'"O· P;;.r:l. 'ill •_[,~ .Taneirü d:) ·i, :·~t:;_.;, r;:a !.c.=:: t.clnlmilo da. 
Yin~i~L, :l cscob. d:l. Bch \'ist:1. \):11'::1. r.:Cllil !"Ct'Cl:l YCt'd :de.- .. ta!o,liO Fil'iilú j)_'a:; r .'.'J'IÍI•·' "· 

feitas ~lS doi•;iíes <lo Guaj •rà . :~:;s:L D· .. ') \ .-•. ,. : ,. . "' .... , ,. ,,.. 
r) , . • n.- - .... , o, .nc ...• • .. 1 ......... CI.Jç.to 

Qnn.nt:-: :h;. i1·; •g-nla1·id :1.rlc~ ~~c diz~ m(\n c~)ll- 1 <h 2~ do .1.\::oiro. n:t n:·~ici:t dos t!·aba:hos cl::t. 
tcstanto C'XtSllre::l n:ts e lc11:ocs th S. Do~t• l!l- 1 camr\<":t ffill!ticin~d. di:: : 
;;a;;.. I) t.•m out1·a;; ll:u·. chi:'l-", r•il tl•• ll:::s.. t:·:unn:~ i I · (( oS:-. G. ~: [\·,\ .illnldi' !'N.•llf'l' ·,1:1:' C0Jl;:1. o 
llO ticl •::t0 ot•;;l, não O Üzen:io j l fl:tl':l. ll:ÍO 1n0 
' · 1 I' le:'tHo dc,im·aull.:nlo •lu jt:i:1. cl' na:: do CotHI ··. -a,nrg-at· m:us, c t:un Jcnt p •I'•J!.Hl 0 H> n:io ;t:; mcn- • 
· . · .. 1 ~\.,., 1·Jro\•:td ·J ,)' cwnou. :tpc• n::.s l'•~ port.o:J-3•) a c:.:pí•Slt;:lo YCt'u:~ 

do illustrc rclalot· ,;n, miub.a cl. ic;iio. .\.lllcSm:l. /';· . .,~: t;l c:'tt, :1. mc.:: Jnissima Plovi;!-

Pot· t11do quanto deixo c~:posto, creio h:.wcr 
<lernons;::-ado c pro\·:-..do : 

c:cr., t:rn su:1. ,•c!i•;:1o 1h 5 dcst~ mo;..:, oscrcven : 
((X,> pl'in tcit·o i•lis!riclt)j t'alt:;. ncll) ;! O cnndi

,lato tia ot';,:~~it;ão u;n ee1:to l~Utlw:·o de ''otas , 
Lo ~nc a mc~a tl:l. d:J. ~ .\ seccão .lo tlisl.ri!·to , · · b · f , · 

"1 . • p:l.t'.t otne:· mn.Jol"l:l. :; soLnta .• :.L•H'll'OtJ-se ao 
de paz d:t Se proccden de ~ccüt· ;c com a b1, n:'lo '· .,,. . ~ · . . ; :"' . . . . , 
.. c . s .! :1s . os seis 0 OIIO!"·:s ~a oa 1 na fret;!lczi:-. clo .C::Jnt!c. )' 

\'1sta., por seru:n eh1torcs de outro dtstncto~ c I . "" . , . . 
port:.t.ntojá. por ~~st<~ I'<~úio, j ::i. pelos l·t·cc·~dentes I Cnmo Ye n -r~llJhco: C: que •p_er T•C .so.!:1. s·~ 
da. caw;u·:L do.s Srs. àcpnl:~dos, mesmo na 11re- 1 t.r:l.ll:a ~obrn ('SS:t clc1~ao c por 1ss.; \".· nho a l!U

r.; :_! nto sc..-s:io. n:io p~!dc:n os :>cus votiJS ser con- pr<ns·~ d :~d,; r<tt' : 
ta·los ao ill'~ tt contc~ndor. 1. 0 Q·;c cu c os (1cmais j uizns de paz àc 

2. 0 que não hn. m :ltiYOS p:tra s:r annüJbJ:~ :L Coudc pl'Oo.: t:imos o devido jnr<'l.mcnlo no r:u:o 
dcic;ão da p:=tl'OCUla de Conde. . I a~~ :am··~·:t ::mniciy~·tl, COl:lt~ poder:i. a re(bcc;ã!~ 
_ 3. u qnc _i~nalmo~l f;o . nfi.o :o:; J.1n. p_arn. .n.nnulln- · ~h p,:~7Í:~,1~cu~ ·~·:mficar, s1 e C! ue and<L em tudo 

t;.ao daclet~:·ao de t •uo.,jat·a-j,:>,;l!, nao so pot·ouc 1 Jsto d, .. lJ,t fc' :: . ,= . 
a. mesa f.oi _regulat•twJut:; org-::niza·la, como r:or-~ 2. o _9ne ?- olci~fio de Coudc, d·~ 1" _de Dczem
•jue funcc1onou em log:w competente. · hro~ nao fo: fabr1cadr:. no brgo da. Se, como ma-
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chiavelicamente insinúa a T'ro'\J::ncia. Foi rG
gularmento feita na n3spoctiva parochía 

Si a Pro'!Jincia esta no caso do cli·-:cutir o 
que ó uma eleição regttlarrnente feita, e, si seu 
interesse não é sómeate divagar, de lare-o pot' 
que estou prompto a confundil-a. 

Os votos alli d1elos ao c:mdielato Dr. Canlão o 
foram tão legalmGnt0 e silo por isso tffo validos 
quanto é e•ll·to h:1ver perdido a eleic;ão s~nato
rial o Sr. Dr. Assis. Belém, 12 ele Fevereiro de 
1835.- Law·entino Andn! Vieim. 

Doc. n. :l.-1llm. St·. 1° juiz ele plZ rlo dis
tricto ele Guajar:i-Assú. 

O Dt·. José Ferreira CantUo. pam fin,q elGi
toraes, requer a V. S. se digno certificar o 
s;gmnte : 

188i, pant um r!•)putJ.rl.o :'i Assembléa Goral 
Legislativa pelo 1° circulo eleitoral da pro
víncia ; o bem :v,sim de qual foi o iogar em 
qne fnnccionou a roesma mesa; do que E:. l{. lVL 
-Belém do Pará, 20 de Dozembro de 1884.
Dr . .J os C l?eJTcira Cantao. 

Como recp10t'. - Belóm, :30 ele Dezembro de 
18d4.-Dr. Jfulcher. 

Certifico quo, revonrl1 o livro das actas que 
serviu nos annos cl•: 1081-1882. cloilfl à folha 
primeira, consta da, ada de 30 de Outubro de 
1881, quB compareceram á mos a eleitoral orga
nizada para eleição ele um deputado á Assem
blé:t G•:ral polo 1° clistrieto, no ecli:ficio da 
oRcola public>~ do clistl"icto de Guajará-Assú, 
desig·nncla pat·a isso, pnr portaria da presiclr:n
ci3. do 9 do Setembro de 1881. o ;'or ella vê-se 
<JUG format·am a mnsa; corno prrsi lente, o jmz 

1." Qnal foi o logar designado, 01~1 execução de paz ma~s votado Bartbolomeu Dio.s Goer
a lei n. 3029 ele 9 de Janeiro cb 1881, polo rl)Íl"O, I) 2o joiz de paz D;wiel de Farias Maciel 
nntão peesiclente desta província, Dr. 1\bnoel 0 2" e 3" supplentes .Jos<J ,Joaquim da. Silva, 
Pinto de Souza Dantas Filho, para scTern feitas Leonardo Gomel de Araujo e o eleitor Igna
as eleiçõas; cio de Souza Tavams; sendo fiscal dessa mesa 

2.0 Si V. S. tove conhecimento ou commu- pot' uarte do cmdidato llr. ,José Ferreint 
nicação official da prosideacia da província . Cantão, o eleitor Custndio J:mquim da Silv:1, 
de posteriorrncmte ter sido designado outro Barros. E' " que consta do livro ao gual me 
logar; reporto. Secretaria ela canmea munieipal de 

3 
o 0 1 " f ·t 

1 
· - 1 d Belém, 22 cl0 Deznmbro c!e 1884. Eu, Peclr-o 

. nc e ,oram· er·as aq e I)Içoes c.e epu- .1 1 . , B , 1 S'l ,, , , 
t d 

· · d t 1 b" · 
10 1 'e A cantclra arraso c a 1 v a, amant.ense a 

a os provmc1 aes o a c ua wnnw em c e . E · l . . · A · s t b 1 1883 1 cl d' 26 úz. ~ eu, secrotarto c a cantara. · ntoniO 

]
e N\mo robuoo d ' ' e a cte um 8811a o_r hno Ja l HoJrigues elo Couto, subscrevi e assigno, A .• 

c e vem r o correu e anno ; e st ouve a - R 1... d e t 
guma reclamação roLlti.va :10 Jogar em que OC!'I.!JU@S '

0 
. ~H O·. , • , n . • 

foram ellas feitas : de tudo-E. R. M. _ Reco;thoço vcrdad_eua a a~s1gn"tura supra. 
Belém do Pará 19 do Dozembro de 1884 __ -Para, 10 ele Janetro cl~ 188?.- E.m teste· 
Dr. Jose Fen·e'íra Cantao. munho tle verdade, Ailtomo Fu·mo Dzas Car-

c t fi 
. t d 

1 
. _ doso. 

er 1 co, em vtr u e c a pehçao sup1·a,quanto 
ao 1° quesito, que o logar desig·naclo pelo ex- Doc. n. 4·A.-Illm . c Exm. Sr. 1° secre
])rosiilente ela província, Dr. Manoel Pinto de tario da assembléa provincial. -0 Dr. José 
Souza Dantas Filho, para seeem feitas as elei- Ferreir~ Cantão, para fins eleitoraes, l'•3quer ll. 

ções deste districto, foi a escola do sexo mas- V· Ex. se clirrne mandar que pela secretat·ia da 
culino elo Guajara-Ass[t ; quanto ao 2o quesito, assembléa provincial, revendo-se as respecti
que nunca tive conhecimento ou commnnicação vas actas Duthenticas, lhe seja certificado onde 
official, nem pela presidencia dcc provincia,nPm fLmccionot! a mesa eleitoral do districto de pa~: 
p_elo Dr. juiz ~e direito, de haver sido poste- de Guajad-assú, quer no 1° escorntinio, qnet• 
normentc clo'ngnado outro logar; e qmmto ao no 2", na eleição ·de deputados provinciars, que 
3° quesito, que tanto a eleição para deputado tevCJ lagar no anuo cl~ 1883; do 'lu e E. R. M. 
provincial, em 10 de Setembro de 1883, como B1•lém elo Pará, 8 elo Janeuo de 1885.-Dr. 
para um snnador no dia 26 do passado, foram Jos(! Fe•~·cira Cantl1é1. 
feitas, sAm recbmação alguma, no mesmo logo r Certifiq<w-se, Secretaria ela assernbléa le
em que foi feita a elo dia 1o do corrente, e até gi-lativa dD, província elo Gr:io-Pará, 8 de h
na primeira votaram 10 eleitores ch Boa-Vista. neiro de 1885.-Dan·o FerreircL rlc Soum, 
O que digo ci verdade. e o nffirmo em fé e 1° secretario. 
juramento elo mPu cat·gn.-Gunjar,\-A c'SÚ. 19 cl'' Certifico, <'m virtude do despacho supra, quo 
Dezembro de 188'1. -0 1° juiz de paz, Jf a;wcl revonclo as authenticns existentes nesla sBCJ'fl

JosdPc•·cira. taria c],, ol:,ição a quo ~'l procedeu n<Js annos do 
Rrconheço as assig-nnturas supra por venl:1.- 188~1, para deputados provinciaos no biennio de 

deiras.-Belcim, 10 ela Janoiro de 1t::85.-1~ 111 1884 a 1885, clellas consta qnB tanto no 1° 
testemunho de verdade, .1l.ntonio Firm.o Dics como no 2" e><crutinio, a rne'a eleitoral do dis
C ardoso. tri c to de paz de Gna,iaeà-assú funccionou na 

escola ele inslrucção primari'.t. do sexo mascu-
Doc. n. 4. - Illm. Sr. presidente ela os.- líno d'J Guajara-a<sú. Nacl::t mais se continha 

m~ra muni~ipal rle Belém. --:- O Dr. Josó Fer- em as mencionadas authe:lticas que aqui bem 
r erra Canta~, para fins elortoraes, roque e. à e :fielmentA transn·Avi e aRsignei. Seceetaria 
V· S. se d_t!':r;te mandar qne, pela secretar~a da nssembléa legislativa provinci:d do Pará 
d~ssa lllLlRtnsSJma Cama~a lhe S<'Ja dada certt- em 9 de J;meiro de 1885.-0 archivista, Luiz 
dao de quaes fo1•am os c1dadãos, que compuze- \José Valente do Couto. 
ram. a mesa. e~eitoral elo districto do Guajarà- Conforme.- O official-maior, Jorge Gon· 
Assu, na elelÇao que teve logar no anno de. çalves Ledo. 
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. RecC\nhc<;.o ver~hdci.ras as !\S'>ig-natm·as ::.n- i ~crmmho d~ ve:rüad.e.- ~tntoni:o li'inno Dir<s 
pr·a.. p,,,i·á. 10 ele h;H~i t'O de 1885. -Em teste- j C anl:;su. 
munho da. V•::r,bde, "lntunio P:,·1nu D.'as Ca;·- i 

doso. : Doc. n. (j -lllm. St·. pt·0siàentc da crtmn.l. 
· i ::mnicipal de l3elém.-O Dt·. José Fc,t·rcir:?. 

Do·~•tmento n ::5.--=llhl. S:· ~·l";s:d·"nte da ! C<mt:lo. p~wu. fins elcitoraes. re~.:no•· ;j, V. S. se 

(.essa. • m. .:mar;1 nr' s ··ia .:.:Hb ce:·tlC :'io <os n:~v·~r a m3sm:t lH·ostJe::cw. àestg::ado a escoa 
termo::; (lo .i J:!':liiHmtos pr.Óst:ld:'s pelo,:; juizes elo sexo ;·uasc•tlin·J d:t Li o:?. Vü;ta pal':J. nells. s~
de pn do districto da Bo 1. Vis: , eL,itn~ na. r·~rn feita.'> us deiçõe~ do distrieto da par. de 
clei~,;ão proc ··did:t no dia 1° dCJ .Tu lho í1C :!.882 no Gaaj:•t·<l- •.ssü. Do oue E. R . .M·.-Bel<!m. 20 de 
mesmo di:5trici:o; do q~:c, E. n.. I\1.-Hele;n do Dezembro de ·!SB1 . .:.:.Dr. Jusr! Fcí·~·ei;·u C'a.ní.c'fo. 
l'ar~í., 10 de .bnBÍ!'O de 1885.-Dt·. hs,; Pe:·- c P. r· ·>o d D 1; d omo r·r.q:te1· .• Je e:~, ::.. e et.ern ·ro e 
rei;·'' Cantr.'~o.-D&-sf'.-Belóm. tO dc.Jancit·o i8SL-Jfulchc;·. . · 
de 18S:1. -~L J!achadu. · ! 

Ao Sr. an:::m ncn::;e B:.~rr-oso pn.ra <:ürtifi :ar. 
(',e"ll·.r:lc_o, c1·u". em enrr.p-lt.mP.J',' .. c {1.o (l•'S1!):"·.1,lo J 1· ,., 1· · 1 

• 
11 

"' -- ' ·" rcve1l o o ar.·nro • . .:.e 010, sr:ct··~t;ll' l:l c a c~-

c1e Belóm. c,n~. r·even1lo o Jivro dos tenuos do 
_jut•:unentos dos vere:dorcs 0-J;iz,,·s <10 p:.lz. dellc 

mar::t . rn1 :nlclp:'t , ~ c e nt.em,JrO 1. e · .-•. -
.1. Coulo. 

:t ils. :3 verso con,:b o termo se:.!'t!il:tc:- crLifico r•ue rc-rondo os l:1 •eis do ar·chivo 
'Serm? de juramenr.o qn~ ~::,-:i:;·n!'l. .let·ony.~lo I dn.:~~a. ,.e~ret:.Lt'ia, deibs nii.o c?nst<t tct· havido 
Cor··l~ la cl ~ Az!!Y;·do~ 4° .!:tlt. de lJ~'tz elo ms- 1 commumc<tç<1o :1lg-:mm. ;·e!altvn.mellte ~~o que 
nici:o àa HtXl. Vista .. Aos 1~ dias do mez de .la- !'[\(it1C1' ~ supplica.utr~. o r:d:cl'ido o_ ve_rdade. 

p::tl c 'mp::u·eeeu o cirbdii:-, J i' l'onymo Coi't' llÍ:t r1e 
.A:r.e\·e:io l 0 juiz de p t:r. do d:strict) da Boa 
Visi'a, a. (1uem oS:·. 1m•sidcn:e ic::cttt••-corouel 
.João Diogo Cl r'nPnte l\'blchcr defir·iu o jam
Jswnto do estylo. E par·a cous:·~Lf·, 01; Jo:uitiitlt 
Rodrigues de · Socz:t Filhn, secretat·io, ht;·t·ci 
cst.c termo, Cj~!e a~sig-non o m·•st!IO S1·. lll'<-:si-' 
<l•nte c o dlto juiz de paz .Jo:'1o Iliog·o Cl(::nonte 
~\falchcr.prcsidGntc, ~eronymo Cot'l'eia dc3 !~ze· 

B;~r·t·:Js:.> .:la Silv::.. atn:\nur•lt~e, :~ ii;.. E eu, se
erc~brio da c:a:nat·u.. .:\.nto11io Hodi'ig-ucs do 
Coc!tO, ~<ibscr~-..i c assigno.-cL Jlodrif)ues do 
C' uutu. 

H,:; con he~o \'Ci'chc1aira ·:~. as.sig-n:üura Sti pra. 
Pat·á. 1U d) .ianoiro de 18Sô.-Em testcrmmho 
da vcr·d~t~lc, .t:1toniu Finno Di.rs Cw·closo. 

-· I , • • :; • '- •. • 

g-uinre:-Aos -18 dias <lo wez rle Ab·il clr• 188:) rh :la. ('(lmmis;;iio de inqn'Jl'ito.- Do conf,J!•mi-
n '::;ta secrr•tn.ria da C:nnara l\Ionieina.l do 81~- dade com 0 pt·eceito do art. 'j•> ~~~o do Pc('g-l-
lóm. cnm 1:n·cecn o coronel .los& E~·:~n~c!isla. · · ~··;; 
ele_ Fa:·ia l\!ac~_el ~' .}1i!z d? paz .. do di ;; - ven \lo :í. pt·esel1Ç.:l de \V. EE:L :·:\:r.et· ur11a ex
tnclo ria Roa \'t.;;t<J. da fl·cgi!CZl:l. <h Se :10 qual po;.i<!:io fiel das occu:·r1:neias ·~:w :tfl'e.;tam a. 
o ~r. p:·r·sidcrHP dcíit'i11 o jnJ':Illl"lllo •ro estylo. ,·alilL.dc de al!.!'umas cl,idícs '(:o 1o dist!'Ícto 
E. ~1n:a. · eM!~l.:::• "'~ .. losé ?·la.í.:Ol'l _P .•. ! :d.r~g_a_cs., clei :nr:tl da p_t·o\·incia do .p~;!':i, e i;1qui11r~m. d~ 
scct ct.ttiO la\ r1 ·1 o ]'1 llSen t c t"l mo lJ 1, e .ts~t~-:, n:t rHtlhd:tdc 0 dmlorr:a cxp·~dtdo no ~~·. Dr·. .Joso 
n j:l!'a:u ·tltrrdt) c o :-::r. pr_·sid nt", .l.liâ~ niog-o Fe:rr0i1·a C:mÚ\o, u d"'St)Cito de minha. l'CJll'O

c~lemcn t ~ ~!aleher·:-Pt·, ,~tdcnto Jose Ev~1ng-c- ,;cn tru;:io em fóJ•ma de pt·otcsto ~: presentacb !i. 
lista d" l·:~l'la !lhtcte~. . junta apuradot·~. 

A . Ih. o \'OI'S :> :1~· !Ht-se o termo :-:cg·t i m te: c. - . f . ] r I • t d 1'') 
Tr·r:uo de jnra.monto tpte :\SSL~'!la o l" 'jniz do I 1. cJnlj.:uc-sc I) l'C 'l.'2' c l1)' ~ 11~',1'!(: o e[ ,, raro-

] l. · · 1 l I' \:· t r.; ti 
1 

• 1 • ~ ~ n ::l", uus qua<:s I)S :t ·J .: tV:f lttus em ·. nas scc-
p~~:~ (0 c tstnc ;o(n ">0:1- rs :: •• xu· lO outet.t .Jws _ -

1 
:::; t'' s · · T · · l 

Gu·~:·reim, como ::tbaixo s -; (]e ·' l:u·a. Ao,;; ·:5 dias ç~ >cs :ts c G ~tn .Hllla, ... a.ntt:~:m:l. l'ln~ac c c 
(10 1 . ,.., Ih ,•t.r1·I de ·1;-.;R" n·• ... ,,,. 1.r· '··. 1. ;, .1., 1• •• _ i\n7.::trclh. u em quntt·o a. da Se. sendo dua.;; 11:1. 

. ).:,_,, (o; .;l.U I o_:. o, '"O> 'v , L•t •"' ( .... ,lot • t ' l • d l lt • ' 
mat·a )innicinal do Hcló::l, comparece•: o 1.v c.r.p>_L:l e cu:.\S _nos t :Stl.' tclos c p:l:t. 'e aplClll."a 
juiz d0 p:t:-: do ·dis tricto ch Boa Vis Lu B~u·t.holo- Gua,pra 0 Assu. 
mou Ui::s Gucr·t·;~it·o, ao qnnl o St·. 1);·e:;khnte Consl:J. ch aeta da jnntn apuradora que con
da ca:!lal·:t defCL·iu o ·ur:.uncnto do e"L ·lo . E, co:·t·cr;:m :.i. eleição 11'J4 eleilct·cs, ~emlo o rc-
pat·a. C!)l1S~:tr, eu, .To:To Aug-us to h.thr;i ro 2\l:u-- su t.adu a vota(·:"io o ss!.!.·umtn: r. · o.~e ·cr
eher·. :,crvintlo de scr~t·et:!.t·io, fiz l:::.nar· <•st0 · t·eit·a ü~:1t!lo GOO votos, 'rh'. Americo .:'llat·qucs 
ter·mo . .Jo:1o Dio.:,:·o Clerncnta ?l!alch•;!'. pt·r:s:- ~an1a. Hosa ;}"r .. , e i em snparado, Dr. Josú 
dente. 1-::uthnloweu !)ias Guc:·reiro. O 1·efe- Agusti.n\'.l) dos Reis 45, D:·. Raymnnrlc Bo:·gcs 
!'ido é veru.ldC. Soct';'.t:trin. d:'L C:lfr13.l':l. ~lnn1- I Le:l.l C:ts lollo I3i':lJiC[) 2. Dr. l\l:tnod dl; l\íor·aes 
cipal de Hclr'!m. 'iO de .!aneir·o de iS$5. Ett, Bittcncou:·t L E como a maiol'ia al;sC!lutn. é 
Olympio Gom~s Rocha, awa uuen;.;c o escrevi. ;)\);) .á pri:tlOÍri ~ rist:t p:tt·i~cc tfUC l!1uito regu
E eu. sccr·i'tar·io da c::m:1ra, Antonio Rodri- Grri1cnlo procedeu a. ju11t:1.. expedindo diplo:Jla 
g·ncs do Couto. o subscrC\'O e assigno .-.. 4 .. Ro- ti. o meu competidor, que obt-:;yc GOU votos· 
(tr(quas rlo Couto Entre:n.nto, do exawe das authcntícas .de to-

Recóuhcço a. a~signatn r:1. l'ctro por vcrda- das as ,Jeic;ões \'critica-se que concot;l'eram 
r.1eira. Par:!.~ i r1c .Jn.ne_iro de :IS::5. Eru te.::- mais (i elcitorl:ls, qnc não fors.m induidos no cal-
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culo da, .i unta a p'tndot·a, pa.ra dtu·-sc a·) can- 1 O que n. teria feito mudar de cond uc ta" no. 
àidato :mligo •L lllaiorin. ab-;cluta. qne n5.o teH~; I cu1·to intcrvalio de cinco d~as? 
11orque ent'to set·i:t pr·~eiso que:~ su~ votação j K1'o é preciso muita pet'spicacia p:1.1·a co-
subi::;:e.e a 601. nhecrr que a. c:msa detenninante da. mudança 

a :1ct.: rh clt'i.;flo da pl·imeir::t c:e opinifio fui tl!•at-m~• seis \'Otos, n~~ Gspe:·a.n~::t 
. ; ,,, r., ,. ., ,_;. • c.o d::r ~anho da c:'LilS:~ ao meu com endot· ; 

!L !lle:;a. e.e: tOl'n l :Ll'lnt.r:H'l:~mer.te n{io eon :cn-. . . 1. ttn que \'ota,;setn, c pot• 1sso n:·an1-sc ,.. lCf'i 
obi·ig:t os:.. prot~st.:w cnntl'(l. a in:-oHta. Yiolencia. 
e it· perante llln t oGel1iiio i'.<.zer :?. ded:'traçrro de 
SSUS \'OtOS, :"t.fi:n dG s~dv::v;u<1!'durcm O Seu di

Í•3St::!.; c Glb mcsrn:t q::e, pr.-:t~nd ·n lo ju:->ti
ficar-sc. forn~cc as pro V" as l):'l.ra. sua condcm
na<;.ito p~rant'~ a. o pi n \il:? p11 blic:1., emqua.nto o 
cri.::c provisto pcb.. loi não c~'\.lw sob a sn.ncçi'io 
pen:;l. 

l'Cit~. 
. E' improc~dentc c fttls~. D. allrg-1ção de não 

O docn;JrC'Jto n. 1, iinn1:lo pelos 6 el<>itcn·. s pertencerem tacs eleiror::s à pi·il!Jeirn secção d:t 
em prcsen\~. d_e duar; . te:;;tcmu_nhas, c au.thontl- paroc:hb d:'. Sé, o sim :.1.0 districto de pnz de 
c:1.do pelo otí1c1:Ü pnlll1co .. esta de perf..1to ac- Gn:tjad.-Assú: porquanto foi em virtude ele or
cm·do co:u n. dcch:·açiio f\!WI. por dlcs pel·:tnte I dr'm da pr~si lenci.:'l. qll'' esses eleitOJ'cS dei-
:·~ ~m·~sa el,;itol';il, co•no eonsta da. acta rb dü:.;_ 1 xa1:n.rn ~~e yot::w n~qu·~lle rlisLric.:to, eomo :;:o 
~ao. C\•t:.lencuL ch't portan:t do Exm. ::-;r. Rarã.~ dG 

Fi~:J.. ois. l)t•o·;:Hlo d·" modo a. nã· ::.d 1't ·, . .Marac.úi de :!G de .Junho de ·1883. Do•·. 
contc,;ta:;io. 'iu! os O el:cito i·es tlt Bt'::t-\'ista (n. :::._.) • . 
cor:lpGt·ec~r<lm 1):J.l':t YOL:w, d:mdo-me os s ~us Awd<'L em ~oveml!t'O. do nn~o p:!~s:-~d_o. fo1 a 
\"Oto'; P''l'···m a nH~i;:l, ari.úr.win c acint.ó8a.- mesma portan~ pub_ltca\la no JOr~al ofi1C1al pm' 

par:t to. 

E po~1i~ f:w~l-~ ! 
O dccr:'to n. SH:~ d·~ 13 11' A:;r\1st0 de 1881. 

110 i1.rt. 1-H t0;·m'inan;e:1v·nle t1is'j-:líe qu0 <c n:lo 
podi'd ><e:- 1''3~'.us:v.io o voto de eleitor r1ue cxbi.
bi.r o ~eu Et~1b. >> 

\ . ]· d • . ~ • . .: :nc '· cpJ;:n o -=c recCJ!!!lOÇ:t. .-1uc tJ ,:rrso o Lt-
tulo on portenc{l a üllt t•erl.!. uft.-J \:ódc . a. m·~!':a. 

}\\lt~l ú mcsf .. cleitor:ll compctcnci:•. p:1ra co
nh13cer do :<cio do St•. lhri::o ll~ ?llaracaji't: ó só 
i aug-ust:1 camarn dos Sr.-;. depn i:a:los ~'l nc com
pete dec1,1ir 2. questão; pn:-l:anl:o. mr;s:no na l1y
pothcse àe ter a. pre;;idenci:l r;xorbit:ldO de suas 
atr.ribuiçõ:~!';, não se polia inili-gir aos eloito
l'CS :1 p~Jn::. do. pi-íl'.la dq seu~ yntos pela fa!t:t da 
autol'i(bde superior· .. ·· 

Puni:- o cid:.!.d:i:o pcl<1. culpa allv,ia~ esbn-
~ . .. ,., 

:·o·<t i ujusriça. .. 
A' vi>;t.a do que acab~ de exponder, acredito 

(·U c n. c:>.mam. dos S;s. chpntados não sanccio~ 
1~a1· :i semclh:•nte •:'!:l.'J :~! nem e1::=:1r {t impunes 

I t)S aute:res l.in g-ravir;:sirn:) :ü.entado c:mtrn. o li-
A refJi'tu:t c!eiLn:·:\1 pll:t. 11111 par.1rlrJi:•c, :t:)s vro cx.crcicio de um dos l'!'lai~ irupor~antcs di

~lUURo~d:\S :mti ~·a, m · ·, ~:~..; p:wu··hiacs, I'JI: ' ', in- i'C'itos uoliticos. 
yocn.ndo :1. stm p!·etcns:t. .... ,lJt: I'an i:t , CJec~ :rli:-.1n. :t Espcr·"· p: ·is, 'I u ,, es~a illllstre co:-nm i.~sit'J me 
seu :'LI'bítrio. ';'t ·s:iir.,; t1c i.Jent!J :t1t! t;•> ·•olnatc, m~nde cont~•:· os seis \'OLO·> c; onslantcs ch de
:>..dr~tlc ..:u ':l! i : ·tdu~ p:•t' : J'IJCll•l'l: · .. se o \' .. 1.0 du :•.1- ch:•:t t;1b fdt~! per·a nt~ •) tab!!lli.io, on que n.n
\'01'":~:-io. e :d.::w··:t:'-5•• !lO pleil(l lllll triu:!:p!tO nuilo a el~ c.!riO <h f:• Secdio da n·trociúl. dn. s,· .• 
\'Ql'g'OilhOSO JIOI' nl"Ío tJ L rÍoJ.:ncÍ:l . púrtp!C este-; \'OtOS in fJue:n llr l t'CSUlt,ldO gOI".Li 

D e d:t ''leiç;i: ·.·. 
,1)'.'0 :1CCt'CrlC • n! ~ t· r1n • :1. m~":t da 1Wi.!JICÍI':t 

se~ç:io rh p:wo<!hia. d:\ Sõ niro ignt~;•:; va wre :t Tanto em umn. como em outr.l hyp;:,the.;~, o 
~nn. :1Uto1·id d~. circnmsct·ipta. nt;s l:mites tra- St•. Dr • . José Forrci:·:t C;1ntão ni'h attinge :i. 
<·a 'os ·1c?n. !f:i 11 :;., , 11 ... ~.. "' t , 0,1 • H maiori.n. absnlu t t, c nn. fórm:t da ld se dcv,:. 

l l " , • ~·· 1, . I-· • :J " C r , <' } l'eCIJ S:Jo d d ") ' ' 
0-s ,.0-0., ,•0 .,. ~ , ·~ cl'•J'!or·"s le n \ " ,, . 1. t man ar JWncc cr <'1. :..:') escl'lltllllO. 

. , • ., 11 . ., ~"'" " . ,, . ' · .uon. ts .. t •. ::~.n .o 1 ~ f ·1 d'd d 
"~"'1' 1· 11 PilP n·•" "}r\l('-)" ·. antcJ·· • . . . J),.CCrCSt:e (Jll'~ UO re ·.•n <O C ~lll 1 ato r;vem · 
.... . , • l .. • ., .. ,. "' - .1. •;' • ; 101 0S s !lll:rr') o·: d . L l 
to1r1•1 1• 1 nm~)O":t ,n{ ~enn , . r r c 1. . · . . ,. ~C·J· •scon LS,C os os \~atro votos q no figu;·am n:~ 

• . • • • : . ' . .. I • . [ . l,ol, ' ,CI.l. ror r..n •. e- t'fllsa :tnthcntic:t ela r:;leiç!:1~) ch Conde. o ( uc f:t:r. 

em 2G .de N °\'enlbi'O rio an no ra~Fado, l.r;\:0 ifi~~l 
pt·ocellmento. (fJoc. n. 2.) 

· i r~ sç:cr n. sna vnt~t<,~ão a 5.16 votos. Ness~ pa"O
chiil nüo hoU\·e n e 1:1 podin hn.ye·t· cleit:ã~) . p~:r
qua nto. tendo sid.Y alisl::~.tl r!S :tpcnas seis Plcii::.•

No ~e~::. <:nn!l';t !)J'O!Pséo. la•;rarlo n:1 f.ldrJ., con- rcs (rhc. n. ;)) 11 estando d:JrJs aascntes. Bnn(·o 
fc:;~t ~ m::~on~ da lll!~-< :1 IJitC e :n clnas e!r~içi:ícs .lnr,;,j Ribeit·o e o p!'ufe<>sor Enzeui 'l de Ot·neUaH 
a'•·:t:n pr:u.t r;~;-:1. : ffi 'lS '! r:• ; os \·o tos fora.1n :m· I~err !ira. e:Jmo ·~ on~t.a dar; suv(l:J!WiS neta~. fic~m 
~nlbuos P';io pode_r c_om petcJ:te. Ell:L rd~ro s~ l) l'leiLOI'n.do t·eduzid(l a quatr[J cidadãos f"]Ue são 
a. n.~<em_blca pronne;.:ü. du11:mada pc'a r ·tix?'i" os ju;ze~ de 11a.;,. Orn.. devenda a mcs:l e~eitorn.l 
P~•rtlfllll'l ::t : c:::.l:l, po:·om. n facto rh t'3!' to rnad31 er1mpor-~e de f'! inco nn mbr•}S, ú e•>identc a im
f'lrn sP.pn.!'8.clo os votos rios r.;(Qt•idns eleitorc:s. possibilidnde de s·,r ella or.Q'ani:r.!lch de ar~r.~ôrdo 
poue~;s d 1a ~ ante~::. na. e e rl a to~lal, cr:•m :J j tlti.·ou ! corn o" prcceit'lS d:l lei. c rhh i vom a nullidnde 
pro,·ad1. (1~ ,-lualqner el~i'çãr, qnc se pt·ctcndcssc fnzer. 
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Entret~ •. nto s.in1ul0~1-sc um::1-, m:'ls :::. ú· 'u:1e I ::npr:~nsa, quQ, · embora. feih a eleição, não 
descol:riu-se por_si mes:1_1a. F:Jt•;;m ns P!'t;p•·i::s tinh·'l~l sido rmpossadoso~ jui~:es.d? paz eleitos, 
mesat·:os riuc "0 lllCU~~Ü>li';;.m tW élcnunct::L-3.. 1 e: pot· !Sb contJ.OU:l.Yaru em e=-.r:rc1c16 os do c1ua

Ell,:s <li:;; :~m n:t llCi:1. àa simula i:1 insta!:;,(;:'i.n 1 tt·iennio antrwiut• em virtude da disposição do 
rla. mcs:t qt•e e. n~; di:~ l'j i!~ l">•··z mu:·Q_d~ ;881 ri.s ~rl. 2::1 .:o decreto n. 82!3. 

• t. .l._ • ,..... . f .. l~ -- ~ . ·.. ' • ~ : ~ ~ '· I • • ' • __ .,. 

cp1~~.t:ro juh~e3 de l;;•.z e :' zo !>llp,.lante du jtti:o, b'l'e •<: sido reeleitos Í:rc~s elos actun.cs jrJizas dc 
0 t· jniz cto p~.z de~:-Lc!·on i:btaihcb ::t 1nc:>a e pn, porétr!::t \·c:·,.Jado s::~.i sempre triumphan te 

..-U·m os :l:c::;:,ri<):'1 :.1. ~e re•nri,·c!; . .l. no 1°.\c tbs l:!tas eo:11 o cmbust·•. :'~ito é difficil d.;mons-
D0zcwhr-), no I!lt:SIJ!O lo~·:J.i", :ls 0 •~r;r'2ts (h ma- 11'<11' l!ue,.;s q;;;:.t?o juizes de paz nilo funccio
n!úr. p ·n~ s: prccetl-~r :ln !'ecr.d)i~:lCnt: ' c apun~-· n~t:·;::m !ta o:-g-<>niz:J.çáo da mesa co.::no juizes do 
ç'ioch:; ···,t·J" e 1r···:~ ti· · ·b ··l:·o~ ch i'lúi•·~·J d" 1"ü 'I <>~"l' ... : . . l'P;o ii·;·-1o 
t:l~;;ai:~d;J· p';!,; l;~ristt·i~:u;·,;;l ;e,::.,, . . :d·: ,:·c:··pi.~ ... ;:.. · ··D;· ~:o~:t·,::wn~(:· ~;._G constaqu'~ :1ntes da. clei-

., I 1' I . l' F • ' ' l - I i I T • ' d 18.) . . d :Sclh.O · l ürn::l:_ 1:~ u'-.. •l w ... ·r.-uL:. ::t ::cl::t J:C:,o 1 çao ._,, · ~ ,,,:;. utao. c· .. ');- eram. :1u1zes • c paz 
r<!S:JCCttvo c:;enva~: ·.,o p:tz. )> I L.un:ntmo Ar!rotno \'Hm·n .. Jacm.tho \'alente 
Qu~ estn.·~H:L~~· n:!n ê a c~prü3.s~i(l c1:'l. ye·;·rJa,1t!.. il:-'s :·~ev0.~. l\Ianacl J\ntonio G=:~m::tque e Gnra.ldo 

~:ão cu,.b dcmun>:tl'al', f~rlnl"l'D~t-.~nd:)-:::. c;m! u c[,._ 1 ,:osi: cos :...::,nlos Pinto; lU acta, porém, da 
01 ,.:,,.:-t') VlJ·:.s co •'OD'"J··;cli··o ... ,1 .. ,L ' "Jl''Jl·~·· e· I O'''"·"'l;., .... ~··io d··· I'1c.-;·• cl•' io de. D·"z~mbro l)"S"a-"";..· .. • - .4 '-••....; .._. 1.1 .. ~ •• ~J ...... ~~-, u .,.,..t.-.;1 ·~V · .::;,_._._.,.,...._#~- • ""' • - ~~ .._,,. .., """\.;; t4 •. 

poem b.;m p;tUmtc a C.:.-;,::de. cl.J , en~:·o os jui;.-;s d() paz encontra-se Ber-
l-.m utné~ !!Yur::t·S:) t;S,::.r· ~- ~~ o:·g·~.arz:.'.!Ec;) :1 rw.:'>.uuo. d:i•' üC: J.J:tt•:·os, e m.o para serYir no 

lll ""''t' .. . ; .. ,. f\ . l,t)"··:S '1 !1111''""\~· "'J O""''" ll'J '·\ ·· · .. ,,.l <'(''·"'' ·,-.\.''·''' l'lt ',:lt.•· :.c·.·•.Ill.O. -' . .... " -... :-:. - .. I J..;, , . i,.'-· , .. J.~ I. .. '""' "' . . 4 • __ .. ~.. , ... ~ . \. l_.:.:_q' i\. ..... , .. ~ _ ...... .. .... 

di'" c ho:·a. all;n;·nc ·nl os me'::~t·i::s. Lmn::n ,o 1' •• · p;·c-;Ofl_\a d-::stej~tiz de })f•7. ba_sta para d~s-
.. , · ~ ..... • .- ~.~ 1 • • I y• ' • -.. 

I - · '-"f.; . . .._ ' ~ , ....,..,. .; '•• , • o • ... ~,~ ,. _."" ~. " 

tor·,l ,-i1F' fl'Pd3. ri~·-;· '·o ··"~;; .. , t ,:-,·r7 · """'''t'l- "'''r·r~orrido os (1•uc IJ.'".oc·u:·arn d•>fer. ••,'er ," "'"11·-.A, .. , . . ~ .... • lt.. 1 .. .. •u, _c,.. ~~··-\.•- • ~ ""'-"" •" ""' 

do-se oi t::> hot·n.,; 011 r c; c c.: IJi n"'·!ltO ,, ::. u ::t'<td'' ci ·' (h do cl'un-::a cleii}'·O:o qa··, aind::!. rtuanJ.o não fosse 
c uatt·o cedubs! Er:;m ell:::s d1\S nrO'lr·o·. !:t•:- ::ü:)ul::da. sr·1·üt. nulia pela incom·ret·:nc:ia d'um 
seri.os; por<m n:1. :~da. ~~11 ·s .•:'to re:n ,·c:>nt'd.::v:cs, 1 l.'l,'::> lf:C ~:1.)ros c. nJe~:l.. 
Cl!Ll':.tndo· no r~cin~o Gm 'In'~ .i:':!;t·c::i(JrlttV:\ a l'~!der:1 knttt'tr-rne a. estas consideraçães, 
me<::'., p~ra dcpo-~w.r na urna a S\\O. •:c:lula, á pol-.:;u·.; lonl1o btt!Íl':t confhnça na. justiça desta 
medicb que et·::trr. cl1:tm~v1cs! iliustt'::cb. corrlluiss:lo ; cntr·Gtanto o processo 

Corn;) isto s~rin. iJ'l'isodo. :;i não f0ta s:mnl ·s· eleit.w:tl cüJTCu tão irrezubrment3 em algu~ 
mente mn dOCllJf:ento d ::-. incpei:1 1"1e ~"111crn :~nto-, mlls loc;i.licbr1cs qne não ~é possível approvar-se 
m:tticmnr·nte copiou alg;;m mvJe!o t:e ad.t?! · t:~e ;; cleí~~õcs. . 

.1ulgo ter pt·ov:do t·~:.u.bc:·::u1LC:nc:; t :) qtw a Refb•-luc p::l'ticularm, ntrl :ls do districto de 
. ebir:ãv de Conde é simnhd:1.; e. :;Ínrh !"a;:cn(Lo Gu:.tj ~râ.-"\:;;sú c ch p:wochi:\ do Bo3.-Vist:'l. . 

(k•sapparccci' a ••)ttlt'J. ii(;;lo cb-> dtt .;s_~c las, Ehir;ão d·J Guuj~Lra-.Assú.-DP.sde a organi-
zn:::ã c :.1. 1 • 

nloi\::ÍO. 
A turm!t dos irnmec~in.tos de juizes 

~ 

co:::pC;t-::;~ t':c l'invo tltl!wbl': J~>. dc:•:b:·o o motivo do seu não comp:1.rc~imcnto o 
E' CC!'i(l '1110 n~ ::c~a :q> :)!li'W'I)!ll ci.!lCO mr•r::•.- os seus UOlU<'S. Cl)lltraodb:posto na. za. p::trt~ do 

rios, o-: ! juizr;s d·· p:t:: c au1 t:.l (,(I:Yting<;;; <h Hu-.1 ~::~.o do n.rt. ~~u do decrr'tO de 13 de Agosto, jú. 
elw. o Suuz::t. t'jll C s·· ~ iz :;J~."Ji:' r:,,f , • tf .. }11i:"'; n::ts ci r; do. 
•·ste intiLdado ::;L~J1j•l··:t.L · n mó int!:te,li:ttu do~ OtÜI':! nllllid::dc deriva-se do facto de não ter 
j.1iz s cl · p:t1, n;:!:: ··ioi:o:·, ,.,-.,,w :-;c p:J,Jc H!ci.- ~iclo :1. olciç:io feil:~ no cdificio designado pela 
fl.:nt· .~o ;!o<~ :at ••J!lo ll. 0. c :.Ls:;im n:to p:;,ii:L i'L' · · ~. idoncia, poi . ..: qw· I cvc logar nn. escola do 
ra~PJ', p:u·l. · · d:t l:l(.:S '. I Gtl'rj:J.l':t-.. \ssli (dt)C . n. G /~). qunndo est:.wa. de-

'1' I I • • • I · 1 ~ • 1 ')' ' J !\~ · · 1 iC>S') .•.'n< ''• Jlo 1::r. tt tH'i)(0s.o ::pl··~;:ctrh(D :tJ• n<:t ~:t;:t: :;_,,:t. por prw .. :a t'll~ <c-·)( e ~i~l.lo u.e o -·a. 
npurado:·a, al!ndi.;o :i. ·:n~o:npn:.etk i:t de lllH tlos !'!S\'0~:1. tlo clisiTict.o de Bo:.~.-Vista. pn1·!\ :•hi torcm 
ntcndwo..; d:~ m<':':.:1. elei;.o!·:d. l' · := pon.cb<H!l ' ~ :t log:~r as doiç;; ·s :t que houvcs:<em da con
(.'o,;i;lit.aiç 7o, n!·g-:lo 1b pa;·:ido er:ns:•J'Y:H1M. COI'r·~ t· tlS elci1o;·cs do ml'~mo distrielo c os tlc 
que, não t~n·io h:!Yit!o ~m 1_;;~)~ ~~ l c!t;:7o .. :e jni7.eiõ :_iu:,j::tJ•à-Assú. (Dnc. n . :3.) 
de r IZ n:l.'!i:Clia ]J:ll'OCht:'., continn:u-~m os do .O n.·~to do Exrn. Sr. Barão de J\1aracn.iü de 
quat!·ienaio r<nteri,:r, o r1uc tanto es te,; como 16 de J,mlJO cio i88:3, alterando a port:u·i:J. ci
Õs seus s::;:pL,ntns G;·am compett~ntcs p:~rt>. or- lnà::;., s ómcnle n::t 11:1.rte que diz respeito aos 
"' "•r. 1 '•· " ... ,. ,;, '<'" ( B -Vi -ta m:Jnt ve a. desi'"'ml .ão 
À~osLo :le l8SJ.) . d,J •'(1ifi~io n.nt•·rio'!'mente feita pelo vice-pre-

Nilo tc:~1 nenh11m v~'\.lor cst::t :ll'~nnv:mt:1ç~o. si.C:cnle Dt·. Domingo:; Antonio Ro.iol, no qual 
wm1uc do1)1)i~ d:1. r·•for:n~. clrJito;·nl j:i se pro- rriifir~io j(t ~c havi:t procedido ns eleições de 
eecleu t>tn Cnndo :.i. c1eiç:io de j1:\:~cs de pnz. Yci'eudores c jni1.c~ do paz no i o de Julho de 
scatlo clcilos l'S c; :rrttl'() cid:ad:ros c nj!)S ll0!11"5 1882. (Uoc. n.· G B.) 
constam dn :1cl~1. da simularia 01',':!'::tnizaç:io d~• c Dcsrlc que~\ portari~• de 23 de :Maio não foF 
m'!:sa. o immndi:üos o~ dous clcil orc;s :-.uscnlcs allcl':~th nl po.rtc quc se refere aos eleitores de 
da pa'r.~c;h ia. (:;unjar<i.-as~ú, ni:io podi:>.rn estes reunir-se par::~. 

Vcndo-:;e r-smagado,; reh •: 1'1'd~d.e, os :?.dVO· :::. e\e:ç:io em' cuific1o difforrnte do que honver:l. 
gados 'da. elci<;ào de Coucl:~ rccorrcr:tm :::. outro sirlo desig-nado r ~~lo vicc-pr1~siden te ; portant.o, 
sop~1i~ma; começ:n·.uu a p1·opnl:u· a .nv:ia vo:-.. I dclt-so n. inf:·acçl:io dr, :~rt. 12G do ~ecrcto j!'i. 
pois (110e r.lio se atreveram mais a disC!util' peh l nmita.s vezes citado~ e conscquentemcnte 9 

V.IL-51 
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. nulla a eleição ex.vi da disposição J.o art. 217 • niOdo Souzn. quem irrigubrmente funccionou -
do mesm_o de~r:to .. ~in. rrte Jo § 1°. ) ,. . con~o esc~iv_ão. . . 

Que n. ele1~ao fo1 felta na escola do Mstr1cto Nas elcJÇO'S de outras parocluas deram-se 
de Guajar:i-Assú, e não na do d:1 Boa-Vista., in·ogulal'iJades. que foram notadas pelo illu~~r~ · 
ficou provado pelo documento n. 6 A~. . rel~Lo.r desta eleição, mas deixo-as de lado para 

ue Boa-Vis ·:1. xisto uma escola Jro- evi ::1r ue alo-u m 4 
•• • • ·, t 

vida de 1)rofcssor, que funcciouou reguhr- ção_ de nullificar a manifestação do voto do 
mente duiante o a.nno findo, prova o documento eleitorado, no ·intuito de "e r attendida. a minha 
n. 7. reela.mação. 

"L · ., '· • • t, ~:: 

portaria de 23 de :Olaio, j:i Lem votado na cscob 
de Boa-Vista, est:i. tambem provado pdo docu
mento n. G B. 

A mudanç:L arbitraria. -d::> odificio desi:inado 
par<t a~ eleição só peide ser CX[:>licada. pelo ea
pt·icho e ·-a acintosa. opposição ás o1·J ens da. 
autori ~ade 1.-,gitima, si não foi um i>hno par:l. 
arredar e:eitores e impedit· a fisc::tlisaçlio .. a 
eleição. . . . 

ram no animo do juiz d·3 p:1z, lJrcsidente da. 
mesa eleitor:ü, para d··sob::decer form:dmonte 
à ordl~lll do a.dministrador ch rovincia. a uo::t 
compete a designação elos edificios, onde ~e 
deve preceder a íJeição, (art. 94 do decreto 
cita~o); em . face da lei é nulla a· elciç~o de 

Eleição d:~ S. Domingos da Doa.-Vista.
Esta eleição não pode ser r..ppro\•ad;:>. t:'m conse
quenc!a d:~ vicio n:t Ci"ganizaçilu da mr-,s::: .. Lê- ::e 

·na a.eta d:l. in.,talla\:lO que (<:\OS 30 ;,bs tlo rnez 
de NO\'etnbro de 188'1. ~1s 9 horas dn. manh:i., 
compar~cer;Llll, na casa designa.da. peb presi
dencia., o juiz de paz mais votado, .Justo Antonio 
eoutinho, O S': U immerJj.ai:o em VOtOS, 2··1 juiz 
de paz l\hrcellino dos Reis i\Ia!·inho. b·~m como 

• • I . f1' • l '" • 

u 0 0 er i o as an.e para que es a 1 ::~s l'C 

commissão po~sa formar juizo ~.;egu"ro sobt•c a 
eleição de deputado á assembl6a geral, pelo 
i o districto da \•l'Ovindn. do Parà. 

Si fos;;:.-~ venc-ido no terreno bgal, resignar
me-ia anto o pronunciamento das urnas; m~Ls 
não 1)osso con:::erYar-mc impa~siYel, deixan:!o 
triumphal" o arbitt·io, 3 fraude e n. violação 
dn. lr:.:i • 

• J:.\. deixei demonstraào que o candidato .... . . . .. . ,... 
Si forem ann ullac(l s a~ eleições do districto 

de Gua.,jar~-A~_,ú, e d<1s paroch_ia.s de S: Dom.in-
,..,.o.- da B · -V · · · · 
ilc:t clle dessa maior-· a. 

O rcsult:do da votação serú o seg\].intc : 

Dr. 
D.r. 

Dr. 
Dr. 

Dt·. 

.Tosé Ferreira Cantã.:l .•. 
Amcrico .1\lAt'qnes S:tnla 

n .ncsa ........ ......... . 
José A.:.;·ostinho dos Reis 
Raymundo Bot·gc,; Lo::tl 
Cii.Stcllo Bt·ant.:O • • .•.• • 

Manool dr; .1:\'loraes Bit-
tenco"Jrt . ......•.... . •. 

?I Ia i o l'in. t 1 

575 

;s41 
45 

1 

1 em scp. 

2°, R1yniundo Non·•to de Souz;: dei-x~.nd; de Nesta s circumstancias, só <lepois do 2 ) es
comparecer o 3o juiz de paz. Candido Jõaquilll ct·utinio ô 'lue podc~l':l ser-' reconhecido o de

. de Almeida, pot• motivo de rriole;;tia conforme put:~do pdo -1 distric to do Padt . 
commun1cou por o vw ao pt"t'sidente da mesa, 1 · io " c:on 1~,nça n~ rec 1 ao e lmparcw
e núo cstanclo presente o 4o JUiz de p:1z, cujo lidado d sta nobre coinmissão, espero que a 
n ome ó omittido. o juiz de paz pres:denie COH· Carnara do;.; Srs. Deptltados far:i ju. •tiç<\ {t minha. 
voe ou o Pleito r .Josô Auto:lio u. ~ Souza pu:1 recbrnaç:to. f,m llldtL no. Je i '! uo Jireito. 
subst.ituir a f:d ta dos mr:-smos j uizes ia paz,>. Có i"te, 7 de .:\!al'ço de 1'3Sj .- Dt· • • 4..-mcwic:J 

E assim ficou Ol'g'uni:t.n.d:t a mrcsa. scnr.lo h- Jftcrquc.~ Su .. , ta Ro~a . 
vrad:~. a acta ús 10 1/2 hot•:ts do dia pelo eleitot· Doc. n . 1.-Ao 1 • dia Jo mez de Dezembro 
oom·idado p:lt";L mes:u·io . do a:mo do Xascimento de Nos•o Senhor Jesus 

O pt·esidente da mesa nem como(~ ou o 4° ctu·isto de 1884, :is 12 ho!·ns do d :n, no C:lr
juiz do paz para substituir o pre"idcnte. nen.1 o torio do t tbollülo Jayme A.ugu •Lo Oliveira d <t 
esp·~rou até ~is 2 heras da tard ·, conw f!ra do Ga:ua, nesta cidade de Santa J!al"ia do Bolem 
seu d•":(\r- ; fel-o su bstituir inunr! iiawm·'nte do Griio P .mi. à r ua Formo>:a, coruparccorant 
por um eleitor, da ndo a m0sa como insrallada. os ao<tixo a·:sil.!'nadus B..u·tholorncu Di;Ls Gucr-

A lei da. reformn eleitoral é muito scv•,ra. reit·o, Th.~o ,foro" Josél Rodl'igues Montoiro.Fr:ln• 
quanto à or ganizaçã) das mesas ; o r•!l.ra cohi- cisco Antonio Pcrei~·a de Castt·o. !gnacio de 
bil' :J.busos estabeleceu no§ 12 do n . 2 do : rt. Souza T::tvares. An tonino Clemen te (h Faria 
15 «que n ão ~et·à valida c a-n.lc ucr elt:~ i .ão feila 1\Iaci el o J ·:t - · · 

peran .~ n:esa que nao or organiz:tda pHb fó~·:na. d! etri cto de Boa-Vi~ta, parochi:t da Sé, desi
estaboleclcl.a nos paragt·a phos anl:r c~·dr:.>n tes do gnados pela pre~idencia da. provi ucia, para d:t· 
111esmo artigo .. E \ ponan to, nulla a. eleição rem o ~ ,;eus votos per•1Dle a. mesa deitoral da 
de S. Domingos da Boa-Vist:J. . : i n. ·secção da mes ma p~troclü::. . e n quom :1 r es-

N:1o devo esquecer a irreg- nlat·idade ou antes pr,·ctiva mesa ele jtor a l ac~tlJa de neg:tr o direito 
nullido.de, por Lct· _ ~ido a ãcta ua i nstall:l.çuo da d~ dcpo:-;i Lar seus yotos na urnn. a isso des tina.
:n?sa lavr-ada -po; 'um d~s mesa.rio;;:, a queu1 o da, a1li,em pr-..:sença do mesmo tabelliil.o, a quem 
Jtllz de p az ~r:s1den~e. d1z t:>. r JUl'atn'',ntad? na exhib:I":Jlll os · l'G!>pe ctivo~ titulas de elei tores , 
falt.·a ~o escr1vao <lo JUl Z. o de par. o .d.o aa su :.;.de. --~ p:·o:.·sen. tcs tambem as wst.emunhas.aba ix_o assi-
1egac\a: . g narbs. dednram que seus voto:;; ~ em narnero 

C9nV1dal? ~rrcgular~ente p~ra faz~r r;a r. te de sois, s:io dados ao Dr. Amer: ico .. 1\larques · 
da me$a, fo1 amda o mesmo eleitor Jose Anto- Santa Rosa, medico, resitlente ne:,ta cn.pit~t.l ; 
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~omo tudo const?- do protesto rtpresent:J:do )tomar em separado ós votos dos eleitores de 
~tquelh mesa elettoral. E pa.:-:: que constem l Boa.-Vista, porque são alies da primeira da Sé, 
es, e3 seus voto:. fazem o assignam esta decla- 1 têm semp1·c votado nesta.· sect;ão ·.·.conforme a 
ração, que ped,jm, p:1ra sua .firwez:. e \'alidade, designação do pr~sidente ua provincia: O pre~ 
sejam reconhí:ciclas as suas assignatur.1s pelo sidente e os dou;; mesarios da maioria contra-. ~- ·. 

Bartliólorueu Di~s Guerreiro. 
Theod?ro .José R_odrigu~s l\IontP.iro. 

Igna~io de Souza Tav2.r.es .. 
Antonino Clementr~ de Faria Maciel. 
Joaqnim Thomaz: Corrêa. 

Como testem:mhas : 
Pedro da Cunha .Junior. 
H. B:u:jona de l\liranda. 

dade poli ticn. dos protest~ntes, p&ra q uc melhor 
o poder competente po,;;a apreci..r a sem razão 
dos protestantes. Ü refcriJo Ó verdade e Ú.Dlen-
1~Íon~da acta me repo1·to e dou fé, ·· no archivo 
d~'· :::ect·et da. d:1 pr0sidencia do Parà, r-m' i 7 

I de .T~n~it·o de 1885'~. E eu, Virgili~ Cavalleir~, 
arch1V1sta d::. meucwnada ;;eCI··· t~lria, a escrev1, 
subscrevi, e assiguei.:-Yirgilio Ca~:alleií·o. 

Doc. n. 3.-Illm. e Bxm. Sr. conselheiro 

-Certifique. Pülacio da presidenc:ia do Pará, 
16 de .f:J.neil'o de 1885.-J. Sitvei1·a de Sou~a. 

Cert1ficr, em cumprimeniodo dospacho su-: 
pra~ cpe revendo os li\'ros do porta.rias da presi
clenci:~ dos anno3 de 18~2 e 1883, delles constam 
as pot·tarias pedidos por certidão pelo suppli
canlQ :1s q uues srio do teor seguinte. -1;1. Secção. 
-N. 471J. -0 vice-pre:Sidente tb província,, 
tnmlo em vista o oiücio_de. 20 do corrente~ ~o 

. ' 
em nome dos juizes d,) paz immediatos em vo~ 
to-:, membros da mesa eleitoral daquolle dis- -:-

.• t maioria d cbit re · ,~ uc se m ,-,) 

~a~1 1~-ga.r no ·dia 10 d.e Setembro d~ a~ 1~0 tJ:ts;i;~- , f ,d::-.cio dn. . pr~::;idencia do ~~,r:i.. 2_'1 de ~\!aio do 
do. A' ,;isla dr sta resolt~ ção, o mesmo p:-e-idcmte ·(~~-~ .- Dom<ngos rhttonw R awl, VlCG-pre
e o::: mesa!'ios .Josó Izi,ln!'o B0ntcs o ,J.,iro :\ugus- Slw.~ntc. 
to Riboiro ?II:ücher delibel'ararn oue f,:sse:r: to- i!l. s•' cçfio.~ N. 507.- O presidente da 
m:1.dos om separado os volos à.ossc;, s~is elcitQ- prov{ nci:l. tendo em vist.ll- o que lhe::reque· 
res. Os mos:trio!l Ft·nacisco AntoniOPi)r:ug-al da rcram os cloil:o!'es do districto d0 Bo;~.-Vista, 
snv~. lg·nucio Jo~ó Cardoso e o fiscal Pedro da ,·csolvo. n:t confol·mid::do do art. 9<1 do rcgul:::.
Cunha .Junior protestaram cnntm o acto da. monto queb:lixou cow o . d !· c1·eto ll. 821::) de 
most\ ma~dando apumr eng-lobada.metitc com a>: 13 de Agos!:o de :1881, determinar que aquelbs 
ccd11las e urua lista escripta . e . fechada. em pa.~ ~leitores vot••m. nas eleições <liXl quo houverem. 
pel anilado. ti·açildo coritriscos azues ; pi"o;.. de tomar parte,; n~ 1a. secção da varochia da Só, 
testaram tatnbem contr~1, o Íõl,cto de se mandar desta cidado, ficando neste ponto alterada a _ 
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portaria n. 4·i0 de 2:3 :lc )1aio do :l.!l~lO russ:1lio. 1 :•g-l"ic:uHcr c jur:c(k~ p_:>vcaçti~ d~')' C?nd~, .sab0 
Pal~cio"d;-t. yrcÜ!•'nci:l do P~tr~~; 'i',i do J;.t:lll<J de I ~:.r., e ec.c:·evJi', 40<l:; cte reut.:_~, ahstaau em. 
18::;3.- YtsconaP. de JI arac~tJu. . 1••;2!. . .... .. -_ _ .. _, .• ... . . . , 

- · ·: :)~'' Quar~t:li·:~o. - • Ul\L'.n c:el Anton1o Guna-0 referidO é Terd:l.dC. -0 àS l'lÚJJ1CÍOnD.lh'.S po~·- . ~ ·, 1 n • p , , 
·b.rias me rC')Orto e doti f::: r.o ~-...rchh•o d:.l- ::·ecn·- q•Je, ~() 3.E:HJS, 11 '.1: 0 1•0 i:' ranc;sco ~o aro G-u-

""' ;:, ~, · 55 ~-, 11nos., Lilt:~~~ ~Io ig·noL·u.da1 t.~a~ado1 .. pr.Jfess~ :~· 
Doc. n. 4.- Oo::cnw dr! Jn·ot'{í?C:Í.(i.- 1.., püi;li<'.; l, p l'.'G:u;fio de t\:n,!•' .s:;bo ler c e,;crc·.·cr, 

secção.- N . jtJi .-0 presidente -la prO\·inci~:. í5JJ.-~ de t·e ;;da. Em g-r;,u de reeur~o foi oxdui-
tcndo em vista o qne lhe r l}qnerel':,ill os oloito- do p:::1· uiio ser YÜalic.!o. --
res do distríc:to da Bo::t. Vista, . rcs' •l v o na coa- Ccr! i !':e o lu:Üs 0 uc l'evrmdo 0 nli:3!.:tmc11tn 
fot·nüdaclc do ' al't. n-1 do re~·nb.m(~!l! o m~e :•u OD lC!!I OlÜ:.l.i'' de folhas ·1:-': do mGSi!10 E··:.·o, SI) 
baixou com o de(:reto n. t-l.Zi3 ·de ·i:) • d:J aef!; :ili:--t·H!u n:'. J);u·ocilia ch Con in , mais est-:J 
Agosto de :1.881. determinat• que ar[t:·3lks .~lei~, e.oitor.- Frr;gn,_da ch Ccn,:e l '' di:;ti·ict•J 
tores YOt"m, n[ls oleiçõr•s 0tn c1·uc honvere:n 

1 de, tom:'tt' p~rte ll~ -ia. s r:CÇiiO da. -p:'.l'OC11ia d:;. 

rcciproc:::. do se~ul!co 
I\ianoel R<:tynnmdo d'.! ;:odattos, pal'~ fins elei

toraes. rcouer :-. V. Ex. se di~ne m~.n i ar que 
o escL·iv:"io '<;n<:arrcg·:~.do do :l.list.:::.mcnto eleitoral 
do:} íiistric tO Crl!UÍlla} d,; D.O SUtJ[•lic::mtc, ~ 01' 
cet·tidito.· a qu:difieaçtlo tio . .:; eleitores <la ;•on
chia. de CondE-~ •i,:sde o a1i:-tametüo pror·c~.iUo 
em 1881 at.é a rcvis:!o d'~ 1S::i:.L- Pc<'in .leti'ed
mento. - E. H.. l\I. - P:n·:i., :1::; de Dci.·'I:1bro 

• ':J I ,, ' . 

· Como requer. Belcm, 13 lle D,~zembw ce 
:!.88 i.- Rosa Daí! in. 

.er u~o 'J!H! J'C\'f' IHO o ry:·o «O ~.!!St:t:n cn!o 

cl·~i:oral do :3·· dístricto criwi:Hll dC'l'.t:L eoma.:·e:~, 
dellc :i.s t!:s. 10. su ach:'. n. C! tta l;fi~:l•;~o dos cici
tores da p:irocilir. ele c.md< procedicb 1!0 :u~no 
do -lS-:1 c ncdi,Jo j'l01' CCll'tliliio. :l nnal é b. t,·,r·
!Ll:-t. ·~ Lco1: sc~:-n i ute.- l:':·:· ;~;;e:•:io. Jc C•) ndeo. 
i .. . ~ ·. 1 - . - :1 I' 

· •H:>ln\!l:) l•C l':n~. ." ': :::.rlc::r;.;o.- . -.cr-
na:·dino Antr.;;:iu (h ;';i\·:~.'-lli ~! : no~. fi!hn dr! 

C •_; iJ8.Z. 

.!J ::m :ws, filho r. o Zet' .. , ri uo :\ ndt·0 Vieir:1.. C:-!.

~:ldi} . :!~ricult o:.- c j n !i~ •lo paz . povoaçiio t1c 
,ond sal .. , ' ~. • .,d;~. 
alist~do em 18:Si . Inc!iii•b _LJ :;;.· despach:J do 
l:k j ui:~ ~h di1·ci t•;. 

Conifko <•nc n:,s 
annos <~e 1 S:;~~ c 1~8:3, nün1tun1 f.Jleitot· foi nlan
d~~ i~) :: l~s!:::: 11a r;·.~cc ri d:~ p:lrochia di ~ C."ondo. -0 
rQf. :\·irt" (~\'('.\':o.-.~·~ ~:.~ ~o ·p:·op:·h li-;ro uo regist.i\J 
<.h: <di'-'t:tm<'Jir.o <~u 3° dist-i·iclo criwinal me rc
po:·t:J e :a :u\:ll p <Yhr n ca.r·torio. Ll:Jdo em 
B<!lém do Gr:::n Pu;·i. c:-ü _1:3 de Dezembro de 
iS~-~. E ct: •. \ntonio , \ r:;u,jo An Ji.·ode Bi~·ueira, 
c:-(;l'lvão do iuiz o Fubsc:r,~vi, conferi o eoncer
!·., : _ .I' ., ... J· -~' F-i'"'eii·a w'V6. -l..l ;,.- \. •·, ~ ·Jio " "' • 

· p~· ~.~:ricntc '.la proYineia. 
n D ;·. ~~tuorico ?.!at··1 nes s~:n l::1. I=!.o.~:t r~ reei•' n. 

n:·;rn. Hns el0!lura.c~ r•nn \ ' .,~·,. 

ll•.'i' cc;·Licliio :-... :-. ~· t:1. dÕ inslall.i(\:io àa mcs;'l. elci
to:·:tl d:t va.:·oclt!:.:. t1c Conde n:1. 'olciç·iio de vct·c:~
,:o:o.' :-; o j:li ~~ e;; de pn, a i1ue se proc ·::-d~n <?m 1 
J" .,.lp ' ·' :;:n;) r,• !l • •, Í f).,l.,' ;,.·, c1 > T., 

1 v • (.~:lO no 1 t.:O-·.-~ . .~.. !..\. ...... ·~. .... . - ... ,, •. \ ~ .,:.~ .• e ·1,~-
n,~it·o de 18 :s.-I!;·. _1,,,ee; ·:,_:r;· .1/ai'rtt!.!s Si;;H:< 
1 .·o~, , 1'·t-'C .. "" .• ~:- 1 ~0 l'' ' ' .i i'Ct'l. ;'1'' ~ 1>·tl"•'l. (J cl..., ... . ' .- • ~ - .. .. ' _j. .,,,. '-' '. 4 ..... (. , ... ...... (\. 

l-ll'c:;;:<cn<:-ia do f.J~lrÜ., 2-~ do J!.~IlCii'O (~~! ·1~ .. ~83.
J. ,\"ilv.;{, ·a rie So ·~•:; .:t . 

:....o oua.r te1rão - :J. Bornardino josé de c•:hno. ccS!!;·nad.:l' po:· pot•t:~ria w1 p1·es:oenc;a 
") • ~ l • • .r: 1 ' 1 p • . ; ' . . .l 1 .1 ] l n.tvn, ·'>Li annos, .1.no _r o 11-:.1::1. c.c J\.U~s:-..s , <h '\Yr<>vinti:. de Tu: ·~:~1 <) oüo ue /:..Jrr <o cor-
C::l.>a·!o, ~gricultor ejUi·::. .-ro , ilovc:::u;:lo de Conde, :·cnt.0 ann0. üs_· \l ho1·;~.s cb m~~nb:1 11l'Ci;Cntc o -

- ' )"· , • 1 sabe l·•t· e escrever, 4u< ~ rs . d.; rcnc';n; :l.Jl:> t<ic.o .i ;_liz a c pn mais rot•ld , dn. p:~ro ~h : :~ L?.urer. tino 
em i SSL And:·ó \'i0ir:.-., c os seus ill:rnedi:~tos _em >·otos~ 

<L o quarteirão.- 4 Ge:·:údo .Tos r:~ dos Sant.;s, ;jo juiz (!C p:·•!l. ;;ranoel An to: tio Gn :i"~qnc f!~-ro. 
25 ::rniios. filho de Rornão dos Santos Pinto. ca- supp1·i1·-:•. Ca]l~ do 2•· iui;; de p~!7. .h.ctntho va
aado, a~ricnltor e jui;: d<! paz, povQ::tç5n 11 e kn to :!as :-:~-. <;,;. , i u;': se ::w k!. w udncln d" rcs!

. Con~e, saber ler e esl!rever, alistado em 18S1, denci~·. c hc:u !lS·ll ll (•\)Jl \'irlOll o 4D jni~ de _paz 
400~ l'S. .. . - · Gct•alJo .Jos/l dos :-::ultn.-: PíuLo p:tr~ assUhlll' o 

4. 0 Quarteirão.- 5 Bento José Ribeiw. 52. jJo~_:u·. de :-)" .. juiz .Jr, p:L:r.;c b ·m. cm.::.to o :; ' sup
nnnos, fi~ho de :Bento José ' H i beiro. c:1stvlo, . plent0 Lourenço Jn~tiniano Per~in\~ e bom 
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assim convidoü o eleito'· EGzcbio de Ornclhs ~m 1 (1e Jalho de 1828;-E, R. l\1.~ Parã 15 
.... F•'!TnÍJ':l para to:n:lr ::t:<se.n iO no Jog·nr d,) ~o Si.< p- . dri'J:lnn:ro (!O iS85 .- D;·. ..:lmericiJ '.!'YI (),i·q'ucs . 
' plonte Domingüs tl:•. R.;ch:>. o S:nza. vi::;to qnê, . Sr.!nt.aR:;.~r.~ . ...:...Pas.;ie-se. Pa.bcio d:~. presiden

tanto este como ?.quclle acha11:-se au:>c~nLcs pa:·a. cin. do Par::!. 20 de Janeiro J.é 1885.- J. Sil-
:fõra do dl:,tricto. O ·~u::l f:;ito, o i v jui~ (e paz. <'ein> de Sot:;:;a. · . . . 

• .. 11. r,tl · · ··· 

da jX\!'Oehia do s~Jo.ão B:!.T)b;t~. d:~ Conde. E:'n. se- CerlificJ, e;;; CUffij;ritncnto do despacho su-
guida. Oj::i z à · pnz p1·esid~•l1t:: L:~~l:- ~·n t:no "\.::d r:~ pra. cpe a ::<.ct:~ das eleiçüe>s de · vereadOt·e;; àa 
Vicirn convid0n os mesclri"s '1 •. " ' 1 c~-mo.t·. •. n~unicioul da ca ital 11 7 

nocl Antonio Gnnaqne, Geraldo .. lo.~e dos Snntos dist:-icto de Bon. Vist.il (\ GtiGJjari-Asst't. pedida 
Pi:lto. o supplen:.o Theo~onio Franci~"o Lopes p:ir cet·tiJ.ão pelo supplic:mte (~ do teor se
c o ele i to;· E n:r.ebio D'Ornelhs Ferreira. para :::e . guinte : Act:~ da;~ eleições de ver-eadores ú ca
rcunirer:1. no di:t s~ .Q·uinte, i o (1 ,~ .Julho, no me:::- :mara municipd da crtpital e juizes de paz do 
mo 1o;:;-rn· e :i:; 9 hct·as da. manbrr. pa!·a !;C D:-oc·;- distric~o de Bc:1 Vista e G..:ajari-Assti. NÕ dia 1 
dnr ~10 recebimonto e aun:·neilo dcs vetos e Y!::!,lS •:e .lnElO CLO :!.11110 do na.scimento dn I\os~o Se
'lr:>.balhos d:t el··iç::Io dÔ ·,'e~êadoré· s í~ juL:c:' , !t~ ,-1hor .Jesus Ci!l'j:,to ele :!.SS:!, r·eunirla ás 9 hor;).s 
p;:~;: dest.' munie.! pio. E;·ain li horas: do ch. En. da m:>.nhã:t m<>sa deitüral instn.llad:J. ria vespera 
e.:criyão do juiz de })3.~ rjar~Jrocl~i:\ de S . .Jo:i() :n:~C•S2.emqn:: funcciona::tescola publicadodis
B:l.ptista de C; •nd•~ . Candiilo .Amurosio Pa,~::;, c ':i- tric: to 9e Boa _vi~tn. designada. por portaria à e 23 
Cl'CVI. es:::t a c ta. r]i:e v:\1 :1 ss1gna a pe.o lJl'' ·si e _,_.1 pi'O:\:Imo pa Si::::. o pe~o ..c.~m.~r. r. vice
dente e moml:r~1t; d:t mcs:J, p:~ ;·:1 constal', e ào \;UG pres idente à:< pruvindu pura tr;r- logar a séde 
dou fê. Eu, Cardiào .:)mb:·osio P:•'3S, ~~scrivãÔ. 0 do. ::rc:sa ele~t.oml que Í il nccioml.\'a em Guuj~d.
esere·,·i. 0 ·5uiz de paz pre:•icknte, L .... u · : - --· ' .. sento à e<t-
.:\:ndt•é Yicit·:t, l\Ia.noel /intonio Gn:Jaque. beeei:~ _d;:_ :r:.H~~:::. q_ue se a~hav:t .separada v_or 
Theotonio Fr::tnc+=co Lonc·s. G()r:ddo .Tose; do~ uma mnsao ao rccwto Jcstmado a reunião-di 
Santos Pinto. Euze!ú, · u· Ot·nclh::. Fc·r ; 'i assr~n:bldn clcitor<Ü. sent:.mdo-se de um e outro 
-0 juiz ele pn prcsic!cnte LaGrentino lsndré :;.:..o os qua~ro me~>8.i'ics que pelo pr0sidente 

' Vieira. Euzebio .i)' Otnelbs Fcrreii·:~. sücrc- fóram de-ign:~_dos. os mesarios Theodoro José 
~., .. l·o i'I···no"'t \n•c ·: ''• · '"'h · l~oclrL."'nr.s ?IIo':1tciJ'o pa:-:1. ~crv1· .. t'.·e 1"-.e •,·ret"rl·o ~· , .~· ·• ' · . .1. • • 11·? ~;u.,t_nq : !P, _ .L, eo~l)n~o " - • . .... 
11 l'llDCISCO Lopes. Ge:·:: li:;o .. o~e dos s~lDtos Pinto, c D.illi t~ l ele F:::.ri:l. 1\Iaciel par:l ft~.i.Ol' a. chãmada. 
e por mim escriYão Par·s. O rorerido é ver- r1un pnss:;u :t sct• feita p;:,la. cópia parcial <lo 
dadc e ã mencion:dn. acta. me reporto no :>~l'- 3-list.amo nto eleitoral relativos aos distr:ctos de 
chivo d~ s"cretal'i3. cla ~·rcsidcn(~ià. do Pfl:·:.í n cs Guajarú-as:.: ú o- Boa Vista. segundo ns o:--
22 dias d0 mez de hne1ro de 18~~2. E cu, Vir-. dr•r:s dos quarteirões c a. ordem em que os no
gilio C:~.valleiro, archi.\·btn th mencionada se- mes dQs eieüores se achavam inecriptos na 
ct·et:tria. n P.s~~rc\•i, suiJscrevi e rcspccti\'a listn.. - Ca~a :eleitor ú roeàida 

( pu.r. ,n a ~ss r'w e~ g'"l':\ pe o ::z.o r•lstncto branco sem marc:l al~unl:1 ou numer:•ção, com 
eleito:·al do Pará.-0 Dr. Amcrico :!\brr.ucs -. os I'CS•,lrcd:ivo~ rotules. P:tro. \" :re:•tlo1· a cmuara 
~~-ntn. nos:l l'(!(lti(H' a\'. S. ~0 di!.'ll'J manrl.•r. . · m11nicin I. nar~ iuli:~s de na:r. do dist!'ieto da . 
.-lu.; o secret:trio th _;m!t& lho ccrtifi:·inc. ú_vis~:1. noa.-Vista ou~ Gl!ajÚa-assü, scg-:Jndo o dislt·icto 
dn. a,~ln. rcspcc\i·:a. em •jUC t•diflcio dc·cl:lt·a a d .... · . . , , 

1 
. . a rtiW ~~a :t nm pcrt.cnc::. lJepo:s de dcpositm· 

moswaacta t('l' t.wo •OQ':tl' :1 c c:,.·l'io otlC se di:~ d 1 1 1 · · · ~ n:\ •1!'11!1. a;,; ~u:=~ ct• .n as, cac ~ o cttor :lsstgnl)u 
1H·occdi-ia no di:-trict() rle (;m•.J'arà-_1\r.-ú.-E. R 1' · 1 '1\ o set~ no!nC JiO n·ro p:-~ra esse fim destmac o. 
l,I. - í-'ad. 18 de llczeml1ro de 18S·1:. - ]),·. Conduid•J o .,,~ccbilllento das ced11bs foram 
Amc:·ir:o ~11 a;·.m,cs Sa; , ta Rr;.,··a • ._ nstns contad:•s em nnmoro de 10 p:1ra. \'ereador 

O Sr. SCCI'C!::trio d:!. jtÍnl:1. sali··fa•)a o renuo- à c::n;Ja:·:o. n~ u11ir.i : al. 5 para juizes de paz elo 
ri:-Jo pt~ i o supplir•,utte. :O::ala Ü;,g S0~sür;s <la j(m{:; flistri<' ·O th !3~ ~:t-\' isl::t, C;) pa:·n. juizes de pa~ 
apuradora,18 cl0 Dcz,,mlJ:-o de lSl:i-!,-.11. Ct.tllha. de Gtwjarú-:\ ... s:'t t' cmmass~das. Loo-o o pt·esi-

Certifico. em virtude do dCl"j1!1Cho ~:mr~. qn.~ dente da mr:l'n Jesignou o mt'sario Leonal'do 
~. ch\içfío a qt< 'l se t•cfere 0 ~n : l plic~i1 to b~\'C Gomes d~ A,.:wjo p:>.:-.: ns lel' 0 n.nnúnciou que 
lo.~~~r no C(Jifkio or.~de funccion:1 a ~'~coia ele· ~c i:1. procede!' :i. :.:.pnrn.ção delbs. Reparti_dis 
ment.•r do dislt;icto de p:u de Gi.l:J.,jar:i-~ssú. :::s lotll'l~s do ::tlphabcto pelos outrns tres me-

L.. 11.... • !.- ~ tl. rn n 
r~~porto. Bcélm. jllnLa apu:·odora da. clci\'i'to do 
i 0 (li:::tl'i • to cleitnral d:t •?npi 1::! 1 do Pr.l':i. ··Jl) de 
Dozr:-mhro de -188·1.-0 s~CI:ctnrio,A. Rccl;·irmcs 
do Cout·o. . " 

Doc ... n. (i B.-:-I1lm. c Exm. Sr-.cori~elitciJ·o 
pr0s idente di1. proYincia. ::_ ,c} D1. lHnerjco 
l\Il:i.r<Jtli'S Snntn. Hos:•, pr~:ciss. par:1 fins c1ci
tOJ·aes q 'H! V. ,·EÃ. m nde p:rssa1~ I'Ol' certi(];.in a 
aeta da _<'h'.Í\ão,:e Yerr~~~~lorcs .Ja' cam!lr:t .. wnni
cipd da c:~p ! lal e juize.:: ·11•·· vil. dos (Hstl'iclo:; 
de Gu:tjará-assü o Bo:~. Vjsta, a.11ue stJ procerl<?u 

. (' n.d . (\ . 
su:. J·ebç:lo. os nomes rios votsdos c o numero 
de vo!os )'OI' :ügarismos su c:.~essivos, numeração 
na.t.nr:1l. começou o processo d::L aput·it~·ão. sendo 
as ccduln.s ti;-nda.s da urna pelo presidente d::1 
n!eS:J. c<~çln. ·unt:t por st:a. vez e~aminadas e 
ahcrtas umn. por uma J'!cll blicrindo cada mesa rio 
em voz alta o numero dos votos á proporção 
qn~se i~sCI'C:\Yendo. Terminada alt~itura das 
ceêrul:1s o f:0"rr.~l.:l.l'ÍÓ da mesa Í11J'Hl0U uma lista 
ger~\l . con~cnrlo os IWlllfJS ' dos cidadãos votados ·· 
se~undo ~ or !em dos nl}meros de ~otos dados a _:: 
.cadft um e publicou em voz !llta os seguintee 

- . "' . 
·' . 
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nomes ~ a re~p~ctiva votaçã? : p~ra Yereador. ü. i ~~~no requer. pü·.ectoria. Gera;l tia ,InstEu~ção 
camar~ :mtmrc1p~l da ealJü:ll, D.r: T.-,eotomoj· \uthlc~ do Para, 'iÜ de Jn.nell'o •.1e 1o8;:>.
Ra.ymundo de Br1to. advogado, resroentena cn- ::Soares • 

. pital.- 2 votos:. Ma!:tinho l_sidoro Per::ira Çiui..; I Certifh~o. em cumprimento do des;~acho supra, 
marães, propr1et:mo, r·cmlentc na. copltal. o seguinte: L"' A lei n. 1031 de 7de 1\!aio d·) 
'> r ·' ·. .. ~ " • ni ... , ':.. ··· · · · - · · 

ciante, resiJ.ento · ~a c:,pital. 1 . provinêi::, in~1uiu na t~:.belb. n. 2, q~r:- Íhe est;i 
Augu~to F1·eire à:~ ~Jot!a, pr\jpricta:io, r.~si- unne::s::a., a escola' éiement:tr do se::s::c.i ÚJ::lsculino 
dente. na capit:1l. 1 voto; tcn::nte-coronel .Jo:'io da Bo:,: Vistt uarochia S ·. 2.o a t1 ·"tl 

10go onv·n · .l.t a c! r, P o e~sor ju Ji a o, fessor da. rofe!.·id,~ eseola, T_h,·odoro .lo:::ô Ho· 
residente nã capital, 1 voto; Folipp:" Augusto drigue.; l\Ionteiro, cstevG em -oxeri.:icio dur·:l.lltG 
de •.'at·valhc, negociant0, residrmt~ na Cl pit<J.l, 0 anuo findo. :).o 0 aluguel à.a easa. em que 
1 -roto; Antonio José do Pinho. nog-ociant•}, re- fancciona a escob. é pago pelo thosouro pre-
sidente na c:\nital._ 1 voto; c. oronel An:onio Pi- · · l r.o J - .,. r 1 c .. , , 

I:' nnc1a • ..:.u, o:;o 11.arqncs c :1 OSL, .. , :Jl11:!-
menta d0 Magalhães, emphgado publico n. po- nuense ~ arch~vist::t, passei a. presente cer
sen ta. do. residente na capit<il, 1 voto; pn ra. juizes tidào. Secretarix. à r. instruc.;ão pnblica do Pará, 
de pf:.z ·do Jistricto de o Boa-Vista. l3artholoruen 1:) de JaMird de 1884.- O s0c:retario, .Al bu
Dias Gue1·reiJ·o. -1 \·otos; Antonio Clemente de qtw ; ·qw~ ;UC;idon ça •. 
F:~.ria ~1aci.el,3 vo!os7lgnacio ~~··Souza., T:~:vares, 

, . . • o - .... ..,. 
ciel, 3 votos; Antonio de SouZ<i Td!e~, ::3 voto~; 
José Joaquim da Sihra, J voto ; para juizes de 
az do àistrido ue Gua ·ará-As iü Dionizio 

Gomes do Amaral, -i yotos; Custodio .}o;l.qn1m 
da Silv~• Barros, "1 votos ; Feliciano Pinto Tc:i
::teir.a, 4 vot~s ; l\Ia~oel José Pereira, 4 votos; 

c ::1 ' '· • 
Entre as cedulas com o rotulo para juizes de 
paz_ de Guajarà.-a.ssú fJi encontrada apen~s 
uma c um U'J.l nome. O presidente rn:m lou im
m,.ài:ltamente publicar r!"ta 1i5tê1. por (:dita.! 
afiixado n:l. porta d1~ escoh. llub!ica. onde tr::v·~ 
logar a reuni<lo desta assemuléa e-leitoral. Dei
xaram d•! . votar por não terem comn:n·,~cido os 
eleitol'es :Manoel PEd ro l\brques •. )Ôsti Antonio 
Rodt·igues de Ca.rvn.lbo _do djst:-icto de Gu:1jará-

... _. ,; ~ • '. .... .. 1 • " .. .. . 

maz Corrêa do districto do Ilo:J-Vi sta.. T ,:rmi
na.do o processo da a pu ração e q ueimn.,ias em 
)rescn .a de. mn.sa. a.s cl'd ulas. la v roi :~ ji'C •em te 

A·s 11 horas nchilm-se !'resentos os Sr~.: Mo-. , . . .. 
:"' ' ~ & .. ' . ... 

bti. Junior. Vallada:rer,~, Co8ta Rodrig:1es, .i\bs
carenhas, Chag-a>:, BPrnarc1o de :hif~nrlo oç ·~ So
bt·inho. LeitãÓ cb Cunha, Augusto Fbury, 
l\larLirÚ Fra nciseo. -DanLss Góes. ·· ValdctaJ•o, 
l\Iorib!ldon. Ju~o ·Penido, An it•n.ch Fi~ueira. 
Dias Ca t"ll:Ji t·o, Saigado, !\lares Guia, 1\iigucl 
de Cl!.stro. Ama ro Bezerra, Ju·vend o Ahr0s, 
Zama. Aceioli Franco. Alvaro Botdho. Caro-/ 
pos Sall•.•s, P1·ude1ltr} de 1\Ioraes, Lourenço de 
' .. · ~ ~ : .. .. . ~ .. .. . . ...,.... . . - •. .: 
vcira. So::.~·es . . Leopoldo Cunha e 
conccllos . · • 

, ' acta qne vai as:;igna !a pel·1 meso. e pelos elci- tonic C::u·lo~. Ildcfon ;:;o ele Arn.u.:o, .Joc.q uim Ta
teres que quizere:-1. Eu. Theodor:) .To•é Rodr~- vares, Prisco P::tr~izo. Ribeiro de :Menezes. 
g-ues !\Iontciro: secre t:t rio qu ·~ c ~cr"cvi , Bsrtho- Coel h11 c C:~mpos . Barão da l..'·opoldio ::~.. I\Iac
lomcn Dia.s G:1•)r r ciro p r··sillontc . lliniel de Dowell. Silva !\E3a. C:1!'ln:- ..:\ilonso. C:~st;ülo 
F:::.ri:1. l\Inciel. Theo!or·o .José lio:: l'i i,!· '' ':S I1Ion- B;·:inco. C:~ru0im cb. Cnnb . _,\rr, n.]n P1r.ho, 
teiro, L~Jon:u·do Gonw:-: l1e ,\r·:m.)o, ~\n tonio Cle-: Leandro ~-. I ac!f) 1, IJalbvcs . .Jo 'Flim Pedro. Hen
mente d0 Fa t"i a. I\b ,c if!i. C. C. pot· wi n1 l:r.icloro rioth'S. Fr:n : ·:~ Ca :·;·:dho. Sehure! , · /dfon:-:o 
Fer!'QÍ rn. Lameir. ~ . o r ,:.fe riclo e •:o·rtbclo e :i t:> I ~ - • • I . J - D L 1':'' 1! o t<' ' . ct : n~! .. _l .<.;! S ' l~nnc o • . nao nn .... :;; 1' 1. l. • • r.tn-
mencionn.drl ada me l'0 jlOl' t o e dou f :) , 11 n ar- k lin Doria: Folic:o J.os S :ntcs, C:.L" triotc, AI- '
chho <.l:t secreta r ia. ilr. prcsi iene in. rlo P: !:·:'t I f;·cdo Cb:av0s .Tosé P o111pcu e Adriano Pi-
em 20 do J:m ,~ ir. , d ! 1885. E e: :, \'i:·g·iiío Cn- , mente. ' 
Yall&iro, a.rchi \'isto. da mencion:lào. secrct;.1ri:1 a i 
cscr·evi , :sub.scrcvl c assignei.-'Virr;ii io C'a.
'Orr tl ei 1'0. 

Doc. n. i .-111m. Sr . t1ircct(lr d:~ in:":!rnc
ção . publica.-0 Dr. Amo:·ico ?\i.<ir qu0s ~:-:.nt:.1. 
.t'- ·- '" p · m s erei oraes nue v. :::;. 
mand(~ ce1· tiâcar o scguintõ : • 

i. 0 Si a escob da Boa Vi , ta (pat•ocb..i.a. d :1 Sé) 
es t:i i neltiiJ a no oua :lro d:>.s escohs elemen
tares da provrnt!i~. consbn t0. (b t:J.bell:• n . 2, 
anne~m á lei n. 1.0:31 de 7 dr; :Maio de 1880. 

Foltam. cc.m cans·.1 p·:rti:~ i p;,.du , os Sr.:; • .BenLo 
R:nnos c Padu::t F.!.ou.ry. 

F~d!:un. sem. Cü.üS~ piwticip r: cb , os St•;:.: 
Ar:wjo Góes JuniM , . ..\.lv~'~ êl e Al'aujo, Antonio 
de Sinu ci r~1. A. P rado Ak oforad0 .J unior. An-
to nio P into. B:ll'ão d e /l.nadi~, Bezer i'<.'t de Me
n e:ces, Bezamat, B.- r ão do Gtla.hy , B<1rros Co
bra, Carlcs: Pei xo~o. Cr.roa.rgo. C:n<dido d e Oli
ve i r:~ . Cr m:. Carneiro cla 1\Óch:':t. Cor·lho (b Al
meida.: Costa P or ·ij·a . Diana. Delfino Cintr:J., 
Dnn.rté d '"! Az :•vcdo, 'E uf:·asio Co;Tciu, Frs.nc isco 
Soclré. Ferreir·:l. 4e l\Ioura, Gonr;alves _ Fer-2. o Si o t'esper::t.ivo professor esteve em exer- · a· d G D · ~ 1 

cicio dnr ant.; o unuo findo. r c;J!·a . •Ornes ·:· c~,stro. ..s : ~:~ r rummona, ta'-
. . .. q ui • .Tt.sé Mn.l'i ~! DllO • . Lacc:·da \ Vel'Dcck. -1\Ia- e;. 

3 .0 Si a. câsa. d~~ escola é pag-a. pelos co:'rcs ciei. OJ y mpio. Ci:l.mpos , Rodrigues Ahes, Ro- · 
pl'?Vin;iaes':~~; H. •. l\L-Pat•à, .10 dP .T:1n·~iro -I dl'igo ~ih·n, ~ib~iro d·~ · Luz, Sih·al\Iafra, · Sa

_d~ ~88o . -Dr . ..clmen co Ma.;·qges S.cmtaRosa. 1 tyro Dtas B Ulysses-V1auna. 
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0 SR. PRESIDE~l'E declara que não hasessã:o. comparecer um dos mesarios eleÜo·s pelos:juí:.. --
·zes de pa:t. da séde da P!lrocbia, Anardi~o Hor- . 

. O Srt.. ~o S;::cRETAR!O da _ cont~ do ~egdnte n-es de -Almeida, bem -como um dos ele1to<> por 
i'mwcdi:i:.tos em vo:os, AntOiiio Augusto de Car
v:i!ho~·fo:-am ambos .substituidos ·por nomeação 

· EXPEDIENTE 

o h ! 1..: io o - m1)er10, e . o corr·eute, 
em 1'.3Sllosta ao_ de n. iOOd1! 9 d;st~ mez, d~cla
r -mdo que o presidente da. prov1ncta de MIDas 
Gcraes rc·ite · ., 1 

- · ~ ' ' 

livros das acras e das assignaturas dos eleilore-;:: 
de ~\.rrcpiados .. -A qur:m foz u.·re':luisição (3'' 
conirnis~ão dn inqurcrito). . . 

Idem da mes!n:J. proced~ncia e data, em· res
posta a~s de ns. 10!. 102, 1(:5, 10c o 107, todos 
de i O do corrente ruez, decl:wa.nd() que naq uPlla 
data communicou áos re <pr-ctivos presi lentr~s 
as de .·isües da camara. sobre as e1eiçõr!s d?s 
serruintes distri~tos: :Jo da provmcia do R10 
Gr~nde do Sul: 2 • d<t do c.~a.rá · 2' a 
•\l:l.""ôas · o 2o e 4o Jade Sergipe . · 
• O~trosim. que ordenou ao presiJente a~~ -pro
Yincb de Sergipe para mnn~br, dentro do pt· ·:~.o 

• , , -.... ~Iça O~ - !S l'lC O, 

afim~ de pl'Pencher-se a vaga do Barão àa E~
i&ncia, que tomou :l.ssento no Senado .-lnte1-

D; Senado dens. 59. 60, Gi e 62, todos datado::; 
·de 1-1 dãstc ID(~z; participa.ndo:que o S~nado não 
póde dar o :::eu consentiment:) ris segumtes pro-
posições: ·- ·· ···· · ·- ·- - · · . -

Autoriz:mtlo o g-oYerno -para mandar 9u; ~eJa 
~fluiÜtido :i mu.t ricula. na Escola de Marmna. ou 
Collegio Naval, indep · · ndl'ntemen~e :e exce~so 
de id;!de, o estudal~te 1Ll.noel H·~nnque Cardn:o 

anne~o à Escola Milit..'tr, independ!'lntemcnt1! da 
idad ~ 0:dgidn. por lei, o a.!f.:wes Antonio Valeria 
dos Santos Nev:•.s;- Inteirad<~.. 

Junior.- Inteirada. . 
. Idnm. idem. nas aults do -curso . re l:lratono: 

. -· .. , -· - c o (A ~ -

bn.t dhão de infant·lria Leoni.dio Aureliano de 
Almeida.-lntr>il"ada. · 

Idem. idem.. o a.!fo;·es do 5'J batalhão ~e in.fan
tarin. .lc..1fi/ • A ngu,-to Grornw 11.-:- lnt·~l rn.+;.· 

Reqnerimento de D. Cl:1ra \•::LlAnte vtlella. 
de Bn1·ros~ pedindo se lhe cou~crh:. a.. g-_ra~·a. ~e 
perceber o meio soldo d. que trm du·e1to pela 
tabel!a moderna.. -A' com missão ele fnend~t: 

E' lido r. vai a imprimir pai-a set· da lo à dis
cussão_ o seguinte 

PAUECrm. 

N. 114.-1885. 
C'J1·te (2o d!stric!o) 

. . . . . 
w w , 

devera ter· sidof!ita por de3ignaçuo dn outro 
me~ario representante ào mesnio grupo e opi- . 
nião. como 'Ol'Cceitua a lei citada c: 7 

de nullic!ade expressamel!te c.Ot!lffiinada.. ~ . . 
. Ao I;roceder-se :i 2J escrntmw houve rt~lnC:l
dencia nes::a insanavel nullidade, pol'quc tendo 
dei::.ado de comparect:-r Antonio da Cunha Ma
·.""<• lhães .Janior substituto designado 1'lara o re~ 
prescnLri.nte dos immodiato;; em- vo~os foi air:da 
preenchido o seu logar por Berna.r_~1~0 Fe;re1ra 
Ivlarinho de nomeação ou escolha ao pres1dente 
da i:nesn. 

Quanto ú. 2a secção. 
'" o presrC!en e nomear c:scnvão 

acl Al)c um cida.àão idoneo para hwrar a acta es
pecial dt in~tallclção d:1. mes<~. como é expresso 

,... . • ... . ~ .• o . ... ~ 

não o fez destacando para esse acto o n:tesario 
Hora.o:io de C~trva.lho da Silveir<t Lemos. · · 

As<;im fi~ou irnco leta a. l"eferida mesa or 
nao po er esse c1 ad&ofunccionar·. simult~n_e::.
mente no dnplo C:lracter do ruesa!'lO e escnvao. 

No processo eleito:·al do i 0 escrutínio Blle fi
g-11.ra ainda ,Juplamente corno me~:ll'I_:> secreta
rio (.'\ escr·iyão wl hoc para transcr1pçao da a c ta. 

A nullida~ir> do·i · ·escrujnio u.rrasta o do 2°, 
e o daio~:all:i.ção da. mesa fer0 a aU?bos. - . • 

A' vista do qae. desapparetendo por etfe1to 
das n-iencion-:.das nullidades nas du:ts secções da 
n:.:rochia deSant•J.Ritaa maioria quesuift·agou 
' · · ·. -· · · · - n· .• ri onio • ernan es e 
Oliveira, é a maioria da commissão de pa
rece r: 

1 " ,. :~,. ~s eleições 
das duas refai·idas secções da paroch:a. 

2." Que por inter· me tio do go\·erno se ruande 
procericr ú no\•a eleição no 2° district·.> ·~leitord 
da cOrte. . 

Sala das commi~sões. 24 de :Março ac ·1885. 
Carlos. A.ffons;:.. vencido com voto r~;1 scp:! t·n
do.-.Antonio Caí·los. -Campos :Sc.!lcs.
Sd~,utel. -Leopoldo ele Bulhões.- A.lfi·edo 
Cha'l)es, · A .. ícof"o·;·(u/,o ltt;úo;· c .4llJ!J;·to Bt:
:; amc!t~ vencidos com. voto e:11 s·~pnrado, · 

Voto em. $eoa•·ado .. .. 
Divergimos do pa.recer da. maioria da com-

mi~;;ão. "' 
Foram :1rguidos co~tra _ _a v~Jidade _d~L ~leição 

do 2o districto da cõrte os s~gutntes nc1os : . 
Tendo cxo.min:1do 'a.ttentamente as actas e Na parochia de Santo Antonio: · · 

ruo.!s document 1. r · : · . -
90 

• -- :~._ secçao. -A acta não foi transcript:1. logo 
trict•) ele i tor:.~.l da corto. om que obtiveram votos a. pós a eleição ; 
os S.-.~ .. Jn:1qu;m Antonio Femanies~e Oliveira .. 2a :-:Gccão . -As actas dós ioe 2o escrutínios 
59:3 e m:1is 4 crn em sep:uado c Henr1que Alves :J.cbam-s; esériptas em livro diverilo daquello 
Pere~ra de Carv:Llho 5":3 e m!li~ 2 em scpa- onde sé l::wrou a acta da installa.ção damesa; 
ra.do. a maioria da ;?a. commissão de inquerito 4a. -secçi!o.~Intervençü.o d:l. força publica :_n_o 
êonsidera n ullas. en1 "íace c •la lei n. 3029 de g recinto do ·edificio d:~.· secção, impedindo o lD- . 
de Jarieifv de 1881 ::~.s eleições -da 1a. e 2::. · sec-: ·grosso dos elci teres ~ · · · · 
ção da par·ochia de Sant<~ l:~ita por. terern. ·s_ido -- Na parochin: de_-_ San_ ta R_ ib :· 
presiqi~las por mesas Cl'g<lniS<\dJ.s foi'a das ,con-
dições d,l mesma lei, pm·qm1.nto: _ . _ .. . .... _ 'ia secção~-::-P:re_ep_çhiAiento , da. _vag3: .: de .. um.-;:- _ . 
. ·Na prinieira. das rcfe r idas 'secções por.· occa-:- .-dos· i:nes:i.dõs (i;mmedia to) pelo. presidente · e não ··· 
sião do primeiro . eserutinio, tendo deixado ·de ·pe~o immedia.to'presente ; - . 
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-Sessão_ em. 

_ · ·-··-· ····~~ sec __ Çiio • .:.~i __ :teta aá ··- i~-staÚa~ii-_o da rnes~_f?!~- r ao" sfío t-:dos __ :~d? -~o.s:uo ty-~o ____ --_ e_ -:r_o __ r_ mato. __ ._A:si~, 
lav!'ada pm.· um dos mesa.rws, nom3:aclo - e~et'l;.. tr.;nd·~ ~. :;ncr.-!t·~· 10 aa. mes.1, 11(:? 1° ec:: ... ·uLlll!?, 
v<1o a(J lwc~ · __ .... _ - -~ Do;,· 1n::.:t\·ortencw; b.nç::dc :~ act,.: da cb1-

- · NenÍ:mma des,as ::.rg-uições_ par~~ c-nos _ r~ r·~- 1 Çiro ,. no E n·o ~la tl':ln:;c~·~ pção em ve_z dê o faz0~ 
. _. ._. __ ce:Jc.ntc _pa~·a._, na l~ypoth_ ese, 1_ nvn._hca._ ta . .eleit;-a? ~~- :w lt~ro·pt'DJn·:o;_ o:1_ d~ .ora l_a ___ !_lç:l.da a a.cta da · 
. _dó 2) distt·ieto da eôrte. . · · · · _ · · . - 1nst:ulaçao da mosa. entew:ea esta que no 2•> 

Fi:s:andoasre,...ras do procc~soéleito:·al. o.fim ·~ --~~serutinio d.,vi:ta actaréspccti\·:~. da Glêiçil:ô 
principaL_do l·~g""'iSl3.dor foi 1~od.9a: _ ~~~ gu.r:úiti.as 

1
-àe 'l: de ~:~u~iro,sor cscriptil-~o.mr.stuo ~h:l"O}iu 

n. lh•re ~~nunc1a .üo do voto e naol:n!:cJdu·..;;lhe r. uc h:!v!a-sHlo a do 1'> est!!'ut:nJo. em i·• CH.: De-
ou annulbr·.:.lhe a rnanifestaç:Io. Si a. vóntH.de zr~111bro . .A 1dca do ,Jolo ~ou f1·audo nesse pro
do e~eitor s~ exprqs~3. · legi.tima. _ C:l dcn·~~ü,!nt~, 'j c:!d~r;~ento fie:\,:~~ ~o~l? ponto ::x_cluida. des~!c que 
escounach ae ~u::penas. deve sel" respe1t;2da e se ar..cnder quo nao noT;o :'l. menor l'loclamn.
att·mdida, cmbOI'2. não_ b}nham -sido l"ig-orosa-j ~fio co!l!.t·~~ o tiH~to. te:l :o o fi.:;c<!.l do c:>.ndid~to 

_me_ r.te o __ bser.rau_os os . _tt"amit-es p:·oces;;nac~. I Dr. I-Ien riqn? Alves de ~a.n'il.lho, assis-tido ao 
Quando. por.ero, se a1·gue de f:audulent:.:. :). cl•'l- pro:.~cs::o elelto•·:J e a;::.s1gT::1do as rcspaclt\':l.s 
ção:_cumpre então areenàer tis llOl'f!J:--tS que fo- I a.ci"as, sem o mono~· prote:';tO. ~- . -
ram preteridas-. pn·a. chegar-se :::.o conhecüileuto - 4:~ secçã.<).-7\ão pu.rece mcrccedorn. rle pe;;o 
da inilt:Grida que p!tdcri:mi tr:r· na facilitaçiTo a alieg-açi'í.o f !i ta. con t:-;t os trab:'L!ho;; destl~ :'>e·:!
da frn.ude. ção.'N~io Eab(~mos mesmo si t:JÜtl~ ser conside-

·· •a s · ,.· · ~tIl a~ao .· t!'-', a. orça pn ic:.t 
intervio-;sc no ple~to, pa:-a fa,~orecer ao candi
dato da· pposição, p:ts;;ando-~c cst:t (~ttom.alic~ 
: ···"' ... ~- O" • .. ; ,.. ~ ·i ... ... • ! 

caso, não. . _ Que semelhante intervenção n:1o houve, pro-
Afisim tem àecidido :1 maioria dn. 2:1. (:om- YOU o,proprio caudid;tto con~ · stante com a dc

rois5ãO de inquerüo, no ~~x.::t.mc da.s val'itJ.s ques- cl:-rüç.lio que fez inserir, eom. saa :~c;si:,;·ut\tut·a, 
toes que Jl!} oram __ SUJ"'l as, sen ' o que seu ::.- em um uospe::"W 1cos aesta.corte. ogoaepo1s a 
lustre pr·csídcntc eiit::ndc aré que, n1. c31eição o eleição; como se vê d.1 .:·:xcruplM· j uni·o aos docu
qur. ha. a . aorcciar é a d~posiçiio do voto do 1~entos do candidato Cul!te~t~do. A dech.r:~.ção do 
eleitor nu. urna-isso é que é a el~ição-COll- commandante cl::. força.. OllCl'êlCÍda pat•a pl"OVl'.r 
forme opinou no julga.monto do proce::=so elci- aquoHa inter•;enr:~i'lo. só mostr3., ·em \'ista do qac 
toral do 1° districto d::.t. côrtc. _ .: .. ··I foi e~ posto e debatido, n, f;1lta de cump6meuto· 

Indaguemos CJUMS principios devam s~r ap;., do de\•er; o,;; n.rts. it.l § 3>~ da lei, c 1:37 do rc
pl!cados ~o julgam0;r:to da ekição do 2°à_is- 1 gulam;nto si!_o ~xpt•assos,. o os a.rts. 128 e 1_42 . 
tr1cto da corte ; conswerem~:s pm· part-::s o;; Ltc- 'j do Cochgo Crmnnal pt•eceltuam c q :te Ol"dens !l
feitos contra. n.mesma::.llegados . ,legae~nã:ó se eumpr· ~rn. Seb!·elen a.ind:l not:\r 

· . Pa:oc?ia à~ Sttnto Antonio. _· ia s '•cçtb. 1 qae,nesta Lfa sccc;ão,o nu'1!e:o ~a . .; e!<ütores qM 
-Fol ' a~monstr.:J.do,no debate que>. !:'0. t1'<WOU c:n- 1 con.corrcl'am. ao 2' escrutm10 e muwt• qu::J-o do 
tre os interessa.dos....;..quc. logo apàsa concksilo · io. drcumsta:lcia que de p<!!." si i::v:.:.iida. a 

trabalho . a m a. nfi · i '·"' :-- · · . .,.,. · 
'Paz oli...-ro das netas -para. fs:r.(~r a r~sp~ctiva. P;rocltin. do Santa -Rita..-fa. sec1~ão.-O faéto 
transcripção; que est:wa_este · funcci~nari?ob-1 urguido , <!orn eíi'eito, se deu,· eump:·indo, 
scrv<tndo aque!la. fo:mahaade, quanao \~n-se . pol'ém, a ttrnàcr que presente _o mesario ir.J.
arue:t.ça~o ~e :10lencw.s ~ pel_o _que snspen:wu :.~ l m•::-diato. a qu ·m competia_ fazel" a desig-!laç~o, 
tr:tn~en_pçao, l ll\"ocou o auxll:o d() subil~lr:og.:~o 1 c:mvei.u na indicação feit~ prdo presidente da 
do d1:;:tr1?to~ gus.rd:!ndo-s3toaos os ;::a.pc~sc h- mesn.; ;•assou-se tudo c;~m:.u·ariamente e em 
no;:; .e~ettor:les n:~. mna, _quo fot l(~y.aaa. p: · ~·a bô&. fé, recahinrlO·!l. escolh~ em cidadão qua é 
a pohc1a .c Clltreguc detJOl~ ~310 Di:- .Jmz d<J dt- im.n::ediato C.os .:uizes de paz d:1 1xu·ochi:1 . O•·a., 
rcno, des1gr; 1d~ par-1 PI'0stalr ·a ,Junta. ::.pu~~- o que o lc:~·jsbdor tC\' C em l!ll'nte, conferindo 
dora do 2o dJstrlcto; selv~o c1uc o D;· .. Oh __ ven·n. ::.o mesario presente :1 designação de qur:m sub
Andrade ~andou _concllllr •• ~r~nscl'.tp c;:~·: d_: ~ stitu~'t o aus·!nte. foi assegurar ü. minoda. (da. 
acb, dcpots d0 ver1fi~a.r a ez~cttd;ro :e :· :,~ul:trl- qnal os bnned1ato:; snppGeri\-s~ l'e!_):·escntu.ntes) 
d~do d~ mt:>sma (rlepm:net~t':l ao •. ~~C1'1\'~0: 1nque-~ ·doas log"ti.'es na m~'sa eleiroraL Desdi) que o 
nto felto pel~ Dr. chcft~ ae poHCla da ~orte). imme:li ;\ to pt•c·sente n:io r ec1_amon nem protes-

lsto posto,e .bPm .de vey guc:) ~ru. nadn. 11:_flue na tou. e desde que fb:e!·am pat·te da mesa dous ci
verJude o mm;'tm r1:), tCb1ça.o a. ln~<!rru~y·~~~ 'lu~, àadàvs representantes da minoria, nfio nos pa-

or for~a mawr . se dou n~ t;·.-.nscrl:> ~ao d:~ · .. · .:-
?-cta; c tan~o mais qua:1;Io: pr:-la p1·opr~a. l_;i, :1 para o êneüo dc"annull~r a eieiÇáo .·desta sec~lão, 
1pobse:vanc1a daf~t·m::.ltaacc: d~ t:·anscn-pçao só contrn. cuj~t 1-:::g·itim.idade c .pureza nada foi 
e cons1derada def >lto _ substanclt'i-l. quando p1·c- oppcsto. ' 

· -vem, de [i·aude, (art. 217 n. 2 in fi ;í(J do reg. _ '!:' • • • 

de 13 de ~~gosto de 1.831.) , 2n.. secçao:-~nt:nderno~ que, a v1sta do SI-
Oi·a. a. fraude não foi: siquc1· allegrida pelo I .1.eucw da le1 qu ~ n:w prolnbc c1uc possam tomar · 

contestante= a pureza da eleição niio foi postl! pa_rt_: nos traba.l:n~s ~a.;; m~. :;as ehnto;ae~_ os e~-
"cmduvida; cons0guintementc dev,~ preva.le~Br. crlvaes de pn:r-: na.o e condndDntGalrrc.:gulan
. 2:~. secção_.~o ficto ::~.rguido ó vc!·dadoiro, mas dade que ~e allega contra esta 2a seeção. -
temi s_ua explicação natural e provada: Os liYi'OS . Xo im pedimento do escri\•fio c n.a aus<anciu. 
ctue a1.llma.. ca.mar~ municipal da córte rem.'JttC de outros cidadãos, para que a acta, da i1Mtal:. . 
ás paro chias e s~cções para os trabalhos eleito- laçt!o da mes~• fqssc . oscl·ipta Jogo c . coll, .. 
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v~adá. ~· a~ta - chi ~~-~ição. Este livr~. p~rém, era 
de transc~:ipçõ_es, seg•mdo o respectivo ·termo ··. 

-de à.bertura. e foi solicitádo da lllwa • . Camal'á · 
,Municipal. pal"a a transc1·ípção .d;a~acta. ·· 

Ueste facto . concluderitemente-. rovado · re-
sulta, por um lado,Julidada suspeitade.fraude; 
A' eoexistenc.ia de.~ous livros de~actas para. a 

·mesma e:eição, ~a mes na paroc~ía ou secção 

ções desse cargo. 
Nem se pretenda. que, do facto, resultou me~~ 

nos a.uthentieidade para a uella fornl~lidade : 
0 , porque ta a ta nao se a egou ; a ac a 

foi fiel e a.ssignada pela mesa e fiscaes ; 
2',,P?rq~e o se~t~et-Jrio que e.séreve a acta da 

Voto em sepâncclo 
De aecôrào com a maioria da commissão, con

sideramos n.ullasas eleições das t:~ .e·2~ sec~es : 
da parochia de Santa Rit11., pelos fundamentos 
exarados no parecer, que · nesta parte adopta-

. 
Além disso, reputamos igualmente nullas, ~m: 

face da.le~ n. 3029 de 9 de Janeiro de 1.881, 
as eleições das 2a. e 4a secções da pa.rochia. dn 
Santo Antonio pelos motivos que passamos a 
expôr: .··. ·' . . · - ·. . < . · .··. 

fÓl'tna. • . 

Não havia necessidade de requisihr esse 
novo livro ~a Camara: Municipal para a • t1~an
sciipçtJo da acta. A mesa eleitoral não podia 
:ignorar que o livro de transcripç8o· imr o· livro 
de notas do 6° ta.bellião publico da côrte, desi
gnadopMa a.quelle mister.por a.cto do go
VI~rno imper·ial de · 27 de Novembro de i88i. 
Menos explicavel ainda é ter-se preferido 

. . .. ... .. . -
segundo seus proprios dizeres,e para a tran-'' 
sct<i pçã.o solicitado, quando existia o livro de · 
actas, que nessa me-.:ma elei.çã3 tinha servido 
nos ac os e orgs.n1zaçao e 1ns a açao a 
mesa. 
~àrece manif~~sto o proposito de illudir o .. ' ' 

livro, fa.ci..l de f<~.zer-:;e sumir, de cujo desappa
recimento ninguem daria fé, ficando disponível 
e illeso o legitimo livro das: actas _ para nelle 
e~tampar-se posteriormente () que mais con-
Vl(~sse. · .. ,; . 
. Por outt·o lado, e claro que não póde ser 
como tal con.siderada:-para os effeítos legaHS a 
acta, que, com infracção da lei, não foi escri- -

ton.io: . 
·· A força>publiea interveiu e collaborou no 
processo eleitoral. postando-se dentro do · difi
c.io àa eleição. para exig1r a ex:.hibição de ti
tulas dos eleitores e impedir que estes, sem 
prêvio. assentimento do presidente da mesa, 
ahipenetra.ssem . . · · 
., Segundo a~tec:.ta o comman.dante dessa. força. 
em documento official, muitos eleitora~ dei
xaram por isso de tomal.' parte na elüiçãt);· re
tirando-se diante de actos de tamanha arbitra-
riedade e prepote'ncia. · .. 
- Cumpre notar que assim procedeu a. força por 
ordem do· presidente da mPsa,desde as 8 .1(2 ho
ras da manhã, antes de começados os trabalhos 
eleit?raes1 • e conseguintemen~e ·sem· desordens 

Segunda se_cção da parochia-de Santa .A.nto-
tonio · . - .. · - · · •···· · . • .. .. ·. ·. ··· ·· .. · 

. ·· Apr;areeem ah~ d~us"'liv.ros de áctas~:;Nopri~ _ . ~~-~stricto:.-,ia secção 
meiro, oliyro proprio,.que serviu D:S-~ anteriores: ~Fernandes ··de Oliv~ira .• ...•.. '; .~. 
eleiçõ~s. :e Ja?çaram. ~~_; .actas . esp~eiaes. da, -.. : ·. ;; _! . -, ·. ,·~ <)a/ .. . ~ '' <•: . 
organ.~açao_e. lnstll}.~_çao:.àa., mesa~;No :segundo;·c .. - c'. · . - . . . · : c"' . secçao 
livro novo·e :_ recente·mente ··rnbrica~o~ '!oi là.-_ -FerJla.ndes de Oliveira~ •.•.• ~-:.:· 

V • II • -:- 52 . . _ _ . .. 
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-.-sessãi:r ~ent: :16·-· de: AbriL··de.'1885 
.- -- ,,_; ;, .:.:-: · _;_-:::'"\7'-: ._-·_~:~:- .·:--:::· 

·., .·,. --··· 
·.: .. ~ .. .. ---- ·~ ' 

._ :F'é~natides. áe~:oliveira. , • /~ •.. ~. 
. · --.~,··r s~nto _- Anto-,~io-

, j:l. secção- -: ·:: 

... _ .. .... _ .... -
"ga secçqo 

Ferriándes de Oliv~i11a~ ••..•.•• 
- · 
_ 4'~ secção 

. Fernandes de Oiiveira.=:. -; •.. : • • 
Sant'..-1nna 

f o 'âistricto-i:~. secção 

Fernandes de Oliveira •• _ •.•.• 
2'- secção 

Fernandes de Oliveira ....... . 

Fernandes de Oliveira .......• . 

2a. secção 

:Fernande!S de Oliveira •• ~-.•..• 

Santa Rita 
fo districto-i:t. sec~ão 

-·Henrique de Cai·valh-ô ...•.•.•. 

23. secção 

Henrique ~de Cnnalho •........ 

2o districto 

.Jfenriq ue de Carvalho •... • ..... 

··1a. secção 

-
43 

65 

39 (sep. 2) 

46 {sep. 1) 

79 

49 

593 

44 

29 

61 

Henrique de Carvalho .. -....... 36 
za. secção 

Hen.riq_ ue de Ca.rv~üho. . . . . . . . . :39 
- 3a. secção 

Henriq_ue de Carvalho..... ..... 44 
4:.. secção 

Henrique àe Carvalho ...•.. . .•. 
Sant'A.nná 

_ i ') districto-1:~. secção 

Henrique de Car-valho ........ . 

. Henriq11~ 

2a. secção 

e arva o ....•.. -.. 
2·) districto- fa. secção 

de Carvalho .. ~ ...•. '. 

29 

85 

93 

60 

votos. 
A esse resultado: porém~ chegou a junta apu

radora · o a cómmissão, levando em linha de 
conta os .votos de 1 a secção da parocbia de Santo· 
Antouió que uão podem nem devem ser com
putados po1· não se ter abi concluido a eleição 
nafórma_, dia e logai" prescri ptos pela lei . . 

Ante::; de terminar o processo eleitoral os. 
mesarios se retiraram a retexr.o de hora adian.,. 
tada (alias uma dá tarde) confiando essa ta
r~fa ao respecti;-o escrivão d9 paz Brazilio Pi
nheiro TiburCio~ que, para sua cas'l. conduziu s.. . . . . -
: Apprehendidos ah-i na. tarde do ~esmo dia 
por uma autoridade p;,licial e pessoas do povo, 
foram leva os à ~ec·etaria da olicia i · 
cai;a do juiz de direito, que teria de presidir a 
janta apu1·adora, e desta. à residencia do presi
dente ·. d.1 mesa eleitoral, ond~, finalmente, se 
consumaram os actos eleitoraes na madrugada 
de-6 de .Janeiro, tendo tido 1ogar a eleição no· 
dia 4. TJ.do isto está exhuberantemente pro-: 
vado. 

O escrivão Brnilio Pinheiro Tiburcio, tanto 
no auto de p~rguntas · a. quefoi subm!3tti?o, 

Que as aS$Í{JIIatui·ás dos nu~sa1·ios, em ccul(l. 
um desses .livros est~io e.~cri ta.-.: com . tintas 
clitferentes. o que eo:cluia a possibilidade de 
tere>n siclo lançadas no me.m~o loga1· e . occa~ 
siao, porque rle out1·ú ?~todo ltaw;1·ia a uni{or-
mirladc qua e intuitiva. -

... 23 secção 
Henrique de Carvalho: .. . ..• • . 

:\essas declarações dos peritos, mosmopara 
63 (sep. i) os mais exigentes, está' a prova :.cabal de que 

_nem a . trans ~ripção da acta. nem a propria . 
_ ,. 583 : . acta, nen:i tão pouco o termo _de encerr.;tmento 

- _ . · _ · · · _ · _ .. ·.---:.:. 1 no livro de inSct'Ípção se lavraram no mesmo: 
Como àahi se ve a;fnullidades a:guidas.quer :dia da: eleição, ~>m c: cto continuo, sem inter

no parecer ~~ ma.ior~a.quer:no. presente voto em j r1.ípção~ ':'ria presença doa <mesarios e do corpcr 
-~eparado; 80 preJt;dlcao ·candldato:I~r. Joaquim i eleitor~1l,como . qu~r~aJei. , _ 

. ____ --: .:., ---- --.:.- . " ··~ .. ... ·· ·- " ... . . .. ' -.: . . , -~ ~ ~ .. -- -· - - - - ·--~' .. -- .:.:: . . - . - . 
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depoimentos_do .es~rivão _e admittamos que só
mente a tl'anscripçao da act:J. e as · aUthenticas 
tenham sido addia.da:s pela. singularfadiga que 
f!iorpre~deu o~ we •anos á·i _hora da tarde,quan..: 
do a lc1 lhes tmpunha a obrigação de proseo-ui
rem r. os trabalhos · eleitorae:; até ás"7 hora; d:\ 
noite. · 

. .ti lei zttel· que a eleiçao comece c termine 
no ·mesmo dia, art. 15, § fo, 1·eg. n. 1.12. 

A lei declara c ue d i · · · -
par_o~·M((, ~ist1·~cto ou secção, ?nde por qual~ 
qu~r mattV~ nao puder ser fett~ no dia p}·o
prto,ur~ . 1::>, § 14,reg. art. 128 . . 

1 v ca u o e e%çu.o nes-
sas ~i versas disposições! designa o complexo, o 
conJuncto dos actos elettoraes. · q~e são · o re-

dá para amanhã a se-

parecer n. 109 

eara. 

Discussão do parecer n. 113-1885, qua 
manda proceder a nova. eleição no 1" districto da 
prov1nC1a o ara. 

ia. discussão do projecto n. 4S A, de 1884, 
sobre a emancipação dos escravos. 

eleitores que compareceram, a enuméração 
dos. que faltarem, a apuração, a acta, a. tran
scripção e as authenticas. 

D ..•. \ .. C. TA Ell i7.DE ABRIL.DE 1885 esses actos, substanciaes todos, uns são im-
- p:escindiveis .pa:.rii. qiie ·tenha Jogar o pronun- P.tesidcncia dos,.. 1'lf o1·eira de Bm·>·os 
.c1amento do ele1torado, outros para verificar c 
proyar os seus resultados. Só depois de con- A's 11 horas acham-se presentes os Srs. : Mo
clu!dos uns e outros está. terminado o processo reira de Barros, Affonso Celso Jllnior, Sinimbü 
ele1toral e finda a missão da assembléa paro.. Junior, Vallaiares, Costa Rodrigues, Silva. 
chiaL · Mafra Mascarenhas · Cha()'as Sal,.ado Car-

art. 149, § 4o do reg . de 13 deAgosto de . .i88i, do Gua.hy, Miguel Castro, Antonio , Pinto, 
que as;ira reza: Coelho e Campos, Ribeiro de Menezes, Juvencio 

Alves, Fra.nklia Doria.. Maciel, Costa Pereira, 
_..~ transc1~ipçao se1·à feita. immediata~nente, Alcofora:io J uniol'. Cruz, Alvaro Botelho, 

c~>:s1,g;u.ndo-(~ a mesa,- os fiscaes e eleito1·es Amaro Bezerra, C::tmargo, Candido de Oliveira, 
l)!te o ~uize1·em.. Almeida Oliveira. L-3opoldo Cu.nha, Campes 

Si, pois! a transcripção da acta da fa. secção Salles, Prudente de Moraes, lldefonso d~ 
da parochia de Santo Antonio não teve logar Araujo e Joio Penido. 
·s~não ~o dia 6 de Janeiro, isto é, dous dias Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 

. depois da. eleição, ~ss-a eleição nos termo-; da Accioli Franco, Prisco Paraiz_o, Affonso Pe.nna, 
lei, óuma eletção não concluida.,não existente, Ma.rtim Francisco, Soares. Alvaro Cam.mh.a, 
que nem a junta npurador.a,nem a 2a. commissão Jose Pompeu, Castrioto, Delfino Cintra~ Dias 
deinqul3rito podiam contemplar na apuração . Carneiro, Hcnriques, França Carvalho, . Alves 
geral dos votos. · . de Araujo, Antonio Carlos, Bez_ama.t, _. Carlos 

Ora, abatidos aos dous candidatos os votos Atlànso, Franci~co Sodré, Adriano Pimentel e 
·que a.hi obtiveram, o resultado :final é Carneiro da. Rocha.. 
Dr·. Henrique de Carvalho ......••.• :·.. 547 Faltam, com C3.Usa. partiicipada, os Srs.: 
Dr. JoaquimcAntonio Fêrnandes de Oli- Bento Ramos, Felicio dos Santos e Padua 

veira. ~ ...•.. ~... . . . . . . .. . . . • . . . .. . . 524 Fleury. · ' " 
. Or~. segundo já ficou demons.trado as nulli~ Faltam, semca.usa.partic-ipa::la, os Srs.: Al-

dades e~contradas q11er n ::J. fa. e . 2" secções de fredo Chave~, Araujo Gôes Junior! Araujo · 
·Santa Rtta, q~~r na 2a. e 4a. . secções de :. Santo Pinho, . Antonio de -Siqueira, An~ou1o Prado, 

. Antonio só prejudicam o Dr> Oliveira . . Ella.s, 'Barão de Anaclia, Bezerra de Menezes; Barão 
· portantO, não alte1'a.u:i aq11elle resultado e con- da J,.eopoldiria.,. _Bulhões, ;Barros ,Cob~a, Carlos 

.. : seq uen t emen ~e nã.o-se dà o _caso de .nova e18iÇão; ·· Peixoto~ Coelho de :tUmetda., Castello Branco, 
.<lev~ndo ser }'econhécido. i candidato':mais ·vo:. ·Diana Duarte :de Azevedo, Eofrasio; .Correia, . 

•.• ·tado·Dr. _ Jie~riq.ua Alveàcde Carvalho:··TãF é 0 :F.> :Bellsario. :Fei~-reira de Moura,-Gonçalves Fer-
. 'X).Osso: pa~ecer ~~c m·tos :Affonso. · · · o re~, Gomes de Castro.; Gaspat' Drullln1_ond,. lta-
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sessão en1 18 de Abril 'dê:-1885 _~_ 

qu{ .Jodq~im: Pedro, Jose :Marianno, 'Joaquim 
To1vares, João- Dantas • Filho. Lacerda Werneck, 
Leitão da Cunha.; Mac..;Dowell, Mont·~ndon, 
Olympio d~-Campos. Rcxl.rigues Alves, Rodrigo _ 
Si.lva.; Ri beiro ?a Luz,, - Sigísmundo,,- Satyro 

O SR~ PRESIDE:>:TE declara que não ha. sessão. 

O Sa. fo SECRETARIO dá conta do, ,seg~inte 

EXPEDIENTE 

- Officios: 

Do Ministerio da Agricultura, de 15 do cor
'rente, satisfazendo a requisição constante do 
officio da,camara, de n . . 95, de 13 de Junho de , 
1883. relativo ú Estrada de Ferro D. Pedl'o li. 
~A-quem fez a requisição (o SI'. Bezerra de 
Menezes). 

Do Ministerio do Imperio, de 16 deste mez~ 
remettendo varios papeis envi:3dos áquelle mi
n~ste.rio con: um officio do presidente da pro-

Do Sen~do. ns. 63, 64, 65, 66 e 67, todos 
datados de 15 deste mez, participando ter o 
Senado negado o seu consentimento às se
guintes proposições : 

___ Dispensando o :excesso de idade exigida para· 
a matricula nas escolas militares do Imperio, 
ao capitão· Eugenio A:ugusto de Mello.-.In-

. teirada. 

Autorizando o <>-overno 
cinco annos o contracto de colonizaÇ-ão com a 

. Sociedade Colonizadorg de Haniblll"go, de 1849. 
- Inteirada. 

Proposição _que revoga as disposições dos 
§§ H, 12 e 13 do art. 2° da lei n. 101":3 de 22 
de Agost') de.18õ0, sobre companhias e socie
dades anonymas.- lnteirada. 

Autorizando o governo a mandar admittir à 
matric11la na Escola de Marinha o estudante 
Antonio Car-los da Silva do Brazil.- Int-ei
rada. 

_ Participando ter constado ao Senado LJUP. Sua 
Magostade o Imperador consente nas resoluçõ~s 
da Assetubléa Geral, que elevam à cathegoria 
de 2a. entrancia as seguintes con::areas : ·· 

De Barba.[~ena e ele Uberaba, na pi'ovincia de 
Minas G-er,,es ; ·· 

De Perlras de Fogo, na 

De S. João do Principe, na provincia do Rio 
de Janeiro, e á de sa. eutrancia a de va~sou
ras; na mesma· província.- Inteirada. 

Do d~seni.barg-ador José . Antonio Alves de 
Brito participando ter assumido a pr·esidencia 
da provincia d-e Minas Geraes. em 13 rlo cor
rente, na ~ qualidade de 1° vice-presidente.-
Inteirada.: ··. , . ·· 

Soares, reclamando -contr-a a sua reforma.- A' · 
archivar. _ 

O Sn.. Pn.ESIDENTE da para_ am?-nbã_ a seguinte 
ordem do dia : 

o .dM seguintes pareceres : 

N. H0-1885, relativo :10 1') districto da pro
vjucia do Rio Grande do Norte _ reconhecendo 
deputadoo Dr. Mor~ira Brandão. 

N. i1 i-1885, reconhecendo deputa.1lo o Dr 
Vianna Vaz, pelo · 6o districto da província do 
Maranhão. 

N~ H2-1S~5, reconhecendo deputado o Dr. 
José Lopes Péssoa da Costa, p~lo 3° districto âa 
proviücia da. Parahyba.. 

Discussão dos requerimentos adiados, na or
dem de sua apresentação : 

Continuação da discussão do pal'ecer n. i09 
-1885, que l'econhece o Dr. Frede1·ico Au
gusto Borges deputado pelo 1 o di.-stricto do 

al'a. 

Discussão do parecer n. 113-1885. que man· 
da p~oc~der a n~va eleição no 1 o districto da 

Discussão do parecer n. 11.4-188:5, mandan
do proceder a nova eleição no 2° districto da 
côrte. 

ACTA E:\-r i8 DE ABRIL DE 1885 

-A'sH horas acham-se presentes os Srs.: Mo
reir~ de ?al'ros, Affonso Celso Junior. S :nimbú .. 

' ' ' Mendonça -Sobrinho, Dias Carneiro, Alval'o Ca-
minha, Chagas, Barão da Leopoldina, Campos 
Salles , Bezamat , Andrade Figueira, l\lac
Dowell, Rodrigues Alves, Co·..:lho Je Almeida, 
João Penido, Soal'es, Cruz1 Prudende de Mo
raes, Leandro Maciel, Carueiro da Cunha, Al
coforado Junior, Carlos Peixoto, Olympio Cam
pos, Costa Pereira Coelho e Campos. Loul'enço 
de Albuquerque, Accioli Fra.:aco e Sigismundo. 

Comparecem, depois da ch~1mada, os Sr:::.: 
Alvaro Botelho, Barão do Guahy, Araujo Góes 
Junior, Antonio Carlos, Diogo de Vasconcellos, 
Ba1·ão de Anadia, Henl'iques, Zama, :Mo!l
tandon. Castrioto, Candido de Oliveira, Leo
poldo Cunha, José Pompeu, Schutel, Mares 
Guia, Dantas Góes, Augusto Fleul' , Arau· o · 

1n o , <tmargo , tgue astro , uvenc1o 
Alves, Salgado, Maciel, Joaquim Pedro, França 
Carvalho, Alves de Araujo, Fr:1.nklin Do-ria, 
Martim Francisco, Gonçalves Ferreira, Affonso 
Penna; Lacerda Werneck e Carlos Affonso . . 

Faltam, com causa participada, os Srs,: 
· Costa . Rodrigues , _ Alfredo _ Chaves~ Bento 
Ramos, Felicio dos Santos, _f.>adua Fleury, Car.:. 
neiro . da Recha e Franci~ço Sodré. . . 

Requerimento ~ do ex.·alieres de policia da F~ltam, .. : sem- caúsa p~rti~ipada, os 81's.: 
próvincia do Rio de Janeiro, Ricardo Antonio Adriano -Pi~cntel, Almeida Oliveira, :'Antonio · 
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Siqueira. Antonio Prado,Antonio Pinto~Bezerra 
de Menr~zes. Bulbões~Barros · Cobra., Amaro _Be
zerra, .CBst..Jlo Branco •. D~lfinoGintra, Diana,_ 
Duarte ae-Azévédo~Eufr:iúo Correia, Francisco 
Belisario. Ferr~ira de Moura, Gomes·de Castro, 
. aspar de . rommon. ,• <e ons() e ra.UJO, ta
qui, José .i\1ariano.o, Joaquim Tavares, João 
Dantas Junior, · L~itão da Cunha, Ribeiro de . . ·•· . . . 

. .. ~ ., ~ ' 
beiro da. Luz,-Silva Maia;, Satyro Dias, Ulys::;es 
Vianna, ValdP.t.aro e Silva._ Mafr:1. ~ · 

O Sa. PaE~IDE!'."'TE .. deelal"a que não ha sessão. 
O Sn.. 1° SECRE_TAn.ro dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Ministro da Marinha, de 16 . .. . - . 

o ' deixa de compat·ecer as sessões. 
Mandou-se desanojar. 
O SR. PnESIDENTE dá para o 

. guinte 

ORDE1I .DO DIA 

dia 20 a se-

Votação dos seguintes pareceres: 
N. H0-1885, relativo ao 1 o diatricto ·da pro-

vmc1a . o 10 ran e. o r o r te, recon ecen o' 
deputado o Dr. Moreira Brandão. 

N. iH- 1885, reconhecendo deputado o Dr. 
11a.una a.z, pe o Istncto a proV1nc1a. o 
Mara.n.hão. 

N. H2- 1885, reconliecendodcputadoo Dr. 
José Lo pes Pessoa da Costa, pelo 3•) districto da 
provincia da Pa.1·ahyba. 

Eleição de commi.ssões. . 
Continuação -da discussão do parecer n. 109 

-1885, que reconhece o Dr. Fl"ederico Au
gusto Borges deputado pelo fo districto do 
Ceará. . 

Discussão do parecJr n. 112-1885, que man
da. proceder a nova eleição no f o districto da 
província do Pará. 

Discussão do parecer n. i14-1885, mandan
do proceder a nova eleição no 2° districto da 
Cõrte . · 

1a discussão do projecto n. 48 A de 1884, 
sobre a ema~cipação dos . escravos . 

que me dá a ·convicção de -<),U~ sou o deputad:.) 
legitimamente eleito pelo ~o districto eleitoral 
da córte~ sem. embargo·_ .da ft·aude contra mim 
uzada e da. .illega.lida.de do procedimento :da. 
maioria da respectiva junta apul"adora.~ 

prmc1p1o IDcontestave que e eputa o 
o candil:l.to, a quem o eleitorado . ~suffraga. 
cõ~ - a maioria de votos,-• e ... eu aceito este 

' ' ~ 
vencido de que. fui - o mais votado, quer no 
-primeiro~ quer no segundo escru.tinio, e, posto 
bue das actaa eleitorae;; aceitas pela junta. apu
radora resulte ofacto de ter o meu distincto 
con•endor mais 10 votos do que eu, no 2a escrn
tinio "Sta maioria é ti.lha da fraude que foi pre
meditada, preparada o começada em aigurnas 
s_Bcçõe;;; eleitorã.es, e hab:! e traiçoeil."a.mente 
completada em urna das mesmas secções, onde a 
bPa fé e a lealda.de foram vencidas elas arti-
manhas e pela astucia dos que conseguiram 
extorauir·m~ 32 vot~.,s, revertendo-os em fuvor 
do m;;)u adv~_rsario. co~o é publico e como se 

• • 1 
pa.nbârarn o proce,so eleitoral nessas 
ções a que acima alludi. 

- · o o- - e n-o s 
me satisfaç.o apenas a"signalando que os bole

_tins do Jornal do Comme1·cio, da Ga::eta de 
·No tidas, do O Pai;; e da Ga::etc~ da T w·de, 
logo após a. eleição, annunciaram haver eu ·g~
nho a eleiçãp.Jando;..me a maioria de 58 votos, 
é porque não tenho como prova legal declarações 
ainda me.:;mo jurada~, que não estejam de ac
côrdo com as actas eleitoraes. ·Estas podem e 
de'l'em ser inutiUzadas pelos __ meios estabeleci-
dos na lei ; e decla1·ações ábaia::o assignadas 
na a va em -perante a e1. 

Só o B ··n:;il, orgam conservador, absoluta
mente infenso á minha ele.ição. demorou-

final da eleição do 2' districto, o q uP- lhe era 
muito mais facil fazer do que em relação ás 
eleiçõr.>s do 1 o e do 3 · districto, cujas parochias 
são em grande numero e á grande distancia do 

: centro da cidade. 
Depoi.:; de duas ou tres horas passadas, an

nunciou o B .·a:;il resultado differente do que 
hw iam ànnunciado os demais jornaes, dando 
ao seu candidato uma maioria de 10 votos, mas; 
isto naturalmente quando a -. fraude já se havia 
consumado. · 

Foi de--se instan~e em diante que começaram 
a apparec~r os diversos elementos que se ti
nham amonto :do em ditfer~>nte:s secções, para 
a p"rpetração da. f1·aude, ·porque desse instante 
em diante tratei de conhecer e verificat· o trama 

· v· · . fi 
de que pudessem executar o seu plano na. 
secção eleitoral em que lhes fosse possivel. ~ 

A parochia de Santo Antonio, onde os meus 
adversarios di~punham de gl"andes ele_mentos 

2~~ DISTitiCTO EL'EITORAL D.\ côn.TE pelas mesas eleit01;aes, foi o logar escolhido 
... para cabal P.xe•!ução do plan?· . _ . 

Catttestaçã_o do· candidato _Henriqu'z Alve$ Nata._secção desta J?a;:ochta proccd~o-~e tu-
Carvalho percmte a 2a comrnis:;ão de inque- multuar1amente a elé1ça?, e os. mesar1os mter-
1'ito _da camara dos Sr . .-;. d eputados. romperam o processo eleuora.l a _.i ho:a. da tarde, 

·· - -" -· . - • . . ;_sem que:affixassem o competente ed1ta.l, entre-
: V_. ~nho; per~n_ te a_ 2~ com_mi_ssão_ a_ .. _ e_:. i nquerito{'gando __ .-_ao escl"ivão:depa~todos o.s ,pape1s, com .. a. , 

_- da _cámara_dos Srs. __ depu~·~os provar, o direito obseryação de _que no· . dta· segu1nte completa-:-
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:riam o -trabalho no seu cartorio, e, posto- que 
depois apps.reêesse feita a acta da eleição, é cer

._ to que, pelo ex;lme judicial a que· sP procedeu. 
firma-se a convicção de que essa acta foifeita 
-n:o cartorio -do escrivão; · depois que tornou;;se· . . .. . . ,, 
cada assignatura. de mesario está com tinta 
differente. · 

· uanto l<e -deu .-elativa.mente a essa sec ão 
· consta da· reelamação ciocurriêntada que o elei

tor Augusto C:1ndido Xavier Conyap1·esentou â 
junta. apuradora., e para a. qu.=i.l chamo a atten-
çãfl da 2a. com missão. - · 

Na. 2~ secção desta parochi:'l., o elem,mto dis
posto para a fraud~ foi tão importn.n te, q tlP. 

. ainda ~ubsiste; par:l. provar que o resulLar!o da 
eleição n~?sta. parochia. . . e111 tres d3s anM s~;c
ções. foi coropletam~nr.e mystificado ! Nesta 
secção a_Pparocem dous li HOS, contenr!o netas 
li · :v , no ivt pro
prio (~\l"t. 149 do regulamento). e livro prop~·io 
~ó póde s"r o que estiver na fôrma estabelecida. 

.• 1 • > • 

E~te facto~ acontecido na capital do lmper.i.o, 
sob a inspr.cçiio de mesarios illustrados e prati
cos no serviço eleitoraL póde traduzir tudo, 
men·1s - Ignor.,ncla. ou mnocencta. 

E' eYidente que não é possin•l provar a frau
de eleitoral, sr>não pehs circnmstancia s que ro
deiam os factos e p1rque estes mn.nifesram o 
··ontrario do tiue df!viam significar; e não resta 
duvifb : . 

·1. o Q"ue o facto à e se achar a acta da. 1 a. sec
ção contendo assignaturas, ··cada uma com tinta 
ditfr.rente, não trn.n;:cript~ no livro dn not::s, 
ap~z;tr de se ter apresentado o e;:c,:ivilo e de 

" ' '.; 

prov:t. que ú pi·ocesso eleitoral teve de obedecei' 
a · um pbno contrario ao que a lei recom-
menda ; · · 

2.o Que o facto de na 2~ secção ter."m-se ser
\'ido os mesadas de dous liv1·os de actas, cscre
ventlo-se, ot·a. em um. ot·a r.m outro, o que prova 
qne o processo P.leitoral~ nesta secção, teve de 
obedace.r a um plano contrario ao q•1e alei re
commendou; 

3:0 Que o facto de apparecer transcripta n. 
:•cta da 4:1. secção de Santo Antonio, faltando 
nn fin,"l da. acta. :1. as igna.t•1ra tios mcs:trii"Js, o 
que significa que não ~e fez no mPsmo dia. d:t 
eleição a ~cta, nem t1·anscripç:1o desta, ainda 
prov;; que n~l't~ secção eleitoraL o processo elei
toral teve de obedocer a um 1-lano contrario ao 
r1 ue n. lei r"cornmenda ; · 

4." Que a circumst:~.ncia de se darem cstr!s e 
os demais n.tro n<Hos · de fonuulc:~.s substanci,.es, 
tudo é111 uma.. só )arochia, tudo contra a minha 

_can 1 atur.1. que era a. que so apresentava ·com 
·elementos os m·tis sérios de triumpho. 

Não re:;;ta duvida que a fr·aude pre,·alecr~u no 
animo dos r1ue levar·n.m a cifeito és~es atropelos. 
principalmente rluando est~s foram r l\alizn.dos 
por homens illostrados, n. cuja conta não pódc 
Sljr im•oc!ld:L a innocencia. da.ignorancia. 
- O resultado doprim"iro,cscrutinio havia re
vehtdo o can~idato qu i'! deveria de vencer no 
2° escrutínio, assim como a.s muitas dédica.
çlies rle t1ue g-ozo no eleitorado já o haviam re-

.::..,·elado a.nt es daquelle ; sendo bastánte somníar 

os. votos dos ca.ll.didlltos liberaes, para.· tornar-se 
evidente, a verdade _ de que a maioria do eleito-. 
r:ído não poderia, em 2o> escrutinio,dar ganho de 
caüsa ao candidato conservalor. ·· _. . . .. _ 

Des~nimad~s os meus adversarios,poucos mas 
~ . ' 

povo, .. não tolerando que uin candidato de idéas 
livres, e contrarias âs que possam manter as 
formulas no v rna - ~ rr • 

desanimados os mells adYerswios, eil-os ·· enca-
-minhat!os para os meios tot·tuosos, por onde não 
os pude e não os quiz acompanhar, nem. mesmo 
vã.tendo-mo da facilidade que me dava. a posse, 
em que e4i!'e, da urna e d~ todos os papeis re
lativõs á questionada {3. s~cção de Santo An
tonio. Pref~ri valer-me da le! a commetter o 
attentado do fazer desapparecer os papeis nullos 
desta eleição, qu:~ evidentemente não foi con
cluída. 

• s ~ con.1 une o e ctrcnmstanctas torna evi
dente a fl"'.-ude executada nas 1~. 2a. e 4:1. secções 
da pa.roch!a de S~nto -:\ntonio. c só depois de 

rios se apresenta.-r.tm g1·itando victtlria de 10 
votos ! 11a.s estes iO votrs de maioria não po
dem revalecer e. or ue contra a fraude só 
nos po e valer a lei. soecorro-me da lei para 
que não seja burlada a. intenção do 2o distl'icto 
eleitoral, que conferiu-me a. elevada honra de 
eleg-r~r-me seu representante. 

Parochia de Sant:'L Rita.-Em virtude da 
disposi~.ão do art. 102 do citndo reJ;ulamento, 
no dia 28 de Novembro de 18::l4 foi eleita a mesa 
que tinha de funccionar na 2a secção do i(• 
districto de ps.z, na. eleição de 1• de -Dezembro 
do m"smo ~nnl•, ficando a mesa composta do 

v o : 
Presidente, .Tosó Candido Guilho'Jel ; Manoel 

de Araujo Cortez e Horacio de Carvalho da 
· · · ~ : iz de pa;~------,:----

João José da Costa Fig-ueiredo · <! Henrique 
Alves Pinto Bastos, eleitos pelos irnmedin.tos 
em votos. 

Nq dia 30 de No\·embro, vesp~ra. da eleição, 
deveriam ser installad · s~ t?.nto a mesa. da. i :l 
s~cção como da 2a. secção dn 1° dist1·icLO de paz 
ex-vi dos a1·ts. 99 e 107 do l'egula.mento. 

1:1. S"'cção .-lnstalbda a mesa eleitoral, ficou 
~sta. composta do modo seguinte : 

Presidente, .Adolpho Schim.idit, !o juiz de 
. par.,. 

Luiz Ca.rlo;; H !i bbert, 2° juiz de paz. 
.t\nardino BorgP.s de Almeida, 4'' juiz de paz. 

ua falta do :l• juiz de paz. . 
Jo:io Be!'Da.r.lino Lobato Pereira e Antonio 

Au n-us o U. r . h • · 
Esta mesa~ as;:im installa.da, não foi a mesma. 

quP. funccionou na. eleição, tanto no 1°, como 
no 2o escruti~io~ 1 m·qnanto constn. da respe
ctiva neta, qite faltando o me~ario Ant1-rdino 
Borges de Almc1dtt (4o juiz de paz. servindo 
de :3 •) e o mes:..rio Anton :o Augusto de Carva
lho (immediato em voto!':), fc ram a.mbo~ substi
tuidos pelo ~ cida:\fi:•)S Carlos de Souza. Pio to e 
Antonio da_ Cunha. Magalhães Junior, por no
meação ou designação do presidente, contra o 
~isposto no art. 98, § 3' do: regulamento~ ·pelo 
':!lle -~~- duas 9leições·, do ~ o e 2·J~ escriltinio, :. são -··· 
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lavrar, como lavrou, a acta especial de inst-1.1:
lação, ficando n. mesa incompleta, visto como 
não podia o cidadão Horacio Lemos servirno 
duplo caracter de mesn.rioe de escrivão. ~-
. Na eleição do i" e~crutiuio, em fo de Dezem

bro, ainda se ve a constancia. d·~sta nullidade : 
o mesario Honorio L'!mo;; ainda ó o escrivão 
que procede á tt·anscrip_ção da acta. e fig-un 
como secretario da mesa e. como escrivão ad l~oc! 

415 

:pelo auto de perguntas feitas p~Jo chefe de p'O~ 
licia,pelo auto lavrado pelo juiz de direit.e, pelo 

· inqu(~~i~o_e exames fdt.os rú~ :)a. delegacia.e pG~ 
los doct~rneutos apre.:;entados á junta apuradora 

elo Cidadão Xavier Con . · 
• sta eleição. alem' .de não ter sido concluída, 

foi feito o seu trabalho incompleto sob pressão 
de forç1 armada requisitada pelo presidente da 

2a. secção :_ E' nulla a ~leição desta secção 
porque houve frM1e provada pela existP.ncí~ de . 
doas livros o e actas. em um dos quaes, no li-· 
vro proprio foram ·lançadas as actas especiaes 
da eleiçii:o da me~a eda. saa. ino:t~1llação nos di.as 
28e 30 de Novembro; e em ·outro~ onde la\·ra
ram as actas da eleição. alcançada. sob pretexto 
dn sel" para a tr\nsc'~'ipção, aberto e rubricado 
clandestina e illegalmente P'~lo \'ereador Dt' • .. 
art. 143 do regulamento, que só permitte c1 ue 
l:leja.m. os livros abertos e rubricados pelo pre-< 
~iJente d:~ camara, ou elo vereadot· or elle 

e::;tgnado, designaçito esta que, não houve.nem. 
consta. -- · 

A obtenção deste se~u_ndo livro tem. por ori-
1:> 

parochb de Santo Antonio. 
A Camara Municipal havia remetticlo o livro 

de acta. competente e que era de costume ser 
remettido; nesse ·livro fo1·am lançadas as actas 
da eleição e da installação da. mesa., n:~.tural
i:nente depois de!;te a.cto foi que surgiu a ne
cessidade de dous livro~, para a execuçiio de · 
plano de fraude. Não pediam pedir, depois da 
installStção da mesa, um livro para :'lctas, por-. . . - ;"" 

art. 129 ào regulamento, a iustallaÇão da mes3., obtiveram um livro de transcripçãn, porque o 
todo~ os actos que se seguiram sito nullos,e, por ql;le era preciso é qu·• funccionasse um livro 
isto e porql.le as nullidadGs continuaram adar-:-se que. pnra illudir ao el~~itor:ldo, tivesse os cal'a-
sao nu a~ as e eH;oes, tanto o o como o 2o e<::- c 1"\rls 1cos e que se r~ves em os lvt·os reme -
crutinios procedidas nesta secção perante mesas· tidos peh Ca.mat·a Municipal, e que fosse. pare
organiza.dns em contrario a secção -1:~. do enpi- cido com oque tinha começado a servir. · 
tulo 2° ào regulamento, como determina 0 Si tivesse h:wido boa fê, na falta de um li,,ro 
art. 129 do meámo regt~lam.ento. .. aber·to e rabricado p_elo presidente da. Camara~ 

Ainda é nulla esta eleição do 2o escrntinio, ou-por vereador p01· elle designado, o presiden
porque a acta não f ·i lavrada ou conclu.ida e te da mesa muito leg-almente teria elle mesmo 
al'signnda pela. mesa. como 80 ~videncia da acta aberto e rubricado o ·livro de que precisasse a 
aut.hentica. que pelo pi"oprio juiz do direito, mesa: -
p;esidente da junta ~1puradora, foi julgadt vi- A m'esa sabia perfeitamente, pela pratica de 
cu1da e nulla (vide a aeta da. apuração geral). outras eleições anterior·es a que tem presidido, 
E si apt~at·eceu posteriormente a acta. conclui- que o livro de tran~cripção da. acta desta. elei
da e assignada lbi porque a fizeram frn.udulen- ção é o livro de notas do 6° ta.belli:!o da côrte, 
t~mente. tornando-se evidente a. falsi.lade com pOl.· de:;:ignação do aviso do Ministerio da Justi
u simple:: inspecção occubr da :~.cta. onde se ça de 27 de Novembro d,~ 1881. 
notam as assignatnras com tinta ditfel"ente e Nesta. secção houve força armada réquisitada -
feitas em occ:~.siõe~ <li versas. =pelo presidente da mesa. 

11111 mente c nu n essa e e1ção por ter s;ido 4a. secção.-E' nulla a eleição desta !;ecção, 
a. acta do 2() escrntinio In.vr1.1a por escrivão arl pela exi~tencia da força armada, por não se 
ltoc n:1o juramentado e simplesmente nomeado ter feito a acta e a transcrip~mo dasta no '· logar 
para a tt·an~cri pção dn. acta.. como se evidencia proprio, como se evidencia da authentic:t apu-
pe! o exame dà :u.tlhentica apurada e do respê- rada.. . .. 
ctivo livro . · Provindo de fraude a falta. de · tra.nscripç~io 

Pa~·ochin de Sauto A11tonio.- ia secção.~ da aet:l. da ia. secção; .a e::ristencia de dous u:.. 
E' null:l. est:J. el~ição porque está. demonstrado vros de act1s ria 2:~. secção; e a -falta da assi
que houve . fraude. não_la.vrando-:-se ~ a acta do gnatura dos mesarios n'l a.cta. c_on::.tant~ d:~: 

. 2° escrutínio no lógar proprio. não , trans !re~ transcr.ipção na 4~ secção. todas • naparochia de' .. 
vendo-seimmediatame11_t~: a _eleição, <não,:secfa-: Santo•-Antonio, e tendo sido·-•- feita esta.. eleição~ 

: zendo;as ·n:utheuticas, como tudo se .• evidencia s~ni :~.· ol)serv:J.n.cia, ou com inft·acção do dis_posto 
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Sessão eni18 de Ah~il - de 1885 

' n'os arts. 130 . e 149,- § 4° do regulamento, 
, -~nia.nda o art. 217 do citado regulamentoyue se':" 
· .. jam. declaradas nüllas as eleiÇões pr~cedidas 

'nessas secções.~- .. ... .-
--.Eisahi~ contes.tação q_ue opponho_:~o d.iplo-

contel1dor!e, -aindamai~. reclamo contra o pro,
cedimento da jllDtã apuradora. que tor~uou como 
votos em se arado do meu contendor ·uma ce-
dula contendo o nome-João Antonio Fe:-nan
des de Oliveira, e um cartão cont•mdo o nome 
do meu contendor. :: 

a sua requisição. Pelo _ mc~mo Dr. .h.rclim foi· 
me declarado e ordenado que collrlco~sse quatro 
pra~a.s dentro do edi:fieio ond~ fu 11céionava a 
eh~ição afim de que alli não .pt~ue ra~se pessoa 
alguma Sem SUa permis-:ão " ffiQSLI'>!SS~ O titulo 

João Antonio Fernande;; de Oliveira não ê 
·erro do nome de Joaquim Antonio Fernandes 

:: de Oliveira, e a lei·probibe que~~ apúrr~ o voto 
que recaia eru outro nome qu~ não seja o de 

· algum dos dous candid;J.tos do 2' escrutinio. 
Tambem alei,declarando a qualida.J0 do pa

pel em que deve ser escripto o voto.pr.ohibe q_u:~ 

·provando s~r eleitor, coltoéando :.a outras duas 
praças . rondando as immediações do edificio 
onde se fasia a eleição. 

• > i ca , quer im-
presso, quer manu~cripto. 

Fazendo esta cont0..:tação, o contestante . . . . ".) 

1885.-llenrique Alves de Ca;·vatho. 

Ill~: Sr. Corone~-~orom.3nd~de geral do ~or-

Alves de Carvalho requer, a bem de se11 dir~i
to, que V. S. mande que o sar~ento Jnsé Ci
ceJ:70 Bianchi, commandante dii força militar de 
policia q_ue foi enviada no dia 4 de Janeiro 
deste annp para as,.istir· a elei~o da 4:1. sec
ção da parochia. de Santo Antonio. q ne effe
ctuou;_se _naquelle dia na Esr:ola Pnblica da. 
rua do Ris.chuelo n. 159. a requi~ição do -pre
sidente d3.quella secção, infor"me ou certifique 
o seguinte: 

• v uaes as o r ens que recebeu do presi
dente da. mesa.- dessa. secção e si taes ordens 
foram cumpridas. 

-. 
mandada, nesse dia e nessa. t?l .. ição. e oor or
dem de quem collocou as sentinellas. 

3 . 0 Si em virtude de e.-tar a força militar 
·,~ollocada dentro do edificio onde S" procedia 
a eleição~ muitos eleitores deixaram de entrar 
e votar. 

4. 0 Si dui"ante o pleito el~>itoral houve 
o meno:.- disturbio ou l'Ignal de de~ordem, ain
da mesmo nas immed-iações do (ldificio ~ 

Rio de Janeiro. 20 de Fe,·ereiro de 1885.-:: 
Hendqv.e Alves de CMvalho. 

O i o sargento, José Cicero Bil'lnchi, informe 
o que occorreu. Quartel em Rarbonos, 20 de 
Fevereiro de ·1885.- .lmdrade PiHto. 

João Cicero Bianchi, to sargento . do corpo 
militar de alicia da córte, condecorado com a 
me a a umamtar1a de fa. classe, por Sua Ma
gesta.de o Imperador a quem Deus guarde, etc. 

·Em cumprimento :1.0 rc:lspeitavel despacho do 
Illm. Sr. coronel commaudan te geral, re
tro el:arado ;~ cumpre-me informar o que 
occorreu no dia 4, de Janeiro deste anno na 
eleição que se procedeu na. rua do Riachuelo 
u. 159, 4a. secção da parocbia de · ~ Santo . An-

. tonio para onde fui enviad~ por ordem _. do 
Sr. subdelegadó.da mesma parochia a · requi

.. sição do presidente da mesa eleitoral, - com
mandando uzna..::íorça de seis _ p_~ças . de ... ca~ 

Estas ordens foram pol" mim t,. nsmittidas ãs 
ra 1 s sob meu com.m:1nJ.o e re-..t··iciamente 

cumpridas. 
A 2.a Parece-me que se acha. respondido 

pela. resposta acim_a.. 

retirar-se a ~or~:\. o m~smo s~. 

a mesma forç~ militar com doe !S e refrescos. 
Foi o que se deu. 

Quartel em Ba:rbonos, em 20 de Fe\·eroiro de 
1885.- Jose Cícero Bia;!chi, l 0 ~arge.Q.to. 

N. i.-0 Sr. Dr. secretario ~'f'Htifique: 
1. o Em que livro se acha la.nç·da. a :1cta da 

installação da mesa c lei tora! da 2& s0cção da 
freguezia de Santo Antonio, e ,,m· qne data; 

2.u Em que li..-ro se acha. latJçarla a acta. da. 
apuração da eleição proc-:dida na me-ma secção; · 

3. 0 Em que data foi rP-r.oltairio "0 archivo da 
camara o livro de actas d r!ssa SP.cção ou o livro 
em que se acha aacta da instalht~~ão. 

Trata-se da ultima el!!içlo para deputado á 
assembléa g~>ral . . 

Paço Municipal~ 24 de Fever·e=ro de 1885.-

Certifico : 
c Quanto aõ fo: acha-se lavrada a acta espe
cial da installação da. mesa e lnilo:·al da 2a. sec
ção da pa.rochia ,de Santo Antonio no livro de 
acta.s, que j:i. serviu na eleição g ral de 1881, 
conforme verão o distico iwpresso na capa do 
livro el:terno de abertura, nelle lançado antes 
da primeira. folha. 

Quanto a.o.2° : acham-se ··· lanç -das as actas 
dos trabalhos da eleição da 2a :.ecÇão da. paro_- · 

. chia de Sauto> Antonio em um livL·o de tran- ·. · 
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scripção, confo1·me verão ocdistico impresso·· na 
capa do livro e~terno de aber-tura nellc lan.:.. 
çado antes da p"rimeira folha. - - - -

Qua.nto ao 3°: no ·dia 13 de Janeiro de 1885. 
Ell, José A~tonio de Mag:ühães C:lSti·o Sobri-
n 10, secre :~;rio, su ser vi e as;agno.- os e 
An~onio de_J.l[ag<tlhães Castro_-Sobrinho. 

I?oc. n. 2.-lllms. e E~ms. Srs. p~O()l•ie-

A bem da verdade rogo á VV. E Ex. hajam de 
declara.r-me'ao pó desta, qual o candidato,pelo' 
2o rlistricto eleitoral da cói·te,a r1uem p~rbncia 
o tr'umpho. confurme o primei,·o resul1ado, log-o 
após a. chiç:1o no il ia 4 de Janeiro ultimo, con.: 
forme o primeiro resultado pi'e:.!'<'ado em uma bo
letiul eru frente a~) (~dificio do escriplori-o da 
redacção da Ga::.e.:a r! e J.Y oticias, r) si este re
sultadO foi obtido pelo report")r da Ga:;Úa de 
J. -o.wtas. 

De ~ua r:~sposta permittam que ea faç~::t o uso 
que me convi~ r. -De V\'. EEL cl'ia-1o o vene-

• -r. .: :. ) ,., .. 

t ~ -- ·va 
havia sido eleito deputado pelo 2o disctrlto da 
córtc. á vista. do resultado da eleição qae foi 
Lra.r.;do ao conhecir11etüo desta redacção pelos 
seus rep:Jrter~.l\his tard"l,fomos obt·iga los are
tirar esS'• annu.ncio, poi,; que em uma d.~s se
cções, onde primeiro s·~ havi:t annuciado que o 
Sr. Dr. Henriqae Alvr'ls tivet·a 125 votos, llp
ll~tt·en urn outt·o papel :no 1nesrno logar, dando
lhe 9:3 voto:;. Pócleo Sr. Dr. Henri 1ue Alves de 

, 
julg-ar conveni.nte. 

Rio. 1 <b Março de 1S85.-R2dacção ela Gct-
:.· . 

N. 3.-Bt'itsilico PinheiJ"O Tiburc1o. escriv."lo 
do juizo de paz da fr.-•gue;da de S ~nto Anb
nio, etc • ..;_Trao;l::do d .. li\·ro de t:-anscripção. a 
11s. :3 Y., da acta da. eleição que se pt·oc,deu, 
em 4 ue .Tant~iro d·· 18tl:). Tr·anscri pção da 
acta da .~lci :.~:io, t?-x-v i. .!o disposto no ut. U:l. 
§ 4' do dtlcreto n. 8'21:3 d·~ 1:~ ch .-\go;;to de 
18~1. A a.ctn do 2° escnltinio da t:le:ç~o p:tt·a 
dep .! ta !o :i assC'mbléa ~~ral le~ishtiva, pelo 
~· distt·1cto ol•itot•al do Rio ,ie .Jn.neiro, U 1l 

fa. sec~.ão. súdo da p:tro:: hia de Santo Antouio. 
do municipi:, neutro. Aos 4 dias do me~ de 
Janeit-;, de 18~5, n rsta côi·to e cidn.de do Rio 
ele .Janeiro, no sn.l:To do "r!ifido do Imrerial 
Instituto do ;; Meninos Cég-os, ú praça. da Ac
clamação n. 17, logar d•!signado imra funG· 
crnrw.r :1 -a .sec~.ã:o e ettot·a a o pal"oc 1a c 
Santo Antonio, qu e compi·nhP.nde os quart,~i
rõos, -1°. 2°, 4o, So, 14o c 15o. em virtude da 
corrvocação do que trn.t~ o art. 181 do reg-ula
mento eleitoral n. 821:3 de 1:3 de A!!o,to de 
18..;1, às 9 horas da mnnhã. pr0sentes diver
sos cidadãos el~itoras, _e -reunida a r espectiva 
mesa. el ~>itoral composta dos c:d,.dãos auaixo 
a.ssi~·nados que dirigiram os traba.lhos·dQ 1° es
crutínio· d.t eléição de to de Dezemb:;o pro-
xim() finJo com a differença; porém, -dt1 servir 
agora como presidente o ·1o juiz de p:ii, Dr: 

v n.-53 

417 

Evaristo Xavier da Veiga, attento o impedi..,._ 
mento justificado por officio do 2~ juiz de paz: 
Dr. Honorio -Aug.usto· -Ribeiro (qué servira 
como fJresidente no fo escrntinio) e de sei· o 
m~sario Juaq~im Jo~ó d~ ~iglleirero substi-

... . . ' 
esta substituição .. convidado na fórma da lei, 
visto ter aquelle se escusado p::lr incommodo de 
suude, segut1Jo o officio •re e:1viou ã mesa. O 
prest ente, mesarios e os fiscacs Dr. Fr,tncisco 
Mai"ia C:m·êa de Sà e B~nevides por parte do 
candidato Dr. Joaq Üim Antonio Feruan.ies de 
Oliveira e .João de D0us Car·valh:) por p:1,rte 
do eandicl:.1 to Dr. Henrique AI ves de C~trvalho, 
tomaram todos assentos na fót•rna. do art. 126. 
§ 4° do regulamento ebitoral vigente,em logar~ 
sepat·ado na.s condiçõas elo at·tigo ref~ri lo § :3o. 
o r:·esidente designou para set·vir d:~ secre l<trio 
o me>at·io, Dr João d~ Deus da Cnnlu Pinto e 

parte superi01·, o de UO\"O fei:...fl.d:t à chave, 
annunl!iou que se ia. procede:- ã chamada dos 
el :itor.~s e do recebimento d:l.-> t•espectiY<~S ce-

n,a.._ com o voto pare~ epu a to a assem ea 
gera.! le:.:-ishtiva pelo 2o distl'icto do ltio . de 
Janei:-o. devendo recahit• ea1 qualqu.et• dos dous 
candida tos m~is votados no 1 ' escrutínio. Dr. 
Henrique Alv·~s de Canalha e Dr. Joa luim 
Antonio Fernandes d} Oliveira, ser cscripto 
r>m pap'-•l b1·an.co on anilado, não transpai·,~nte, 
sern marca, ~1g-na1, ou num'~ração, e a cedula 
fechada de todos os lados e com o cc,mpetente 
rotulo. ~e i ta a t<•_l decJara.çiio proceden:se ao 

. . ' 
m<\d:t pe!:\ cópi<\ parcial J.o aHstam··nto rehtivo 
a esta Ia. secção, e forne~d la pelo competente 
·ui7. de direito,"'uardados tu !os os recei1os dos 
ar·ts. 130 à 14:~ e Luch do cit 1do regulamento. 
Finda :1 chamacla.e antes de ab ·r ta a ut•na l(n·am 
recebidas as ced11las de alguns eleitores, que 
n:t'-' tendo acendido ti ruesm • chamada e exhi
bin:io seus titulos. l'e'-JUel•et•ftO Ser• ndmittidOS a 
vota.r. votanJo nesta occnsi:io o pr;'side nt•\ e 
o mesat·io Dr. Manoel Rorl:-igues Monteiro de 
A7.0\'·-~do, ~leii:OJ·e~.' este da 4a. sP.cção c &quellc 
d:1. se;runch~ dcs t:t p:wochia. Finda a voLnç:to, 
a mes:l. lanou e assignou no lhrro da, inscrip
çiio dos eleitores. em se.~nirb á a~si:tnatura do 
ultimo eleitor, b t<!rtno dr~ que tr·ata o art. 143 
do ja dta lo reg-lllam~nto , VPri-ficando-se 
te1·em votado e assignalo no respectivo livro, 
108 eleitores, e outrosim deixado de :J.CCU
dii' á chamada os seg-uintes eleitores: An
tonio Fer·nandes dos Santos, Dr. Antonio 
FI"~n (nsco e o.c~queu·a, Dr. .To:1qUlm . ose 
de 'Menezes Vieira, DI·. José Caetano dos 
Santos, conselheiro Albino Jo-:e Barbos~L de 
Oliveii·a, Dr. Albino Mot·eira da Cos t:... Cer
tifico q a e. neste ponto dl transcri pção da neta 
foi ella interrompida por impedimento de mim 
ef:fêrívão; a'' voltar ao cat'"tfll'io, para prcseguir, 
encontrei a. casa cercada por grupos de pessoas 
do povo, cstanJo taú1bem i'ir•'!scnte o subdele
gado da freguczi.a, D. Braz de Souza da -Sil
veira, e ·tive :deceder ·'a. 'exig<:Jncia de3sas p~s-
soas par.1 remetter a policia a urna e livl'os 
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418 Sessüo em JS· de·Abril·de 1Sss···· 

respectivos á eleição no r.stado em que se Ma.gno de Abreu. Dr. Pedro de .Alca.ntara de 
?.cnavam 1)a1·a. evitar os ex:'essos com que elles Souza Gouvêa, Dr. André Rebouças •. A.ntonio 
ameaçavam a mim escrivão, L·omo ao >:ubd ~Je- Gollles Pan~, Aurelio Pinto Leite, Baltl.azar de 
g:tdo, que tudo inutilisariam si a autoridade Sá Carvall10, Honorio Luiz . Vieira Souto, Dr. 
não os attenJ.essem : de facto demorantlo~~e José Antonio de Araujo Fílgueiras Junior~ José 
css s rrru os toda a noite no eartorio de m1m Joac ttim Vieira ::=ou to. José de Cat•valho AI-
escrivão e sempre t•rcsentl>. o subdelegado, pela mcida, capitão Luiz Franci~,:co de Paula. .Al· 
maiil1:1 de hoj(' 5 do c01·rcnte, rP.solvou e,-te que bw1uerqne Maranhão , Manuel Ro.ü·i::ues 
fosse condH~idtl p~ra. :1. _polici:; tt u~n~ contendo Pi11ienta d~ Cunha, C~lldido Joaquim de Fr~i- · 

::; :; . , . 4... . .. , ~ ( '! • ... . .. " • ' ·I 
fêíto, s·wd, acompanhada.yor t;tli:n, pelo su.bde-~ Monteiro Caminho~1 •. Joaquim Per13ira da Costa 
deo-ado e pesso:ts do povo Ja rctertd<•~. rr>.solveu e Pedro Ja.yme L·sboa. Declaro em tempo 
o Dr. chefe de policia. depois de tomados (1uc o eleitor quG deixou de vot-11·, e quê= e:itá 
din~rso• d;opoirw~nros, 1·em · ttet· ~ urna. de- com o nome .José Pedro Xavie1· da Veig.1, é .Jose 
puís .1e la_cradu e ~intadn. ao D1·. jni7. ~e Pedro ~avier Pinh· ~iro. Publicado o numero 
direito pre;,rdente da JIIUll apUJ·adora da elel- (los eleltores qnc \"OI~u·:\ro, e aberta então a 
<,~O do zn districto. e que foi .Je to po!" um urno, foraw conta las c emmas~ada.s as ce.iuJas, 
official Jv corpo mi!it:.r de policia, sendo acom- pe!a fô:m:~ piescripta no, arts. HG e 147 do ,já 
pa1~hndo ror mim e~cri_viio •J maioria d:t 11le8.a citado regulamento, vel'ificn.nrlo-se terem siJo 

,.. • • • • ..; ')') •f) -

dencin. do ret'eri:lo juiz, a u.hi. re:;:· ,lYC\1 cst'), em 
vi:.::ta da requisir,~ãe d:t m 'Sa, entr•'gar-lhe a 
urn<\ com os compctentos livros, dcpoi3 de 
a :'ria em sua p:resonçn. com a c la 1·e urnet.:H a. 
por mim t:scrid:o e verificado pelo mes<t e o 
juiz de d~!·~ito, c1 m~ os livt·cs et·:u11 prcois:unentc 

aos «)leitot·•·S inscl"iptos no corupet•'nte livro. 
Im:n,.diatamentc o pt·esiden te, designando o 
mr.sa.rio Antonio Joa·:uirn Rab··llo Bt•ag-a 'JMil. 
fa:wr a .-1tur.'l tas ce u :ls, e os me:Sa.t'LOS 
D'r. ~lont~iro de Azevedo e Joito T b~eira. 
de Ab1'eu l'ar!l. e:~crever os no~1os dos vottHl?s 

c ivão.Luiz Caetaneo Ja Silv:1, o r r,spectivo auto l)I'OCt~Jet· :i r<'sl)e ·ti,·a ap11raç::to. Cn.d' ce.luhl. 
de aber·tum e entr·~g-a, do qll::tl const:t, rJllO por :•ua vez foi aberta pelo presidente, e exa
fora.m encontrados d"ntro da. urna. o livro das min·•da. perante a m~~a n a ;u;sembléa. el:•ito
act.•s co1:u a do ~o escrntinio lavrad:~ o assknada r:·l e lid:~ pelo mesario üei!-ign:: Jo, escrev~ndo 
-pot• todos <;s mes:lrios. fisc~tl do canr1idato Dr. os outro~ dous tawbem di~signajlos nas su:'l.S .re
Fernan:1es de Oliveira, o Dr. Fran:·isco ?\lariz Lçõos os nome.; dos \"otad•)>; e Jedaradoem 
Corr-êa de S.i o ~~~nevi,!es, e o ehitor F!·:~nclsco voz al::l. o numero de votos, tudo de cvnfomi'i""-
de !,.~u·b Homem, o livro da. 1nscl'ip~i:io dos elei- d:1de com o art. 146 do reg-ul:.tmento. Finda a 
tores com o termo d(~ encerr:\mcnto lnV!'ado e loitnra e s apu~ação rlas _(.'edul-•s, o sect· · ·t~rio 
-~ i 00llD.cl Jé b :> a e 1-' 1 •• 

trauscripção no ponto m:U tltte s ·· deu a. in- lista dr:~ qne trata. o art.' 1-18 d~ rciulamento e 
terrupç:ío. Elfectu:'l.d.a n. entregfl de~te li\'ro dcclai·ou "m vo1. !ti t~ o reEultado da :tpur·ação, 
e dos demais ü mesa, pelo juir.: foi-m(~ '1ne foi o seguinte: J?r. Joaqnim AntPn o Fer· 
con a o ••s e p. a p ·~ .C!"lHr no ra )<' lO nan es c 1vr:Hra IJ .; vo:os, r. ennque A
interrompi:lo. hoje 5 de .Janeit·o de i885. O t·e· ves de Carvalho :i(i votos, duas cednlas ern 
ferido,·. \' l'l rda.de e dou fé.-0 Pscl"ivão. Bm:.i- br:\.nco e urna cednla com YerJ:o. O presidente 
li c . I 'inlteiro T b zt··cio. -Eis a con ti nuaç?'ío da. nu1.ndou iunnedi •tamentl} pu·Jlicai' estri resul
tran5'cripç.ão da act~), do ponto em <1ue ficou tado por· edit~l affixn.do na porta. õo edific~o, 
int•~ l'l'ompidu. conforme a certidão. repetindo o em que se verificon :t ~leição 0 ain b poh im
ult•mo n(lme: Dr. Albino Mot·eirn. da Co=-ta prens:t. Em s•~g 11ilia queirnM::tm-~e as cedulas 
Litna. Dt•. ~\lbino ?\Ioreim da Cost:~. Lima So- que for:uu rcc ·!t\<I{~S e :~.p~ll'a.das pt·orni::; ua
)Jl•inho, Dr. Bm·:'To do L{i,. Doce • . }t•:"io Podo m~'t1te. Dn todo o pro.·csso do segundo cscru
Riv~t'i• ... Toão Sal~rno Toscnno do _\lm~i= la, .Jo.::é tinio da cle:ção que principiou :.i.s 9 horas dn. 
Hem1ent;gil_do TBl:u? Fr(~ir~ da ~Iottn .. Jose I ma.nba. e find0u ao mei•> dia. durante o qual 
PedriJ XaVJer da \erga. Lu1z Jose Gon\.:dvt>s foram escrupnlos:,.mr•nt" observadas toda'~ as 
Fonte;;, Lniz .1o;;é tia. Silva., des .. mbargador. disposições e fo r·maliJadcs pr,...;;criptas na lei e 
OJeg-ario Hercul:mo de .-\.q1.dno e Castro. Ovidio · reg-ulawettto el<~itora~s vig-(~nte - , 1avrf'i a pt·c
Saraiva dr! Carvalho~ Dr. Pedro M:t~~e,to de sente :tela., c1ue depois do as i~n:tdn por mim, 
A~uiar, Au.:.!'usto Go1nes .de Almeida Lima. Dr .• João de fieus da. Cunb1t Pinto, s•·ér••t:J.rio 
co'i-oncl.Antoni0 .Joaquim d · l\Ingalhães Castro, da mes·t, pt·csidente, Dt• . Evat•i,to Xavier da 

' c1 1 ·, i i . ui·, .orn" i o e1g-a e rn:us mes~trlns, r. l an ne o rl-
dos ~:,ntos. :\lanoel Ubelhnrt L r•ngrulJCl'. Ivli- g-u«> ~ Monteiro de Azevedn, Antonio Joaquim 
gucl Noel Nascr•ntes Bnrnier, .Jo:•quim Tor- Ra.bello Brag-a. e .Toãn Teix:ei1·::-. de Abt·•·u e o 
qua to Soa.res .Ja Camat·a. ,J(Iõo ~<:stanisl:io :fiscal Dr . Frandsco Maria. Corrêa de S:t e Be
Pen~il·a d·~ Andl"o. te, Dr. Trist:1o Alóncat' Ara- nevirlr's, ê rmtregue ao escrivão de paz Brn.si
ripe ,Jnnior, tenent.e-coron.-1 Antonio :'.fonsores lico_ Pinheiro Titmrcio par.ll. incontinenti fa-:
de Olü·eira, capit5o Antonio Ver·issimo Ivo de zer ·a sua tr·anscr·ipçiio na fô-rma da lei . Eva
Abreu, Antonio Jorgr·l à~ Brito. D:m iel P(•dro ,.;sto Xavier da Veiga.. presidente, Dl'. João de 
M11ller Cb:tg-as, mnjor Hilario Maria nno da Deus d:~. Cunha Pinto, ~e_cretario. Dr. Manoel 
Silva. C:l.pitâo .loã o Marí:mno de .Jesus F:·anco, Rodt·igues :i\>Jn•·teiro de Azeyedo. me"arit), .João 
.Joaquim ~osé Per~>ira da Silva, Joa,Juim .losé Teixeira de Abreu,. n1esario, Antonio .Toa:qrrim. 

, de Souza, José Pinto Cambuc:.i, Napolrdio Rabello Braga, me:;ario, Francisco M. ·· G. 
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de S:i. c ·Benevides, J.:.rancisco de .Fa.ri:l. Ho- .I· 
mem. eleitor. Conferfda c concertada por 

··mim 'escrivão do .i uizo do- paz da freguezia de 
SantoAntonio.-Brasüico f'inheiro 1'ibu1·cio. 
-Ena1·isto Xavier ria Veiga, presidente.-- )'. . . . , ·-
-Antonio .Joaquim RoJ;elto Rraga, 111esario. 
-Dr. JJianuet Rodri!Jttcs .1lfontr:iro de ..-t.:;e-
.,edo. m•·sario--João 1'eixeira rle .Aln·eu. me-
sario . .:. ·a a m:us constava nem se dech~rava 
no mencionado li\•ro, aqui bem fielrnent0 
transc1·ipt·:> e no qual me I'~'P~'rto. Eu Brasi
lico Piuheiro Tiburcio, escádi:o. o escreyi e 
subscrevo .-Brayifico Pinheiro· Tibw·cio .
Riv d·~ .Janeiro. 8 de Janniro o(d885. · 

N; 4.- Jose ·Antonio d~; Magalhã~s Ca-<tro , 
Sobrinho, bacharel formado e;n !;cie11l~ias ju
ridi1·as c soda ·s pela Faculdade de Direito do 
Recife. b.t<:harel eut bellas lett:·us pelo lmp• :rial 

c-· ~ secre a rio ( a · ma. a-
mat•;t M unicip::l desta mttiro leal •' heNic:a. 
cidade de S. Seb:lstião do Rio de Janeiro. . . 
consta uma petição em que o Dr .. Jo~é Alves 
Pereir?. de Cat•valho pe :e pnr e~:•rtidãu ; 'i" o 
inteiro ~teor da requisição feita pelo juiz df\ 
paz prest en c c.a nV'S:t e eltora c a ti:lroc ll'I e 
S:1nlo Antomio, a esta lllma. C::mat·a do livros 
para a eleição do 1° de Dezrmd.>t·o de 18S4 r: 4 
de Jan".·iro do co1·renLe an11o. 2·', si o:-; livros 
preci:;os foram .enviados na fót·rua dalei para <l.l:! 

dita;; eLeições. e si os ditos livi'(JS foram o -; jà 
exi!-'tentes e serviram para tal mi::;t .. r, on s! 
foraní novos. 3. 0 , si os IivrJs ~'llvia .os fora m 
novo' e si fot·arn rub:-icados pelo presidente, e 
si este. desig-nou algo~ v:!reador par • ta_l fim 1 

"! ~ ,.... ' -

ção feita. 4 ', si a 23 secç:Io eleitoral de Santo 
Antonio enviott ao aTchivo desta camara os 
livrOS f ue servii•am I a r r 
isso· se deu. Em cujo requerimentÕ S<! :•cha 
exat·ado o s~guinte despacho: «Passe.- Rio, 
2i de Fevereiro d·~ 1883.- Dt·. Mirand•~ pi·e
sideute >>. Em vis La do qual despacho cerLifico: 
Quanto ao 1 o quesito, n:10 pod~ ser dado o in
teiro teor ''isto que verl>al e pesonlmnnt·~ foi 
feita. a requisi(/:io pelo juiz cl• paz em exercício. 
Dr. Hono:-iv Augusto Ribeir·o, sendo esta de 
dois · livros, um de insc1·ipç:io p:tra a t:~o see
ç:io, e um de tr:mscrirl<;.~:i.· · para. :1. 2a ~ecção, 
ambas chtquella f1·eguczia.. para í'Crvir0ru na 
eleit;ão de deputndo~ . Quan:o ao 2 ;, :o:ó foram 
forn -.cidos o:;: dois livl"OS const:111tr·s do 1o que
sito, pf'Jla declnraç~o do dito Dr. Honorio .-\u
gusto Ribr~iro d•J- não serem aquelles livros 

_ encnutra.J.os em cartorio, n:To ten,-Jo s ido reco-
lhidos ao archivo muni c i 'ai. uan to ao :3 ' 
forllm os dois livros da freguezi<\ de Santo An· 
tonio rubricados pelo Dr. Fern~ndo Francisco 
da Cost~i Ferraz na ausencia do Dr. presi
dente. Quanto ao 4o, si :n e no dia 13 de .Ja. 
ueiro do corrente arino. E n:>.d:l. mais sen·lo 
pedid~ nem. m·~ ~umprindo· certificar·, mandei 

:;:: passâr a. pres~nte que depoi~' daJ id :~ e -con
ferida.· foi por mim subscri·pta e assignada aos 
25 dias d'o i:nez de Fevereiro tle 1885. E -eu. 
José Antonio· , de Mag-alhães Castro Sobrinho: 
secretario, a escre\·i e ass ig-no.- .Jose -4.n
tonio de J..lfagãl!liies Castro Sob1·inho. 

gi'àpho~, foi el•!•to peios juizes JfJ paz~ para 
presidente, o capi tiio do fr•,1.g:1 ta Jo;;é Candido 
Guilbobol, com tres vol.os. c panL rncsario,;; .Ma
nor i de Araujo Córtes e Horacio de Carv:~lho da 
SilvoJira. Lemus, l-i mur~m com ir•'S votos. e pelo;; 
imllledialo!i em v•>t.os. for·:Lm eleito .loão Jose da 
Costa Figueiredo e Hcnriyun Ah•es Pinto Bas
tos, quatro vot~s a c.:ada um, foram os ~wmes 
dos eleitos pubhcados, e declarados presidente 
e memlwos d.L wc:;;a, o rcsiden Le declarou ue 
e a deverú mst:t lar-se no dia. 30 do corrente~ 
ús~ 9 boras·do. niauhit, no o:liíkio do antigo 
q ua.rtel de Bragança. á l'lltt do Cousolheiro Sa.-. ~ . . . 

4. ... • • 

cação os eleitos. Do q uc para constar lavro a pre
sente acta que nssignam. Eu. F1·ancisco José 
Pinto de .Mnc'"do, o;;crivão que a escrevi.-
~.Adolpho Schimidt, juiz d·· paz pr•~sidente.
LllL'- Carlos Habbert.- Anat·dino Borge. de 
Altueiàa.- .lolLO Bemardo Lobato PerGira.
Antonio Augus to de Cat·\·alho.- C;1rlos de 
Souza Pinto.- Antonio da Cunha Magalhães 
Junior. -

Cot·tifico mais que no mesmo l ivro ás. fls . 7 
\', e S c0nsh o seguinte: 

Acta. especial da :nstnll:l. <: :Io ,:a mesa da 
2:~. secçJo do to di..;;tricto ela. freguezia de Santa 
Rita. em uma das sala" do qua1·t .d de Br.-t.ganç;t 
sito á r ua do con:;elhoil"O Sar:.t.iva. Aos 30 dias 

z NovrombJ•o .- o an o o na" iment ··la 
Nosso s~nhor .Jesus Chri~to de 1881, pelas 
10 horas d: ~ manhã achando-se r·cunido.~ neste 
edifido e sala do n.n tigo quartel de Brag-a.nça à 
1·ua do conselheiro Saraiva • .José Candido Gui
llobel, ~lanoel do A ra.ujo Cortes~ João de An
drade L ·->itc Henrique Alves Pmto Bastos n . . 
Hor:~.cio Car\•alho da; Silveira Lgmo5 comm1go 
escriYão n.d hoc nomeado e jut·a.mentarlo na 
fórma da l~i, . na falta do escrivão c nos termos 
'do art. t09 do 'regularnento n 21::3 d_e Ag-o~to 
de 18-St,- foi" pelo cidadão João Candtdo Gull
lobel n!L qualidade do presidente,declarado qu-e-
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não tendo cornpaJ·ecido;;o mesario João Jo!:'é da. 
Costa. Figueiredo nomeado pr·los irnmediatos 
em votos ao jujz de paz. designou omesario 
Heuri 1ue Alve" Pinto Ba,tos igualmente no
rne:J. o pr·los immedia.tos e111 votos ao.juiz .d·~ 

.. . . :"" .. 

tor Dr. Juliano José do ..:\morim Gomes~ como · 
-:fiscal do c;~ndidato á àeputa\'ão. Dr. Henrique 
Alves Je Carv:;lho, apre~<~ntando requ~>rimr.nto 
deste, (1ue, sendo deferido, tomou assent•'· O 
juiz de paz presidente declarou constituída a 

par t substituir âquelle que não comrarec·~u 
por não t r sido encontrado n;·m intimado; e 
achando-se n·; ~sente o cidadão João de Andrade 
Leite tomou assento à mesa c assuu ava o ._r. 
presideutê por installada a referiJa mesa pa1·a 
o :firo de <1s O h'·ras d:t manhã lo tlia. 12 cl0. De
zewbro (:e 1884 procedH-se á eleição de um 
deput.adt1. Compa.receram os cidad:ios to ten;;ntc 
Jose Fr:mcisco da Concejçi\o r~ Alberto Beneck 
como fi-caes; aau0lle do ciJad<to He111·iqne 
Ah·e.; d ~- Cat·v:ill1o. e este do cid:1dão Torquato 
Jof'e Fúnandes Couw. -Dando-se :lssit:l por 
install:vln. a mes~ lllandou o presiôen~e Javr•ar 

Con eiGào.- l\lauo ·1 de A1·aujo Cortei;.- Al
l)erto Bcneeh. -.João d~ And•·ade Lr·it•) -
Henrique .Al\·e~ P1nto B:tsto~. E nadn. mHis 
se r·on in a, aVJ'Cl ., pr•'sen e lnpw .. ~ r~u,. oscl 
Antonio \la!!'itlhães C 1:"tro Sob1·inlw. secretm·io, 
a e<:crevi e a!"sig-no.- .íosc .:Lrtonio de J! a
r.a!/cii,·s Costro~.Sol.J;-i,·ho. 
• I 

José Antnni:) de J\I;t~nlllii:es Ca~tro Sobrinho, 
b~cch:lrf'l Lrm:tdo em-· sc.i.encias j •.!ri iic;::.s '·' 
scciar•s pt>b fncukl:.de de Dü·e:L:t d:l RN·ife. 
bacbat·e l e.m b~lbs lottt':'s pdo lmpe!'i:ü Coll:•
!r1o d .. p. ·dr-o li, s~cre t : ri.n da lllma . c~.mara 
l\luni<'i mi desta muit:> le:1i hr; '!ca ·Ja e 
de S.S bastiã.o du Rin d0 .Janr~irn. 

Cer·tifico que do livro de netas da eleiçüo pürn 
de•mtarlo g-·:~al ~ ( ue s0 1r: ·C r>dt>u na i" se0 .;"io 
do 1 ' dio;tt·icro de püZ d(l. pat·ochio. de S<~nta 
Rita, em Jo de f>ezcmbJ·O de 18R4. t.:tkSl::t :i 
fts. n. 5 a act::t da. ins•aLa<;·flo (i:• nH:s:J el·itor':Jl 
da B~<'ç~io a c:ma refr.•r;d:l :L 'l u:tL rj d ; l t,.! r se
guinte: Acta da i nst;;. lb~·;i'l da mr•sa el r·'i.
toral d:1 i:• SOC•}:Tl d·l ·I di . ..:tt·ict·• d:t !•<"~l' ·' Chi ! 
d0 S:• nta. Rita.-Ar·s :30 1i~s dowez d'.;) ?\(,vem
bro do anno ch na··cirn~ntr• d·· :'<m;;s·, S··nhor 
J<? f;U< Chl'isto de 188·l n1•sta curte d r f\io de 
Jun.-,ít·o •. •m uma tias ~:·l~s d·; Exlei·nato do 
Impet•i.;l CoU•·gio de Pedr·o ll. J'ó'llnido~ <i'=' 9 
h(;ra:S dn manhil', n ,iuiz ci•! .p;1;.: m: is vol:tdo u 
cidad::io Adolpho Schiwidt. Lu::r. Ca:-l t;S Hnb
be1·t. 2 ·juiz d~ pn. fa lt~tndo o :3 ·, por tet• 
dado p;n·te de doente o cLi:td:'io F1'Mtcis~o de 
Souza i·'ert·eira e os immedbtos em votos aos 

ua.tro 'oizes de ,az .Jo:io Be!'nnrdo L,rtba.to 
-'erett'<\. ~ Ant•)UÍ1t Allgusto de Carvalho. os 

quaes foram convocadoi' por fldit~~l de 15 do 
con·nte mez, pnbli t~d!l rio Diw·io 0/[il'l:al ch . 
mesma d::tta:·, o juiz ,·Je p·1z pres1d~>nte decla
rou que ia' orgn.nizar a. mesa da 1 a secção · desb 
dist1·ic to, para a elei~ã.o de um deputadf, pelo 
2" di.:tricto el• itoral e p:•h falta que i'e d:wa 
de coruparGcimento do 3o juiz de pa~. Francisco 
de Souza Ferreira., o juiz dP. pa.z pre~ideotc de· 

' !;ignou o 4o juiz de pa.z Anardino Borges •ie 
Almeirla, que, achando-se presente, tomou as
sento na mesa.. Neste acto, foi presente o elei-

' 
feri,iofiscal a comparecerem neste logm·, ama
nllii, i de Dezembro, as 0 .hot·as·da m•~nhã. pil.ra 
o fim de· rOcl'!der-se a refc·rida elei .elo. E ll.ra 
COD' ttr.man OU hJvra1• esta acta, queassig-na 
com os mesarios c fiscal. Eu, Francisco J .. ;sé · 
Pinto de Macedo, esc ri vão, que a t-scrovi.
Adolpho Schiwidt, presidente, Luiz Carlos Hab
b rt, Ana1·dirH~ Borg. s de Alrneid:1, João Ber
nar io Loba to- Ferreit·a, Antonio Au~usto de 
Carva.lho, .luliano José de A•~:oi'im Gomes. Nada 
m:!Ís se continha nu r•·fC:'rida acta. E para coa
sta.r on.ie convier, fiz p:1sear :1. pl'e~ente. C[IIP. sub
sct~vo e a:":s.igno. 1• m 2 (ie i\ini'ÇO ie 18t'5. E eu, 

SE~SÃO E~[ 20 DE .UlRlL DE i885 

SU.l.nL\l::IO.-Lcltlll':\ o :qqno1·::çi•o r.lo act:~s.-Sxrll
lll~\ m.-U ih·. All'o1.so P~uua o:prc>a.'lil:t uma r epr O>Pn· 
t1r:'i ·~ conlr;1 o pnlj ccto ú., Li,J~ .lul!to.-ú S1·. ~l::tl'a 
J•ropoe il l•l Yl.liO :i~ pcr.al' pcl:t ruorlc •io curOiilll Aivllu • 
-t;h;uua.J:t . IJ Sr·. ,\1\'J. t·o Cami11ha jn;tili.~a um :·()· 
qu,~riJJJeuto.-Explicac;õ:·~ do $r. prc;rclcutc. -l't!la 
ord. 111 f .. Ham us :-iors . Zamu o Ant(Juiü : iulo.-lü:
!•li,~a~.,)•!:' alo :::r. f•rc;id• ·lllu . -!'cla ordem falia111 vs 
~r~. Bt:zetly Car~lc:n:!i, F ·l'i·oi ra · .é :\h•Ui':J. c JH' >Í· 
clt.:ulo.-.-\dtalll t.Httr• da vctaçilo ale p:u·cwi'C' .-Couli· 
lltl;l!_::io d~1 di>~ll>:,;(o d·.· parce•!r 11. \1.1~1 .-.Emcatla ao 
Ilii'SIIIú parecer. - ;~' CliCCIT:J..i:t ;; tll:'CII,iio.-l'rvJ•úSla 
,Ju PutiCI" •: ·,i· · · _r · . · .:- . · . . . , ··. · ·. 
cur~O> ti•J~ !:\rs. Caul:iu c :\<lrLtuo l'irli<!Ictci.-Enccrra
IIIOIII<) Ja di~ ,;U>o:lu.-Di~cu"~;io do par oçcr n. IH . Uis
cn r.' O' <lus ::;r;. Fci'Jiali.lcs tle ulivcira e Carlos 
.\lfvnso. 

A ·s 11 horas acham-se presentes GS Srs :. )fo
t·cira. ,:e Bat·ros, All'onso Celso Junior·, Sinirul.H'r. 
.J 11 n iot' \ allaJares.Custà Ru<h·1gues,S1lva. l\lafrt, 
l\! sc::~.1·enha~, .Joaquim l'eriro, .Jusé Pompeu, 
Be:r.I~J'J'a Cav:.;lcunti, Andrade Fi~uei;·3, l:lat•
ros Cobra, ?~!igual C:•s ~l'v, H. âc• 1\len.donça. So
lJrinho, .Joa•!uirn Ta·.-ar••fl, Jn>•!ncio :\lves, An
tonio Pi n11.1, Dbs Camei t•o,.A ugu ·to Fleut·y, V'::l
detaro.Candido de Oliv:·irà . D.~ntns Góes. Leitão 
àa ·cunha, Clwgas.Cíiistl'ioto. Alco:<:n·.-do .Junior, 
Bat•;'io de :\nadin, olympio de Campos, :Mares 
Gu i •. A.! ria no Pillle ul.el. Silv~L l\hia, Be:r.awat, 
Ribeit·o de I\lenezes, .-\h·es de Araujo, .Joii.o 
P-=aido, .\loreiru d~ B·, rrm:;, S:11g:~do. Alvaro 
Hot,· lho, C~:~mpos Sall"s. Pl'u<i('fJ t•, rlo l\1orae:::, 
Diana. Costa l'ereit·a, lama. Ca&t0llo Branco, 
Lollreo 'O de AlbiJ( uerc ue a - :1. I -

di na, Antonio Carlos, Maciel, Schut.r!1! Bu
lhões, B· zerr:~ de MenGze:•, A . . de Siqueira, 
:.:1lrw•id:~. Oliveit·a, Cai'Deiro da Cunha e Satyro 
Dias. 

Comparecl}m, depois da chamada, os Srs: An
tonio Prado, Coelho e Campos. Itaqui, .1\hrtim 
l"ranci,.:co, Alvaro Caminha, ,. Rodrigues Ah•es, 
Sigismando, Eufra.sio C(lr~eia, Henrhtues, 
B nto Ramos, Carneii'O da Rocha, Fcrreir:r de 
~loura., Deliino Cintrn, João Dantas Filho e ··· 
Ildefonso de Arà.ujo. ~ 
· Abre-se a ~essão. 
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Comparecem, d"pois de. a.ber.ta a ses-ão: os 
Srs.: Le~mdro Mac1el, Jose Ma.rwnno, Fr~nc1s~o 
Sodré, França Carvalho, Ailonso Penna. Barão 
do Gu:ihy, 1\!~c-Dowell, Gornes de Ca,-t~?~ 
Coelho de Alme!da, Cruz, Leopoldo Cunha, r ... t-. . . . 

'" , .... , , 
F1·a.nldin Doria, Carlos Affonso, Diogo de V:.s
concellos. Duarte de Azevedo, Ulysses Vümna~ 
Mourandon e Camarn-o. - - -

• ;; ta com ca us:1. participada o Sr. 
dos Santos. 

Faltam sem causa participacb os Srs.: Al
frrdo Chaves, : Araujo Gões .Junior. Ar·nujo 
Pinho, Cn.rlos Pdxoto: F . B~~lisario, Gonçalves 
Ferr!~ira, G::tspn.l' de Drur.:-.. uond, L!l.C•~rda. \Ver
neck, Ro ,rigo Silva e Soare>;. 
..... São lidas, apoiadas e approvad9."'s·-;;;ãct~s-·de 
14, 15, 1ü, 17 e 1~ do corrente. 

EXPEDlENTEj 

Do l\Ii.nisterio do Imperio, dr>, 18 cl ~'St(J mez, 
em re8posta ans de ns. 110 e 11;4: dr 14 do co:-

pectivos presidentes as le ·isõ .s da c::mn.~·a l."P.

lativas ús eleições dos seg-:untes d1stncto;; : 
2o (h provinci' doEs irit:"> Santo; 11° " '12·· ~a 
Bahi~; g .. t!ad8 Pernambuco; 9• da elo R:o 
de .Janeiro e i" da de 1\Iato G·rosso. 

Outt•osim. ew re.•po:-;ta ao de n. 1 H, ter ord~
nado uo presid.mte da pro v in -ia de _lliato Gross-, 
quo m:'inde, dentro do prazo da le;. pt·oceder a 
nova ele-ição no l'' districlo -lntl'ml.-Jl. 

Da. len-a~ão do Chile de 1" c 
sand() o olficio do pt·esid l'lnte d .':. ~am::Jra, •.:om
municando arei ta r a troc:1. periodic:1 das pu bli
cações parlamentares das dua" naç~ões. - A 

ri~ Val~rio Publi~ola Alves de. Souza, offe- ., 
recendo um p1·o,jecto d·~ lei para resolver a. 
que-. tão do elcment., sct·vil.-_-\. "s commis1õ~s 
de jusl:iça. civil o o1·çamento. 

D(õ .J. C. T. ,om!J'Cceodo um projecto sob1•e a. 
ema.ncip:1ção do eletw'nb servil.-A'" com
tnil'sões de justiça. civil e orçâmento. 

E ' envi:1 ~"á mesa, liuo c vai :,. imprimir o 
seguinte 

PAllEC~~ll 

N. 1l:>.-lfl85 

P,·ovi•lcia do Ptiái., (:2•) r:list1·ictr1) 

A 111 commis,ão d•l inrpH~rito, t~ndo attenta-. 
. . · _ · nis c -

curuentos referentes á eleição do 2° districto 
do P :. rá, hu·gament11 discutida pelos candidatos 
contendores, Dr. Felippe José de Lima e 
Dr .. -\ ntonio Bezerra da Rocha Moraes, vae 
submetter á decisão da call.lara as conclusões 
que lhe parecem decorrer do que passa a 
expôr: ··· 

Compõe-se esse districto de H parochia.s. 
Em todas cllas se fez el·~ição para. um~ de

putado á · assembl~a geral, no dia f o de De
zembro. 

A votação de cala pm·ochia~ constante das 
authcnticas pr·eseutes â commi,ssão, foi a que 
se segue: 

Dr. Felippe Lima Dr. Antonio Bezerra 
·-
13 

o::: 
v•J 102 
9 1:3 . aetano e 

O :cvellas .. 38 ')') 
~ ..... 

l\I:t rapa uim .. 47 47 
Cintra. ..•.... :32 75 
S<~.ntarém 

Novo ...... 11 2'2 
Solinas ..... 4 1!) 
Irir.u ia •...•. 35 i6 
Ourém ...... 39 
Guamú . ..... 21 1"-. ';J 

Curuçi ..•.•. -41 

.;;-;.) 

A junta ap~radora, cu.j?s. tt·abalhos,. C0.ill8-
çados no dia 1::>, fo1·am .ama;loS e ter.uHnat·a.m 
no dia 17 ele De;:embro di vidiu-sc. 

Disco r esahou tJ':IZCl' o Dr. Beze1·ra uma cop1a. 
da aetft. d , apuração, sem a !!Ssigna.tu1·a do juiz . . . . .. .... . .. ~ . 

• • ~~ I 

pedlCla pelo jtüz de direito. sem as a~si.~·naLu
ras da m:Lioda da j11:.ta, raziio pe:a. qrtalne
nhmu d -s dous i(Ji. coosidMa.do diplom elo, 
á vi ;; ta do t1ue d•'cidir: a ca::nai':J. n· :s s ·ssi5\3s 
prepara.t01·ias, a t·esvetto Jo 11ue se tlev1) omen-
cl.•'r por di[Jloma. . ·: 

Ent1·ando na. apreciação do pr·oce~so eleito
ral de cada. parochi:\. a corn~issão veric.".L: · 

Que co.rrera;n com a m:twr r·ogularu:bdc, 
sem reclamação al3'LWJa , as eleições d·). 1\lara
p:~.nim. S . Caetano, Collares, Santarom Novo 
c lrit'lia. ~ . . . 

Qun não procet!em as :1.~lcgações de, v1cros 
na :•rga.niznç:Io das respectivas as;e~nbleas pa
l'och iac;;, articulada.s contra as cletçoe..: dl3 Bra
•,.ança Vi "'Ía. Vizrm, Cintra e Salinas, ·visto ~ ' o ' .. 

11 o ' . ,.. ' . c:: 

assemblé.,s pa.rochiat'Js foram installarlas co~ 
escrupulos:L observancia das p1·ascripções le-
gaes; · .. 

Que fvi illr•;;almrmto aceito e?-1 Vu:cu _o 
voto do mesario Oiimpio José Peretra, que nao 
quiz e:s:hibir o seu titulo ~c eleitor, dl·v~ndo, 
por·tan to, ser esse voto descon~ado ao ca.nd1da.to 
mais votado, conforme a prat1ca ouserv:ula em 
ca.süs identicos. . 

Q11e a oniissiio na acta. desta parochta. dos 
nomes dos 13leitores . que nã~ _compareccr~u;, 
comquanto seja uma irregulartdade reprehec.st• 
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vel, não induz nullil:tde, uma vez que não :;;e 
provou t8r ha,·ido f•·aud0. . . _ 

Qu c nas mesma~ condições se acha a eleição 
de Curuç:i, eUl cuja ada de1xaram tambem d(} 
se!." mencion~tdos os nome~ dos eleitores fal-

·- . 
QlW a cmend:-t feila na cópia da acta da elei-

ção de Qu:üipurü peb sccreLat·i:1 da mesa.. c 
or elle t·esa.lv:lcb. n."sim como ~'- f::~lra de có i:~ 

das assig-n,turas dos nleit:Jres c a aus~>nCl:t àa 
formalil:.ld'~ exigida pelo art. 151 do decretn de 
13 à<~ Ac-nsto de 1881. nà•.1 são lrreg11la.rido.des 
que pos~am invalidar. a eleição daqueila }J:l

rochi:t. 
Com rebçã,) :i par.-,chin. de Ourém~ ati.irrnn. o 

candidata Dr. Anto11io Bezrn·t·a ciun os voto!': 
por elle obtidos foram fr-audulentamente add'i
cionados aos do squ compr:r.id:lr. resulta11d::~ 
ficar eslc com t~)dO·> e ello seti1 nenhum. 

mesa. eleitoral, re\·estida d:J.s formali:iades le
g'<-l,es e qul~ està em ' er1'eito accô:·do; · não só 
com o livro da transcripção. o qtte se provo:i 
com cer h ao e:5êt:! 1vrn ex ra 1 a, como l:un
bem com o lino das !l.Ctns. e:xauünado de pu
blico no din. :3i de .Janeiro, em pre;,env:-1 do 
delegado e do ~nomoto1· puulico d:t comarca de 
Gunm:i. ·. 

o cx~me pro~edido no livro das ;~ctas só não 
constituiria ·prova decisiva. si poi·ventut·a fosse 
admissivel a supposiç:1o do D:.-. Antonio Be· 
zerr·a, de ~e haver realizado a suppost.a fn.l;;ifi
cação, escrrvendo a acta verdadeira n'um. li,•ro 

n:eccs:>{IJ·üls alterações, p:1ra o li \'ro 'em que 
são lançadas, naquclla parochia, as actas clei-

aes. r 

Neste caso pÓder-se-ia dizel' que o livro 
examin·:do, não senào o mesmo em quP. se lan
çou a acta da cleiçã.o de 1° de Dczer:nbt·o, 
o exame nn:o podia di~sip.n· as suspeitas de 
fraude . 

!\las est~i provado q u0. o livro subrnettido a · 
cxanv· fo i o mes:no om que se bnç-ou a eleição 
de lu d~ Dezembro. c provado com Lestemunhos 
insu~peitos que não podem r:oer recus:J.dos pelo· 
cand1 ::tlo contestante . 

E' o proprio procurador do Dr. Be:t.erra r1.uem, 
em urria petição dil'igida ao delegado lle policia., 
diz« q u ~ n. acta havia ~ido transcl'ipt~-t peran te 
clles ( el0i tores cons •r\·adores) pelo esc1·ivão 
deP.az. nn fórma da. lei. no livro de notas,. S ('lll 

lh~s occorrer, infelizmente, a idéa d•} fi..;;~·~
liza.r a l'iU:l transc1·i :ão. 'JOr não ~u ) ôrem s-
CGptivel de falsificação a :1 cta lid:L p(~lo secre
ta-rio da mesa, _ publicament~~. e constat ada no 
liv,·o das actas das elei~:ões anteriores>), e ter.:. 
min·1 requerendo que se req uir.;ite, par.9. ser 
exammado, « o livro ond"l foi lançada a neta da 
eleiç.ão do senadores,. havida em 26 de Novembro 
do anno passado, _ 1: isto r,[I),C J o mesmo onde 
foi l tt 11ça(la a acta aa · eleiçtto de 1.i. de De
zem.b1·o. >'> 

Ma.rcoli no Suzano Antonio Damaceno, che
fe cons.;rvador. d.e . Ou~m,. depõ r~ perante . o _ 
d~leg:1 do que e verd,lde-tudo quanto allega, a-

petição q~tc llu• foi lida, confirmando, por
to.nro. o que nesta petição se refere ao livro; 
accrescenlando • que viu e leu a acta de 1 de 
Dezemb1·o. » 

0:-a. os pe1:~l~!'. nom()ado~ pnra o exame pt•o-

o li,rro ex.hibido peb Cal.llat'<t l\lunicipal é o 
prOJ)I'ÍO quetcm servido n~1s •·leiçõcs desta. pa
roch a, vi~>to U•' nclle;; e.:tão as actas das 
,. (!lÇôes. ··S r. o anno · e · ; que '50 ac a 
litnp(,, sem r::sp:tduJ·:t :•lguma e que :L votação 
que tea1 na :1cta da elrição d'~ io de Dezem
bro Jo anno passado ó a seguinte : bacbal."el 
Feli ppe .José de Lima, advo;;aJo. residente~ na 
C:ljJital, :39 WJtOS.» 

Cont;·a taes documcrrtos _não poJem pt·evalc
cer, nem a conjectura de · fr:iude fund:tda na 
cit·cnmstancia da vot:tção un:;nime, nem as de
cl:-.raçãesjur.tdas de alguns el .. ilor()S. 

. . çii. l • . - ' . . . IJ ' 

a prov: t temos n •s •'leiç:ies do 2'' dist.t·icto 
do Amazonas, onde o candiàato eleito Dr. 

mais de um:t p.•rochb, e no 11" clistricto da 
ela Bahia. cujo repre;;enta.nte a poucos dias 
reconhrcido, reuniu na parochia de Santo An-
tomo a )arra o· n.e os vo os os e ei ores, 
que comp :rece1·am. em n. d n 1G3, d:• ndo~se até 
a ci.J·cumstancia de ser a grande· ma.ioria do 
eleitor:~ do da politica a lver~a á sua. 

A prova testemunhal, que nem para o alis
tamento eleitoral é admittida pela lei, não 
póde, com vantr~gem. ser invocada contra a· fé 
ele docuwrntos revestidos d.! todas as formali
d::t.des legae·s e de touos os requesitos de nu
thentici ,i:Jde. 

nullo, por expressa 
A admittir uc a· de· 

cb.ra~~ão do voto posterior ~t eleição l'ossa nul
lificar o voto St~cJ·etamente d0posto na urna'! 
Fõt·a isto uma complet<~ invo.nsão ·ios princi
pies consagrados por nossa l·•gisbção elt>itoral. 

A i" comrnis ,ão é, pois. de par:·cer; 
Que seJam approv~1d:~s todas <lS el eições do 

2'' districto do Pa.t·â. 
Que seja descontado ao Dr. Felip pe .Jcsé de 

Lima o voto do Pleitor <lu~ na pa.rochin. •le Vi
zeu vo tou sem e~hibir tilulo. 

Que se;ja reconhecido e proclamado deputado 
o Dr. Felippe .Josú de Limn. 

Sala da ia commis~ão de inriucrito, 20 de 
Abril de 18S5.-Joaquim Tavares.-]! . .-ilves 
rle .A tau}u.-F1·a;1hlin Dwia.-J o(rqttim Pe
r.lro .-JosJ ll:l arianno. 

o o em sepa1·cc 

Não nos é possível concor:lar · com a approva
ção das eleições das paroc!lias de· Vi:~.eu, Quati
punl e Ourem, proposta no parecer da tu. com
missiio de · inque!·ito sobre as eleições do 2° dis
trieto·da pro\•incia do· Pará. 

Na parochia de Vizeu a eleição offerece 
irregularidades notaveis. Assim é que a r~s
pectiva. acta. menciona que o. mesario maJOr 
Olympio .José Pereira votou sem apr:es~ntar o 
seu tit11lo, e _q:ue o, oleitor :MigueL Domlllgues 
de Saldanha votou antes de appi."es~ntar o· seu, 
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cópia das assignaturas dos eleitores ; 2~ que as 
cópbs das acta..; enviadas á !!amara não estão 
r e vestidas d<lS formalidades prcscriptàs pelo 
art. 151 do decreto ·(!e 1:3 da A::osto de 
1881; 3o que na có ; ia. d:1 acta da eleição ha:; 
.uma em·'n a resa v:1 a JL o s c e r' • 
· Cumpre-·nos, todavia, accr,•scentar para. me
mor 0SC~a1"eCill;ento: 1° quo _da:<: CÓ_Pias verifi-

---···• ,, 
mesmo mf'sario 'foi requerido, com ai'lenlime..,
to rln mnioria da m.e.~a, que se consignass:} o 
facto de não vot·•r esse 1•leitor nest(! •:leiçrZo 
(a de deputaJo geral) por a.m•~aças do }1iz mu
niciptil to supplentr: e igualmente mesario 
majo1· Olympio _ .Josó P"reit·:~, .-conforrue decla
rou perante a mesa. da eleir;üo de 26 de Novem
bi·o ultimo (a. que S•) procedeu na pi·ovÍJ).·:ia 
pat·a um l'enadOI") e ainda rnuis arue:1.çado pelo 
deleo-ado tle olicia o commanrhnte do b:J.talhão. 

l'eSp"!ctivo livro, nem na ach da installa(;ão, 
n • -m n::t da cl~ição, visto como depoi!; · d::is pa
lavr~~s com que s:'io amb1s subs·riptn.s pelo 
~~crt't:n·io Felippe ~\lveB Batt•eto, seguem as 
assign 1 turas or'i[J.Í,Ia!?s do.: mesat·to;; nas 
mesm::s cópias, pnr·ec.'ndo 3ssim que as ditas 

· actos foram 1~ vradas em papel avulso; 2 • que 
ni'ío sr~ póde mes'llo att:ribuir isso a engano, por
que o tórmo d·! encerramento da in·cripção, 
cu ·l có 1ia ,•ei•t sem a do;; nomes do=' cleiton~s. 

man imio avis:ü-o para refül'l,~O d:t i:adrJht pu
blica., seg-undo a elle requerente dcclarúra. o 
refet·iJo •·l•'itor. 

' 

all~>gação, nem mesmo da parte 
m~jor Olymyio, I}UC assignou a 

A mesm~t acta apen:ts menciona cp1c doi
-saram d·~ vot:•r tlous elnitores. ::t s~1.ber: Josó 
Francisco Ramos e .João Antonio tlll Souza. 
tendo votado :30, como vê-se da côpia . da 
in>'crip~:io. quo con-fere com os votos :1purados ; 
entrntan to, da ce1·tidão da ultima revisão do 
ali;otamento da comarca f:·ita. em 18S3, exbíbida 
perante a commissão pP.lo candid:lto l lt' An
tonio Bezerr:1. da Rocha Mot·:tes, con~ta estaJ·em 
M1~ então alistados na paro~bia 44 eleitores. 
entre estes os inc mdos r>m gr:'lo e r· ~cur:::o, 
de onde :o;e infere que ma;s 12 el·~itores dei
x::l.l·am de votn.r, s·~m que na n.cw. se fa\~a disso 

A el~'ição de Curuçá não se acha nas mesmas 
contli.çõos, como por equivoco affir·ma o parcc·'r, 
por·1uanto na acb desta ()lei<no S(~ diz que 
dei~nrn.m d0 comparecet· 29 eleitores, embora 
não ~'st.ojam nella ex(l.:-ados soas nome:-: e nc
nhnrua outra irrf'guhtl'td:<cle na ffi/}"'lll:l ocorreu. 

Na de Vizoo, porém. não menciona :1. acta, 
se fJtl" l' ao menos. o numr!I'ô dos faltosGs o, 
além da~ i"rreguhridades acima apontadas, 
ac~1'escn que o mesario .João de Deus :;;caros 
chamado êomo e! cil m· pnra !'luppl·ir :J r~{lta do 
3n e •!" juizes dl3 paz. o qual com esso mesmo 
nomo :1.s~ignor1 todas :1s netas e n.utlv~nticas, 
não fi~nra no alistamento o lei tor·al da pa
ro r- bia onde apenas se r:~ncont ra ..:ob n. 152 o 
nome de João de De'}" o ~ilva, q11? ~ort.anto 

eleitor. E nn. cópia da ins~ripc;ão estâ assign~clo 
como tendo votado .José Ignacio .a Silva Cor.lho. 
ao fl:1sso que da mesma certidão do alista
mento da parochia. não consta. essP- nom", ma-; 
sim o de .João Jg-nacio da SilYa Co"lho sob n. 5 
da lista supplementar dos incluidos em virtndc 
de r ecurso. 

Não n.os 1)arece, por con<:t>guinte que snme
lhnnte eleição cstc,ja no caso de ser appro
vada.. 

Quanto á parochia de Quatiporti.. reconl~ece 
o pa:recer: to que uão veiu com as autbenticaa 

contem depois das palo,·ras com qlle o su';..:crcvc 
o sec;·etario, có1•ia das assignaturas lOS me· 
s~r·ios e em ~c::uida então ::s llss_ignaturas ?r~-

do te1·mo ; 3o qne as em·:ndas do secret:,rio na. 
act:l da cleiç:!o são nonumr:ro dos votos .e c1da 

i -cinco-rlnn~-. estan lo esc ri Jlo só-
mente sohr·~ a primeiTa d0ssas emendas, entr·e 
as linhas do panta lo, o S(lguinte: (( emen
clado Barreto >> (;;ic), o:em comtndo h:rver re
salva no fecho dtl. copia e antes das as;;i;rna
turas origi nnrs dos m~sarios ; 4°. finalmente, 
que a ~cta da installnção da mesa. n:'io ú lavrada 
por escri\·ãr. le paz, ma-: pelo dito secreta:·io. 
q11e aliús só foi nomeacb para funcciouar nesta 
qualid~de no dia seguinte, segundo rC::za a a.cta. 
da eleição. 

l iio e cert:1mente JUS 1 co.ve que s~ np
prove urna tal eleição, maximo quando de . .:de o 
acto da apt~I·açiio geral, confor·rno vê-se; da 

falsifica. la. 
Ro:::ta a parochia de Curem . 
.A resp 'lW desta p:l.L"Ochia allegon-se qne c 

fals:t a acta dn. eleição, porque, tendo os candi
datos "btido nm 10 votos c outro 19 \'Olos e um 
em separado, app:::.rcce nm só delles reunindo 
toda :1. vota.do. isto é, :39 voto~. 

Par·a dr>n'Ionstral-o furam 17'xhi.bidus, :•lern de 
outras pr ,vas de ordem secundn.ri:: , as seguin
tes que siLo de val"r irrecusavel: 

Lo Dl'c:laração r>xpontanea feita na imprensa 
por· 19 eleitot·rs : con,.:erv:-~.dnres, yuc vo1aram 
no Dr. Antonio BezcrJ•a da Ror·ha ?llora.P.S. 

z.o Dr)poin:íento jur:,do dos mesmos eleito"tes 
em um inquet•ito policial, procedido per·· nt.e o 
deleg-ado de policia do termo, com cita~ão do 

· s niPsar·Jo" da 
eleição. qoc assistiram' :~ qua_si toda a inq11iri~ . 
~·ão; o de mais doas cid<ldiios. não eleitores~ o 
de um eleitór de S. Miguel, que ó o R.~v. : igp.rio, 
t~mhem prestndo perante :~ mesma_ au~onladA;_ o 
su to de peJ·g-unt~s f,.itas ao mesa.r10 cttado Fehx 
.Jose R.o .rig-ues. a. requPrimento Jo promotor 
publico, c"1ue provavPlnlllnte não req11ereu o dos 
dem:~is indiciados por se ha\'erem (lSlt•s n.u~en
tad<>d,.poi:. do inquiridas 16 test(\munha.;;, con
str tu indo nos :1 utos, rtnl procurnàr~r para ~ .: re
Jll"PSent:tr: e,' tinalmente. o cl!'polmento Jnrado 
de um eleitor da parochia, qu~ se achava n::". 
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capital, o qual foi tornado 

que a acta. lnvra.dn. no diu. da. eleiçiio fora as
signada. por Murcolino Snr;1no Antonio lH~.~nas
ceno, fiscal do dito doutor, e por rnais 11 elei
tores come1·vadores. 

Entr·:t:lnto. da authentica romGttida ú ca
mllra., que :Íli:is menc:on;<. a. presenya. d<'r<Se 
fiscal. não consta tod:wia que o Dr. Antonio 
Bezerr.1 obti~ess~ um sõ voto. n"rn existe ;~ a-:
.signa.tura. de um só eiehor cÓnservador na :1cta 
da elei~:ão ! 

a acta. da e eu;ão p::-.ra um s'3nadot·, a qne 
11:1 mesrn:1. parochia se p:·ocedera cillCO dias 
antes·~ •:tu~ foi oJe:·eci(b? 11110 doc:unento pe~•> 

' ' J 

datos consern1dores,- cujo fiscal fo~ o rnesmo, 
obth·erazn i.S voto'> c os li.bet·aes -1G, e em um 
abai~o assi~n:•do tios ele i ~'•res lib~:·Ms sobt·-~ a 
clc-içii,, rle •lepntado, docnm"nto produzido pe
rante a commissão p::lo cnndi:!ato Dr. P<'lipilC 
Lim:l, di'l.em estes que« os cons·~rvacbres nem 
sabe:n em quf\m \Ot::v·am, pois que 1·ecebiam 
das !Jl:'ío:> de ?\Jnt·colino :\ntonio Surano Da
m:,sceno (o fiscal) as ccdnhs fechadas e assian 
as la n ç ... vam na urna. r c ti t•a ndo-se deoois da 
casa em que fez-se a ·eleição. )) · 

Alle:r;un mais que o mcs~no facto de \"Ot:l.(;ão 
unau · IU(3 se déra na ei .•içiio de vereadores e 
JUlzes e pn. a. que anterwnnente se :tVHI. 
proce :ido na. mes~ua parochia : eleição ·~ssa q u11 
o. candit·t·r.o Di". Antonio B0ze:·ra yrovou v~r 

~ - o ..... 
lllCSI~-!0" ehitores conscl'\•adc·res e pen.ler .-te r .·
clamação o l'f\Cil:-so P"rante a relação do di;;
tl.'i c o, o qu ,J n:1o tem siri o .i nlgado por p:-otel
laçã ~da.:; aato::-id11.des cb comarca. 

Finalm<>nl.0. dizení •tne ~<"i houve fr·audt:, o 
meio parn provai-a 1: m~t;·o)~ insinun.ndo pa
tcnt·~:nentc o exame do livr•1 d:ts act:.ts e do d 1 

transcri f'lÇ<To. 
A rn :l'iot·i:t d:t commis-.,ão entondeu que, es

t?.nd.) ~l act:t de acc:\1·do ,,oro n. tra.nscripção e 
bem a-:sim com a authentica. como se pro..-ou 
com o e'>::1me lo livt•o das actas feito pet·-..nte o 
deleg-a ~o de policia. do /~uamá. a l'equerimento 
do escn vão que transcreveu ;:a. mesma. acta. não 
Gra. p·w~ivel dtr-s<' a fal·úficn.ç.fio, exc;:pto si a 
act · falsa ti ves-::'l depois sirln ~SC!'lpta em o:t t.t·o . .. . 
Bez '!J·:·a. 

Mas esta hypothese. diz o pn.r:~cer. é exchlida 
pelas ua!avra.s da peti~.ão de in•.plel'ito 0scripta 
pelo pr0curador desse cmdid:.to 0 pch affir
lUaçiio !a "rimeira. te;:temttnha. (o fiscal) que ã 
m es::1a pe tição s~ reporta no principio do seu 
depo:ruento. 

Este arg-umento, porém, é improcedente, por 
r1ue. l"t~rn f;i llar na fú que possa mereCI}t' o e~a
me feito em Ou rem, adreile para destruir o;; 
~ll'o.hos do inquerito e quan<lo oprincip·d ia
dtClado n: t falsidade, a ssum.indo a subdelegacia, 

e.opias ;mth~n~ic:ts e na tran-;crip~:ão, corno .o 
dit na mesma p-~tição, mas não no livro, ao 
passo que elh\ não 1;ód~ Joixa.r de e::dstir neste, 
dest·~ que Marcolino attirma que o leu e a.,.;si.g
nou~:a.ssim como t.rnbem o affi::-mrt.m outros 
eleitores, nàú constan lo todavia as suas 
a.s-:ignatur:1s do mesmo. 

Nem a r.'lferencia g-eMrica, que o dito 
'Marcolino faz a petição. póde imp")i·ta:r 
de sua arte a.ffir·mação de c ue o livro em 
que lavrou-s-e a acta de i '' d'~ D ~zembro, m·a 
o mesmo em que S3 tem lavrado ;1s d;tS elr~ições 
:tutflriot··~s~ por,,tue elle pod!:1 t 'Jl-o a,;;sign.a.·lo 

nas folhas precedentes. 
Si vale o do;>oiw·'nto do dito Marcolino para 
aro·um· ~nto ( ue del!e c uer til'ar a mait~ria -la 

co:umissrio, então h:L dous livros em qu~ se 
lançam todas as a c tas de el"·ições em Ourem~ 
pol" q11~ o '!ue foi exhibido a exarn~ v.ib contém 
sul'. a.ssignat' !l."a e elle depõe que I) assignou, 
assirn como tamue·rtl outros eleitores conser\':t
rlores, cujas assignaturas no mesmo igual
mente não existem. 

Não é, a unanimidade de votação a ul!ica 
pt·esumpção que se ,,ffe··ece par:t provar a fa.l:':i
d:-.d·; d · :tct• ~ da tt·anscripçito e da authentica., 
coasa JCl e exp 1car-se pot• seretn to os os 
me,.a.rios e o escrivão co-reli~hmarios do 
m·: ;;mo pa.rtido c .H t.:onhecido pelo viso ;\ este 

?.ll•.!g·a-s~ , a par da votação 11nanime. a cir
cumstancia conf.!SSlda t•dus elc:itor3s liberaes 
de hav wem HJ eieitores conserva.dore~ concor
rido á eleição; a de terem estes, cinco dias an
tes. faltan :o sô um, votado fi:·mns uo seu 
pat·tido; c a d 1 falta de explicação sa.tisfactoria 
ate h.o}~ . da insinuaç:1o feita· ao caracter de 
Mai·colino Surano Antonio Damasc~no, fiscal 
do oau .tid:•.to con.:;r}r\'ador, o qual se diz que 
entregava ao::. eleitores tts ceclttlas {celta
das. 

O •JUC quer isto dizer? Quo Glle havia tra
hido o se•1 p<wlido por algum motivo menos con
fessavel ·~ Como. pot·ém, e elle o prirueü·o n vir 
protestar vehealeatementc p -~ la. irnpr3nsa. contra 
a fa~~i. lado:J e o prilll'!Íl'O qu~ se ~rest<t a depor 

• • • . ?. 

A.' pr~,.~, testemunhalpÓt,-~ ;em duvida. ser in
voca ia p·tra deaJonstrat· a falsicl tde e ::t fraude 
de e1eiçõ ·s e, lfUa:ldo ella dada~ c ·1mo a de que 
se trata, sobre uma allega«fio do candidato con
s ·!rva.d•,r. ma.:: perant·'l deleg-ado libcl"al, pl'o
motor publico liber;1.l e com assi~tenú;~ detoda a 
mesa liber .• l. po;ot~tnto fól'a. de} qualquer .sus
peita de parciali lade e coacção, ··.nos pat·cce 
absurdo queror-se . que pr~v:\.lcça contra a 
mosma. a affir·mação ou testemunho dos pro
prios in1iciados, contid() nos instrumentos de 
seu crime!. 
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As declarações particulares obtidas do me- \ contra. os mcsarios e o escr1vao falsificadores 
sario Feli:s: Joeé Rodrigues antes Jo seu de- I da-acta e de sua. transcripção. 
poi.mento perante o delegado e promotot" pu- A' vista de todo o· exposto e considerando 
blico, seus coreligionarios, não podem tet" I m;•is que contra o candidato conservador teu
igual valor ao de sua _confts,;ã_o judicial; e é de to u-se o expediente da fal~iftcação, alterando 
no ar que no - u:1 que e e eu em seu appe 1 o em cerLt oes e actas e • 1 1-

0u1•em, depois do inqu•!rito policial. não ou- guel e de Salinas, como foi rrovado ante a 
sasse negar a. bl?idade já confe~sada. comm~ss<Io, que dr!~presou tão condemnaveis 

o , . ' ' 
querito, que provocou, em desespero de causa, lidade da eleição de Vizeu e da falsidade d~s de 
verdadeiros actos de de~potiswo da p:::.rte da. Quatipurú e d'~ Ourem, propomos contra o pa
autoridade adoiinist1·ativa no Parà, ~egundo recet· as seguintes conclasões: · 
se vê dos papeis ofl"erecidos á comrms;;ão, leva. i."" Que seja a.nnullad<'- a elei~o de Vizeu 
a convicção ::1. qualquer espírito, uma vez que pelas ÍJ>regularid:~des acima notadas. _ 
n:io confu11d:~ um inc1uerito revestido de to~as z.a. Quo seja annullad::t. a de Qu:üipuru por 
as solemnídaJes legae.;; com justift~açõcs gr<l- não est:a" authentieada a. cópia da acta., achar
ciosas, nem SLtpponha que a lei adstringiu· a se g-rosseir.1.m~nte em'mdada e ser tt rguida de 
determinado genero de prova, como no ali;;- fa.lsa, como unanimetuente entendeu o. ·junta. 
tamento eleitoral os factos concernentes a fal- · a )LI ad 
sidade ou fraude da elei.~.ão, cuja prova só se.- 3.a. Que seja annullada a eleição de Ourem 
póde rogular pelo direito commum. por st:r falsa a acta. dn. mesma e sua trs.nscri-

Nem :to meno::: a nossa lei el~itoral contém pção. 
como a. a ') gLca. 1spos1ção e~pt-essa que . . llC seJa.m_ mn.nc a o~ -re:ponsa 1 lS!lr os 
isente o eleitor· da. obrigação de d·>por sobre o I me_s~rtos da. el~lça.o .de Quat1puru. 
seu voto, o que aliás dcprehende-se, estamos :J.a. ~ue S2.Jam Jgualmente m:lz:da_dos res-

•. · az 
- ' consag1·ado na l ei. Mas entre a obrigação •le 

depor ou declaração consu·angida. e a faculdade 
de depor oü declaração espontanea h:1. enorme 
differença, c, alem disso tal, obje ·ção só 
procederia em todo caso quant.) ã declaração 
sobre a pessoa em quem o eleito1· fez recahit· o 
s:m voto ; não assim, porém, e na hypothese 
com relação ao numero de votos, que recahiu 
neste ou n:1qucll:~ ca:~~da~o,. sem menc~ona..,.. 

ter ~ido a. acta assigna.:la pelo fiscal e eioitores 
cons:;ervadores, cujas assignaturas posterior
ment~ de,n.ppareceram ; corn r <!lação ã danega-

que transcreveu a acta da eleição. 
6. a Que, approvadas as demais eleições, seja. 

reconhecido deputado pelo 2 ·· districto é:h pro
vincia do Pará o Dr. Antonio Bezerra. da Rocha 
M01·aes, >isto reunir maioria absoluta de 20 
veto~. tendo mais 41 do que o seu competidor. 

Sal& das conferencias da 1~ co::nmissão de 
· inquerito em 20 dé .Abril de 1885. Samucl 
.:.lfac-Dou;cll.- Go nr:al"'es Feneira.- Josd 

- ·)eu, ee11~ 'l·esti;ie!!õe-~ 1ttet,lt6 aos funda-
mentos.- .:llvw·o Caminha. 

Em,endct 

çao ~ cer 1 ao c.e ran,.:;crtpção c a ::~.cta pe o aso SCJ~m appi>ovaoas as cone t;""soes o voto 
escrivão de paz sob pre~e:s:to de data de peti- em separado relativas :is p:1rochio.s de Quati
ção. como ~i elle nEto fl)sse ob1•ig-:1do a dar purú, Vizeu e Ouram, procecla.-sc a nova elei
traslado in.depen lente de pM.ição esc1~:pta; com l ção. 
relaç~ão, finalmente, a ouLros vehernentes in- S. C., 20 de Abril de 1885.- Adriano Pi-
dicios ou circumstancias, que reunidas poem mentel. 
pateate á toda luz a f:tlsidu.de da. 1'leição de 1tctc!g a ']!te se refere 0 'I)Oto c;n SCJJaí"ado 
Ourem, por melhor_ ncabada que seja, e o é, a 
authentica enviada. a. esta carn~r:t. ~le~~ eleitoral da p:n·ochia. da villa df) Vizl)u, 

1 de Dezembro de itiS4.-Exm. Sr.-A mos:~. 
Mas de que modo foi feita a f:1.l!':idade 1 _eleitot·!Ü da parochia da villa de Viz ·U tem 
Eis o que preoccupo. a maioria da commissão. -a holll·a de envüt~· a V. E=-:. as a.uthenticas re
Parece-nos que foi em dois livros, si é que o commenJadas pót· lei dl) trabalho que acaba dG 

examinado não tem folhas intercaladas: mas conchtir pn.ra. a eleição de um deputado á as
esta questão ,.:erá aver-iguadL quando eu :j 11izo semb:éa geral legisbtiya, P-, aproV"eitando o 
criminal, alias n~, pl ~nal'io. se entrar em ensej:J,reitera a. V. E~. seus prot-?.stos de slibida 
ampla discu;:são com todos os. meios de prov~; estima e rcspeito.-Deus guarde a. V. Ex_.-

::> • • • r. presidente da assembléa ge-
em. duvidn._é c1ue :1 a.cta verd<~deira assigna,ia. r2.llegisla.tiva . -.lo~e Ba.lúino Taw~res, 1° juiz 
pe1o :fisc::l.l e eleitores conservadores~ na qual de paz.-J oao. ele Deu.~ Soa1·es S .-.llntonio 
o D:.-. Antonio Bezerra teve i9 votos não appa- iii t•noel PeJ·oitct.-Olym-Jn:o Josd P ci·eira .
rec~ ; que os eleitores libel'<l."S n:1o negam a ..:lmh·d 1tntoaio de 1li cndon.r·a. 
lH"eS,'!nça. d~sscs eleitores conM:·vadores na elei- Eleiç:'Io pn.ra deputado ~e;·al:- João l\·bria 
ção~ nem px_plica:n como c quo as c3dulas da.·las do=- Santos.- Jo;:é Liuo Soares.- Ma,.cos dos 
po1· ?lf:l.rcolino~ chefe conscrva·!o:· e :thcai do R .. is e Silva.- Manoel Antonio dl) Oliveira.
ca.ndid:l.to dn..;t:l. p:we.i::didade. pod~:::.m conter 

1 
Umtolinn J:,sé Pe1·eL·a.-Vicente Fcrrc?r;~ Ra-

o nome do candidato adw~rsfl, ~ontinaanl0 ! mos d~ Oliveira .. - Joaquim Bernardo de Amo
aquellos fieis no :nesmo p~-;.rtido e. manifestando 1 rim.- .Mariano Aurelio Lisbo~.- João :aos 
sua. indigna.ç:J:o e sot•presa, não contra . .Ma.r- 1 Santos Ferreira.- Benedicto Ca.ndido Teixei- . 
colino que se insinua. havel-os trahido, mas ; ra.- Francisco Nicolau Travassos.- Servulo 

v. n.- 54 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1500- PÃjgina 7 de 128 

'426 Sessão em 20 de Abril de 1885 

Nicolau Tr:wa.ssos.- Augusto s~turnino d:1 • do 3<> po!.'" dizer ter-se esquecido, e pelo que 1:1 

Silva.- Raymundo F0rtUna.to :!\hia.- Asca.nio onvi.dl;!.r um ciuadilo ele:tor· para compor a. 
Olympio. Silveira.- Miguel Dumingues Sal- mesa, e de f~cto convidou o eleitor capi tão .João 
danha.- João . Mu.rLins d'Azevedo . - Estevão de Deus Scarf-s, que compareeeu e tomou as
Jo:;é Per?ira..--- _l''austino Benj~tnim d:: Costé~. ~u~~to. sendo j:i lll~io dia, e l1elo q~e o me~ mo 

.... . 
Antonio da Costa. - Felicia.no Antonio da 
Luz.- José Ignacio da Silva Coelho~- Luiz 
Romano Tavares.- José l\lariano de Oliveira 
Raio! Irmão.- Jose Balbino Tavaros .- Anta

. nio l\Ianoel Pereira.- Olympio José Percira.
João de Deu$ Soares . .....:.André Antonio de Meu
dança. 

Ao primeiro dia do mez de Dezembro do 
anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu!::l 
Christo de mil_ oito cent.os e oitenta e quatro, 
nesta parocb.ia de Nossa Senhora de Naz~trcth 
de Vizeu, reuniàa no paço municipal a !nesa 
eleitoral da mesma parochia, eompo~t~ de,; 
a acro-assigna.oos, e•·mma a a cnamana. aos 
eleitores, e assignados . os que com pareceram, 
neste livro para es::e fim Llestinado, vel'iftcou-

o ' 

eleitores ; c p&ra constar mawlou a mesa b .
vrar este termo que assigna.. Eu, João de 
Deus Soares secretario esc.-evi este termo.-
.Jose B:ilbin.o Tavares i 0 juiz de j)az.- Jo:1o de 
Deus Soares, osecretario.- Antonio 1\l::tnoel 
Pereil'a.- Olympio Josó Pet·eiru..- .:\ntlró 
Antonio de :i\Icndonça.- E:t, João de Deus 
Soares, secretario da. mesa , esta subscrevo e 
nssigno com o presidente e os dt:mais mes::~.rio,;. 
-José Balbiuo Tavares,1° jniz de paz.- Jo:lo 
de Deus Soares, socr·etario .- A:ltunio :Manoel 
Pereira.- Olympio José Pet·eira.-.., '.And1·é 
Antonio de :Mendouça. 

• ~ o...; \:,0 • .. ... (,.\1 " ... 

. rue.:;a eleitoral desta parochia. Em soguida, o 
juiz à.c J?az, pt·esidente, Jos<i Bn.ibino Tavares, :
eon.vidou os demai::: mes;~l'ios lll·' : na 
acim~l, para !W àia ~cguint~, i'' de Dezembr·o, 
se reunü·cm no mesmo logur ás 9 hol'as dr. ma
nhã, para se proceder ao recebimento e apura
~ão dos votos e mab trc.bulhos da eleição de um 
depuwdo á Assemblca Geral pt}]O 2' districto 
eleitoral.,Et·a 1 hora da tarde. Eu eserivão da. 
sulJdelegacia e elo juizo de 'Pá.:G, 1.:·.;.n~.:..:.CD de 
.Assis Corr·eia de Fu.~·i:.:., C$crcvi esw. acta. Que 
vai as,;ignada pelo presidente e memln·os • du. 
mes:l, pa.t·n consta~·, e do que d.ou fé. Eu. Fra.n~ 
cJsco e ss1s uot·rcla a L< :l.t'La, escr1 v :lo o es
criYi. Jos;) Balbino T:wates, to jui:r. de paz ; 
Antonio Manoel Pereit·a, Olympio Joo>é I'ereil·::t, 

• I J> .. • ' - • 

Soares. 
Aeta d~1. eleição.-Ao fo dia. do mcz de Dc

zerubro do an!lo rlo Nascimento d~ \ Nosso Senhor 
.1e;;us Christo de 188-L :.s 9 hot·as da manll:'i, 
pl'eBeules no pa~:u mÚnicipal, desig-n::•do a nte· 
r :ormento pela p.t·esid;mcia da pr•Jvincia para 
te1·cm log-M as eleições, e no recmto reservado 
li:l.t·a a mesa eleitoral. o presid,~nte da mesa, 
cidadão José Balbino T::w:tt•es. c os lllembros dtJ. 
rnesm:1 lt:::3su. cidadãos Antoaio 1Ianoel Pct·ein~., 
majcll·-Oiyw(lio José Pereira, capitão João de 
Duus So~res e And1·é Antonio dG !\lendonça, to~ 
maram :tsse.ato nos seus respt;ctlvos lega res. e 
o pt·esl 8nte cc arou 1nst~ i;; a ~. rucsa e CltoH 
rd de::;ta })arochi a do N. S. de Naza.-cth de 
Viseu. lrilmed.iatamcnte, o presidente designou . - ~ ' . 

. ' ' 
vro de 188-t.-0 tabelli.ão intel'ino.-Fn m cisco pa.ra servir de ~ccrHao e <iO memo1·o da me"~ 
<.l" Assis C'Jí·r8n. de Fa,.,·:a. Andr·ó Antonio de :Men:lonçrt pnr•t ch:Jtnat· os 

Acta da instalb.ção da mesa eloi tor.ú d!!. pa- d ei i:ores, o il ' ;:;!_1 com.·~çou logo a faz ela pelo. 
rochia de Nossa Senhora de Nm:areth lb Villa cõ:!i::L p"r cial do alistamento da purochia ulti
de Vi seu, para eleição de um deput:tdo á A,;;- nl:~mc:J.tG concluido antes d:J. dis . .-oluçtio da c~
sembl•:·a Getal Legi:;lstj v; ~ pdo ~o discricto da mara dus deputados, s endo a chamadu. fei ta se
provinda do Pará.-A.os 30 dias do mel de Xu- gu1!cb :..:. or·dem do:> d i.strictos <los quat·teirües c 
vembro do anno do Na.,;cir.u.ento de Nosso S·mhor a em qn,~ sa ucb.ava.m se>J .;. noru~s inscriptos no. 
Jesus Chrb;to de 188-.i, nestt>. parochia d ·l No-;s :.~ Esta. A· Ílw.did,\ que cada eleitor cr~~ chamado, 
Senhora .:le N:1zar•eth du Vlseu, unico di :oLr ict.o c ntr.:va. no lo,:;-ar em que funcciona,•a a mesa e 
de p:!z, n :t casa dr~ camm·a mu:dcip<~.l, log-ar j ~t tle:'lositava n:l urna ~\ s ua ccdula. achD.ndo-se a 
an.te:-iormente desig lts.do pela pt·csid~nc; :~ da ur ~1:\ f8ch·Hl:: i ch<>.ve e :1pcnas tendo uma 
provincia ,para tere m logar as el· ~içües,:.i.s ~1 htJr;• ~ :<bü•·tut·a r:a lJ:lt'te superior par:;. a pas~agem de 
da. manhã, presente o juiz de p:n mais vott\do da uma :;o ce dulu. . O eloitur ~Lpt·esenta.va. o seu ti
parochia, o Sr • .José Balbino Tava.res, e o seu tulo. L Heava n;~ u m a ~ua. cerlub ú:chat.là c ro-
imt;ledi:ato em voto~, zu j ui;: de paz, o St· . .ll..n.- tui:l.da e ã,sign;,.va seu nome no livro para esse 

I • 1..) • . , .. · • ' " • .. • " • • , 

~ , .J J; lo. • "'' • • 

plentes do juizo de paz. os !:ir;:;. maj or Olyru- Fr-ant~i>:co l{;;mos, por nilo a pres ,,ntu.r o s0a ti
pio Josú P ct·eira e André Antonio d'~ .Mendon ça.. iulo e :.:. rec1uisü;ão do rues;! r io Antonio 1\Ia uoet 
o i '' jlliz de paz toma ndo assen to ú. r:aboccir::.~. da. Pm·uir:t, a maiol'j ·~ da u11:sa m:mdou consig·n.:::,r 
mesa, convidou o seu irnmedi:lto, 2° j uiz de va.z nest :~ acta, o fac Lo d'~ ter o f:leitor Miguel Do
os 1os supplentes major Olympio José Pct•eira e miuguGs Satd~mha. volado antes de apr(~sent:ll' 
Andr·é ·Antonio de .!\Ic-:ndon ça a · -tomarem as- o s r.: u titulo, n:1o obstante ser-lho ex igido pel:J. 
sento á mesa . O q ue feito, o i u j uiz de paz: pre- me;;a. Ao chamar ·se o nome do oloito1· João Anlo· 
sidente declarou quo ,haveuuo o :;o e o 4" juizes nio d1~ Souza., pelo oleitor me~:li·io Antonio Ma
de paz 1h3 commuuicado officia!m:.mte ach :1- noel Pereit·a foi requerido e peiu. nw.iot·ia. appro
rem-se doeutcs e por isso n ão poderem conMt'- va io 'q uo se consi~nassc nes ta a ctn o facto de 
rer para a formação d~t mesa , e:l.:hibindo o officio 1 não votar. este eleitor nesta e1ei~:ão, por a~ca.
do 4° juiz de paz, e deixando de apresentar o 1 ças do juiz municipal, f o supplente e presente· 
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mente mésa.rio, major Olympio José Pel"eira.l desta provincia do Pará.- Ao 1° di:). do m13z 
c?nfot~ma ?f!cbro:.t pera:1~te a m~sa da el.ciç:Io do d,: De;,:embro do ar:no, do n~scimento do Nos~o 
dla 26 rh Novembro ult1mo. c amda m~ns·amea- Senhor .Jesus C!lr:&sto, de 1884, nesta paroch1a 
ça.do pelo_~lelegildo dr:J pol.icin. e comman-i:wl:e ~e Xo::;sa Senhora do Soccorro,. da villa de Sa-

l· · • •l • - • ..., r • • : • 

cadei:J. p:1blica, conforrne lhe declarou o rofe- culino, Jesta villa, ' designada pela' presidencia 
rido eleitor. O mesario major Ol_ympio deda- da mesma província. para as eleições desta. pa
J'Ou que votava sem apl'esentar o seu titula de rocbi:!, ás nove horas da manhã, reunida a 
o e1 or, pe a rawo c e se:- nwsano, e c aeto mesa e eltot·a. &O a. prest enc1a o :!.0 .)UlZ e 
votou, tt::ndo O'> demais mcsarios aprcS!:?llt:.1.do paz, .Toão Antonio do~ Santos Figueiredo e 
s0us titulo::;. Foi aberta a urn::t, contado.s e compoi!t<! dos mesarios. Candido Paulo da Costa 
cm:~.ssalas :1s ecdnlas, sendo tira.cl::l.s <la, urna .. e B't·n.nc1sco dos Santos Cúrreia~ :3o e 4o juizes 
c a !a um:t de stHl. v;~z, c enconLr:!ndo-sC! :30 de ·paz. c de Romualdo Antonio de Figueiredo e 
cedLlltts. Immediabmente. o prasiden.te desig- Felism1no Pinto · dos Santos, immediatos em 
n0u o mes:u·io major Olympio .Jo~é P(·)reira. po.i·a votos ao 4° juü de paz, tomou o presidente as
as lc:· e annnndon qnc ia proceder á n:puração sento a cabeceira da rne~a. e os mesarios aos 
d.ellas, repartindo ?.s letl:l"as do alpho,beto pelos lados e bem assim o fiscal Antonio Theodato de 
outros tres mf':"arios. ca.pitão João ele Deus Soa.- Rezende, apresentado pelo c::~.nuidato Dr. An-

• .f o • • o .. 

. 1 '· :!rios uma. is , ,..,e : c o~ 
nomes dos cidadão'> votados e a. pnplibuci em 
:dt:1. voz, a. q üal é :t seguinte: Dr. Fclippe .To;::é 
de L:m:1, n.'lvog";\do re;;idente ml. capitn! 'li 
votos, Dr. Antonio Bezert·;t da Rocha. nloraes. 
advo1;ado, residente em Soure, 1:-3 votos. Foram 
a :m·::d<lS pt·o~1Í -< cuarnen te. :3u ccdulas. O p:·<~
sid ·,nt~, iogo qne f.,j temlinada a list \dos •:o
tados, mandou pnblicakt por edital a!fixado na. 
port:L do eJiftcio. gm seguida,.l~vrci no co1n-
I ~~' 

sl~·nad:L pél:t mesa. e pdos olcüot·cs q•Je qai
~Ct'(;)rn, dct.ct·minn.ndo o presideato quo :;!-5 ce
duh': ::. t:ra.d~·s fossetn r: ttoimadas C!it )rc~ 
sença tb. mesa c que se e~tra.hisseat da presente 
acta, da da ÍIJnnação da mcs;~. c <las assi
gnaturas do"' el•>.itores no livro especial, trr·s co
pias assignad:1s pei:1. mesa, concer'ta(bs polo 
t:•bcllirr.,, um;.1. paro. o 1wesidente dn. Ca.m:wa do~ 
Deputados, uma p:::.t•a o presidente da pro
vinda c outr:t p :~ r~~ o juiz de dit·cito pl"esictJnte 
rb. juntn. apurndOI'.:J .-E.mn.ndou qnc o !-iCg-undo 
t:1hoili:io ào tot·mo i:wras~>o no s·~u livro dn no
hs rt dita. ~:wtn..tennin:mlo-sc 0st0.s tra.balho~ :.ts 
rill:J.tt·o hor:-~s fb t:-u·..ic. En • .Tot(n ch~ D~n~ Soar0s 
:<{~ r~r () l:ti'Ío da. mes:~ oloi l:(ml.l :t csercvi -.José 
R~<liJino T:tv~l.t'llS, pl'i!iii!Íro ,iui7. de p:tz.- .João 

. (lo Deus Soares, secretario. -An~onio J\Ianoel 
Pereir:.J..-Olvmpio José Pm·eira.~Andt·é An
tonio de Mc tidonça .- Eu .Jo:Io de Deus Soa
r es, S')C!."'et:trio da m0~:1. eleitnra.l. a Stibscrevo 
c a=-;signo,com o presi'.ien.t.e c os mais mesario :.: . 

.TosrS Jhibino Tavares. :!.• juiz de pa~.-.Toiio 
de. Deus So t.:-cs secretario. -Olympio .los~ Pe
rGLr · . ····Alltonio r.~Luoel Percir:t.-Andt·(.l An
tonio de .!\Iendonça. 

( ::l . ' 

fosse obset·vada po1· iodos que se achavam pre
sentes, :!pl'GSCll tava. seu tiLulo da eleitor e cle
lositavn r~m uma urna fechada e a.) -nas com uma 

fendu. u•~ p:.wtc superiot· a sua cedul::l. rotulada 
-para depu.tado :t assemblóa geral a ass1gnava 
o sen nome no Evro cornpdente. Terminada a 
chn.tml.cb e njnguern mais comparecendo :i votar 
determinou o presicientc quo se lavrasse no livro 
.. b.;; ussignn.turas um te!·mo em seg-uida a. ul
li.mn .• no q u:• l se declat•ou o numero dos eleit0r~s 
que votaram e :1ssignaram, assignando a mesa o 
t•eferido termo. Irumedintament'} o presidente 
:1brin a ut·na, tiron de urna ~ um:t as cedula.s 
contn nd.1~a~; e cmmn.s(;on-:~.s tendo sido enron
Lr:ulns 2:~ ecdnbs recebidas promiF.icunmente. 
Dcix:wam rlr~ compnrecer 0. Yotar os eleitores : 
c~mdido Frunr:isco ela Costa.. Manoel Clementino 
Prist. Severino de Souza Frn.nco. Vicente Gre
g-orio. Borges. Antouio !\in.nocl da Co!'lta, .Toão 
Antonio rlc SOI17.:t, Anaclcto Antonio dn Sih·a, 

-Domingos Mareei in o, Felizardo . os(~ A vos 
Dias. Mnnoel Lonrcnço de 1\f:l.ttos :Muniz, Ma
noel Antonio da Fonseca Ramos c Jorro Pedro 
Pinhoit·o da Silycira. Em seguida. o pre;;i
d(• nte n.nnunciou que ia proceder a apuração 
das cedulas recebidas c designando o mesa-rio 

Ficat•arn conf•lt·m.cs. d ·poi<; do conferidas c RomaalJo Antonio ele Figucredo para ler as 
conccJ·t-i(bs por ;_niw Tabellião illf1·a assig·na.uo, r~;feridas ccdulas. e U:)nJ assim distl'Íbuindo as 
d cJ ~tue .'l:J~l ~e. VJ.scu, i", d•..l D~;\Olnb!·:J d~ 18~ 1. _lntt1·as do a.lphabeto pelos tres mes:u·ios · F.ra.n-
0 1 :dJc:ltao mtenao . -1· l"o:nc tSCO d . t.~:;t.:; e OI'- cisco do f> S:mLos Corrt3a. Candido Paulo da 
1·::(t de 1-'t.t.·ia. ,. Custllo c .1:\üi:-;mino Pinto dos Sanlos, c:1.da. um 

Acla da. eleição p::tl':t um clcrmtado à us- dos quaes foi csct·evcndo em. liua. relação os 
semblé~ geral legislativ::t pelo 2 • clistrido nomes dos votaJos e o numero dos votos por 
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algarismo successivo de numeração natnraJ.I R~is pna fazer s chnmada dos eleitores que 
declar.:l.ndo em alta \"OZ o namoro que começou a f.lZ<Ü-a. pela lista parcial do alista

mento da p!!.rochia ultimamente concluido sendo 
os eleit1Jres ch:.un:tdos se!o{un.lo a· ordem <los 
c(uantei1·õcs c. a o~dem e~~. que se a~ha.vam 

formei dessas reb.(·ões uma lista. ger·al dos 
nomes dos cidadão; \.'otados, :oeguudo a ordem 
da votação e a declarei em voz a!ta. Foram 
apuradas promiscuamente 23 cedulas. O pre
sidentl) logo qae foi terminada a lista. dos VO· 

tados, mandou publicai-a por• edital afib::ado na 
po•'ta do edificio rcfoi·ido. Ern seguida. foi con
vidado ·o escrivão da subdelcgacia de policin. 
servindo no juizo de paz drsta parochia., para 
transcrever eHa neta no setl livro de notas. e o 
qual compareceu logo. Ordenou o presidente 
que fo~sem extrahidas desta ac:a c da da ins
tall::ção da mesa e das assig:;t:lturas dos. elei-

dos deputados, uma ao presidente da provineia 
e outra ao Dr. juiz de direito da comarca d·:l 
Bragança. presidente da junta apuradot•;t. Não 
havendo duvida sobre as cedulas, fot·am c lh s 
queimadas em pt·csença ch mesa. Tr:rmina
ram-se os tr<1b:1lhos ás 4 ho;-as da tarde. E 
pat·a constar manJou 1) prr;;;idcn~c bvi·ar tt pre
sente acta, que depois d;) lida por wim, yai 
a!"signada. pelo m?smo pr·esjdente. mesarios. 
fiscal e eleir.ores ne t uize:·am. E eu Francisco 
do;; Santos Co:-rca, sccrct:J.rio d:~ mes~1. a es
crevi e assigno. Joih Antonio dos Santos Fi
gu·dredo, pr·esidente, Candtdo Pardo da Costa, 

• :-. • 4\ • 

< • ' 

de Figur~iredo~ Foli;:.:nüo.o Pinto dos Santos, An
tonio Theodato de Rozend1), l\íano.;l Pod!·o d•!S 
Castt·o, Ascencio Pires do Almol'im, .João do 
Santos Lar:n:mho !\et:o, .fm1o ~'l..utonio <.hs 
S:mtos Fig.teit·edo, pt·eú [!!Ille, Ct\.ll'iido Psulo 
da Costa. Fran::i.sco dos Santos Co:·:·ê t, ilomn
a.ldo Antonio de Fig-n(-irerlo, Felismino Pinto 
tlos Sa.ntos.-C. C. IJOI' mim e;;c:·i\•;1o do jni~o 
do p:-:.z. servindo do tabelli:Io. -f<:m tt•stemunlw· 
d~ verdade.- O escriv~1o, Jla.noet Fdij)[JC 
Soa;·es. 

Act:1 da eleição para. deputado get·al.- No 
1° dia do mez do Dcr.emlJro do ::tnno do Nasci
mento de No8so Senhor .JesLts Christo de 1884 
ás nove hot·as da manhã em C:l.':ia onde func
~ioz:.::~. a escob. pulJ!ica. do sexo ~as~nlino, des-

I:> • • < 

logar a 0leição, em o recinto t·ese1·va.d0 para a 
mesa el~itoral o presidente da. mer.a to jt1i.r. de 
pa.z capitão José Antonio Pinheiro, presidente 
o os mn.muros da mesma mesa, Felipp!'l Alvr~s 
Barreto, João .JoEé dos Reis, Armando .Tose 
Mendes, Geraldo .José dos Reis, tornaram as
sento eUI seus respectivss logar·cs e o pr ·si
dente dcclaroll instala-la a t.'1esa. el itoL·al da 
parochia de Nossa SenhoL·a de Na.~areth do 
Qua.tepurú, o presidente immediata.mente d'~'
ignóu a mitu Felippe Alves Bn.rr<•to para 
servir de secretario e o m~mbro João José doa 

não transparente e n.ssignavt-:. :-::eu nome no 
livro uat·a. ess~ :fim destinado. finda a chamada 
e r<~colhi1a a cedula do ultimo eleitot· chamado 
que constava na lista, ninguem ma.i.s compa
receu a vota:· n. e mez,-:. lavrou e assignou um 
te1·mo e em seg:1ida. declarou estar::: inscriptos 
no livro oito eleitores, concluido o t•ec:-~bimento 
das cedul:J.s yerificou-;;e que f:l.ltaram os elei
tores Cez:ll'io Antonio Correia e Leandro An
tonio Pinh~~it·o foi aberta a uma com todas e 
emmaçad:~~ as cedulas sendo tirad~\S cad:l. uma. 
por •tUl. vez s·•ndo encontrado oito cedulas e 
im':lediatame~tc. o p1·e;id~nte de.,ignou o me-

Gcr;J.ldo José _dos H.ois c Amandio José Mendes, 
ca,b. um t!o:; qu~c;; foi escrevcnú.o em sua. 1'e
laçii:o os nomes dos votados c o n nmero de votos 
p:)r alga.l'ismos successivos d:\ numel'l\ção na
tural decbrc..ndo em alta voz os lllliJl·~ros que 
esCi.'OVi::tm, termi naln. a leitm·a das cedulas, c:: 
sec:·etario da mesa fon:Mi ch~s tros rclaç-íJes 
uma lista. g•:ral do todos os nomes do~ cidadãos 
voLado segllndo a ordem da votaçiio desde o 
maximo ató o mínimo e a decl wei em alta 
voz a qnal t! 2. seguinte: Dr. Fel_ippe .losé do 
Lima, cinco votos; (eíltcnclarto Br:r.; ·;·c~o) Dr. 
Antonio Bez~l't'a c!·~t !~ucha. Monv's. (t•111S yotos; 
.;. l L '" t , 

log·o que foi ultim::~da. a lisL:l. <io:; ·;ot:u!os m:m
dou pnulicar pO!' oditaln~ p01·t~~ do 0dil!cio ; em 
seg·u1d:~ lav1·ei no cotítpetcntr> li·:;·o a presolitc 
u.cta d:~. eleit;:.!o que V:li assigna !a p':!la mesa, 
e tc:-rninan,lo o pl'C:Sidcnt~! maudon que ~1s ce
dul::ts fin;set:n rlneim Idas Clll \ll'esença da lU0Sa e 
qne S" ext~·~lhiss () da prcscn te acL1, lb f,mnação 
d::~. mcs:t, (h\s assignaturas dos CtCitores do 
livt·o especial, tt'!··s copi:~s nssignhibs peb 
IUesa e conccrt:l.Cbs pdo es;:1·ivuo de paz, 
uma. p:ll'a o Dt. jui~ de direito, presidente 
ela junt:~. apar:1dora, out1·a para o presidcnto da 
pl'O\"incia, outra pn.ra o primeiro secreta1·io d:~. 
C!\mar:~. dos deputados. O prc~iclentc mandou 
qne o esc ri vão de pa~ qnc servo do ta bel! ião 
lan\~assn em s.eu livro de n.otas estL acta. e pa.r~ 

. ' 
eu F.'elippe Alve .; Barreto, seCiEHario, que es-
crevi. ·' 

Prot2slo.-O deit11r Felippe Alves Barrc•to, 
cqm o dcYiJo r ;:Rpeito, prote,;ta a eleição aue 
se a.cah.t de procc ler nesta paroehi!i. de Quiti
puru, pur!1. 111.11 deputado :i ass<:Jmbléa geral 
pelo 2° districto ch provincia do Pará, pelos 
illegalidades seguintes: i"' a falta de grade 
para a. separação dos eleitores ; 23 que, es
t:tndo o ciei.tor Jõao Servulo Pereira mudado 
ha ma1s de dou~ anm1s pa.l':l. a cidade de Bra.
gança1 para onde requereu' sua pass(~gem de 
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eleitor, compareceu em mesa. e foi admittido ' nssignada por diversos commercia.utes, capÜa
a votar, e o mr.smo aconteceu com o eleitor li..:tas c fazendeiro~ do municipio de Co.ropin:ts, 
Ama.ndio Jo;;é Mendes que, estando muJado contt·a o [Jrojecto de: 15 de Julho. E. como quer· 
para a povoação de S. João d'.~ Pirabas, distri- que a mesm:1. represmtação >=eja. publicada 
cto de Salinas, onde rege uma cscol:1, como no D•:a.;·io O fficial, passa a l(H-a. (lê) : . .. .. . 

Augustos e Di~nissimos Srs. Representantes 
da N:~ção. -Quando agit:t-sc actu:J.lmente um:~. 
que:;t:io dr~ transcendental im·ortancia, como a . . . 

·~ ..;., - ""' -.;.; 

tr~balbo, o,.; b.vradorcs e commet·ciantes tlo 
mu:nici pio d ~ Ca.m pinas, provincia ele S. Paulo, 

o ·. ...., 

public:1 do s~ ·xo mas!.!ulino designada por por- nas diariamente acompanhavam as repl"esenta
taria da presidencia de 17 de Outubro deste çÕ ' S, que~ em conktrio a;; idéas abolicionistn, 
anno, ás nove hor:1s da manhã presentes. o eram dil·in·ilus aos d"v 1·so r 
prLtnetro JUIZ '.le paz cu.pitao. ose ntomo 1- do Estado, c espera.va!ll que o valor mo1·al 
nheiro e o segundo F8lippe Alves B:urcto t3 o dell:ls, como mn.nif.;stos evidentes da opinião, 
terceiro Jo~o José dos 1-~eis, e os immediatos pes}1.1'ia nos espiritos dircctores do. f:lOder pu
em votos, Geraldo José dos Reis, Am,.ndio blil!o. 
José . :Mendes ; o primeiro juiz de paz, c.:t[1Ítão Diante d0ssa snccessüo continuada de f~~ctos, 
José Antonio Pilihciro, tomando ass ·nto 1w. ca- como qua duvida vem que fosse trazida á tóla da 
becr:>Ü·;~ dn. mosa convidou o 2° ju iz dél paz, F e- discussão qualquel:' propo;::t.(J. ou p:-ojecto, cu,ja 
lippe Alves Bai·I·eto, e o 3°, Jo:Io Jose t!os Reis, feição cwactoristic ~ fosse & iucarnar;ão franca 
o 1° e 2° snpplentes rlos ,juize;; de paz, G~t·n.ldo ·e positiva ele nma. idéa, a cuja simples propa
Josê dos Reis •! Amandio J o::;;é .i\lcndes, para ganda se tem filiado a. dei;orga.nizaçiio, n::l. orde!U 

• • "' · · • ::> •·• s~. L • • soc:1:.1 , e n. CUJa rea. tzação la c seguu·-se 1n-. 
feito o p1·imeiro juiz Jc pn.;.: presidente da mes:~ evitc<velwonte o convul:;ion;l.ll'l.Cnto da riqueza 
declorou installa:la. a mesa eloit.ora.l dr!~b pa.- publi,~a. na. ordem cccnomica. 

; . . . . .. . . . 
pilão José Antonio Pinheiro, e~nvidou . s m::J
sa.rios-Felíppe Alves Barreto, Jo5o .José dos Reis~ 
Get·aldo .Jos.:: dos R2is. Am~~udio .Tosé :\íenMs, 
pat·a !\i<! rt)ttnirem n::> dia seguinte d·:Jsto cor
rente.anno, no n1esmo logm·, ú:> uove hot·~s da. 
manh:I, pn·.·n. se proceder ao I'ecnhimcn to d[l.~ 
c.cdnhs o apur:lç:io~ c mai.s t:·f<balho,; da elei~:ão 
para um ,;eputado :\. :v;;semb!éa. geral pelo se
gundo distl'icto. En, Felipp·• ./ • .lves Bm·rcto, 
seerotal"iO. sul.>scrcvi.-Jose Anto;I{O Pi.1hcir·o, 
presidentc.-Fclippc Alves Bw·reto.-.A.mo.n
dio .JosP, .1.lf rmr.les.-J oa:o JosiJ dos Reis. -Ge
tcddo Jose dos Reis. 

Cópia.-Aos primeit·os dias do mez de De
zembro do anno do Nascimento de Nosso Se
nhot· Jesus Ch_risLo dB 1884, n~ edificio desi~-

.... c. .:·· ' &. 

reflecti:.un que ató bom pou:.:o tempo os diversos 
gal>inetcs, que se succcdiam na pul>lica gover
n~nça. most:·a\·am· se in~eir;~tnonte aves~os t~ 
ali oração r~•dica.l do ~ystema pacifico, o1·doi l'O c 
ha1·monico da lei de 28 d1: Setembro de iSil, e 
anr.n:L;.; bus.·avam da1· maio1· eln.:-;tcrio e des
onvoh·!mcnto aos mulLiplo.;; dotalhcs e corolla
rius. d(>. ' 1uo t)!"l!. su,;;cc pt: vci aq uellc. j:i u ug-mcn
t:mdo o fundo de ~maucipação, .i:l geuer:.\lisando 
a idé:~. re::.lizuda na p:-o,•iuL~ia d•J S. Paulo e 
outt·as, tiuanto á lccalis:1ção do escravo, j:i fo
me:üando o progresso da corrente imrnigrato-

. ria, c jà, finaltn n.t'!, en vido.ndo esforços p~~ra. 
dotar <.> p:l.iz çom uma boa. lei de locação de ser
viços. 
Entrctan~o,como hoj~? abre-~e brécha nalogic:~ 

ções, t•mdo sido chamados os cl~itorcs. ,,0 _ unanime do c~ns0lh~ de es tado, se pr-etende a 
taram c assignaram 0 prosrmte livro, sendo c su!Jstituição dt.l unico system~ compativel com 
numero de oiLo dellcs. E p~ra. co:1:>tar hvrel o nos-:.o mecanismo con,;;titucionn.l, o silencio da 
este termo ell1 que assiguat·::un 0 tm~sidon_te ~ lavour~. e commercio de Campinas n::'to sel'i::t. 
m:ais membros da· mos::~.. E. eu Felippc Alves simplesmente uma prova de· indifferentismo co~
Ba1·1·eto secretario da m~sa o ~Scl·evi .-Jose deumavel, ~enão 3. a~ uma. él·iminosa in;~pCia 
.4.ntonio J!inlteir·o, pt·esidente . - Felippc .·ll- qnanto_ à defesa de ~eus direitos, s~beranam~ntc 
1)CS Ban·eto.-João . Jose elos Reis.-Geralclo gara11t1dos pcl~ mais alta expressao _da ~e1 do 
Jose dos Reis.-.!lnian.clio Josd llfemles. 1 Estado; e po~· Isso vem rom~;I-ú h~J~ e JUSta-. ·· · . _·. l ment"' no momento em que Ja u. not1c1a. do pro

O S1• . .A...a·onso Pennã. pediu a pa- jecto do dia. 15 pei·cort·e, c9mo u~a. corrent~ 
lavra para mandar á. me:sa uma rc{•resen tação : que :se despt·endo do uma enorme .p1lha . electu 
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ca, por todos os r('cantos do pfliz, agitando os ;'os mesmos cscrrtvos, ter:ih~ de <~brir mi'ío delles 
e~piritos. aba.l$-ndo as instituiçõe~. an:;.rchi- ou perant~ o fttndo de ennt!1cipa~i'ío ou perante 
sando os elementos de trn.balho. 1:'. o que ê mais outros quar:sqner nwios. por via dos quaes pos
grave s.indn, futm·ândo r. compl0ta rt:in1. deste, sam e~tes con~egnir a. :ma libertação. 
e? esmorecimento desastroso do credito pu- Nãn. A hwou!'a. e o c~~mcrcio, qu~ ambos se . 

A':; soluc;.õe;; de Úformn.s tão complexas com.o g-t·:mde prinr.ini.o d:1. snlidn.riedadc das indns
a do elemento servil prende-se inc:ontesta:vel- trias.e · d0 cuj;s evoluções decorrem os cle
mente um onto de alto melindre, ue a wuden- m· ·nt~1s wocisos 0 im rcscindiveis a fazer Ül.CC 
cia devia ob;,tar o abalançar-se aelbs n's a.d11aes aos encargo~ do Estado pehs imposições, que 
condições do pair.. sem pr1meiro medir-se o al- este lh<B t1·ibnt::J, como principaes f<J.ctores da. 
cance da acção. e as consequencias qn~ pod.en:i riquez~t publíc:J. nã.o podem deixar de mauifes
detiuir da. e:s::ecução. t:.1.r o seu conceitoinfenso a sem:•lhante roedid,t. 

Pzola sua intima lignç:'!o com c. questão ela. ri- porque ambo;;. na r~alizaçilo délla, unicamente · 
quct.a publica. e da. bóa ordem e tranquillidadc dep~tra.m o seu definhamento, f!. ccm;;;egui.nte
sociaes, della dependendo a prosperidade ou a 1 mente, uma dim ,nuição nas 1·cndas -ao Estado. 
perturbação de ambas. não devia s·.~r agit:1da.! diminu~çiio esta que se t1·aduí:irà em breve 
depois da soluç.;l.o conseguida com a lei de 28j t13mpo em n:n extenso desc:::.labro financeiro. 
de Setembro. de~ ha mui.to Meita c venerada Os hvJ:r.dorrs e commc;·eiantes do municipi.o 
pe o pa.iz mte1ro • .1us amen e pelo ac:o r e c;:: _,::1.mpm:1.:':. a :uxo ass1g-na.t.o~. con an·:o 
haver ~:do1)t~do o 'Jni.'co- meio g:1rz.ntidor àa. bô::~. n:ls luzes(' alto p ·ltriotismo dos Dignos Ret)re
Ot>dem socin.l e economic:~ nt\ :::.olução do pro- sentant~s r1a Naçilo, c trazon lo perante os 

... • - .- -l.~ • , ~ • , .-

uma si.tna~ão pn.ra outra, sem o menor abn.lo e 
offensa i propriedarle então c:>.xistente. 

Pois. si ainda a. lei de 28 :le Setembro de 
187i não e~t:~ cumpr~ a em to as as su::.s par
tes ; si em algumas deltas tem s1dQ até abe1•ta
mente. sophismada. porque. Srs. Rr:'presen
tantc;s d~ Nação, em vez de leval-a ú sua PXe

cução inteira. completa e perl"eitn. ainda em . 
seus corollarios, tentar ra:,cgal-a no que tem de 
mais fundamentalmente ve1·dad:•iro. e de ;nnis 
digno de todas as ac1miraçües do p~iz-o res
péito ao direito c:le propried:u1c ~ Porque. em 
vez de ferir um principio garantidor de !·odn 
mecanis o p i ic -so ia e a pt·osperi a t; 
naéional, não pt·omover medidas tcndontes :1. 
Sllpprimil"' com moder~ç~o e prndenc1:J. :~ in:-·:li-
. . .. ;- .. ;., ' .. · . 

Sf:'rão cllag to:u~as em dcv1d:1 c~nta, e hão de 
oppor. :1ara a feli.cidftch da patria. uma barreira. 
vi <rorosa. á a .n·ova ão ao alludido nro ·ecto de 
15 ·io con·cnt:~. erguendo-se àe ta ... arte ao apo
gêo da bcnemcr(\ncia publica. 

Campinas. 21 de .Julho de 1884.-Bs.rão 
d•:: l!::>.our:1.. Jo:1quim Fcrr:-ir-a de C:•ma.rgo 
And;·a'cL':l. Elisiario Fer;-,ir;t de Cama.rgo An
dr:3de . . lot~quim Celestino de .AlJre11 Soares. 
Man•,~:Ü C:tr!os d~ Souza At·anha. Albe1·to Egy
dio de Souza. .Aranl1a. 

B"lduino do Amaral c :\1ello. Jo:io Mourthe, 
,losó Fra.nciscoAranha •. TIIaqniJ;I l)olycn.1·po Aze-
n~c,o •. ouq1:nn •errmra ., 10, .oac1uwl Jeo
do•·o Ahes, Lu ir, .\ ngdo Gont.agn.. l\!:Lnoel C:\r
los t\ ranha. Elisin.rio Al ra.t·o Souza CaJ'Yalho • 

~ 

' . . . 
ca. e largn. immig-ra~:ão porvin. de um:~. legisla- cisco de Andr:1do Franco, .ioaqitim Teixeira 
ç.ão generosa e civilisadora, e creando lltll sys~ l No:tueir:1 rle Almeida.. Ataliba G.Nog-n~ira, l"lr. 
tema perfeito de colonisaçiio po1· uma lei s:~.bia, Ricardo Gamblt1ton IJanut. J. Gu:~.thomosiw No
que ga.r~1nt~ com fi~idud~ ~ o trabalho e:!. su~ rc-j ~. u·~h:a. Antonio E.~-ydio de. S:.m;.:r~ j~r:1.nha,. D:·. 
muncraçrro ~ !"crglo F. de Pan·n. ).!oi'i'li':L, .losrJ Rodr1g-ucs 

Deci·p,tar~ por~m. a libcrt:-.çilo dos escravos 1 do• =':~.ntos C:Llhr.:llw .• l.niz So:Jrc~ ele A1·aujo, 
S'.}xagenal"ios~ os qu:1es constituem mu:L pro-l .An10uio R .. ch·igPOS dos S:mtos Calbclha, U1·b::no 
prtr•tlnde legitim:J .• inr1ep"nrlantcmr>nl.c de i11- de~ ~om:a Aranl1:• • .Tos•; T(\iX•'ir:t Nog-ueirn.. Rcr
demni:r.:lç~o :dg-nma. 1:-~n<:anrlo M oh·!rln [L ~O· nnrrl1:1 Alrcr. T~~bwii·:,. ,f l!'lt} Rf'td1·ig-uec; rJ0 Pr•ado. 
h~ç:io d~ 1p.F•S\.ÜC'i r~bth·a::; :·t·: in~eri'Og:J\ÕI'!<; n •. F'crnnndo J:\í:lrinhono A:~c·:!'rlo, .lo:i:o Pivoit. 
fcit.:18, é violar rl•· f;cntc u art. l'if.l, ~ '!"!. rla Hnc1ovalho, :\lcxnn•!rc Antonio Pit't1S. Mn.noC!l 
Conslitniçih do lmp"!rio. q11e saui:-t.m·~nLc :t ga- Ah·es f.crt'Cil·a,Al!Jino de OlivciJ·a, .Julio Fr~mk 
rnntiu em toda a sua plenit!:•lc. dB Arruda. C:•rh.: Egyr1io de Souza .Aranha, 

E ó justu.mer.te a ne::ação deste principio .Tosê .lulio & C., .Toso Mari:t Villeb, .Toão Mar
que ó o fundamento C::t?ital do pr·ojecto apre- Lin>; Bá.rbosa .. José ELias d:J Oliveil"a Fcrn:•ndes, 
sent~do nr: db. 15 C.o_ c rm·f!ntc, c quo ora pende .T_?Fio 11:. Almeith Ba.rl~osa. Ab~l d"1 Anàr.1rlc . . ' 

Como mna vez rôto um prineipio, n~ conse~ Antonio. :iianoel de .:..rruda, Augusto Soares fle 
quencias demolidor~s Sf.l precipit:im. o pr~jecto }.:..rl·nda . .Joaquim Bernardino de A1·ruda. Ra
vai além. vai. até m11tilar a pt·opt·iec1u.c1e CJHC ph:iel Lui~ Pereü·a u:~. 8iin1, Zach::wias Fcr
ten1l)Ol'ariar.o.cnte clei.."la Sllb>;i.:;tente, e•;rcen.n !o rcii'!t de Queiroz. Bernardino .J. de Arruda, 
nos cidadãos nma d::s manifestações lines de Francisco Soares de Ab1·eu , Amanrlo Soat·es de 

·::;eu direito dominical, r~ prefixa o maximo elo Alweu Ca.iuby, .José Libanio de Abt·eu Snar·~s. 
'a.l.or dos escravos em reiação a.::: sua.:; diti.(m~n- Anw. n~io :Burmo . .Tos.rruim Pa11.i.ino IJMl>osa. Arau~ 
les id:.tdr~s. elo modo que ai'I'<11lca ao tit11lar do jo, ~Ianoel P01·cir:;. Pinto Lima, .João Manoel 

.
àire1 to a. faculdade (}e estimar. em sua quan-~ de Sclt l.a. _A!:toniu Gomes •la Fonseca ..•. José An
tidadrl monetaría., aquillo que legalmento ]lOS- tonio do Sõuz:L Vi:mna, Au.:;usto Gomes Pinto, 

· sue ·na.s oceasiões em que, por fo1·ça · de cir- .Jose Pereira da Silvn, José Aug-ustG d~· SouZ<L 
cum~tancias ~speci:~.cs em que venham se achar Gurivns, Arthur Lascazas .Machado! José. Fon· 
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tes João F. F. Jurge, João Baptista de Campos l que o seu fallecimento foi por alia sabido com. 
Bidoda Luiz Alv·~s ::Ie Almeida Salles, Avelino profu!ldo pezal". 
Antero' de Olivei1·a Valente, Manoel Jos._; Pe
reira da Silv:J., José Franco Barbos:l. de: Andt·ade, 
Julio Fr::mco de Andl'ade, Antonio Pinto Fet·-. . . .., . ·-
ra.z, Alonso Pinto Ferra.z, José Luiz Rodrigues 
Pereira, João Baptista de 0amn.rgo Damy, Joa
quitú Damy ,Sebastião Floriant) de CamaJ."go,Adão 

a ga o,. uw oso :1r >o:;a, emcn e omes .~.•on
~:eca,JoãoRiaremback,Francisco de Paula ?u~no, 
Antonio C<l.rlQs Pa0heco Silv.:t, Coronel r lo
ri:"\no de Camargo Campos, Joaqp.im. Alycs de 
M!ratlda . Sallés, Francisco Alvss de Almeida 
Salles, Eugenio Alves ele Almeida Sallos, An
tonio .José l\Iacb.a.do, João Baptista V clloso, 
Francisco Rodrig-ues do Pr:cJ.ào, F1·anci:-::co 
'Moíti.nh.o de Castro, José Ferreira Penteado, 
Luiz Hygi no d~_ .F;unç~ Camar~o, Antonio 

ra Cat·tlozo, Pedt·o Ferreira de Camargo, Flo
rcncio Ferreira Ca.margo de Andmde, Otto 
L<mggaard. Ignacio Teixeit·a, Joao Jose Fer-
rctt>a , .; :;anoe1 . oaqn tm uar o \.<;zen e. vesar 
Mat•io de Cistro, João Coelho S. da Sih·oira, 
I'Sanoel Pereira do Amo.t·al,Joaquim Corr!•ia Je 
:Mello JuniOl", Antollio Elias de Toledo Lima, 
.T. Barros c~1.mpo~, Antonio Galvão de Campos 
Bruno André de Andrade Couto, José Rodrigu~s ' . , .. dos Santos Calhelha, par autorl~<)ç5.o ua YlU\'a 

Burbozn. & Gem·o,Cáetano F r,rreira Fonte,;. An
tonio :1\Ianoel Proença. Pt·udcnte Pires Mon
teiro, Ba.ronezu de Atibaia, Antonio .Tosé dr! 

. ' 
PomllÔo elo Ama:·al, Innocencio Ferreira 
Queil'o:r., ~\.ntonio Teix~ir:: Pinto Junior. An

i F :n: i~c c Almeid:l. Jor·'·e Fra.n i 
de Almeida! Joaquim Fmnci::::co de Almeida., 

O Sr. SU·,ra 1\:laf"s.:-a :-Sr. pr~sid~n
te, a provi:1cü~ de Santa. Ca.tharina. d<·':'de o dia 
17 do corrente, traju luto pnlo fall·cimento de 
um dos seu.; m~is disti nc tos filhos. o ~~oronel d:: 
enQ·enhcü·os .Toii.o de Souz:t Jo l\lnlh o Ah,irn. 

~ellc, p~rdeu o exet·cito urn dús seus m:1is 
iltuslrado~ otficiaes e a p:ttr'ia unt dos seus m:~is 
110nrados ~or-vidorcs. (.Apoiacl~s.) 

Da. scicncia. ~~ p<;ricia, do ilhtstrc finado. como 
cn"",·llbciro. dão to~.tcmunho Í!·t·ec us~.vel as im
l)O;tan tes coluroissões, Jc que foi encn.rrogad • 
1)elo ""ovet·<lO uns pro-.incias do Parti, !\t~I·:tnlliio, 
Pern~miJõléo. Rthia, Espíri to Santo, S.io de Ja
lleil'v Paraná. e Santa. C;~tbu·in.~'. ; <.l::to wslc-' . m.unho O:S s ~rvi os ruo nesta cot·tr~ Jrcstou :J :.>r 
espaço de ~ 1 annos, coru a nw.io.r disti.n.c~~r:.o, no 
cat'""O de dil'ector das obras ctns o rmLt::tree do 
mü:~ister : o da marinha; d1o ainda te.,; t·~munho 
as diversas promoções por merecimento, que 
re~istra a sua fo do officio. 

O illustre finaclo d :stinguiu-se ain:b. como 
pl'esidente da pt·oúncia do Ce:at·J, ~ no seio 
destv. cam~u·a como representante d;~ nnuba pro
-vincia em tl."C:'; lugish\tur:.ts. 

Não pó:lQ., pois,. o pui7: d -3i_:-r.r de.lauie~t:u· :1 

pel."dil. d~sse pt•estlmoso c1da~ao; '-! .Julgo mter
prct:lt' os sentimentos desta camara, · affirmando 

Requeiro, pois, que se inscreva na acta urn 
voto de sincero pezar pelo fa.llecimento du.quelle 
que ~oi em vida o coronel João tle Souza de 

' . .. ~ 

s. 

Feita a chamada, reconhece-se terem-se au
sentado os seguintes Srs . : 

· Andrade Figueir::t. . . ... 
2 Bel."na.rdo de Mendonça. Sob1·inho·. 
3 Dias Carneil·o. 
4 Leitão da. Cunha. 
5 Chn.gas. 
G Castrioto. 
7 Alcoforado J uuior. 
8 Barão de Anadia. 
9 Olympio Campos. 

10 Silva Mai:1. 

15 Antonio Prado. 
1.6 Coelho e Campos. 
17 Rodrigues Alves. 
10 ' ufrasw Correia. 
·1\) Henriques. 
20 Bento Ramos . 
21 Delfino Cintra . 
2Z Leandro Maciel. 
2:3 Barão do Gnahy. 
24 :f.lac-Dowell. 
25 Gomes de Castro. 
2\j Coelha de A.lmeid~l.: 
27 Cruz . 

St·. Sil v~·· l\laft·a. 
O Sn. PnESID.EETE declnr:~. qu0, achn.ndo·se 

pre.sonles apen1s 5ü S1·s. deputa.-los, submet
tel'i, u:..1. twimei.t·a opportunidu.de, :t \'Ota\.liO d:1 
camara o 1·equerimeuLo tlo Sr. deputado Mafr~. 

O Sr. Alvaro O~:unioha. : -
Sr. prosi,lcnte, pódt~ pn.rcccL· quo se acha pt·c
judic.:co o requerimento q ne vou :-;ubmotter a. 
·v. Ex... para aer :.Ldmittido o Dt·. Fredel'ico 
Bol'ges a. dcfendet· sua cl!•Íç:io, em visL:\ do que 
a (!:dJa de verificar-se, isto e, que nfio existe 
numnro p:!::-a a Yotaçuo ; ontl'etanto, dá-se uma 
cü\~umstancia. D:lrticulat• pela qual entendo ·que 
embor.~ cate tô,luerimento n:1o deva . ser sub
me:ttido :i del!ber:.tção da casa, nem por isso 
.·•a í." ·; tdi .. etda. a r cclam:1.ii. a ze · 
me::a. 

V. E'!':.. deve estar lembrado, porque foi o 
autot• d:t proposta, que quando se tt·atou de 
sabet• q uaes eram os candidatos ~iplomados, 
d·~l!ber·ou s. camura que fosse cons1derado tal 
aquelle que tivesse a authel}-tica. passada ~0~3. 
jnnt.a. ~pu1·adcr:1 com as :;sstgnaturas do .Jmz 
de direito e quatro presidemes de .mesas paro
chictes. 

O SR. AxTONIO PINTO : -Foi o que a camara 
deliberou. 
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O Sn.. Ar..v.mo C..;.mxrr.\:- Eu tenho de -cót• 
os termos precisos da propo:>ta de V. E-s.. que 
foi appt·ovada. . . . 

A me"a. ephemet·a., quo i:mh:1 d1a.nie de st 
tempo muito exiguo para o trabalho da. elas-
. - =~ -. 

O Sn.. ALY.illO CA!IHNiu:- V. Ex. não at
ten9._e ao caso especial que eu figuro, caso 
unic? nesta. cama.ra. 

O SR.. PimSIDENTE:- A-camar:~. julgou-se 
competente 1lara decidir que deputa-los diploma-
os sao somente aqli" es que apresent 'ram 

S :)1..1S dipl0tn3.S :1SSÍ.gnados pelo juiz de direito 
e pn quatro juizes de paz. 

n.. LYA!lO .unxHA:- • .-r qu:1 ro pre
sidentes de ro8sa: foi a proposta de V. E:s:. 

O Sn.. Pn.zsmF.NTE :-0 nobre deput:l.do não 
tern de saber si foi a me:::nia proposta, ou não. a 
que fo~ a.ppt•ovada, mas o que a. cama.ra. votou, 
em nrtu:de àe um parecer que lhe fu1 apre
sentado. 

Portanto, não poss') por minha auctorid::r.de 
admitti-r o candidato a que ~e refet•() o nobre 
d')Dut:tdo a di;;cutir sua elei .ão e sim sómente 
o candidato diplomado. 

O Sr. Za:na, obtendo a pal::r.vra pela 
o;·:i:_!m, d~z que e.;~à sempre ucosturtlado a res-

.. . - """ . -

r .:cinto. para o que elle pede permissão a tf)ncem. 
esta casa. Si :S. Ex. quizct· attcncler, depois do que 

di<::sc o nobre depnt~tdo pelo Ceari. ao que dis
U:\r. Sn. . DEPUTADO: -NiLo ha numero para põe 0 regimento. no cap. 1o, quando trata das 

se vot!\r. sessõ•s proparatot·ias, h :1 Je reconhecer que 
O Sn.. AI.v,\.nO C.Drr:xu.\ :-Eu ~ cabo do di:r.cr póde! independente_ de votação da camara, ro

que não apr:!scnto um requerimento á eam:1!'~1. 1 S:)l\ret· por ,::i esta questão. 
por,tno niio hanmuo\'O. aprosonto á mes:l uma O regimento iliterno previno caso em que 
recla.m~ção tanto mn.is justa e att0ndi,•oL houv-es5e du.i•lica.ta Je dtploma.:;. . 
quanto foi V. Ex., Sr. presidente! c uem a r·e- Or:t. tenào a c:1mai·a resolvido na di•1lorua 
sentou a proposta. approv:1 L pot· est t augusta fos:;~ ~"quella có;:>ia authenticu. ela a.cta. que fosse 
camara. c e stá no C:lSO de ::abez· s i a. m•!sa ass ig n:rcl.a pelo juiz .!e clii·cito~ com quatro pre
eph.mnera, ~ntão presi_d-Un. p~h Sl·. coase- si.dentes d'· mes:1- pelo meno;., com a maioria 

• ' , . o . .,-
Porbt~~l. no numen do:; cu.wlid:\to.; diplorua- vezes qu e dons indiviJuos s•~ apresentem na. 
dos. de accõrdo com o V•'ncido nesta. casa: \'. e;:mara,como na hypothe;;; · do Sr. Portugal com 
Ex. é o melhor i.nt~:rprt: te . Si istq n ão se rJ, ·u. o Sr . Fre ;nl'i(:o Borges. na hypothese do SI•. Ba
na:la mais ~qu.itativo do que V. Ex. per:nittit· r:!:o do Dj:unn.ntino com o St· .. Meteilo, n·t hypo
ao can lida to pr···terido. q no se t·Jm yisto pot· lhcse do S:·. :\l:t.rcolino Mouz·a com o St•. Barão 
tanto touq>o fór:t dcsto racint0. no menos o d~l Villa dn. Barr·s. ro:dic;a~-se-hn. o cnso prc
direito de vit· c!ef•.mcle t• a sua clei,;~o, c owo eUc visto polo regimento, a hypothc.s1) de duplic:~ot:.t 
desej ~~. d· l di nlomas. 

· · Or·~. si não a ,,,p:trecen esta h:rpothcse, que • A"i!':ll11, f<:1ta minha r 0ebm!1r.ão, C!ô:p0r.J qno -
\. Ex . dectda f:l\'Ot·:welm•:nte . ucvl'!rin. ''xis ti r ~ que cxi~tiria. de fa.ct.o, mas 

que pot· urm~ apr:·ci:;çfio (h 111csa cphemor·a não 
O Sr... Pr:.r:s rn r.~1·8 :- O nobi'·~ dep nta:lo. <:;u~ fl)i cvllUlltmi ,·a la :i C"lrnat·n. s0gne-!'H~ que 

re1tlN'c~u no .começo da se~sã'> ~1uc ou a'h:1i'tt:~. ~ . E x. pode. indeprndentc ele vot~ção, receber 
o ~r. F l'edel':C·J H~I'g'"s ~ dt..;c t~ t~r·. s ·sa ehw;üo . para tliscu_l.ir os par·ocores os in~ividuos que 
c~rtamer:te twh. t m~· ~n~a? de du·rgtr seu r G(JilC- n•1lles são 1nteres::wdos; ta.nto mars,quanto. no 
r1mento a. me>=a., e. m o dtrq~e por que não hn nu- ' caso doS!·. Fr·cd~rico Borges, dá-se uma :l.no -. ( ' . . . . 

• ..... < -

l'i:L p:wa red~iffi:tr na OCCMião Oj)por tt{na. is to 
é, quando 0 p.'lr-•·cer fossa dado á. dise ussão. O S::.. Ar,YAtto C,urrNHA :-Uma expoliação 

. . . de d iploma. -.· 
O nour~ d~puta:do Ja r P.q•1ereu üm orltr~ ~cssão. I ~ , . . . 1 ,. , _ 

f:lm matet'l:l: l~()n ttca .l3 ~~n;:o que a t··•spr> it0 d(~~trt l ;:, "'R· ,z .v:u: . . Isto :· a.q~ r~L,e .q~e e ~es.~ 
mesma ele1çao. :t adrotssão de3 te ou d fJ o nt rn 1 m -..te d ~putr>,ao. aquelle q,t r. o .J~ov.e mator1n. 
contestante no"gue csta.v·-L CO U'"'' i1C; ·Ir de 1 na-: uJ·na·;,_a,_:u<?Jle n qur~m a. mawrta da com-, , . . , .• ·' ~ ) qnc . - - 1 1 . . 
o ])re..:idente n ·1o t ·• rn corl [Jete11c1·., p"•·~ ., .; .11:1.t· 1 mJ.s sao recon1eeeu COJ.nO <•!etLO. <! e xacta mente . _ . . , _ " ,, . •• ·~ ' · ' , . tr . ~ l · · - d' 

. á discns-.:ão. dos pn.r"!~c reg ,;obr~ t· G~onht?c i mrm. to I o. :ine e-:t:l OI? ( o r . em to. o .q. ue nao tem l-
de pod ,~ re ~." seniio os d:piomados. __ r ·1to d~ J 1scutu· a. sua causa. . 

. . . - .. 

1 

ü ra, !'eputn.-se depttt:tdo todo ~r1uelle que 
O seu p~O,..!C!hmcntc:,an tcr!Or~ pot-;, rcsponric :Á obte\'C a maiori.'l. de votos do districto. S.i este 

sua propm._recl~muçuo. é qu~ d~ve ser o diplomado, e si deixa. de sel- o 
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por um a9uso da junta, abuso que n~o póde ser I . Não estando, portan_!o, este diploma àe ac
. tolerado pel~ camara., porque r:1zao ha de o cordo com a dehfueraçao tomada pela camara, 
··Sr. pt·esidente ter escrupu!o de admittir o noJ ao Sr. presidente compete julgar o caso •. • c 

bre. ~e~utado pelo Ceará, para discutir a sua 0 SR. z.u:::A:- Tanto mais quanto os prece-
ele1çao ~ dentes o autorizam. 

O SR. ÀLV"Ano CAllrr:xrL\. :-De uma junta r1ue 
annullou G47 votos! 

O Sn. AxTo~ro Pr::uo... e não repellir o 
candidato que teve maioria nas urnas e que tem 

O Sn. ZA::~r.\ continuando diz ue ;ã b:1sta a o verdadeiro di )loma assi""nn.do or nove re-
injustiça que elle tem som·ido de ter sido pre- sidentes de mesa~. Só íllegalmente o Sr. Dr. 
terido do direi to de votar nas sessões nrcpar;l- Torres Portugal funccionou nas sessões prepa
tol·ias, direito sagrado que lhe coml)etia, ao l'<lto:."ias, negan-do-se para isso a palavra ao !e
passo que seu adversario, sem esle direito, nos ! gitimo deputado o Dr. Frederico Borges. quan-
julgou a nós outt·os, representa.ntcs ~o poYo. (do reclamava. o seu direito naq·uellas sessões. 

O Sn.. BEZERRA CA y ALCANTI : - Mesmo 0 O 01'a~or P0 rgunta. a S · Ex.;. aq uelle q a e ~e . 
principio e benigno ampliando, sobretudo, npres_e~ .. a ne~ta. casa com d_tploma ~sstgnaa.o 

uando se trata da defez:::.. pelo Jm~ de chrelto .e um umco pres:dente de 
q mesa, pode ser constderado depu tudo dtplomado 

O Sr.. Z.DIA mostra que, além cli~so, trata-se segundo adeliberaçüo da camat·a '? . .. . . -

o as . as ctrcums anClas, monos no pr•.~Jec o 
de 15 ne Julho, dtave estar abraçado com nosco; 
e as bôas doutrinas libern0s não podem restrin
gir a ninguem o direito de defes:1. O orador 
liberal, como é, reclama pot• um conservador o 
direito de defender. 11esta. casa. a deição, que 
elle g-anhou nas urnas, os votos que recebeu 
dos seus committentes, votos de maioria. que 
não tevo o seu adversario, o qual, entretanto. 
tem usado d:t palavra nestas ca:leirãs, fazendo - . 

Attendcndo a estas considel'ações, o obser
V:tndo ainda _mais a. que S. _Ex. _vai-~e collocar 

::::"1 " ' ... • ' 

ca po:ler ::tttender ao direito de deputado que 
recbm:1, porque se Mt esta triste hypothese de, 
no momento em que se vüo discutir os pat'eee
res, dl3ixn.r de hav.~l' numero n:1 casa, o orn.do1· 
podo a. S. Ex. que revogue a sua resolução. 
que tome em considcraç::io o pedido do nobro 
deputado pelo Cearâ, e que adriütta o Dr. Fre
derico BorgP~ a defender o scLt diploma. 
(:1poiaclos). 

E si não é, ao Sr. presidente não compete 
deliberar sobre a hypothese ~ Por ventura, a 
cttmara julg-OLl candi~ato diplomado aq_uelle 

conh..,cendo S. que o Dr. Portugal 
ó o legitimo deputado, nã.o 1_1ódo negar a 
bvrct ao St·. Dt·. Frederico Borges. 

Espera, pois, que S. Ex., retlectindo madu
ramente como costuma, ha de salYa.r, ao menos 
nestu ponto, o principio da verda.deir~ eguidade, 
nfio privar o legitimo deputado da legitima de
fesa de seu direito. (.Apoiados c apartes.) 

O SR. PRESIDENTE:-Pens~ qu_e os nobres 
q 1 

art. 4o do regi-
leitura salve a 

« Não serão adru.ittidos a votar o.s deputados 
por districtos em que houver mn.is de uma tur
ma de eleito!!:, os qun.es tambcm não tomarão 
pa1·tn em outros trabn.lhos da ca.mara, sendo-lhes 
a·r;onas permil:ti.do discutir a eleição que lhes 
dü:ser respeito ... 

O Sn. ZA)IA :-Log-o ... 
O Sn. PRESIDEXTE :-Eu estou lendo o que 

dispõe o regimento. Peço attenção. 

O Sn. B. C.\.n.T.CA;s!Tt :-Vamos ouvir. 
O SR. BEzERRA C.wALCAN1'I:- E eu lhe 

garanto depois o biU d'~ indemnidado : respon
do pot· elle. O Srr. PRESIDENTE:-.... senrlo-lhes apenas 

pcrmi ttido discLttil· a eleição que lhes disser 
O Sr. Antonio Pin-to diz que pa- respeito, desde qno apresentem diplotmt, reti

rcce-lhe que o Sr. presidente é o unico compe- raudo-se, porôm, do salão sempre que se tiver 
tente ara "nl "'"a:r o caso. A JOiarlos. Si se dD votar. }) 
tratasse de um diploma n'outt"as condições em Por -conseg-uinte os nobres deputados figuram 
que não está. o do St·. Dr. Torres Portugal. o a hypothese de htwer um:J. duplicatrt, e, no caso 
orador nada diri~' c nada reclamaria ; mas o do duplicata, nenhum dos diplomados é admit
diploma do mesmo Sr. D1·. não esta de confor- tido a tomar pat·te ncs trabalhos da camara, 
midade com a deliberação da c2.mara. senil:o na eleição que lhe disser_ respeito. 

Foi resolvido que seria considerado diploml'l. (Apoiados.) · · 
todo aquellc que fosse conféido pelo juiz de Pois bem, no caso presente, em v;irtude do 
direito e quatro rYresidentcs de mesas. O di- parecor da commissão dos einao, não foi reco
ploma do Dr. Tot·re~ Port.ogal não está nest:l.s nhecicla. a. duplicn.ta; e e~se parecer foi a.ppro~ 
conrli~ões; foi conf·~rido pelo juiz de direito. vado peb carn:~.ra, sem que ninguem re'!lamasse 
mas não está. assignado por quatro vresidentes contra ~st:t dclibera~.:Ao dllr:mte todas as ses-
de mosas. (Apoigdos.) J sücs pt·cparatorias. (Apartes.) 

V. II.- 55 
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Em vírtude deste parec~r da commissão dos 
cinco, que não reconht•ceu a existenci:l de du
plícata no io distrícto da província do Ceará~ 
foi~ como ctlndida.to diplomado, admittido · o 
Sr. Dr. Portugal ~ tom~r parte em todos os 

,- . 
. . . 

Eu, por minha o.utorid:J.de! ainda. que muito 
desejasso ser ::~.grada.vel MS nobres deputados. 

-o oderia orts.nto, alterar uma declara. ,ão 
desta camara tomada com tanta solemnilade. 
(Apoiados.) 

Não se dando, portanto. caso de duplicata em 
que teria toda proce.icncia a reclamação dos 

_ nobres deputados, não posso admittir os dous 
diplomados a di,cutir, senão por expressa deli
beração da camara. 

D:lr Srr. DEPUTADO :-Não foi a camara. 

O Sr... PB.ESIDE~TE :-Foi votada pela ca-

O Sn. BEzERRA CA YALCA~TI :-1-Ia:; não foi 
a camara effectiva. Peço a pa1avr3. pela ordem. 

O R.. PRESIIYENTE ;- em a pa avra. o no re 
deputado. 

O Sr. Bezerra Cavalcanti : 
-Começare1 pc a. o servaç:Io qu'l 1a 1z em 
aparte. A doutl"ina por V. Ex. emittidn. e sus
tentada não: recebeu ainda a consagração do 
voto dn- car.nara., depois de constituída. (.:lpoia
dos.) E" i~to o que poderia fazer precedente 
para nós, modificando atá qualquer disposição 
do regimento. ou permittiudo qualquet· restt·ic
ção na súa intelligencin- que deve ser sempre 
de accôr:io com a razão e regras geraes de di
reito. A regrn- ~era.l de di~eit~, no caso ver-: 
en e, e, como 10 U n . Ja . . e a.r r , 

pois que se trata de defesa,-banign(t am
plian_da. (Apoiado!.) 

vejo que a 2a. parte do art. 4" do regimento 
não é tão precisa que exclua completamente 
duvidas a respeito. Esta za. parte é sempre 
concebida em termos geraes ; ne.lla o regimento 
falia sempre no plural, e de modo que não pód0 
autorizar uma e~clusão definitiva na especie. 
(LG). 

« Não serão admittidos a votar os deputados 
por districtos, em que houver mais de uma 
tw·ma de eleitos. os quaes tambem não toma
rão parte em outros trabalhos da camarn, sendo
lhes apenas permittido discutir a eleição, que 
lhes disse;· respeito, desde que apl·eseHtcm 
diploma, retirando-se, porém~ do salão, sempre 
que se tiver de \'Otar. » · 

Além de tudo, este artigo refere-se à um .sys-. - . . . . 
• o ' . • 

w • 

tos, o que a!!ora não ha, por que se trata de 
districtos individuaes, e por outro systema; po
dendo haver sómente o vicio, que este anno se 
introduziu, de duplicata de diploma, isto é, 
um expediente de empalmaçi'to para arreba
tar ao eleito o direito que o 1·egimento lh.e con
cede, nas sessões preparatol'ias e trabalhos res
pectivos, paril. constituição definitiva da ca
mara. 

Como, referindo-se s uin systema antigo e 
r~vogado, poderá ter hoje uma. .. a.Ç>pli'.:ação pre
Clsa sobre a questão de que se trata '? 

A disposi~.ão do regimento, anachronica, é· 
pois, que os suppostos deputado~, que repre
sentavam duas turmas de eleitos,não pudes~em 
votar., ~os trabalhos provisorios para a Consti
tuição da cam~u·a ; podendo, porém discutir as . - -~, . . 

' ' apresentassem diplomas, sob1·e os quaes não 
se ra~ía a distincçao que hoje se (a:;. 

Ora. o ue L uer dizer discutir si ' uma das· 
pn.rtcs é ouvida e outra não . São dons mte
ressados em disputar uma eleição, ~'dmitte-se 
um á discutir, por força de razão se deve ad~ 
mittir o outro,sob pena de não ser a àiscussão 
uma realidade, ou cousn séria. :: 

Portanto, me parece que a za. parte do 
al"t. 4° n&o resolve plenamente a questão, sub
siste a duvida,e subsiste por conscquencia da 
pat"tc de V. Ex. a faculdade de resolvei-a do 
modo ma.is conforme ao direito, ou mesmo á 
equ1 a e. 

Desde que se permitte i urna das partes vir 
discutir neste recinto um direito contest!>do, 

igualmente_o seu direito, ou defendei-o ? . 
Nada. se pôde oppôr :i isto. A disposição do 

re""imento não so a lica M caso resente, é 
anachronica. e precisa de ser reformada ; isto 
f.;i reconhecido nas se•sões prepa.ratot'ia.s, nas 
quaes,entretanto,adoptou-se o unico expediente, 
que se podia adopt::u-. e que sô para ellas con
stitue precedent~, emquanto não for reformada 
n mesma disposição. 

Tanto mais não ~ódo ter applica.ção esta dis
posição caduca e deficiente,quanto se trata não 
da defesa de um direito individual, mas de um 
direito conferido pelo eleitoralo e que entende 
com a representação naCiona . : poza ·OS; 

o SR.. .M.utEs Guu :-0 di rei to mesmo diz : 
.-lt,di alte~·am pcwtcm. 

O SR.. BEzERRA CAvALCAr-;TI:- Todos os 
princípios de direito concorrera.m para firmar 
a regra de que, em matcria. de defesa, deve-se 
ampliai-~ s;:)mpre e nunca restringil-a. -

Ouve-se um interessa.Jo, deve-se ouvir o ou .. 
tro, s:>bretudo quando, como disse, não se trata 
de um direito individual, mas da repres~n .. 
tação nacional, que não deve ser prejudicada 
por falta, ou cerceamento de defesa ! 

Portanto,não posso conformar-me com a de
cisão de V. Ex. Entendo que fllla c3.rece de 
base no regimento, cuja. disposiç:io obsoleta é 
omis'a Otl deficiente para o · caso actual. Ora, 
em falta de disposição expressa e na impossi
bilidade d.e poder obter-se o voto da ca.mara pel:t 
1r1anob!'a,. que se acha em voga, V~ Ex.. deve 

mais conforme com o direito ou com a equi
dade . 

O Sr. Ferreira de 1\-Ioura está 
de pleno accôrdo com os seus collegas que aca
baram de fallar. · 

Como pr'esi.dent'-} da câmara resolveu. em ca-: 
sos a.nalogos, _da fót•ma por elles indicada.. 

O SB.. BEZElUI.A CAVALCANTI:- E" verdade, -
temos precedentes. 
· O SB.. FEIU\EUtA. DE 1viomu. deixando; porém 

de parte ós precedentes, entende dever obser· 
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var que o candidà.to, a. quem foi perrnettido ·de
fender rieste recinto a sua. ell3ição, não é tam
bem diplomado, porque o seu .dipl~~a nM está 
de conformidade cüm o que fo1 dec1d1do na ca
mat·a : o diploz;t~ foi-lhe. c~nferido por um juiz 

' nos arvoramos em ,um tribunal para. com todo o 
rigor julgarmos de uma questão entre ,partes, 
devemo~ ara. bem decidir ouvir a um a -
tto contendor. (3[ -uitos,apo iaclos .) 

O · Sr.. BEzERRA CAVALCANTI: - Os prece-

aV: Ex:. 

ORDEM DO DIA 

dentes da sessão preparatoria devem servir Fica. adiada a votaÇão dos pareceres ns. 110, 
_apenas para as ses'5ões preparatorias. iH : e i12, e bem assim a ~leição d:J.S com-

O SR. PRESIDENTE : -Não posso deixar de missões. 
manter a decisão que já. dei. Continúa a discussão do parecei" n. i09 que 

Si o regimento pódc ter alguma cous:L de reconhece deputado pelo 1° districto do Ceará 
a.nachronico, em face da nova lei eleitot·al. é o Dr. Frederico Borges. 

----~c~e~rt~a~m~e~n~t~eo__::n~a~)a~r,_.._t~e~c ~u~e f~~·e~c~o~nh~e~c~e~~o~s~si~b~i~li~-~~f-' -p:·.: resente á mesa, litb, apoiada. e posta 
dade da. existencia de duplicatas; mas esse conjunctamente em discussão com o p:a.recer 
anachronismo, si os nobres deputados querem a seguinte 
considerar tal aquella disposição do regimento, 

., · a. oes expre:;sas a 
camara, na. legislatura passada e nesta, defi.
rindo diplomá. sómente o documento assigna.do 
pelo juiz de direHo e, pelo . · · · 
de pax presidentes de mesas parochiaes. 

Si! porventura, o diploma do Sr. Portugal 
não se acha reve;;tido destes rec1uisitos,os nobres 
deputados deviam ter reclamado na occasião em 
que foi o parecer apresentado á consideração 
da casa. 

O Sn.. Jos:E lVlARIANxo:-V. Ex. não selem
bra de que o Sr. Frederico Borges pediu a 
palavra para reclamar, c não lhe foi )erm~t-

1 o. 
O Sa. PrJ:SIDENTE:-Mas V. Ex. vê que o 

Sr. Portugal ·tomou parte ém todas as scs.:ões 
prepara or1as ate a a ertut•a c a assem ~a 
geral. Pol' conscquencia, a camara., já pelo seu 
valo , jn peh auscncia de rechmaçõe.s dn
rante as sessões prepar:ltorias, considerou 
a.quolle senhor como <'ll.~rlida.to diplomado .. P(lr
tanto. o o ue se exige hoJ~ da. rn0sa por eq u1dade. 
qu~ eu bdm dese aria. sac:sfazer si · tivesse ~e 
guiar-me pelos mP.us "nicos impulso•, serra 
dar aos nossos tr.:tbalhos um caracter :mar
chico. 

Passa ou não u. nullida.de da eleição do Aca
ra.pe, estabelecida na rimeira. conclusão do 
vo o em separa o, seJa annullada toda a elei
ção, mandaudo-se proceder i nova no i«~·. dis
tricto do Ceara. 

Abril, 20-de 18S5.- Lom·enço de Albu~ 
que;·gue. 

O Sr •. ALVARO CA::.\IINHA:-Desd2 que V. Ex. 
não permitte,que entre na sala o legitimo de
putado, nós deixamos de discutir o parecer. 

Nioguem pedindo a palavra ó encerrada a 
.-:- a:diada a fO-

tas em nome do poder e:s::ccutivo, o Sr. presi
dente nomeia os Srs.Mart>s Guia,Padua Fleury! 
Antonio Pinto, Bezerra Cavalcanti, Ferreira de 
Moura, para receber e acompanhar S . Ex. 
ao recinto. 

Recebido o Sr. ministro da marinha com as 
formalidades do estylo toma assento á direita do 
Sr: presi lente e lê as seguintes : 

PROPOSTAS 
O Sr.. ALVARO CA:'>ITNHA:.:...o Sr. Ft·ederico . . . 

· Borges tem hoje. além de seu direito de .candi- .A_ugustos e chgm~s1mos Srs.representant~s da 
dato elôto o parecer da commissão oue e a s :u 1 naça.o. 

' J I • l • 1 • fa. vor. As desp~-,zas effectuadas e a ti! lOJ e con 1ec1-
0 Srt. P.rtESIDENTE:-Jú. me foi feito igual das na Contadoria da Marinha pelas differentr>s 

pediào 3. r~>spcüo de outr:'t eleição ta.mbe~ da rubi·icas do orçamento de 1883-:1884 só-

O Sn.. PREBIDE~'TE:-Assim, sinto dizer aos 
nobres deputados que não posso :1lterar a mi
nha decisão. 

Não havendo numero para votar-se os pare
ceres, continü.a a. discussão do parecer .n. 109. 

Comparadas estas . despezas 
com os creditos concedidos 
p:mt as differente~ rubricas 
pelas leis ns. 3141 de 30 de 

460:006$554 

H. 7i\J:334$500 
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Outubro de iS82 e 3231. de 
3 de Setembro de 1884~ ... 

Resulta o 'saldo de ....•..... 

' ' ' peza de cada verba com o 
credito respectivo, verifi
cou-se a existencia. de so-
bras na importancia de .. . 

E de dcficit.~~na de ..... ~ .. . 
As sobras são nas seguintes 

yerbas: 

§ Lo Secretaria. de Estado .. . 
§ 2. o Conselho Na vnl. ..... . 
§ 3.o Quartel General·; .••... 
§ 4.o Conselho Su1Hemo ..•. . 
§ 5. o Contadoria: . ... . ...... . 
8 . . ........ . 
§ 7.o Auditorb .. -.......... . 
§ 1~v C~rpo de imperiaes ma

l 

§ ii<> Companhia de invali-
das . . ... . ............ .. . 

§ 120 A1·sena.cs ........... _. 
8 ap1 anns ( or o .. 
§ 14° For~a naval. ........ . 
§ !?)o Navios des;;rruados . . . . 
§ 16° Hospitaes ........... . 
§ 17° Pharôes •............. 
§ 19() Reform<'.dos ......••.. 
§ 20·) Obras .. · ............. . 
d 21o Hydrog-rn.phia . . . .. .• . 

Etapas ...•.••• : . .•... 
Armamento .......... . 

Fretes, e te .......... . 

· ' . 1 § S, Corpo da. armada .•••. 
:i2.29Li:455Mi5 · § 25. Munições na\•aes ..... 
_____ .:__ § 27. Combustível ...•.•. ,.: 

13:82688(14 
38:086$382 
6:558$244 
4:540$259 ·: 57i: iZ0$915 § 29. Eventiiaes . ~ .•• : ....• 

93: i' $740 

O dqficit do § 8·) · cot·po ~a árm\l.da, etc:, 

71: ~::. 6 4 . - . 
9'"'·9ih-C49 mento das vag~ts a proporçao que se ram da.ndo .) · ·,.' l de aecordo com. a lei n. 3111 de 23 de Se tem-

, bro de 1882 • . embora reduzido de 240:000$000 a 
· 200:000$000 ó:abatimento. que sofft·eu a verba 

2: 874:';875 contando-s;e então com as vagas éxistentes no 
:~70$,195- q lWdro dos 2·' tenentf's e com a demora rias 

1:209. 2!)2 promoções ; accrescendo que o corpo de ma
•1 : 3S7S58:~ ch:uist:1s, quasi sempre incompleto, a-cha-se· 

5i~042 :1ctualmente com o seu estudo effectivo , o 
'~:-'I ~. ···l· . • 
404$Si4 

2:850,;:;2i6 
75:205~019 

""·"·-' 85 ::380:3621 
4:1888255 

18:1428374 
Q:5\J9~505 

16:576$7t!2 
3:85:?S002 
712~08 

,i: 822:SOOO 
i43:8G-t::;no 

671 : 032:-::.tiG4 

verba. 
O do § 25-l\!unjções navaes-provém prin

ci almcnte da insutlicifncia d:1 < uantia votada, 
tanto assu:n quo no e-x:erc1cl0 e · 4-1 · o essa 
verb:.t teve o aug-mentoAe 70:000$000, ficando 
elcvadn.~~---450:000.~000 pm·a o.cqu~sição de 3r~ 

o - -
n.n.vios. at·tigos que, sendo na maior parte de 
procedencia cstrangeir:) .• ·ficam a.o Estado por 
p1·eços elevados em razão da haixa do cambio. 

O do § 27 -Combustivel-procede tambem de 
não set· u. somma votada sufficiente para. as des
p0z:ls em yista do maior consumo de carvão, 
tn.nto n. bordo elos navios, em. geral movidos 'a· 
vapor, como nos arscna.os, principalmente no 
da càrte em: :t;azão dos machinismos alli mon-

igu;,tl verb:1 no exercicio de '1884-1885 foram 
concedidos m.n.is 30:000sOOO. ficando assim ele
vado o t•espectivo creditõ a 350:0005000. 

Esta im lJOl'tancia~ como veclcs.s•.'l'l:l. m~t'ÍS . quo 
sutficiente par:t occorrer ao de{icit :::i o at·t:go 
25 da lei n. 2i92 de 20 de Outubro d0 187í não 
tive:::se prohibido que o governo fizesse tra.nsfe
rencia de sobras de umas para. outras ve1'ba.s~ 
como lhe havia sido concedid::t. pelo :.Ll't. ·1::: da 
lei n. Hi7 de <J de Setembro de 1Sô2. 

'ma mente, quanto ao deficit do§~~-' ven
tua.es- pNvém elle do movimento const~mte 
dos o!ficiaes da ::ll"mada e classes annexas o das 
praças, motivado pelas exigencias do serviço, 
fazendo assim avultar as despezas com pas
sagBns . 

P~ra :lttender, pois, n. r~sso deficit venho de 
ordem de Sua l\Iagestade o lmpl'radot· submettor 

Em vista, portanto~ da citada disposição tor- it vossa approvação M duas propostas juntas, 
na-se necessaria. &. concessã0 de credito na. iln- de um credito extra01•din trio c outt·o supple
jmportant·ia de 93:9-11$7-~\) para ser distJ•ibuic1o mentr~ t·, mt irnportan.~ia total de 9:.5:0ii$74fJ. 
pelas seg-uintes l~llbrica~ que s )Ão a-, i[llf' D.pre-· P~tço do Rio do .Janeiro em :.W de .Abril de 
sentam d~(ir:its: l ·1885.-.!oetquim R.a!Jil1ttnclfl <le L mnr.r.;·e. 

Proposta 

Art. 1. 0 E ' aberto· ao Ministerio dos Negocias da Marinha ~ · ).lara. !l.tteuder ás despezas os 
exer:!icio de - 4, o credito e~traordina.rio de 50:385$108, distt·lbuid<.> pelas seguinte 
verbas: 

8. " Corpo da Armada ..•...••...• )3:826$864 
27. Combustível. . . . . . • . . . . . . . . . . :35 : 558$244 

Art. 2 .0 Pat•a oceor1·er :i. clespeza decretada no artigo antecedente, fica o Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda autor-izado a providencial', com meios de que 
dispõe o . orçamento de 1883-1884. 

Jaoqui_;n Raymundo 'elo La.1ít'!1"e •. 
~-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1500- PÃjgina 18 de 128 

Sessão em 20 de AJJtil de 1885 437 

EX.ERCICIO DE i883-i884 

li!INISTERIO DA 1\!.A.RINlL\. 

DemonsÚ·açi'ío do estado da 1·ubrica -Corpo ·da Annada ·e c~asses annexas
. no exercicio acima 

Credito. Lei n. 3i4i de 30 de 
Outubro de 1882 ..........•.. · 

DESPEZA 

Pelo Thesouro Naêional, segun
do os processos remettidos por 
esta repartição, atéa presente 
data, a .saber : 

Impressao e encadernação ....•. 
Consigna~ão para asseio da casa. 
Expediente .••...•..•.•........ 

Pela Pagadori!. da Marinha., até 
Dezembro de i8g4, a saber : 

1:~. classe 

Almirante ..••..•.•.•.•.•...•. 
Vice-almirantes .....•..•.•.•.• 
Ch.efes de esquadra ...•.. _ •••.•.• 
Chefes de di visão .. . .......... . 
Capitães de mar e guerra .•.•..• 
Capitães de fragata.,; ...•.•...• 
Capitães-tenentes .•....•...•.. • 
i os tenentes . . ............... . . . 
z os tenentes ...•.••.••••.•.•..• 

C 011t1Janhia ~os f}tW?"das-

Guardas-marinha ..•.....•.•... 
Aspirantes ...•..... ..•. .. . .... 

Classes anncxas 

Corpo de .Saude 

Cirurgião-mó!", soldo .• 2:400.~000 
Gratificação... . . • .. .. 4: 800$000 
Cirurgião de esquadra ......... . 
Cirurgiões de di,risão .......... . 
1 o~< cirurgiões ....... •. ........ 
21)~ ditos . .. •.•.... • .•... . ..... 
1os ph:\rmaccuticos ...•... .. .... 
2os ditos .... . ... -......... ~ ... :-

Ch<;fe do corpo, soldo. 1:946$666 
Gratificação ..... . ... 3:~99$996 

Amanuense, ordenado 1: 333~332 
Gratülcação .•. ... ... 666$660 

Officiae! de fazenda. de 1a. classe. _ 
Ditos de 2:1. .. " ••.••••..•.•• . -;:.. ••. 
Ditos de 3< ............... , · .. 

i7:923$8i8 
2:626$400 

7:200:!;;000 
3:840$000 
6: 131$'258 
8: 404.<;;350 

14:609$959 
1:514$193 
2:979$916 ------
5:946$662 

35$500 
671$200 
32$000 

. 6:000:3000 
9:600$000 

10:800$000 
i8:786$538 
28:708$408 
41:698$135 
63:479$051 

!21:686$762 
73:640$097 

20:550$21 

44:679$676 

1:999$'992 

13:444$661 
i6:805$769 
18:697$969 .. 56:895$053 ---..-. - , . 

u-28:876$000 

738$700 
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Córpo de lff achirtistas 

Machin ista de 1 :~. classe. . . . . . . . . : 
Ditos de 2a. ...•.... ~ -~~ .••..... .-. 

_-Ditos de 3:~. ......•....•....... : 

32: 285$77:3 
41:7:13$360 ' 
49:371$382 

Ditos de 4a ••••••••••••••..•••• 33:804~'282 157:175$297-

Co1·po de Otficiaes Um·inhei,·os 

Me:.tres de f a classe ...•........ 
Ditos de 2'-•. . ..•..... . . ~ .....• 
Guardiães .................... . 

lff aü31·ial 

Despeiàs míudas do Corpo de Fa· 
zen da .•...............•...•. 

Expediente para o dito corpo .... 

Pela delegacia do Thesouro em 
Londres, até Novembro de 1884, 
a sabe-r: 

Chefe de esquadra ............ . 
Capitão de mar e guerra. •••..•.. 
Capitão de fragata. ... , ..•• . •... 
f 0 tenente ..•...•..........•••. 
2° tenente .... ............... . 

Pelo Rio da Prata. até No
vembro de 1884, a sab.er: · 

Chefe do divisão ............. .. 
Capitães de fragata ............ . 
Capitães tenentes .•..•••...... 
f os tenentes ..•.•. . ..•..•...... 
2os tenentes: .. . .............. . 

C ompanltia dos [Jilm·das
'liUtrinlu~ 

Guarda-marinha .••.. . ...•..... 

C 01-po de sm,de 
')~ . - . ~ 
- c1rurguto ......•....•.. . ••.. 

Çm-po de fazenda 

Official de fazenda de classe 

Col'j.JO de machi;Iist as 

1\:Iach:iriista de i :~. classe ...••. .. . 
Dito de 2"- . •• .••.•..•.•.... . .. 
Di to de 3:1 .•• • •••••.•.••• _ ••• . . 
Dito de 4a..... . . . • . •...•••.... 

C Oi'']JO dt o fticiaes nl.à1·ii1.-hê~'·os 

Mestre de 2a. classe ............ . 
: Guardião •..••..•..•.. :-•• . • .• . . 

Pelo Alto Uruguay, até Se
embro de 1884, a saber: 

5:612$1i9 
- 6:580$632 
16:070$750 

797$030 
i96$ô00 ------

315:;;778 
1:142$022 
2::399S220 
1 :722;}J92 

------- . 

329$142 
771$929 

Capitão tenente .............. . 
_f os tenentes .• ••.•. •••.•...• , •.. 
2°5 tenentes ...••. · ..••.••. ; .... ·. :. 

903$630 682:957$026 -----

3:600$000 
2 :600$000 

960.~000 
S:SOO~ao · 

490$000 10:950~000 ---------

50i$OOu 

5flü'' ·:::8"6 
'· *./ -

342$148 

5:580$012 

1:10i$07i ------

3:491s9so 
7:641$571 

. 2::196$618 

17:741~764 
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.. Corpo de saude 

i 0 ' cirurgiões. • . . . . . • . . . .. • . .. 
2os pharmaceuticos ••.••••••••• 

Corpo . 

Official de fa.zenda de: 1a. classe .• 
· Dito -de 2a, .•• ; ..• ·-· ••. · •••••• -.·- .. 

Dito de 8ª ........... . ....... .. 

Corpo de n_tachinistas 

J\'IachinistfL õ _2a. classe ....•.. ~ . 
Dito de 3a. • ...... : . ......... .. 
Dito de 4a.. ~ •...•..•..•........ 

. -
Corpo de o tficiaes marinheiros 

Mestre de 2ª' classe .•.•. ....•• •• 
Guardião . ~ . . . . . . . . . • . . ......•. 

Pela. flotilha de :Mato Grosso e 
Ladario até Setembro de 1884, a 
saber: 

Capitão de mar e guerra •... . .•• 
Capitães de fragata. .. . ........ . 
Capitão tenente ............. .. 
f os tenentes .................. . 
2os · tenentes~- . ~ -•... _ ...•........ _. _ 

Corpo de saude 

2o eil .. u.rgião •. ...•. _. ·-· . • -~ ..... ·. 

c orpod :ae . fazenda 

Offi ciai de fazenda de 211o classe •• 
Dit·o de 33. .. ...•..••.......... -~ 

Corpo de machinistt' s 

:Machlnista de 2a. classe •..•.•• • . 
Dito de 3a. ..•••..••••.••.. : •... 
Dito de 4a. •••••••••••••••••••• 

C011JO àe officiaes marinh'ei1·os 

Mestre de 1a. dasse .•.••. . · .•.•. 
Ditos de 23 •••••••••••••••••••• 

Guardiãas ......••.........•... 

.. 
Pelas provincias, segundo os 

documentos exist~ntés nesta re-
p:lrtição, a saber : • · 

fa classe 

. Chefes de divisão ............. . 
Cap1tães de mar e guerra ..... . 
C:~.pitães · de fri:lgll.ta • ••• •• .••.• 
Capitães-tenentes •.••.• _, .••.•.• 
1 os tenentes ..••.••.• , .••. -~ •••• 
2os tenentes .• _. · •• : •.••.••...•... ~ 

2:584$068 
705$6oo · 

442$046 
713!5826 
176:)400 ----..... --
9i8~900 

:: i: 846$457 
916$308 

650$500 
3Ci$762 

418$028 
28$800 

252$624 
868$493 
757$271. ---
649$35-1 

1:712$488 
1:008$403 

4:080!\;000 
4:315$~99 
9: 350.~000 . 

27: 090.s041 
46:055$994 
i3: 983$09ié. 

Companhia dos guard~S-:.'Jl'l.a_rinha 
.. . . 

' Guardas-mariD.ha· •.••••.•••••• } · 3:789$48~ 

3:681$665 

1:012$262 

2:4228550 
2:989.~703 
1:679~942 
8:i79~980 
3:382$0!4 

1:334$3(j7 

446$828 

1:878$388 

3:370$242 
-----

439 

22: 646$03() 

26:293$044 
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. Sessilo . eni 20 dé Abril de 1885 

Cirurgião de divisão. 3:9"20$000 
f os cirurgiões ... ~ .. H :668$86i 
zos ditos •.• · ....••.. 14:649$667, · 

. fos pharm:aceuticos. 1:132$000 
2os- ditos. . • . • • . . . .. 2: 396$000 

250$000 
3:419~210 
5:433$000 

Co1·po-de machinistas 

Machinistas de f:~. 
classe ........... 5:381$091 

Ditos de :2~........ 3:984$993 
Ditos de 3:~. .... . ... 11:929:$451 
Ditos de 4a. •. ~:..... 4:534$1i9 

C o1·po de o fficutes mari~thci~·os 

Mestres de i a. classe. 799$992 . 
Ditos de 2:~.. . , . , , . 3 · 280$228 
Guardiães . . . . . . . . . 4: 030$27õ 

33:i6ê$534 

9:102;;;210 

25:829$714 

8:110~496 185:473$567 

.... 

Addiciona-se o resto por pagar .• . 5: H0$620 190:584$187 

Despeza a annullar .•. . •..•.... 

De:ficit . . ........... . 

951:910$757 
9:207$893 942:702$864 

13:826$864 
i :1. sêcção da. Contadorh da Marinha em 9 de M:~.rço de 1.885 .-0 contador, F. J. Fe,·rei,·a . 

-0 ehefe de secção, Antonio é.e Babo Ribeira e. Souza lunia7·.-0 f,o eseripturario, Bento 
de Ca1"oa.Zho Sou:;a Junioi·. · · · . 

EXERCICIO · DE 1883-1884 

liiiNISTElUO DA li!ARUHrA 

Demonst1·aÇu:o do estdo da 1·ubrica-O' ombusti~el-no exercicio acima 

Credito. Lei n. 3141 de 30 de Outubro de 
1882 . ........... . ......................• 

Despe.; a 

Pelo Thesouro Nacional segundo os proces
sos remettidos até á presente data. 

A saber: 
Combustivel ..... .. •. -..... . •.... · ............. . . .. 

Addiciona-se: 
O que se resta a pagar, tendo em vista a im

portancia dos processos remettidos ao The-
souro • . . . e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pela. Pagadoria da Marinha, a.té Dezembro 
de 1884. 

A saber: 
Combustivel .•.•..•..... , . : . ......•..••.•••.• 
Pelo alto Uruguay, até Setembro de 1884. 

A saber: 
Lenha para flotilha . • ..• -...••.•...•...•.•.. 

Pela iiotilha de Matto Grosso, e Ladario, até 
:Setembro de !884. -

A saber: :;ê 
Comb usti vel . .•.•.• ~ .•.... •••.•. ~- ~: ......•....• 

300: 

251 : 245$440 

55:375$835 306:621$275 

2:445$200 

,3:027$100 

15:582.$130 

000 
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... Sessao em 20 de Abril de 1885 ·~• 
· Pelas pro~inêiás, s~gund;-- ~s Aocumentos 

existentes , nesta·· ·l'epartição; . 
A sabe!.": ' ' 

441 

- - ~- : cOI:n.btlstivcl._.-~ •••. • -••. --~ -~-· .. ~: -~ ~--·.- ·:.,. •·. ~ -~ ... . .. ~ 

26:Ú91$036 

.. 

. Despeza a ~nnnÜ~~r •••..... _ ..•• ·, .•.•...•••... · 

Deficit .. ·. ~ . • • • . : . : •. -~ .. 

354:666874:1 . 
. 18: 108$497 336:558$244' 

·-·. ----- _ . ....,._.__ 
36: 558$24-t . 

Primeira secção d:t Contadoria da: l\fa:rinha em 9 de Março de !885.-0 contador, F. J. 
Ferrein~.-0 chefe de secção, Antonio ele Babo Ribeiro de Sou::a Jtmior • ..;.;;o i<> eseri· 
_pt':lrario~ Bento de Ca~·valho Junior. . 

·' -
No ta compm·ati.Oa das quantias que {Oí·am dist1·ibuidas às pro'Dinéias abaix' declaradas 

para a rubrica-combustioel-e as desp·endidas atê o encer1amento do exercicio de 
1.883-1.884. 

-
o 

Distribu!da DESPEZ.'>. 

ll To~l Saldo De:fi.cit 
cred1tos Mlectlva Porpag~r 

----------.:-.-- ----------------- ----, _ 

Q.l!;.-tA~O~Q I;,<J.QH~-,.A- A·~~~~Q(l~ li n•<>'7"n<>a I~9.QH{'>"1A-

Alagoas •. : : : : : : : : : : : : : · 80Õ$o0o 
•. - .. .,. . . . . . . . . . . - ".1: ~·. '427$5ôó .. 

372$500 .......... 372~500 
Bahia, ............ · -'- .. ~ 

Ceará ............•.... 800$000 576$747 .......... 576$747 223$253 
Espirito Santo ......... 800$000 279$688 .......... 279$588 520$:312 
Ma.nnhão ~ .......... ~ ·. 8:000$000 3::338$400 3:338$400 4:661$600 . ........... 
Mato Grosso e Ladario •.. 10:000$000 15:582$130 15:582$130 5:5R2,)130 .......... . ......... 
Pernambuco ..... : ...•.. .. 

5:321$10! Pará ........•......... 10:000$000 5:321$101 .......... 4:678$899 
Parabyba •............ 800$000 825$736 .......... 825:::;736 . ........ . 25$730 
Pia.uliv i ·200~000 485~970 . . 485~970 714~030 
Paraná. ; .~ -......• . ... _ 1:400$000 261$820 .......... 261$820 r: 138$180 
Rio Grande do Sul e Alto 

Uruguay .•..•.• -..•. -. 10:000$000 4;cl90'•1QQ ........... 4 =~~2$~22 5:82~-~~~~ ,.., . ,., . . "" '""" _,.,. ;:, ·-
.ruu uTauue · uo · J.'iOrte ••• ovu;:,vvv. /VO:Z,lOU .......... I '':'~~'-' V~;;:)C4V 

S. Paulo ..... ~ ...• . ... 800$000 580$000 .......... 580$000 220$000 
Santa Catharina •....... 
Sergipe ....•......... . 1:000$000 168$147 . 168$147 831$853 . . . . . . . . . 

----- ------- ----- -------
54: 944$93ff' 45: 600$266 ... ....... 45:600$266 i9:3i9$:347 9:974$674 

Sa.ldo . . ...•.. · ... . .... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 9:344$673 

Primeira Secção .da Contadoria de Marinha, em 9 de Março de i885;-0 contador, F. J. 
Fer1·ei1·a.';_O chefe de secyão, Ant:n~io de Babo Ribeiro Souza . Junior.-0 f o escripturario, 
Bento de Ca1;valho Sou,::;a J1útio1·. 

Art. i. o E' a]:,erto ao Minis te rio dos N egocios da Marinha., . para attender ás-:despezas do 
e:x.ercicio de 1883...:..1884, o credito supplementar de 43:526$641, distribuido pelas seguintes 
verbas: · 

§ 25. Munições na-v'aes •••••.••••.•••• . •• 
§ 29. Eventuaes •.. .•.. _ ..•••. _ •. ~ .•• : . •.••.•• 

38:985$382 
4:540$259 

Art. 2.o Para occcrrer. à despeza ·:decretada. no artigo precedente, fica o Ministro e Se
~retario de Estado dos Negocios da Fazenda autorizado a providenciar com os , meios · de que 
dispõe o orçamento de 1883--_1884. ~ -: · 

Jqaqui-m .Raymundo ·de · Lamm·e : 

-
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Sessã.o em 20 de .Áhril de ·1885 
, .. ;' - --· 

EXERCICIO ··DE 1883 . . .:. f884 

!I!INISTERIO D,\. }t.A.lUNBA .. 

])emonstrapiZo do estado da 1·u7Jrica;--Jlun~çõesNa~aes ~no . 

. ·. Credito:;.;_ Ler ri. 3i41. de . 30 âe 
Outubro de 1882 •..•.. : .•.••.•. 

·. Peló Thesouro Na.~ional, seg-undo 
os processos remettidos até á 
presente data 

-:::: A s~ber: 

Alcatrão, pixe e breu ..•..•••••. 
Algodão em fio .•••.•..••..••••• 
Agulhas divGrs••s •..•.•.....•..• 
Alcatifa eccapachos ..•.....••... 
Algodão de Minas e morim •••... 
Arames .....•.....••.. . ...•• ·'· 
Almofadas di versas ...•....•••.• 
A.zejte e oleos para. luzes e ma-

chinas ........•...........•. 
Bandeiras :diversas e :fiammulas .• 
Borracha em lençol. .........•.. 
Brochas e pinceis .....• . ......• 
B3.ncos-carteiras ....•.....•.•.. 
Bancada de ferro . . ............ . 
Banheiras. de ferro e de cobre, 

gal v a n isttdas ................ . 
Cabos de linho. diversos ......•. 
Cortinas diversas .............. . 
Colchões ......• ." .. ......• · ..•.•.. 
Corrêas diversas •....•.•......•• 
Cera e stearina em velas.-.•..•.. 
Castiçâes de bala;açó •........••. 
Cor·rentes e chapas de ferro ..... . 
Dedaes de re-puxo e navalhas_ de 

marinheiro .. ~ : .•... _ ...•. ~ •. 
: Encerados, oleados e esteiras ..•• 

Estopas- ........•....•...••.••. . 
Escovas inglezas .........•..•.• 
Espelhos e escarradeiras .•..•••.• 
Espírito de vinho ..........•.... 
Fio de velas .........• ~ •.••.•.•• 
Fogão e forja portatil ..•. · . . •.•. 
Graxa. do Rio-Grande •. . .•..••••• 
Gaxetas •.. . ....... . ...•.•...•• 
lnstruDlt>ntos nauticos, fabrico e 

·.~ concertos_ .....••....••.•••.• 
Instrumentos de musica .....•.• , 
Keroaene .• . ....•.•. . ...•.•...• 
Lonas e brins ...... : .......... . 
Lante:naa diversas e pharóes pa.ra. 

nav1os ..... . ................ . 
Lix.as ... · ....... · •..... : .. . ....• 
Lampeões, .globos de vidro, depo-

sitO$ e cupolas .... . .... -· ..•• 
- Louç~ agatna, trens de cozinha e 

mesa .... · .. ........................ . 
Morrão .....••.. : • ... . ..•....•. 
Malh.os de p:\u e p:l.s de ferro ...• 
eleo de colza .............•..•.. 
Oleos, tintas diversas e vernizes . . 
Pára-raios . . ...•.. . .•••.• . : . ~ .• 
Piassa v a • . •.. ·· ••••.•••••••••.•• 
Pés de bronze .. ' .........•..•••• 
Polea..mes diversos ••••........ : .• 

4:190$700 
1:679$096 

283$900 
1:824$~60 

767$900 . 
. .413$253 
-600$000 

13:06Ss295 
3:589$000 .. 
9:464$281-
2:851:!:;770 

400$000· 
200$000 

887$898 
67:443$980 

810$000 
i:88i$200 

916$650 
1:575$150 

240$000 
3:381$040 

336$725 
1:924$684 

10:517$800 
288$300 
184S10.0 
317$520 

1.~948$894 
675$000 

5:302$760 
3:669$300 

7:136$300 
5Gt$000 . 

1:059$500 
21:388$540 

3:911$842 
1:165$860. 

484$000 

12:475$655 
:· 450$000 : 

' i:325$9ô5 
7:344:':580 
38:962~842 

1.:150$000 
629~-50 
454$672 ; 
452$:300 
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. Remos de faia, croques G. forquetas 
Rebollo com caixa ... ~ .••••.•.•. 
Raspas de-ferró, rodizi()s dê metal 

e sàpatHhos-de fer1'o ..•...• : . . 
Resposteiros de panno .••.•...••. 
. 8aoão .•..•. ~ .....•.. ·.; .....••.. 
Saccos-_de conducção .•...•..•.•. 
Sóla ' .. ~-- ...•..... ·; ........... . 

<Sebo era velas e em pãÔ • ~ ..... , 
Tubos de lona, linho e borraêha.. 
Tijolos de fogo e ing-lezes ...... . 
Vaf:ilha.m.;s divei·sos ..• ; ......•• 
Vassouras. -..•...... : .. ~ ....... . 
Vidros sortidos •••.......•....•. 
·Vigi::i.s . .•.•.•......•......•..•. 

Addiciona-se o que se resta pa
gar, tendo em vista a. impor-
tancia dos processos remettidos 
ao Thesouro ...........••.... 

Pela pa.gadoria da marinha até 
Dezembro de 1884, a saber: · 

Com o supprimento dos navios 
que transitaram por Santa Oa
tharina, Ang-ra c Cabo Frio: 

Azeite e oleo para luzes e roa-
chinas ............•..••....... 

Brochas e pincéis.-••.•...... ~ .. 
Cabos de linho diversos ...... • •. 
Capachos~ . . ,_ .......•.•...•..... 
Colchões ... ;'. ~ ..... . . . ·: . .....•.. 
Estopa>: • . . ••.•...• 

~ Ferragens diversas. _ .•. , .•.....• 
Graxa do Rio Grande . . ..•.....• 
Latão em cliap;~s ....•.•.•.•.•.• 

· Lixa . ..•... .. ..............•.. 
Lona .. ........ . .......... .. ....... . 
Oleo, tintas e vernizes ...•...... 
Poleamcs diversos ...•..•.•..... 
Piassa v a .•.•.... ....•.•.•.•..•• 
Retràto de Sua Magesta.de o Im-

perador ..... ~ ..........•... · .. 
Sabão .....•.•.•..•.. •.. .••..• . . 
Só la .................•...•..•.• 
Stea.l'ina em velas c archotes •..• 
Tijolos de fogo e inglezes .....•. 
Trem do cozinha ..... ... ...... . 
Vasilhame •.•...•........•...•. 

Com a. acquisição feita por in
termedio do agente comprador 
de _ diYersos nrtigoi; de - Mu-
níções . ua v aos -. ~ . ......... . 

Pela delegacia do Thesouro em 
Londres até Novembro de 1884, 
:a. saber: 

-· 
Custo,- f~ete e seguro de lanter

nas de signaes ••.••.•.• ~ • ~- . ... 
Idem, idem-.idem de ancoras do 

. _systema. Mar ti~ .. ~ .. . · ·:• ~ ..... , 

. 13:394~770 
1:148$540 

-- - -- ·- ·. -- -

842$400 
570sOOO' 

f:837$080 . 
i:409$250 
.• 405$100 

2:561$615 
. 3:255$707 
. i:259:1;050 
3:561$300 
1.: 250.·~800 
1:045$61i 
1:091s4so 

3:465$600 
56$<100 

7568480 
. 788000 
"487$500 
?79$000 
199$060 
315S200 

12$000 
10$000 

385$200 
958$400 
286~600 
46$800 

235$000 
39$200 
112~000 
501$000 

463200 
ii2$S40 
12$000 

:.:- -;:. 

-27 4: 225$2i 1 

-_ 14:036$41 288: 261$68:: 

8:395$080 

14: 884.~042 23:279$122 

-1: 309$631-

ci:OSS$851 ~: 2;398$482 · _ 

443 
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Pelo Rio da Prata até Novem
bro de 1884, a ss.ber: 

- Arames.-••••• ; • •.•. -.-. -.• -.. .-; . --••• • 
Alcatifa e capachos .••..•.•.••• 
Busca-vidás .. ~ .......... . ..... . 
Cabos de •linho diversos ..... : ..•. 
Cail:as de tarrachas .........••• 
Cortinas diversas ..•... , ...••••• 
Cimento ..•. .. ....•........•.•• 
Escovas para tubos~ ....••.• ~ .•. 
Encerados, oleados' e esteiras .•.• 
Ferragens diversas ...•...•.•••• 
Forquetas ...•••.•...•.. -.... -..••• 
Instrumentos nauticos . • ...•.•••• 
Vmas e brins .••..•...•.. -••.••• 
Lampeão .. ;· ..•................• 
1\.Iorrão •.....•.•••...••.•.••.••• 
Oleo, ti nt<lS e vernizes ......•... 
Para..;r'aios ..•.••...•..••.•••. • • 
Pole:lme ..... _ ....•.•....•.••.• 
Sa pa.tilhos ..... • •....•.......•• 
Trens de mesa e cozinha ...••..• 
Tubos de borracha e lona ...•.... 
Vastlhame ......... ... . ; .•.•... 

Pelo )dto Uruguay até Se-
tembro dé 188-!, a saber: 

Almof;;.das . ..... . .•. . .....••..• 
Arames . . .. . .............•..... 
Algodão e mo rim ...... . .. . ...•. 
Azeite doce para luzes e machi-

nns ... .......... . . . ......... . 
Alcatrão, pixe e b:eu . .... . •...• 
Broch<~s e pinceis sortidos ..•.•. • 
Chumbo em lençol. ........•.•.. 
Cabos de linho diversos ...•..... -
Cera em plu e stearina. .•... • •... 
Espírito de vinho ......... .. ... . 
Eneet·rados e oleados . . ... .. .••.• 
Ferragens diversas ....•.. . .•.. . 
Graxa ..... . . : ........... .. ...• 
K «rosene ..................• .• • 
Lampeão . ...................•. 
Lonas e brins ........•...•..... 
Missagras . ..........• .. . . ....• 
Lixa ..... .. . . .... . ...... . . . ... . . 
Piassava. . . ........ . .. .. . . ..•• • 
Remos de faü .. .• . • ..•.......•• 
Sabão . • •.. · . ....... . ..... . •.•.• 
Sóln . .. . . -. .• -. . ........ . •. . •.•• 
Sebo em Yelas ......... . .. '; ..• • • 
Tr,~m de mesa e cozinha .. •.•...• 

:• Tintas. oleo e vernizes . . ... • .• .• 
Tijolos inglezes ..... . ....... . .. 
Vasilhame . ... . •...... . .. . . . •.• . 

Pela flotilha de 1\-Iato-Grosso 
e ü .dario a.te Seten.bro de 1884. 
a saber: 
Azeite doce para luzes e machi-
. nas . ...••....... . ..•........• 

. Alcatrão, pixe e breu .... . .. . ~ .• 
Brochas sortidas . •..• . . . .....• • 
Borracha em lençol. .. • . .•. .•. ~ . • 
Bandeiras di versas . ... . ... . .. .• 
Cêra. e s te:trina. .. ; ; . . . • . · •.... • ~. 
qabosde linho diversos .... : •. -~ ·-

~' 
~--. 

. 20:!;400 -
. 215$000 

6$000 
436$100 
480$000 
727~820 ' 
125$300 
60~000 

~; -155B900 
163$200 
110$000 
232$600 

1:306;5512 
: 34,S400 
. 114.5.;750 

368$200 
297$600 ' . 

1:234SU00 
325$600 
210$000 
218S000 
'73$000 : 6:914$382 
---

295SOOO 
29$120 

261$800 ' 

1:678~092 
260$500 
182$-300 
122$050 
637$800 
3GD;:;ôOO 
574$500 
79$000 

c.:J05$200 
:352;S080 
217:;;740 
30$000 

233$000 
5i;;.:~:oo 

206$800 
155.:000 
Ho .. .;;-too 
284$800 
236~000 
120.$000 
582~100 

3:2018432 
212~47 
134$000 11:602$361 

2:128$700 
39.~000 

151$916 
130Sú00 
:~87$5~)(1 
101;;;780 

· . .. . - ~ 2':'845$805-.· 
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Sessão 20 de Abrir 'de l8s5 

E á topas ••••......... : ;· ••. ~ ..... 
Ferragens diversas .•...•...•... 

:-Lanternas_ .....•....... .- .-....... :··. 
' Lonas· e hrins .. :.- . . . . . • ..•. 

Oleo, tintas e vernizes~-· ....•... 
·=Pia~sava .•.•........•.. -. ........ . 
1-{emos de faia ........•.•....•.. 
$abã:o ••• u .......... : • • •••• - •••• 

Tapete;:. e encerados ..•...••.•..• 
Tijolos i nglezes •.....•.•....... 
Trem de mesa e de cozinha .....• 

:~ Vidros sortiJos.. . . . ... . . . . . . . . . . . ·.--
Vasilhame .......•.•............ 

Pelas provincias, segundo os 
documentos existentes nesta. re-
pa.rti~.ão, a saber : · 

Azeite doce para luzes e machinas •.. 
.l\..rame~ . ......••. · • • .•.•. ,. ..•..... 
Algodã:o e mori ns ....••..•.....••.. 
Agulhas Je lona e brim ........... , 
Alcatl'ão. pixe e breu .....•........ 
An<·orote · 
Bandeiras~ â.i;~r·s~·. ·.::: :::::::::::: 
Brochas sortidas ..... , , ........... . 

9:022.~828 
·'115$:320 
t52$714 
17::;915 

497$980 
11$200 

Borracha em pão~ .•....•.. , •••.... 
Cêra e stearip.a •........•...•. "' ... 
Chumbo em lençol e cobre em verga-

. lhão · · · ·· 4-G"'·361 ••••••••••••••• ·• • • • • • • • .. • :) !:;i 
· Cabos de l'nho a· e s 1-·'>5'""'·641

• · r .. 1 v r o c;. • • • • • • • • • • • • 1 • _ , !::i v 
Estopa~ · i ·-99$··[.11'10 • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • I- vV 

Escovas ingleza.s. ~-.. ~............. 135:$800 
Ferragensdiversas ........•..... ~ ~. : :3: 95:.$'937 

' Graxa 2 ·4f·t0"=1~1 • • • • • • • • • • • • • , • •••• , ••.••• , • . • v 'li' I 
Gatos e sapatilhas de ferro.. . . . . • . . . 348$220 
I" r . - 6"-"'i~6 \e osene. . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . ...o:;; v 

Ltxa ; ; . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :325.'$8-fO 
Lanternas .............. · ........ ; . 375$890 
Lon:1.s e brins ...... · .............. 11 :9S4$ôi1 
L?..mpeões, vidros e depositas ... ~.... 53~$9RO 
Móveis. • . .. . • .. .. . .. . .. • .. .. .. .. . 785$850 
Oculo de alcance.................. 40$000 
Olea los e tapetes .•.•..•.•••... ; . . . 348$9:!0 
Piassava. e vassout·as............... 656$839 
Poleame .... ,........ ... . .. .. . . . .. . . 195$000 
Remos d_e faia, croques e for,luetas.. 2:904$3613. 
Sacco!! de conducção.. . . . . . . . . . . . . . 183$400 
Sabão. .. .. • • . .. . • .. .. .. .. .. .. • .. . 1:428$18-1 
Sõla... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 394;S742 
Salvn.-vidas....................... 211$160 
Tijolos inglezes e de fogo.. . • . • . . . • 345$200 
Tintas, oJeos c vernize) ............ 18:025$878 
Tt·ens de mesa e cozinh.u, . ......... .. 1:655$ii0 
n "ih . 1 3Q3 ·p~ v ast ame • • . • • • . • . • • • . • • • • • • • . . • . : -.~~r:. 

--~--

Addicióna-ss o resto :J. pagar •.•.... · ; c 

Despcza. a annullar" ............... . 

De ficit • ~, .• . .•. • ..••.•.. -~ . ·~ .••••.• 

:1:295$598 
i61$800 

·. 597$200 
71$060 
28$800 

'29$960 
109$200 
59$000 
33$000 : 9: 676$625 ___ , ---

81: ·141$870 

5:519$41? 86:661$286 ------ -----
428:793$94:1 
. 9:807$559 418:986$382 

38: 986$382" 

Pri;nei~..:'L secção da Contadoria da Marinha, em 9 de Março de 188p.- o· contador. F. _J. 
Fc,-reh·n.;_O -chBfe de eecção, A.ntonio de Sal; 1 Ribei1'o e Sou.:ra Junior.- O 1° escripturar10, 
Bento de Ccwvalho Sou.:ra Junior. . . . . - ' . - :· -~ ' . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1500- PÃjgina 27 de 128 

SéssãÓ eril-20 &~ Abril d.e -1885 

Nota com1xo·ativa àa~<> quantias que {o1·am, dist~·ibuidas às p1·ovincias abaÍXo d_ecla1·adas, 
JJW'a a 1·uln·ic« -E_"'ent,1-'aes- e as de::pe1tdidas ate o e'tcer1·amento do exercício de 
1883-1.884. -' 

"' 

-- --

·v1str10u1aa DESPEZ.-\. 
Q 

._.._ Total Saldo Deficit 
creditas Etfectiva Por pagar 

' ---------- -- --------- ----- ----- --
.-\mazonas. ~ ..•. . ...... 549.~500 -10§00 . .......... 49.~00 500$000 
.Alagóas . . ...........•. 400$000 113$400 ........... 1138•!00 286$600 
Bahia . ... . ..• .. ....•.• 2:500.SOOO 1:734$286 765$714 2:500$000 .......... 
Ce9.rá .. . ; .....•.•.•• :. 300$000 21~250 .. ........ 218250 278::.750.; 
Espirito-Santo ...•.•... c 200:;;000 32~:300 ·p i-300 167~700 ... .... .... •. -!5· -
Maranhão .•.... . .. • •.. 500$000 210$780 .......... 210:;780 289$220 
.Mato-Grosso e Ladario •. . 500$00U 1:0(,8$300 .......... 1.: 068.~300 • .j : ,!(;~~-.: 1 ; 568$300 
D . ..... .--. ... 1-..A. "'.:::.r",.,.""" 'H '··;,~- ::u ·':-~-....... ~ I.A.VV • • e e e • e • • e e 

2:719$712 
. .., . . . . . 

Pará . . . .. ~ . .•......... 2:83i$25J .. ........... 2:837$"254 . .......... .. :l.ii$542 
Parahyba .. ....... ... . G00~0001 1158000 . .... ..... H5:;ooo 4855000 
Piauhv. 400$000\ :39ô.:;ooo . 

300$000 4$000 .. . . .. . . . . . . . . . . , ... .... ... 
Paranti. ......•. · ..•... . 300.)000! 3o;)UOO ........... 0::>:jUUO ~6~$000 

Rio· Graz:J.de : do Sul e 
Alto Uruguay •... ; • .. 2:567$500 3:115~:380 .......... 3:115$:i80 ... ~QQ;~~r. 547$880 

n· ro " -, ;::~ "::(\(\ ',(\{lfl <:!~A '~ A()f\ ·~-. .! -··AI)/) 
_.. ... V VlíLUUv UV l'Ul-W, , ·,, vvv,?VV '-' "'65-(ooo ... " ....... ~ •. _ ,~- • v 

S. Paulo ...........•.. 300$000 . . .. ... ... 65$000 235$000 
Santa. Catharina . . . .. . . . 2:20~i$041 1:044:5ô05 2ôi837ô 2:206;::.;041 ... . ..... 
Sergipe . .• ............. 500.)000 446,)635 . .. ....... 44Gsõ35 53$365 

----- ----- ----- ----- ----- -----
16:542$753 12: 590.)4:37 1 :02í$090 i3:6i7$-527 4.158$948 1:233:)722 

---------
Saldo . ·-· . . .. . . . ....... • .. .......... . . . . . -..... . ......... 2:~25$226 

ia Secção da Contadori8. de :Marinha, 9 de Março de 188~.- O co:1tador, F. j. Fe·r~ ·-
1'P.i1·a;-Q chefe de sec~ão, An.tonio de B abo R:'beiro e Sou:;ct Jtt;lioi· . - f•> escriptura.r10, -
Ben to de Car'IJalho S ott:ía J unio1·. · -

EXSR.CIOIO DE 188'3- iBS4 . 

Ml~ISTERIO DA MARl::\''R'A 

1Jem o1MtJ·açiiÓ do estado da 't'Ubrica - evcntt~aes - do cxc;·cicio acimct 

Credito. L·ú n. :3141 d/) :30 de 
Outubro de 1882 . ... .. . . ... .• 

Despe:,a 

Pelo Thesouro Nacional segundo 
os proce55sos remetti los por esta 
repartição atê a pr;~sento data 
A sn.ber: 

Pass:tgens de officiaes e pt·aças •. 
Teleg.rammas .. . .... . .. .. ... . . . 

. Quarentenas . . . . .....••. . ...•. 
Etap:l. paga a uma praça ... . ... . 
Ves tuarios para sentenciados .. . 

Pela p-agadoria d~ marinha ate 
Dezembro de 1884 

A saber: 
Gratificação por serviços extraor., 

dinar ios > .... ... .......... . . 
Passa.gens de officiacs e praças . . 
Aju.das de custo~ • . ...... . ...... 

_ De~p2z~~ não previstas .... ....• 

02 : 825$3:38 
480$030 
214$290 . 

27:";930 
242:::;100 • 

-17: 668$226' 
1:5:30$588 
8:220$000 

20:1:38$492 

140:000$000 

63:789$708 

47: 607 ~306 . 
-~ 
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Sessuo ení' 20 de A.hril de ·1885 

Pela delegdcia do_Thesouro-em 
Londres ate Novembro de 1884 

- · "A sa'Qer: 

Gratificações por . serviços . e:3:tra-
ordi.D:ti.r io~r. . • . . • . . • • • • . . . • • . • 

Passagens de -officiaes e praças .• 
E~pociencias de u~ canhão ....• 

Pelo Rio da Prata, até Novem- . 
bro de 1884 ~ 

A saber~ 

. Gratificações por serviços exi:ra-
ordinarios ................. . 

Passagens de o:fficiaes e praças~. 
Ajudas de custo .............. . 
Não previstas .... . ........... . 

Pelo Alto · Uroguay, até Se-
tembro de 1.884 

A stt.ber: 

Passagens de offi.ciaes e praças .• 
Ajudas de custo., ............. . 
Não previ:Stas . . .... . .......•.. 

Pel::t flotilha de Mato Grosso, 
até Setembro de 1884 

A saber: 

Restituição feita por _ e~ta v~~ba à 
Pascal Via, em virtude do aviso 
de' 23 : de Julho de 188:3, pro
veniente dl). multa que lhe . 
foi rel~vsda., por n.ão te-r sido 
escripturada pelo Arsenal dó - · · 
Lo.dario como renda geral. ... 

. Passagens de officiaes e praças •• 

Polas provincias, segundo os 
doeu.mentos e-s.:istentes nesta re
partição 

A saber: 

Gratificações por serviços extra-
ordinatios · .. • ..• .. .•• • , ....• 

Pass-agens de officia.e~ e .praças. 
Ajudas de cu::; to . . .. . ........... -
Aluguel da casa para. resídencia. 

do :1 dministl'ador ·da barra do 
Rio Gl'nn:.le do Sul. ..... . ..•• 

· Idem, idem do capitão do porto 
da Parahyba . •..... . .•. . ..•• 

Reboques dos navios JJi oema e 
Felipp~ Camcmi:o de Manáos 
ao Para ........ ~ ............ ,. 

Telegra.mmas ...•.....•.•.•..•• . 
. Não pr~vistas ....••• . .. · ~ •. .. .•• 

Addiciona-se : 
O resto por paga:r .•••••.•••. . ~ . · 

8:118$4:49 
1: 160~889 

42$46G 
4:0588800 
- 456$000 

3$058 ------

3:192$347 
3:442$670 

350$000 

245$000 

50$000 

i:600$000 
50$i80 

. 334$000 

1.:527~380 
674$000 
56$500 

1:0005000 
68$300~ 

9:264$797 

1:027$090 

447 

i7:i50$629 

4:560$324 

2:257$880 

1:068$300 

i0:291$88i _ ---- ------~ 

Despeza a annullar ......... . . . 
147:326$034 
2:785$77~ 144:540$259 

~ · ,· ---- . 

De fi_cit • .•• ~ ••• ' ••• __ • ~,·_ • · •••• • ... ~ .... 4:540$259 
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448 ·sessüo. ent. 20 .9e Abrir de' 1885 

Recapitv.Zaçcto da despe:;a etfecti1Ja 

Gratificações por serviÇos e:s:tra.-
ordinas ..•.•.• .•.. .- •. -.•..•...• 

Passagensde officia.és- e praças. 
Ajudas ~ae custo·. : •.•..•.•.... 
Despezas não preVlstas .•..•...• 

Resto por pagar .•.•.. c •••• 

29:374$330 
81:621$525 
9:700$000 . 

25:G03$089 145:298$944-

i:027$090 147:3263034 

Primeira s0cção da. Contadoria da. Marl:r!ha. em 9 d ~ Ma.t·ço de 1885.- O contador •. F. 
J. Fe;-;-eiJ"a.-0 chefe de secçãó, Antonio de Bc~bo Ribeiro(: Sou:à· Junior.- O fo escnptu
rario, Bento de Can;allw Sou::a Jttnio1·._ 

DEl\IO~STR..\.ÇÃO DO ESTADO DAS vERBAS DO EXER
. CICIO DE 1883-1884 

R1o de .Janeiro.- Contadoria da Mn.rlnha 
em c e · arço e () : 

111m. e Exm. Sr.-Dando execução :ís ordens 
' • nt uadro ·unto demons-

trando o estad~ dos creditos concedidos pelas 
leis ns. 3141 de 30 de Outubro de 1882 e 3231 
de 3 de Setembro de 1884 para as verbas de 

es;)ezas o • ims ri · 
exercício de 1883-1884. 

Conta do referido quadro que o credito total 
mont-1. a 12.296:455$415, sendo : 

De~peza ii-
q uida. ...• · 11. ~59: 327$940 

Despeza 
t·ovavel. 450:006 .. 554 11.710:33 . '500 

Sa.ldo .........•..••. ~ 577: 120$915 

: s so ras se encontram nas segumtes ver
bas : 

§ 1. 0 Secretaria. de Estado ....•• 
§ 2. o Conselho naval.. .••...... 

Lei n. 3141. ......... ~ ... . 12. 258:507$795 § :3. 0 Qaartel-general. •• • ~ ... ~- · 
37:947$620 § 4.° Conselho supremo ...... .. 

2:874$875 
370$495 

f:209$29Z 
4 ! 387$583 

57$042 
9: 18Ss822 

404$814 

Lei n; 32:31. .............. . 

deduzindo a annÚlla.1' na im-
portancia Je ........ . ... . 

ii5:365$301, fir:a liquido .... 
i1.259:3Z7$946, que com o 
restant~ a paga1·-sc, calcu
lado em 4Ci0: OOG$554 ele,ra a 
dcspeza de todo o exercido 
a 11.719:334$500, assim dis-

. tribuido : 

Tb.esouro 
Nacional. 2.701:'142-$100 

P a gadoria. 
dn. Mari-
nha. . . . . 4. 843: 962.S60 1 

Del e gacia 
em ·Lon-

RiodaPraLa 
. Alto Uru

guay .... · 
Mato Grosso 

e Ladario 
~r~vincias. 

244: 455$4•21 

443: 370$-?78 
2. 2.52:855$428 

i1.434:693$24i 
Despe7.a a 

annullar. ~.?5:365$301 
------

------- § 5.° Contadorifl. .............. . 
12.296:455$415 § 6. 0 Intendencias . . ......... .. 

§ 7. 0 Audito1·ia .......... ; ... .. 
10. Cor o de im eriaes mari-

· ) nbeiros ............... . 
§ 11. Companhia de invalidas ... · 

------ § i~. Arsenaes .......•........ 
l5 ' •• •• •• 
§ 14. Força naval ........•.... 
§ '15. Navios desarmados ...... . 
§ i(). Hospitaes .............. . 
§ 17. Pharóes ................ . 
§ iD. Reformados .• : .... . ..... . 
§ 20. ()bras . . ..... . •...•....•. 
§ 21. Hydrographia. .......... .. 
§ 22. Etapas .. ..... : ......... . 
§ 2:~. Armamento ....•..•...... 
§ 24. Maniçues de boc:1. ...•..•. 
§ 2~. F1·etes. etc . . .••...•..... 

E; os dc ficits nos scgaintes pa
ragraphos : 
§ 8. o Co:po da armada ........ . 
§ 25. Munições navaee ••• ~ •• . •• - . 

133:715$939 
2:850.~216 

-'"·90-$01n 10.- o,.- ~} 

85:380$521 
4:188$255 

18:142$374 
9 : 5ÇJ()$505 

!6:576$742 
3:852::;002 

712$308 
1:822~000 

143: s~Hs12o 
128: ÇJ4~l$06S 
!5.005$442 

i3:82G$8u4 
:38:986$382 

• - \o') . . . 
§ 20. Eventuaes............... 4:540$259 

Si a lei n. 2792 de 20 de Outubro de 1877, 
no art. 25, não tivesse abolido a faculdade con
cedida ao governo pelo art. 1.3 da lei n. 1.1.71 
de 9 de Setembro de 1862, de tranaporta.r 
as !>Ohras de umas para outras -rubricas, as 
quantia4 votad3S pa!'a a maior parte das 
verbas off~reciam mat·gem para .acudir _ 

I ao exce::so dlls outra.s, dei:s::ando ainda saldos, 
. pelo que se torna preciso solicita~-se do corpo .. ~ --~ .. . .. ·:-· . 
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legislativo os necessarios me~os r:ar:: saldar ::.s •

1 

o. Sr. ministro retira-se com as ·mesmas for-
verbas que se ac~am;em deficLeacia.~ . mahdades com que foi recebido. 

Os dejicit~ acham-se esclarecidos pelas quá.- _ . . · 
~~-E~~oh~traçães que tu.mbem apre~ento ai , co~TINÚ.o\. A ORDE!It no nu. 

o.:.O do§ So....;.Corpoda arm.ada . ~n~ra em di.~cu~são o pare~et· n. 1~3 sobre a 
xas-é consequ t o preene umen o aas va
gas á proporção que foram sendo .dadas, de ac
côrdo com a lei n. :3111 de 2:~ de Setenibro de . ~ ~ . ' . . , 
o abo.timento que soífré~t a verba,· contando-se . separado foi clado _e :1ssignado pol quatro mem
entãv com as vaga.;;; e:nstentes no qu:!.dro dos I bros ?a hom•ada ia. commissão de inquel-ito, e 
2°~ tene;nL?s . e t:om a d·~r~ora na_s .prom.oções; d~ ml!!ha ~es~ost:l i contestação .que ao meu 
accrescenao que oco;-po ae mach1mstas, quas1 1 dtploma fo1fe1ta po1· moeu competldor,a.qual, 
sempre incompleto, acha-se adv.almente com o depois de publicada no Dia do O fficial, fiz 
seu e,:;tado efl'ectivo. Cúucot·rendo tarnb;;m para tir::11· em avulso e oft"erecer a todos os membros 
a deficiencia da verba. desta cam::~.ra 

O do § 25-l\Iulli~ões n:~.vaes-provôm prin- Por tcdos aquelles que se dignaram ler, 
cipalrnente da imufficicncia. da quantia vot:ich e tanto a minha resposta, como o voto em sepa
- ue i á foi reconheeit:lo elo cor•)O leo-islath'o. rado com es i.-ito dos reveniào e · m te 
eoncedendo mais 70:008$ no ~>-xerci cio d•.: com o aDimo de reconhecer a verdade, creio 
18A4-i885, ficando ele\·ad;l a 450:000$ p:~.t·a qn0 não scd. desconhecida. a injustiça que a 
acquisição de -~rtigos. propt·ios ao apparelha- maioria qa. illustt·e 1:~. com:nissão d,:l inqu~rito 

!5 • ., :s .:!._., ( <. 

maior pat·te de procedenci<'l. estrangeira, ficam 
ao. Ests.do por. pre~-OS c:le\rados, em razão <h 

O do § 27. Combustivel, t~n_1br.m procc .!e de 
não ser a somm<l. vot:1da stl!ficientc. pn.ra. os 
enca1•gos tendo-se em -vista o maior consnnw 
do carv:lo não só a. bot'do dos navÍOii, em 
'get·al movidos a v~por, como nos ur.:;en~c,, 
pr·incipalmeute no da cõrt:) em razão dos rna.chi
nis1llOS ultima.i'nento mont.ados para accud.ir ús 
nevas construeções de (erro, além do prc~o 
mais clev~do. 

Para in-ual verba. no excn·cicio de 1884-1885 
. votou o corpo legislativo m~is 50_:000$ ficando 
por cousegninte - dotada. com a. somma de 
350:000$900. 

.: :::~-. 

mentou o seu parecer, são actos da presidencia 
da provincia, relativamente ao processo elei
toral, os q ua.es sãd illcgacs c exhorbitantcs de 
suas attribuições. .. 

Mas V. Ex. e esta CGmara rclcYcm que 11u 
venha d~:r mais a.lg·um desenvolvimento ao qoe 
disseram os s:gnata.rios do voto em separado e 
fazet· algnma.s ponderações e mesmo rectifica
çõcs á exposição com que a nobre commissão 
de inc lio1·itõ · lroc~~dou âs conclusões do sou 
parocor. · 

Quatt·o fora.m, Sr. 1n·esideute, as allegações 
ft~Ítas pel.o meu ~ompetidor contr~~ o diploma 

sempre constante dos officiaes da armada e da mesa cl0itor.tl do districto de paz da. paro
cl:lsses annexas e praças, .-echmado pelas e:d- chia ...a Só não ter recebido os votos de seis 
gencias do serviço publico, fazendo avultar eleitor(!s qm\lificadcs '3 votantes no districto 
:1 despeza com passagens, deu lugar á dilicienci"a de paz de Guajará-:1ssú. a z:~. foi a arguição 
demonstrada. ele que a mesa eleitoral do juizo de paz de Gua-

Tendo a. lei n. 82:H de :3 de Setembro de jar:i-assti foi illeg-almente organizada, e func-
1884. app1·ovado a d·~speza efl"ectuada com a 1 <:ionou 0m logar incompr!tente: a 3~ que não 
elevação do numero da pra~a.s do batalhão na- houve ~lcição nu. pa.ro~hia de Conde; . a. 4"' que 
vai, ao estado completo, no exerci cio de que na ele1ção d:L paroch1a de S. -Dommgos da 
tra.to, !'e fi~ura como crédito a dili"ernnç:l. ent1·e Boi~. V1sta não foca.m ct1mpridas as exigencius 
a. despeza de que -tem conhecimento a repar- da loi na Ol'ganis:H~-ão da me~a-
tição e a cifra votada no orç3.mento pa!.':L ess:~. Tt•atarci. de cada Uül desses ~ontos, co~-
vcrua; ficando assim ~a.ldada. a. "et·ba. qt1.anto sobrf\ um dolles. a. comm-1.~s~o una.m-

Finahn.~mtc. devo info:mar á V. Ex., q ua mt>!n~nte reconheceu . a ll:lproccd;nr:~a da n:
na orga.n!zação do t1·abalno que, ora, submeLto gmçao, refiro-me ao que d1z.respelto a orgam-
á :tpt·eciação de V. Ex. se teve em vista sa_ção d:t m;sa. e co~pe,t~ncr_a do log~.r ~m qt;te 

.. . .. . . '· •.. . 
gnações das provincias e constam · da~t notas A nobre commissão unanimemen-te reconheceu _ 
juntas, que pódem ser transferidos llar~ a ;J.ão só que· a mesa tinha sido legalmente or:.; .:; · 
côrte. ~: · ganizarla, como que havi:.~. funccionado em 

. Deus gu?-rde ii. V. E:::t.- O contador, Fra1~- logàr competente, e por isso em seu _parecel' 
ctsco Jo~e... opina para. que seja . considerada valida esta. 

,_ . - ·-·· ·eleiçtto. - ·· 
O Sn.. PRESIDE.~TE dec]ara que as propos~as · Entretanto, eu direi alguma cousa a. respeito 

do P?der ~xecuttvo ser ao tomadas, na deVld:J. l della, mas -começarei pcloN 1 o po~to,_isto é, a. 
cons1dera.çao- - . . · .. · recusa. da mesg, da i a secçao do d1stncto de paz 

As propostas são, reme ttid?-S: i· c9_mmissi!o do 1-· da. P_ at·~chia. ~d:l.· ·.Sé ••. de rece_!>er os votos dos do.us ___ ·· · 
orçamento. . ,. : · _ cleltores da. Boa-vlSta, nao obstante te~ esta. 

.V . II • -~ 57 _ _ 
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eleição tambem sido approvada pela commissão 
por cinco votos contra quatro. 

Sr. pr~si iente, até 1880, a parochia. da Sé 
estava dividida em trea districtos de paz: o da 
Sé, o de Guajar:i.-assü e o de Ita.picurü, dis-. . .... "" . - ~ 

não pela numeração, que não tinham. Em 1880 
n. lei provincial n. !OU de 28 de Abril, divi
diu a pat"ochia ·aa Sé em cinco districtos, sendo 
o;; res que aca e1 e menc10nar e m:.us o Is
tricto da Boa Vista e o de Caraparü. O da Boa 
Vista foi destacada do distt•icto de paz de Gua
jar:i-aesu, isto é, Guajará- a.s5:ti. e Boa Vista 
constituíam, até 1880. um dos tres districtos 
de J)az, mas em 1880 Boa Vista foi destacada 
de Guajar:i-assü. e elevada a districto de paz 
especial ; mas não foram eleitos os juizes de 
paz destes districtos senão em 1 de Julho de 
'1882. quanào houve a oleição de vereatlores e . . . 

de 9 de Ja.neit•o, nÍat1dou que a mesa· de Gua
j:mi-a.ssú. funccional;se na escola de instrucção 
primaria deste districto. e nell:t votaram, não 
so os e i~t ores e ... ua.Jara-assu, como os e 
Boa Vista. que ainda não estava installa.da em 
juizado de paz, porque ainda 11ã.o se tinha feito 
a eleição do;ó:. seus j uizes"de:-:p~tz·; Deviam, por
tanto, os seüs-'elêitores votar na mesa do dis
tricto de paz. de que tinha sido Boa Yi~!a _des
membrada, e, com effeito, lã teve legar n. eleição 
dos deputados get·aes, em Outubro de; 1881. 

Em i de Julho de 1882, como já disse, ten
- do-se de proceder a eloição de juizes de paz 

• ' • • • o 

triennio antet·ior, assim como todo:; os seus 
collegas e snpplentes ? 

O qu~ devia fazet·, pergunto eu ? DP. 
conformidn:ie com o que dispõe a l!;i de 
9 de Janeiro e o decreto de 1:3 de Agosto. 
os juizes de pn existent0s deviam organizar a 
mesa do districto de paz de Guajnrú-assú. por 
isso que era o mais antigo e aquelle de onde ti
nha sido desmembrado o da Boa Vista, e ele
gerem :1. mesa do di~tricto de Boa-Vista dentre 
os el•~itores respectivos. 

M:ts o que fez esse juiz Jé paz, que era 
então morador no districto da. Boa Vista? Não 
querendo ter o trabalho de ir a Guajarú·assú, 
org-anizar a mesa eleitoral de lá, e com os seus 
collegas eleger a mesa. do districto da Boa v· . ·o-· . • •· , -

província, que tambcm por sua parte devia 
cumprir e fazer cumprir a lei, e a quem por
tanto somente competia designar o log-at" onde 
devia funccionar a mesa do novo destricto da 
Bo:~ Vist:l, baixou uma. portaria. com data de 23 . . . .. , 

-e " ... , - ' 
Sr. pr~sidente, a anomalia, e <linib uma outra 
illegalidade., qual a de, p:~t·atlte ~L mesma 
mesa vofa:·em eleitores de dous district s tle 
pa;.: dille:"•'ntes- eleitore5: de Gun.jar:i-assü. e 
eV~itores da Boa Vi;;ta- elegendo cada grupo 
delles os respectivo;; jniz~s de p::.z ; facto este. 
quê sómeute sr~ poJel'ia justificar, si se t:·~tassc 
de :1m~L parochi:~. em q1te não hom·es"e numero 
d~ eleitores l:iuperior ~ 250. Neste CMO, sabe 
V. Ex., que a el·~ição é feita por p:trochia, e 
nerant~ a mesma mesa~ pois ~mbora as ps.ro
êbia.s tenham mais de um districto de paz, 
podem. os ehütorcs desses di:::trictos votat· e-
rante n mesma mesa. r as na paroe ia da ,Se 
nilo se dú esta hypothese ; J?as sim a. do art. 97 
do dect:eto de 1:3 de .Agosto, pot· ~~so qu0, 

" . 
a 250 ; e desde que uma parochi:t tem este 
numero de eleitores, a eleição é feita não por 
parochia;:, e sim por dist1·ictos de paz, e secções 
destes, havendo em cada districto e secção uma 
mesa eleitot•d; c de::;iie que a eleição é feita 
por districios de paz, c::d:t um com sua mesa, não 
nodem os eleitores d•:l unl vot:tr ent mós:1.s de 
Ôutro~ districtos. nem tarui.Jolll o pt·esidonte da 
província tem n.utoridacle e competcncia para 
determinai-o. . 

Foi, porem, d~rogada. :1. lei n. 1011 d•; 28 de 
Abril que h :tvia. dividido a parochia dn. Sé em 
cinco districtos eleitoraes. e pot·tanto continua
r 1m a havet· somente tres districtos de paz, 
isto é, a Bo;L Vista voltou a fazeL' p:trte do dis
tricto de J?az de Gua · ará-assú. 

vincia, .ao qual (nctclca?;a-se (de proposlto me F oi eutão q•te esses eleitores da Boa. Vista, 
sirvo desta. expressão) fallar em nome de seus :•or influencia de dous dell0s, quo mudaram ,~ 
colleg-a~ juizes de paz e da maiori~ d :~ assem- sn:1. residencia par:1. a capital. e q·ue por capri
bléa eloitm·al, dizendo que havia inconveniente cbll não queriam ir votar a Guaja.rá-a!>sti., nem 
em os eleitores da Boa Vista irem v. ·tat· na es- tambem q uercm perlir a transferencia de sua 
cola de Gu::~jarà-a.ssú, por isso que a viagem qualificn.çã.o pat·a o distrie to de paz da. Sé, o 
era difficil: e muito incommod&. c entiiojnlg~va ,que seria muito f:v~il; de novo fiz·~ram mna. 
ser m:•is conveniente que a mesa. d~ Guajará- reprr~s,!ntação ao pr~~!'irlentc da. provincia. pe
assú funccionas~e na escola d::t Boa Vista. dindo que os IU:Ã nda:-se YOtar no districto de pn 
· Já vê a camara que o procedimento do juiz da Se, 0 o presidente ã:l. prov1ncw. sem attrmdet· 
de paz era contra express:t determinação da lei ã)ei nem ao regulamento de 13 de Agosto, fez 
e decreto de yr de .A.gosto ; e o presidente da I baixn.r uma portaria em 10 de .Junho de 1883, 
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mandando que esses el~itores se constituissem 
votantes no districto de paz da po.rochh da Sé. 

Esta portaria foi apresentada á mesa somente 
no dia e hora da. eleição ; a mesa, sendo assim 
tomada de sorpreza, não tevo3 outro alvitre 

nã bcr os tos desse l·i 
do-os em separauo. 

O facto, porém, de tomar a mesa em separado 
esses võtos indica c ue ella he;.:itava, cnb·ava em 
dunda sobre a legalidade da. portaria. Tratava
se então da eleição para deputados provinciaes, 
e a assembléa provinciai annullou esses votos. 

O meu competidor, Sr. presidànte, attribuiu, 
na sua contestação, esse ac-to da asseml>léa a 
espírito partidario; mas .. _quem estiver com 
isenção d·-\-animo h:l de reconhecer, que a ,as
sembléa provincial nã') podia, nem devia. deixar 
de annular tar)S votos, porque eram de elei-

m is r· ~o d · -
tado em .outro districto, o que 
e::s:pressa disposição da lei. 

de Novembro. Ness::~. occasi:1o apres()ntaram-se 
os seis eleitqres que quizeram votar, mas a 
mesa repugnou receber os seus votos, não sô 
pot·qne Ja :m am st o annu a os pe a assero
bléa. provincial, quando foram tomados sepa
radamente na eleição pt·oviacial, como porque 
o juiz de paz não tinha a lista. pot· onde pudesse 
fazer a chanw.da de seus nomes, por isso que 
e;:;ta Hsta tinha sido remettida em tempo com
petente pelo juiz de direito ao 1 o juiz de paz 
de Guajarà-assú. · 

Houve então um tumulto, 1tm conflicto : os 
liberaes trans uzeram a ""rade ue se ar 
mesa de onde estavam os eleitores, cet-caram a 
mesa, lançaram mão da u1·na, e assim amea
çaram inu tilizat· a eleição. 

O Sn. Ao:U.\.NO PmEN'l'EL :-V. Ex. est:i 
phantasiando. 

O S::. CA:-;T:\o :- O uobt·c deiHtLado não es
Lo\'c l:i; peço-lhe c1ue não so IHetta cw. uma 
questão que não ~;onhece. 

ordens, que tOn;J.?-Sse os votos de taes eleitores 
em separado. ·· · . 
. No dia 1" de Dezembro, na hora ~a eleição: o 
juiz de direito mandou entregar ao presidente · 
da. mesa da Sé cópia da lista que havia ma.nda.do 
a · i z a·· - sú 
nomes desses eleitores, e queria-se que a mesa 
por ella iizr~sse~ chamada. (Apm·tes.) 

Tão convencido estava o juiz de direito de que 
s~s e e1 ores nao e-v1am vo ar no is r1c o 

da Sê, que tinha remettido a lista para Gua
jàrã-assú, e só naquella occasião para satis
fazer sem d11vida o pedido de seus amigos e 
correligionarios, foi que tomou o e::s:.pediente 
de' mandar uma :::ópia da.quclla lista na hora 
da eleição. Mas, pergunto eu : si o juiz de 
pazJizesse a chamada po1· essa lista, não se 
daria o facto do os mesmos elo i tores serem cha
mados simultaneamente em dous districtos de . 

Tanb. prudencia teve a mesa que aceitou 
o protesto desses ele~tores quan~o. não o devia 

districto e a lei só quer que sejam recebidos 
protestos dos eleitos:es tlUe votam no col
legio. 

O Sn.. Crmz:- Apoiado. 
O Sn.. CANTÃ.o:-Mas, tal foi' repito~ a pru

dencia da mesa, que não hesitou em aceitar 
o protesto delles . . Pois, bem, quer V. Ex. 
S!lbet· agora o que sa deu n:1 commissão ~ Foi o 
segointe: 

Todos os cinco l10nrados memb1·os que com
poem a ma.ioria da commiiilsão e deram parecer 
contra a minha elciç~o, reconhP._ceram e con-

vincia era illegal; pai" isso que faltavam-lhe 
a.utnridade e compete_ncia para mandar que 

· s em v · n dist · 
da Só ; reconh.ecet"am c confessaram igual
mente, que o juiz de direito procedeu tambem 
illegalmentc, mandando a lista contendo oa 
nomes dess:~s eleitores na hot·a da eleição ao 1 o 
juiz d~ paz da Sé, e que muiLo mal havia pro
eedido obedecendo á pol't.aria uo p:t:esidente da 
pt·ovincia. 

Ore~, St·. presidente, qual set·ia a. conclusão 
que se devia esporar destas premissas ~ Não 

O Sn.. Pn.ES!Dr:NTE :-PG~o aos nobt·es depu- l)Odia ser outrJ. SI') não reconhecerem os honrados 
Lados quo não dêm :\parto!'~ o ao orador que se membt·os da maioria da commissão, que a me~a 
restrinj:~ <i. discussão. Lia Sé bavia bem procedido, não se pt·estando a 

O Sn.. C,\~TÃo (pa?·a 0 s~· . . ·l. P imentel) :- cumprir uma Ot'dem illega.l, mas sim cumprir 
O nobre depu ta do não conhece nar!n. disto? ! . . . a lei q U1J por tal orcl•3m era ferida e viol:l.dn .. 

O Sn.. ADntANO PDIENTEL (fle pé) :-Peço a 
V. Ex., Sr. p1·esidente, c.:;, ue chame o nobt•e can-
didato á ortlom. · 

Entretanto, q ucr V. E~. saber qual foi a 
O Sa. AnnrANo Pnn:NTEL -0 qun. tem V. Ex. conclusão daquella.s premissas·~ Foi que a mesa 

com os meu;; a artes? - • · , ill(l..,. li · P. acto do residente 
O Sn.. CANTÃO :-V, Ex. uão sabe nada disto, J.a província, não obstante a illegalidade do 

para que se mette na questão e me dá ~1partes '~ neto do juiz de direito, davia. receber esses 
votos, isto é, devia a mesa collocar acima da lei 

O Sn.. Anau~o Pr:.mxur, :-V· Ex. não é 0 acto do prQsidente e do juiz de direito e como 
competente para dizer si eu sei ou não. não 0 fez. quatro desses membros consideraram 

O Sn.. C.\NTlo :-:-Não esteve lá, só pôde toda aquella eleição nul!:l, c um teve at1í .:'\ 
falhr por informações dos interessados em oc· idén. de q uel'er mandar responsabilisar a mesa. 
cultar a v01·dade. da Só. Felizmente um dos mesmos cinco mem-

Como eu ia dizendo, S1·. pr~sidento, nessa ' bros ua maiot·ia da-cota missão separara-se de 
accasi:'ío foi a elei~~ão ameaçada de ser inutili- seus collcgas, e O!>inou com os outros quatro 
zada, e devo· declarar· a V. Ex. que eu mesmo meinbt·os considerando v;ilida a éleição da Sé~ 
fui que aconselhei a mesa, afim do evitar des- sóniente quet•ia que aquelles seis .votos-fossem 

• 
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contados, Jlão ao met:. competidor, mas parn. o 1 districtos de pa.r. da Sé e de Guajará-assú per-
computo da maio:-ia absoluta. tr:ncem::. mesma. parochia. 

~ Eu de::;ejo que V. Ex· me -declaro si ha Pois bem~ si o presidente àn. provincia por 
a.t.gum prece~ente x_:csta cn.mn.ra .mancbndo to- aquella r:~zão julgou-se c:om attribnição para 
mar em_cons1deraçao vo~os d:~po~nt:dos_ peran~e assim proceder. tambem poderi•~ jul"'a.r-se com 
o tabelhã:o votos c ue nao foram rocelndos p1J1a , ., •• · :- · : • ? 
mesa c:>m as formalidades qrw a lei exige, e 
sómente decl~rados veL·balmentc. 

rochi.:-. Yotar om outra parochia, pertencente 
ao mesmo nmnicipio, c até m.a.ndat• que õ 

O Sn. ADlliANO Pr:m::~TEL :-Foi uma lll'e- eleitor de um município vote em outt•o muni-
potenciada mesa. cqno a mesma cornarca. 

O Sn. CANÚO : - O nobre àeputado ~haiMl.l O Srt. C.1"1.U7. :-Só podem votar nos collegios 
prepotencia da mesa o que nilo é sen:1o o fiel onde estão alis t!l.dos. o . 

c?mprimento d~ le~. Prepotencia foi· a do pre-J o Sr:.: JosJ~· MA.UI.\NXO: -E onde estão alis-
sidente da pt'OYlllCI:l. mandando, sem ter para tados 'l · 
isso podéres oue eleitores de um àisiricte> de 1 · 
paz fossem vÔtar em octtro di,:.;tricto. p,~lo con- O S~. ADR!.\NO Pr:m::x-rm, : - De\rem votar 
trario; os precedentes ·que en conh !ÇO h::txidos I anue sao chamados. 
nesta camara são oppostos a esta opinião. I O Sr:.. CANTÃO : - Os seis ohitores d::t Boa 

. . fa t . !': d 1.1 i ' - . 

na leg-isiatura. passaàa, na par-o chia do Bom _jarit-tlSSÚ, ond.·~ ha collegio eleitoral, e não na 
Conselho, da provinci:1 de Pernambu:.~o. Sabe Sé ; por tanto !à é quo deviam votar, pois lá é 
V. Ex. quo tiO e tantos eleitores d.~s~o. paro- otte foram chn.mados! corno consb' <la respecti-
c w.t oram prn':taos, a mao armaaa. e c 0l)OS1 ai' va act::~.. 
seus votos n:! urnn., pelo que, foram perante o 
juir. ele direito declarar os seus votos, os qt!O.•'S, Desculpe-me a honrada. maiori:t da com-
. . .. . missão ; os :1omes de;:ses el,~itores não consta-
lemnidaJe~ portanto. o "com muito lllelhores rnm da !sta que est:wa em po er (o .JU11. c paz 
condiçües de le!ralidado do o.nc votos dt·cbra.dos da Se, corao diz na ex.l)osição com que 1'lreccdeu 

v ~ :1s conclusõ(·S do se!; pare::er, nem podiam 
perante um tauelliüo. 

Entret:ll1to esta camara não m.n.nrlon consi- i!Onstu1·, pot· i~so que estav:1m incluid:Ls na 
der:J.r valido~ esses votos, n·~m os mandou com- list.-~ <[ ue estava na mão elo juiz de paz de 
plll:tr ao ~:andidato contrario, e muito menos Gtul.j:,ra-a,sú, li'3b tlue foi remettida em tempo 
para constituir maioria absoluta. Nesta sessão comp,:te:nte. 
mesmo deu-se um facto de ouo a ,_•:unara deve o Sn .. .To'.:J~ M.\lli:\xxo:- E tn mii:o do juiz de 
recor·dar-se, com 1·elação ;1.1lm <'leitor que na pn da Só ostu.va :1. lista . . o que é ce,.to é quo 

\ 1 • c• ' ' \ f) • ""\ .I ' • "\~ • • 1• • T• • 

Gt·.m·le do Sul, sendo · '1uali.ficado rnn nma d" ·.-otar seis clcito;·os. 
secçãu votou Oin outra. A cO:J.ltllissfto opi
nou que esb Yoto não foss2 consid''rado va-
1r o e a c:-tmara apprO\'Utt o parecer nesse sen

tido. 

u SR. Cn.u~:- Era illegal. 

O SI;. .. Josz::;~L\ltt.\.x:-.o:- Ag-ot·a 
dit. que er~t iTicgal. 

j:i V. l~x. 

Ora, si a camat•a decidiu. quo não scj::. con
tado o vote do eleitor de uma secção, qnG foi O Sr. C.\.~'1':\.o:- Cerb1uente eL·o.··. ille;;al <~ 
votar em outm. e votou com rocL:s as iOJ'rtl;tli- list:t! ou n.nt~:> :1 copia da listn. que cst::w~t n~~ 
dades legae;.; , como ô quc1 h.:L di! mand:u· eontat• m:l,_, ,;~ .i~i~ de p:•r: de Gu .tj:n·a-as~~·~~ que !'oi o 
no t•omputo da. maiot·ia absolula votos de elei- q~1e o .JIIl:. de dm~.lt~ rcmett.e~ n.O,JIIlZ. d~ pa~ ~a 
tot·es, não de secção do mesmo distt·i c to do Se na ltot·a d•~ ~'leH;uo . O JUl:r. de rhr~1to nao 
]..l•\:r., mas de cli;.tricto de pa:r. ditl"et·ente, e lftte deve_ nem pó le ma.nd::r_ n: mesnut. lisb n. dons 
a-penas for·am d~cb.L·ados verbn.lmon te perante o ! pt•esJdentes de mesas dt!terentr~S · (i'l'OCa?n-StJ 

t ttbe!li5o ·~ ' r'Lic~•l··s .) 

E. Sr. presidl}n!(l,si n h i muito da1·:~. I! t ·:mui
nant0mento prohibe qur! o eleiLI)i" dr! 1:.:lu sec
ção v{~ YOtar em outra, emborrt do mesmo dis
tricto de par., e somente permitte que o faça o 

1 't d d - ' l . o.e1 or que sen o :) u.mn. secçao. c_ e elt? para 

O Sn . ÜA:<:T:í.n:- A.;; mes::.~ cleitoraes ti!m 
por dover cumprit· :-t lei ·~ desdB que um acto àn. 
presidencia féro ou ó contrario à lei, não si:io 

11 • f"'r ~" :'1,. A .. ~ 

neste CHSO. que ao escrever; s~1~ n~rde ~O livro leg-aes não se C Um pr0m. A portaria da presi
comp~tentc declare que pertonc-::! n. tal secção, dencia •=·st:1.va neste cnso, não podia portanto 
ma~ que vota nesta 1)orqn~ faz parte da su::~. ser cumprida. nem s0r posta acima da lei. 
mes,t, como pod!a um presidente da provincin. O Sn. Jos1~ M.muxNo:- Ma-nda quem pótlc 
julgar-se. au.torizado a 112n.ndar que dei.t~~es obed0cr} r1u0m d0vc. ' 
de. um d1str1cto de paz v ::to. votar em outro ms- 0 S . · c .. - ._ 0 . · .., ~-- · 
trtct'>, embora pertcnt;nm a. mesma pnrochia? 1 

1'· .\::\T.\.O. prcs~d .. nte _ nao P.odta 
~\.dmütindo, .porém, o princ~pio, deve-se ir l m~~ldar o quo .. mandou, " p~~ lsso na~ d~vxa.. ,~~ 

ate a.:; suas ultunas cons0quencws. . 1~-· a. obedecei' e ? nobr ~ JP.putado n.t. :ommls-
• . • • . · ··c: . • • I sao reconh~~ceu ~ Illc:;:.~.hdadc da. porta~1:-.,e por-

Dt:r.-se! qll~; o llre!'!tdent'3 do Para pod1a bo..1- l t.a~lto_ quo o l_Jrestdcntc cxtwr-bitou de su:ts at
:ç_ar a su::~. portarta de 10 de Junho, porque os tt•1bmçücs. 
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O Sn .. JosJ~_ JLmrAN~o:-lm'\.gino que ellc ti-j . No primeiro caso, dar-st'3-a o facto de clci
vcsse I)XO~bztado: ·~ m0sa e_leltor~t não tinha. - tores qualificados em um districto de paz vo
comp::tencla pa.rll. JUlgar d1sso. tando pará juizes de paz deoutro districto ; c 

O _Sn. CAN<:Ão :·-_Tinha obrigação e c~mnpe- ~o. segundo, tcr0mos_ ?lci:ores votando para 
tencta de vGníicar st a. ordem da prosidencia .Jln7:es de paz do se~ d.zstncto pera.ntê a mesa 
era ou nao ao accor o com a e1, e C>; () qu.e ·> • 

se convencesse que não era, não podia nem E pet·gunlo en: a lei e o regulamento elei-
drw.ía cm:npril-a, t::-.~t~ mais quando ás· mesas toraes pormittem qualquer deo:;tc.o; dous casos?, 
elcntoraes no exere1mo de sur.s fnneções 11.- Certamente .u~ não )Ois t;o:.nto a lei como o 
estão sujeitas aos presidentes de provincia. regtil:tmento e.xpres.sau;ente d.;termina.m, que 

o Sn. Jos}~ M!i.r.H~ •
0 

._F ~ r1 1, ~. _ , ezr: ce.aa parochH!, dr-,tricto ?e paz, ou secção 

1 
. . ~ ' · · ~ ·. . os,c ac 0 ?"' m~ haJa urna mesa para recebtmento e apuração 

:ales. ~ enoracs C!lse arbltno e niro 11av~na das cedulas e mais trabalhos do processo elei-
.., lÇao. toraL ' 

O· Sr,. CANT:\? =-:- Si fosse dado aos pr~;::i- NinguGm, portanto, que não estiver eivado 
clet_ltes d~ provwCia esse arbitrio, direi reto.r- de p~ixfio, ou gue não quií:cr de firme proposito 
qumdo ao nobre deputado... · . consrderar· nullo um f[tcto que é valido, ou vice-

O Sn. PnEsiDE~TE : _ Peço ao nobre ora- versa, dir~ qae a lei permit~e esse;; ~asos .. 
· · ·· .- · Sr·. resrdente, esta uestao dos se1s eleitores 

da Boa-'\'istn. não c questão c e partlC o nem po-
0 Sn. CA~TÃo:- E!;tou me dirin-indo a litica, porque, encarada por este b.do, devo de-

V· Ex. · '=' clarar a V. E-x:. e :i c:3.mara, convem mais a nós 

. ·"' ~ ' ' 
s;r1a completament.e_ fa.l.:caà:~. J?Oi' quo os prr~-
srdentes tornar-se-1ao os arbltros cl.as elei
ções. pri ncipalcnnte de i nizes de paz. por 
que V. E~. s:lbe o papel que os juizes do 
pn.z representam no procosso eleitoral. i.i0sde 
que .o presidente da pt:ovinci:~. se achasse :wma
do do poder de destacar de um di;;tricto de p~z 
c~rto numero de eleitOi·~s para reforçn.r outro 
drstricto. ;;:em desfalcar o p1·imei:·o, ce:·tamente . . . . 
ambos os districtos. c daria mes~s unanin~es 
«o. :;;CLl p~~:rtiào, : isw ú o que ;~.lei não qne1·, 

pOlS 'luc dctcrnnnou os logares onde os r;:~ s c-
ct1vos o e1tores ·:vem votat·. 

_O S~: Cn.m; :-A:;si1~1 como o jniz .dr. direito 
nao potte reformar as hstas da chamada quando 
lhe appr;lz. 

~Sn. CA~T:\o:-Como é que o juiz dcdi
rcr~o . tendo ~1aulado em tempo competente 
a hst<\ d?s ele1tores de Bô:t-Vists. ao jui.z de 
pa:: prestd•~nte ch mesa de Guajar:·L-as;;ú • na 
!tO.rJ. da. eleição mandn. :1. mesma list:L p:m'l. o 
:Jt~lz rl? paz d:t s,·.? _Pois um jui,; de úiroito 
pode 1<1.:-:er estn duplter.ta rlc list:~.s de alista
ny:! nto, e m:tn<bl-w.; a dom; juizrs de paz prt}
sidentcs de mesas di.tl>rentes '! Si assim· fosse, 
serb. ma.i~ umn. arm(l. politicn. forneci r1a n.os 
llllLnejo~ de um juiz de direito pa.rticln.J·io, da 
qual se Sr:>l'viri:l. aiistando os mesmos eleitores 
IJnt 1 e rentes pa.roc uas ou c ;stnclos e paz, 
pn.r·a que podessem votv.r onde mais conYiesse 
a.o ~ou partido. 

Demais, Sr. pre:;idente, ha umil. questão , :i 
qne nenhum do;; honrados mr.mbJ•os da m&ioria 
d:f commiss;J:o l'Gfi:pondeu, quandopet·ante esta 
d1scuti a. minha eleição. E' a seguinte: ·' 

« Qtw.ndo trn.tar-se da elcjção de juizes de 
paz, e votuútlo os eleitores da Bôa-Vista na S(~ 
como votarão elles ~ par;~. j uizcs de paz ·da. Só~ 
ou 'para juizes de p:.tz de Guajar:i.-assú; onde 
estam alistados ~ >) 

. . 
"' - .. " 

votem no districto de pnz da Sé do que em Gu:t-
jartí-asst"t , pela raz:io de que os seus votos 

· · ão n · ·ri da. Sé mas od · m i -
:!lui.r n~ eleição dr. juizes de paz do districto de 
Guaj;1rà-assú. Ji vê V. Ex. que, pelo lado 
político, a. nôs conset·vadores m::ds conviria, 
qu~ elles continuasse:n a vota1· na Sé. Mas a 
questão é de execução de lei, a questãc é de 
principios; e, desde que a commissão caca
mara votassem a a.pproyação deste acto do pre
sidente on a nullidade da eleição da Sé por oste · 
facto, abriam um precedonté perigoso, sr: pre
si.lento. um Jt·ecedente uc Jóde ::e 1rcst;'!r :L 
abnsos, pm·qoc corno ji cti5sc, o presidente da 
pt·oyincia, scrvindo-so deUe, torn<1.r-sc-ia o ar
bitro da eleição, c a lc! se nulli.lcn.ria. 

' . .. :., 

dito, .pelo que cxpuz na minh<•· rcspostn., pelas 
razões adduzid:1.!'; pelos signatarios do voto em 
separado, creio :ficar dcmonsti·::tdo cabalmente 
que a mesa da Sé, iouge de merecer censura o 
ser qualificada de propotente, pelo contrario, 
não fez m:1.is do gue respeitar I) cumprir a lei, 
não menospres:J.ndo cstn. pela p11rtaria do presi
dente que a f•Jrin. E, Sr. presidente, pelas 
conclusões da commissão s~ ve qLte n. elciç:io ch 
Sú f.:>i n.pprovada peln. commisi'iio por cinco YO
tos; sõmentc nm dos cinco membros qLle a 
:~.pprovnram. opin;wa. ((UC os votos dos seis clei
tor~'s da Boa Vista fossem computados pll.ra a 
mn.ioria. absoluta ; mas & sua idéa n:'io foi ap
provlldn. 

En dis~.e, Sr: prr:>sidentc, qui) o juiz de paz 
< L 

seu~ immccli::1.tos em votos e da m:'I.Íoria di as
scmblóa r:>lr:!itoral, qu::~.ndo pediu no presidente 
qne mandasse que a me~a de Guajar:i-as<sú 
fosse funcciona.r n:. escola. da Boa Vist..1. ; vou 
dar a razão porque. mo servi do termo incul~ 
c~1.1·-:-:e. 

Si o motivo que cs•e juiz de paz :~.prescn
tava pa.ra que a mosa ele Gunjari·asst't fosse 
funccionar na Bo'1. Visla, ct•u a difficulda.de de 
irem os eleitores da Bo:~ Vis ta a Guajará.-assti, 
.a· mesma difficuldade se dava para qúe os elei
tores de Guaj:lrá-assú fossem vota.r n~ 'Bo•\ 
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Vista, e, portanto, não podi:1.m os seus imriledia.-1 O SR. CANTÃO : -Vamos à eleição do Conde 
tos em votos que moravam em Gu:ljará-~ls~ü, 

1

. que a cornmissão julgou nulla. 
nem tambem a maioria da assembléa eleitoral, . Ne~ta parochia ha seis eleitores ; dons não 
que igualmente reside em Guajad.-a~sú, au- est:w::m presentes, foi chamado um cidadão 
torizal-o a fa.;0r semelhante reclamação, por- que a acta diz: que era supplente, isto é, foi or
que .: · · · · · .· " · · .~. t=- • • • ,., , 

para reclam:.ti'em as commodidaJes do juiz de 2<> e 3·• juizes de paz, e o 4° foi convidado na 
paz e dos eleitores da Boa Vista, com sac1·ificio qm~.lid:ldc de eleitor. 
das suas . 

.lã se ve, portanto, que o juiz: de paz, que. edição da acta. porque na i~ não está assim. 
ali::i.s. ioi o unico a assignar o otlicio cu repre- Ha duas edições de acta desta eleição, eu as 
sentaçfto ao presidente, não podia ter sido au- tenho aqui. (Jf ost;·a). 
torizado pelos seus immediatos em votos, nem 
peb. maioria da assemblea el·'itural. O Sn.. CAxTlo : - A acta diz que e!."n. sup-

Quanto á organização da mes3. de Gnaj-1r.1- plente. mas seja ou não. a lei não exige que 
assú, a respeito da qual. ali:.is. a commissão S'l sej~ elo:-itor para ser juiz d•) paz, -ou Hup
reconhcceu que não ent!!l p:·ocedente::s as at·- plente ·do juiz c~e paz. 
gui~~ões do meu competidor, eu sempre direi: O SR. ADr .. uNo PnmxTEL :- Ahi, de ac· 
em relação ao primeiro ponto, isto ó, illegali- corJo. 
a( e com que ul orgamza a, quo o meu com

petidor fundame:tt:n-a a SU<~ asserção em terem 
sido chamados dons eleitores p~ra. co:.opõr a 

' ' • t.. • 

os supplentes de juizes de paz; mas por um 
documento apresentado por elle mesmo. eu de
monstrei ne não tinha. 1·azão. e uc a m sa ha-
via sido leg:.lmnnte organizada. 

Esse documento é uma certidão à:~. eleição a 
que se procedeu~ 110 dia 1° de Julho de 1882, 
para juizes de paz, e delle com. ta que votaram 
cinco eleitores de Guaj :r::i.-assú c que fora m 
eleitos fluatro, cojos nom0.s lá consta, com 
quatro_ Yotos cada um, e :1penas um supplente 

·com um voto. declarando a a<..:tn. que tinha appa
recido uma lista com um ncme. 

Ji vê. portanto, a camara c ue sô e::dstia uru 
supp ente 110 1str1cto. 

Mas, si recorrer-se, como eu fii:; á. · acta da 
elei\ão de Guajarà-as~ú~ li não se enco~: 

O SR. CANT:\o : - ~Ias, suppondo mP~mo 
quo ellc não seja snpplente, dcs;ii~ que ó cida-
dão estd. n:t::; condi~ões s 1' leit r 

o SR. ADRIANO PDIEXTET. :-Oh! 
O Sa. CANTÃO:- Si não ha eleitor, o que . . . , 

opa•·tes .) 
Isto é o que V. E:s:. não prO\'a ; porque o do

cumento o~terecido pelo meu competidor para 
pt·ovRt· que elle não e:-::1. supplentc ú urna cer
tiJão da eleição, roas des!>a certi.dão consta que . 
compareceram :i. eleição seis eleitores. 

0 SR . ADRIANO PDIENTEL di lllll aparte. 

O SR. C.-\NTÃO .•. e votar:J.m promiscua
mente. 

Or.~, comparecendo seis eleitores, e tendo de 
Yotar ~ada um em quatr_o nom~s. o compuio 
""l! l'al dos votos deve se!· -.:24 ntr t~ n '(' ·-

~i ·t . t •· . ~ · · .. · , / .1. ·-1 tiufio consta cpte foram eleitos quatro cidadãos 
e _ot o! nem en r.., o, qn~ concOiretam a o e1 com quatru votns cada um, e dou~ cotn dous 
c:ao, nem entrH ~s qtw detxaram de comparc~c1·. Yotos t:uubom cadu. uul 0 qtte di 20 Vútos fal-
O fl.ue ~e ~eg~e.e que 3s..:e supplent~ nao 0~1~tc t::~.ndo po:· cousen·ninte .-'uatro. ' 
m:ns no d1stncto. por qu;·Llqo0r t~>zao q\lc ~e.J:l.. .... ~ , 1 .. _ 

Ora! não existindo supplente algum no dis- O_ :S1:.. _:\ornA:-.:o Pr:I[ENTEL: - Pot·. qu? nao 
tt·icto, o juiz ele pn muito rogubrrucnle. muito haYta m~ts c:u quem votat· . Eram so SOl:':. A 
legalmente chamou... Cllusa. esta mmto cl1ra. 

o Slt • .TosJ~ l\hrru:-.::s-o:- nias ond~: a dispo- I) Sn. c,~~'l':\ú:- Diz-;.:,~ 'l1te destes elei-
sit;ã~ de lei que autoriz(! i"so? . tores Yot 'l':Lm f111atro em <lous noJUes, mas isto 

O Sn. C.\i\TÃo: -V. Ex. não tem presta·] o a 
atten~.::in. Estou trntand•) d:~ Guajar:i·Mst't, 
onde houve um i;Ó :-;upplcntc, cujo nome não 
con;.:tn ... 

Não havendo, portanto! supplenle em Guaja
r:i-as:;ú.,_ o )uiz de pr>.z .~hamou dous elcitoi"cs; 

não consLa da c:~rtidão, ao cqntrario o que ddl:t 
c.:onsta ó que os seis eleitores votaram pt•omis
cuamente, sem <lccbraç:!o de que n.lg-um dclles 
votas;;e em menos de quatro nomes. 

Eu sei que o nobte deputado falia em ecliçvl's 
de~ neta, porque o meu comp!"!tidür nprescnt:.t 
uma ccrtidtlo de uma. acta em t•uc ha e uen~L 

1 ercnçn na re ac~.ão. 
O Sn . .To:-;B jyl.\r..UNNO: -Mas a. comn\ii5siio 0. Sn. ADRIANO Pnm:s-·mr.: _Muita diífc-

reforiu-se a Guajará-assli. '1 Não. A comrn issão rcnça na !'etlacção. 
reconhec0u qu() V. Ex. n0sse ponto tinha razão; 
é para ver a impa1·cialitlaclo da ma.ior.ia. da com- O Sn. CAxT:Í.O .•. com aquella que voin re-
missão. mrttida p:tra c4n. crJ.mara. 

o s c - E / ·Mas, n0tem os nobres deputados, o meu com-
. :_ n · c ANl'.\0 : - ~to~ dizendo (1ue a com· petidor :qll"esent:~ uma c01·tidão sem que ao 

mtssao approvou a cletçao. mas estou expli- menos esteja rcconhe~ida a firma de quem a 
canclo o r1ue houve, po1· onde se vc que a mesa 
foi le;;almen te organisacla . · pa="s~)u ·· 

Port..~nto, não se pode provar si nssc engano, 
. O Sn. Aon.rANO Pr:uENTEL : - SoÍH'C i~lo não · essa nlte1·ação foi feita, não direi proposital-
hà mais questão. ment~~ mas {1or cng<ttto~ ou cquivo. . 
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O meu contenàor tambem arguiude ter sido a 
mesa organizada. no dia. 1° de Dezembro, e a. 
mesma. hora em que diz a actac da eleição que 
esta começou, e para isso fundou-se na alludida 
certi~ão. 

O meu coropetidor.'tão convencido estava da 
força c procedencia de sua. contestação, que 
pretendia vir pessoalmente sustental-:a, só veiu 
~chamado. 

1hs, Sr. presidente, na eleição da Boa Vista . . . . 
Eu emons~re1 que 1!-iSO tamoem nao po !ta . . · . _ . 

senão ser effelto de engano. V. Ex. sabr~ que ter servtdo de. sec: etarlO na: or gamzaç:::.o d~\ 
as a.ct:.l.s elas organizfl.ções dus mesus não são . mes~, _um dos propr10s mes:srto:::, na falta de 

~ · · · · · .. ,.,... eo-und 
'" .... • • .&..0 ' • ...... .... 

com as a~,_ eleição. Nft p:u·ochia dÓ Conde, sem não tet· o 1o juiz de _Pa~ esp~rado pelo 4°~ até as 
duvida alguma, fo::n.m ns actas da organiza- 2 horas, para substltmr o .:)o, • EjU? hav1a dado 
çiio da mes~ feitas no dia 1o de Dezembro, pa!'te de doe!l~e-_ Quanto _ao pr1me1ro de.::;tes· fa
isto é, com as act~lS da r.leiçã:o desse diB. e fa- ctos, a_ comn:ts,::ao u!lantr~1ement~ reconhr:ceu 
cil era h;wer en'~ano t:tnto mais f'Uanto o c<t- que n;::.o r.ra 1sso mot1vo ue nu.lhclade. 0 Sr. 
beçalho de ::tmb~;s o.s act'ls é o mes

1
rao. . Dr. Joagni~n Tava~·e.:; foi o primeiro a dizer, 

~ · . . '"que a letuao prolube que um membro da mesa. . ? !:5R. Anr..u.No PnrE:\TEL : - St fosso Isso I sirva de secretario; o que quer ó que seja no-
so · meado um cidad~o no gozo dos seus dil·eitos ; e 

O Sn.. C:\NTÃO: -0 ue eu uero rovar é desde u~ o mernbro da mes:t ue serviu de se-
que qualquer engano ou falb. que haj::~.. não se ereta rio, l'ra um eidadão no g-ozo de seus di-
devo :ütri buir !i m:i fé ou fraudr~. reitos politico~~ csta\·a no caso de exercer esse 

O Sr: AD .... I \.''O PI'fll'''T L 1 • n t Ioga!."_. Portan. to, não era. moti>o de n.ullidad_ c, , • .. , "' ...... , E ua u .1 a 'lar ~. 

O SR . CANTÃo : -Affian<_:o a V. Ex. que hou
ve eleição, não foi simulada nem foi fabrica(l:J. 
cln.ndestinameute. Põde tudo isto ue se diz 
tE:r-se d:1do pot· ignorancia da lei, ou de,;;cuido, 
mas n ão por m:i fé, ou pot· ft·ande. 

Si nas capitaes onde ha mn.is desenvolvimen~ 
to in.tellectual, si na propria commissão houve 
diver-gencias subre a intcrpt•etaç?to e applica~ 
ção de :1lguns pontos da lei. como é q ne se es~ 
tr:mha que no centro de uma provinc1a não 
seja perfeitamente conhecida a mesma lei ~ 

O SR. AnnrANO PDIE:'\l'F.L : - Sob1·e pontos 
t; 

cias e não n:t l'educção da a em. 
O Sn.. Cn.uz :-Numa a.ctn. :úmulada a. re-

s:io. Quanto :10 outro facto, ó tanto mais para 
admir:tr que a ma.icria da commissão se prev:tle-

:> l A r> a· nnn•1Uar 
el•}içfio de S. Doming-os, quanto é s'lbido que 
munas outras clei~ões em identicas ci•·cum
st.ancias, até mes~no entr.:1 as dos proprios cinco 
Iuetnbros da maioria da commissão, que vota
r:lm P ''la nullida.de da minha, foram appt·ovadas 
por elles. 

Ainda m:~.is á pa.r:t admirar quando na com
missão, a.t•parecendo dP.scle o pl'inci pio factos 
dcst:'!. 01·clem, se venceu a preliminar : «de que 
nã•> :fica.nJo altet·ada a or '~aniza ~ão da mesa. 
pelos membt·os cham:~dos pa1·a sllbstituit· os quo 
.ralLn.ss~m. sem se r)spot·ar p~los q uc por le1 de· 
viam substituil-os, n:'io se ri:~ cousiderado i f'SO 

.. ' , .. 
0 Sn. ADlUANO Pr::m~NTET.: -Confot·mc 0 provadí~.>~ Pois bem; é o que· se d:i n :t eleiçl'í.o 

artista que a faz. (h Bo:\ Vista . A mesa. er:L toda conservn.r1ora, 
c n:"io fi,~on altet·ada com a ch:tmada de eleitoL' 

O Sn. . CANTÃo:- E1! não f:.1.ço questão. po- par:~ substitnir 0 3o jniz de pn que f.tltou, 
tlem annullar esta. el,..ição, pois não ilesr:jo en- S'•m :': ' ! espor ai.' até üs dna'l ber:1s . e estava den
trar para este r ncinto por meios duvidoso...:. tt·o rla prr·li:ninar yot:ld 1 pela t~ornmissão, 

:i\fus, como ninda as~im cu fico com nta.iOt·iu.o portanto nãn et·a motivo dn nullida.·ie, mas 
qne fez a 1:1 commis>;iiO '? Annulla a elf3ição da como S(l pt•ocurn.va nm pretexto qnalquer para. 
13o:J. Vista para tirar-:nc mnioria absoluta. annullnr a minha eleição e obriga.I"-m~ a ir asc

O Sn. ADRIANO PDIENTEr. : - Ba10ta tirar os gundo esct·ut inio. a maioria.· da com missão de..;;-
seis voto~ da Boa-Vista. pt·esvn a prdiminar, esqueceu-se do seu 1H'Oce-

O Sr... CA:s-TÃo:- Nilo ha camn.ra que faça dnllento ~ido com outras eleiçõ!'a nnte::-iormen:te, 
isto. e ::..té com alguns dos seus proprios membros, 

e considerou null~ a eleição do S. Domingos . 
O Sn.. Ann.rANO Pr:IIENTJ~L dá um aparte. Isto pr0\'3., St·. prcsidente,que a m aiOL·ia dn. com
O Sn.. CA:s-T:\.o:- A commissão é soherana. missão tinh:~ dot;.s pesos o duas medidas ; uns 

Pôd~ a paixão pat·tidaria suffocar a 'j nstiça; m:~.s_ l ::; < t:> 

si me füsse nos,ivel devassar a consciencia dos nôvc r :,:at·ios, ou por outrs, que a imaginada 
illnstre;;; dcriutndos e até mesmo a. daqu•~lle que nullidarll" d., minha eleição não é s~não filha 
mn interrompe. eu havia de mostrnr qne todos de um plano, q ue tom p or fim C!r purar e excluir 
estiio convencidos de que a mesa da Sé proce- o,;; con~et·v:tuorc:<:, embot·a po•· frivolos pretextos, 
deu com t oda a l l"galidade. ainda que l•)gitiml1.S e pm'!l.S sejam as suas 

eleh:õcs. 
O SR. ADmANO PniEl\TEr.:- Peço t1. pah vra . Jolgo, Sr . pro~idente. haver dito quanto 
O SR. ÜANT1o:- Podem num !ar-me n. 2o t'S- basro.. A c:ttn:1.ra é sobel':.tll~l , c d N·idirá como 

crutini0; podem :mnnllar todM ns minhas d ei- entender, cer to porém d(~ qur) aqui m o não 
çües e reconhecer o meu competidor, a pcza t• de I apresentaria. com um diplo111a, que a consci
não ter votação para isso; mas façam-no frnn- encia. me di~sesse não ser a._lcgitim~~ e ,e:tpon
cam.ente, c não com subterfugios a verdade. ta.nea expressão da vontade do~ q_ue me con-
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:fiaram· o hom·oso roandnt·o de representar ~1. l O Sn. ADRLtNO PDIEN'l':r::r.:- A de deputados 
minha provinda, pois nunc::. occup:uei uma :I provinciMs por uma assemblóa faccioza que 
c:.:.deira neste l'ec.:into, trazido por meios in- aunullou diplomas: · 
compatíveis com a m.inha holll':1 e Jigni-1 o SR. CRuz:_ Porque a. outra ainda não foi 
dade. . . . i ul '•ada .. 

n ,~t1 n · .. 1 ~- ~ 0 

.,, 

O Sr. ~~dria.no Pt.1.nen tei:
Sr. prcúdente,não p!·etendia tornar parte nestt~ 
debate. apezar de conhece:- todo o processo 
eleitoral ~e minha. província nat::tl : mas ch:l.
mado, quasi nominalmente, peJo illustre ean
didato diplomado •.. 

O SR. CAN1'Ão:-Não o chamei ; V. Ex. foi 
que se mctteu.. 

. . 
deixar de corre,;;pondcr ao delicado convite de 
S. Ex. , e por isso sou forçado ::1. entrar na dis
cussão. 

A questão, Sr. pr.~si lente, da cl~ição do i o 
distri<.:to do Pará., \'et·sa principalmente sol1r~ 
deus )Olllos ca )itaes, bastantes ):. ra annull:tl-a. 
e ma.n,.Ja.r que ::;e pt·o::ecb :i. outra, porque do 
exame fh~sscs dous pontos evidencia-se que o 
cancltd~lto diplomado não teve lliaiori:l absolnt:.:t 
p:lra ser considerado deito em i o escrutínio. 

O SR. C,tNTlo :-Tão legitimamente eleito 
como V. Ex .. 

O SR. ADRL-\.~0 PDm~TJ~L : - Refit·o-mc a 
eleição de Conde c a.os; voto,;: dos s''Ís eleitores 
d:1. Boa Vista. recnsndos caprichos<t ~: illcgal-

chia. da Sé . 

O Sn . CAsT:to : Recusados em fuce da. 

O SR. CRuz : - V:1 mos á prova. 

O Sn .. ADRL\NO Pmr.:'\Tl~r.:-Não discutirei a 
compr•ten<.:i:\ do administrador da pt•ovincia na 
expedição d:t portaria, qne determinou que os 
seis clcilorc,.; do antigo di;.;tt·i(·to t!a Bo:1. Vist:1., 
annexo lJúSteri.ormente a districto de Guaj:a·a.
.As:':ti. vota.ss()m na i~ sec<,~fio dn. Sé. P'Jr que, 
quér essa. decisão estc·ja de ;tccordo com :: ll'i 
quér não! é fóra de du..-ida. qnc nti., nõde 
a.tfectar o direito desses ciJadãos para dell~ es
bulhal-os, como pretende o canclidaLo diplo
mado. 

. Pergunto: se esses eleitcres comparecessem 
pera.nle a mesa eleitoral de Guajar:i-"\.ssü, não 
tinha esta o mesmo direito que se arro"'on a. da . . ;:;;, 

, s J. • amcm o, para tzcr-
lhes: não podem ser recebidos os seus '\·o tos, 
]1orquc a. portaria. do governo da prof'incia man
dou que votassem na Sé'? 

O SR. Cnu:r.:- Não podet•ia fazer. 
(Ha ou!1·os apm·tes.) 

. O SR. Aor..r.;..No Prll~m~1'EJ~:..;_ E não poderia 
mzel-o c~m mu1~~ :na1s JUsttfica.ção desde que 
esses elettores .Ja tmha.m votado na i,n 11ecção 
da. Sé em tres eleições ~ 

O S1\. c .... NTÃ.o:- Foram considerada~ nullas. 

O' 
in~usão de eleitores. . _ 

Onde iri<lmOS parar se as mes:1,:; eleitcracs ti
vessem o' dirúto de e:s:aminar e até tle negar :o. 
qualidade dos :tlistados ~ 

A lei mui terminantemente· dispõe que a. 
mesa eleitoral só é competente para receber ~ 
sommar votos, devendo fazer a charuad:1 dos vo
tantes pela lista fornecida pelo jub do direito, 
c receber os votos de todos os eleitores inclui-

. . 
A mes:t eleitoral d:t Sé recebeu, ou não, da 

unica. ::m toridadll competente - o juiz de di
reito- a li:\:ta. dos eleitoras ue deviam votar 
naquc1 a secção. 

O Sn. CRuz:- Recebeu um~~o 2< lista. no di::t 
aa eleição. 

ü SR. A. PDIENUL:- lünda. quo sssim 
fosse, a lei não marca pr·azo p:1.ra esse reee
bilHBnto, tanto quo o presidente da mesa tem o 
direito de recbmal-a do jui:r. de di1·eito ou do 
tab"llião até mesmo no dia dil. eleição. 

Logo,:~. :ülegação de praso é sem irupottancias 
todt a questão sro redu;~ a. saber se na list<L for
necida pelo juiz de direito e~ta\'~m ou niro in
cruidos OS nomes dos seis eleitoz·es l'JCUzados. 
•" L 1 i ' 
e ninguem o contest:t, a mes~ não tinha corupe
tenci:::. para conhecer d:1. legalid~tdc d:l. inclnão 
dos nomes desses eleitorr•s, não d·~via oppot'-";:; 
a que vo assem e qua.n o mur o por" e~ remu o 
escJ·updo, podel·ia tomar-lhes em separ::~.do os 
votos. 

Respondo, pois, ao appello que o canU.idato 
diplomado fez a camara,dcclar~ndo ca.thegorica
monte que ~t c;1mara dos deputados, soberana 
na v~rificaçr!.o llos poderes de seus m.crobros, 
n:!o pode sem grava inju.;;ti~~a a ofl:'cnsn. d:~. 
lei deixar de contat· esses votos para. o calculo 
du maiori:~ :tl.lsol1~Ln. : o contrario disto S~"t·in. 
snnccionat· urn ::tttcnt:~do contra a lilJt!rd:tdo do 
yoto e anr.ulln.r o direito de seis cicl:l.dãos qua
l i ficados c leitores . 

O Sn.. Crw:r. :- I:': to é q ne se riu. permittir que 
o eleitor fosse vot~r á mesa que q uizesse. 

O Sr.. ADI!IANo PnrzETEL: - Como assim. . ~ . 
: :; 

Sé, om virtude ele nma ordem d•) presidente da 
provinci :\ , contt·n. a qual ninguem reclamou, 
observa(h para. seus etreitos por ~utoridadG com
peLente,o ,juiz ele direito da cornarca.que os in
cluiu na lista. eleitoral da i:~. secção da narochi:t 
d:1. Sé? ... 

O Sn. ÜA:'\TÃO:,;;_ Na. lista. de Guajarau:\SSLi. ; 
não confund:l. Sr. deputaclo. 

O Sn. ADitiA~d PmEN1'EL:- Elles estavam 
incluidos na lista de Gua.jãr:luassti. por te.rem 
sido qualificadss no antigo <l\stricto da Boa 
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Vista, d:1. mr;sma. parochia. da Sé; ma-:, em 1 não pód:} s.ffectar de nullid:J.d.e, como opina .a 
consequencia da pot·taria. do p1•esident~~ da pl'O· : i.llustrada maioria da. fa commissão, tr,da a 
vincia, o juiz de direito os inclnit1 na. lista. que elHição da ia. secç[:) da Sé, r) cla.ro, é cvident9 
fornec:m â. mesa eleitoral dá Sé, oelo que ahi que não podem S!:JI." d0sprcsados no calculo da 
dcvi:tm yotar. · maiori:t absoltlt<l., :por isso que a. lei e o r·3gu-

Para che•''al' ao 11e nretenderu. é r·eciso lamento c!eito!."al3"> 8ào ousitivos uando decla-
que os nobres (!epulrtd'}S me mostrem a. di.•po- ram que esse calculo deve ser· feito pelo nu
sição d~t lei ddtoral ou drl sGu rcg·alamento, mero c!e eleitores que comparecerem a e:loiçào, 
que dá. á>~ mcs:1s el•ütor:~es ::~.ttt•ibuicões para e da p:·op::ia. acta con.st:1. que os seis eleitore5 da 
• • • • • • • • 1< l ! .... "' 

Entro agora St·, presidente no exame do outro 

OS~ Cr·uz. As n:lC<:!'S na-o dr_,, .... m cum- ponti) que como o prim,)iro, determin:-:. da nu!-
~ .. • ' •• - .1'1., - " " • "d d 1 . d 1 . . - . . d prir ordens illegaes. ll a c ci.a e !:lção u o distJ·wto da provu1c1a o 

Pará.; 1·efiro-me a elaicào de Co:n.da. 
O Sn.. ADIUANO PB!F.XTEL-: - Po:s a me:>n Nesta paroehia, Sl."; presidente, existem só-

S"rá competcllte para dec!·OtHr a lngalid;tde ou mente seis clcitoz·es ; deste ·~. quatro suo os 
illeg-alid:.t,le !la. ·inclt:>;ão do,:; ~otante;;; na li~ta I quatrojaizcs de paz, c dous os seus supplen
especütl da ch:~mach. orgn.mzad:J. e fornec1da I tes ; nã.u ha. por tanto outros süpplentes. 
pelo .iniY. de dit•oito ~ N:> di:: da oleiç~o não .~o~p~receram os dous 

__. • • ' . ; _, I. ..;.. .., .. ~ (- .. 

das mesas cl0itoraes em :1.11Ôo;s:t lei 'de eleições'? 
Sr: prcsi~entc, :~ vedficar;-:1o do;; p~a~res de 

competenc1a d•) pre~i~lr:nt.e do P:l.râ sobre a 
portat•i t por elh e!.peclirla. em W de Junho de 
1882;o ::c cnm1ll'C exa.minn.r ()o facto em ~i de 
uma mesa e ci!ol·ul tet· dnixado de reef:\ber· os 
votos dr) se!FJ cid:1dão;; qnalifi~::ldos <~leitorc;; e 
devid:.ur.el!te incluidos na list::l. fornecida p"lo 
respectivo jui;r; de dit·eito. 

Ei:;; o t"rreno em qnc a questão deve ser deba
tidn. E nara.c;;cb.recel-a devo J'0corda!" a circnm
st:mci:l'import:mtissima. de qu~ cinco dia~ antes 
os te . ., mesmos el~'Hores tinham ''otn. lo 11a 

·ia. secção d~t Sé com assentimento dÂ weso. que 
cinco dias de . ois cn richqzamente rel:uzou 
receber os ::::-us votos. 

O Su. Crtu;r; :-Como votaram·~ 

Pcr~11 n t::1. o nobre dcput~d0. V•)t:u·::tm natut·n.l
mont · intro·lu:t.lurlo a.r.: sLt:t3 C(.>dub~ n:'l. urna. 

(lia !!In {I.•Ju,·le do 8.·. c,·~~; . ) . . 

' .• .J 4, 
Pl'C~idonte àa mesa,e o 2' e' 3" que constituiram 
a 1a. tttrma Ja mesa el<:itoral, foi convi:l~ldo, na 
ausenci~t dos scn leu tes o 4° iuiz de az na 
qu<ditb.de de eleltot·. p:l~·a fazer parte d:1. 2a. tu r~ 
.<ua e um ind~,,iduo q118 nfto e eleitor par·a sub!:!
tituir o outro i nui::.ed.iato fa!tozo. 

.: \:• 1.1 ' • , l 

memb;·os de mesas eleiwr;~os os juizes de l)oJ.z, 
seus supplontes c n~\ !";:..lta destes cidad~os elei
tora~. 

Kenhum cidadão pois, qae não s~ja. eleitor 
qualificado póde substituir o juiz de paz ou seu 
supplenta. 

lsto Clstt\. c::;:pt·esso na l~i eleitoral de modo 
tão claro c }:-ositivo que nii:o admitte duvidas 
nem interpremçõns .. Entretanto, ntl. paro~hia de 

::. u , t! S Sl.lll.U U 
11m~ eleic.íío ... 

O Sr:. . C..lNTÃo:- Hourü eleição. 
O Sn.. AnrtrA~o Pr:'II~~TEL ••••• :-;em scienci:~. · 

de S. E1:. o illusü·e candidato diplomado qu.:l 

O SR. Annr.t~o PrltE~TEI. :-0 nobre 
tado f:mta.sia. 

c.! incapaz de convh· em uma ft·n~!d· ', ÜUJH"Ovizou
St! um~l. mesa em qne figurou um individuo que 

d,..pu- não é eleitor. Repito que u. cleiç_~ão foi simubda, 
pu::- r1 uc as proY:l.S são p::tip:weis, e r~Hcon-

G S1to Cra·z :-V. Ex. ó que cc;t~ l' tr:~.m-sCI na. '~ontt·:1dicção d:•s dil:l.s cópias das lanta- h . . 1 sinuclo. · 
O Sr •. A'lllL\:-;'0 Pr:m~:·n:::r.:- f~Ll a:-g-nmenlo 

com os do<~u:u•>nt•)S ch eloiç1i.rt; dn. n.ct:~. n~Lr! 
con.;t.'l. n i•solntant=' nt•' o tumnho iwa.ginario, a 
que alludio o c:\lHlirlat·J diploma.<lo. rh! C[llG 
ag-ora fa:t cabcd:~.l o nobre d~~putaJo do Pará. 

OS::. Cau:~ dú um n.partc. 

Q Stt. Pn.t~ :;rD~~TE:- A ciis·~us':làO não põdo 

nut "nt1cn;;; que aqu1 ten lO e que Hno com-
bina.m entre si, começ.nado a primci.-a iJO!' dizer 
que no primei;·o tlia de Dczml!bt·o do f1.nno do 
nnsciml'lnto drJ Nosso Senhor Jesus Cl11'isto •)te., 
ao pa--so que na segunda :&e lê: a :JO de No
Y:!mbro·,.tc ; haven to mais em uma a. indicação 
na. organiza(;i:to da. me::;:~. de certo modo e n:t on
tt·a, cons:L inteiramente diüerante e a.té opposta. 

Chamo par:1. este ú1cto :1. att·'nção da cam;:ra . 
Além· dl}st::~. divern-enci:-t. na.s authentica:~ ( ne 

dnnunch a fr ~.ude, accresce quo per-ante :1. loi 
O SR Annuso Pr:.rE~T;,L: - N;1o !)D•lem, não houve mesa elé!iloral c por t:mto não honve 

portanto. seis eleit.rJr·'S logu.lmente qn~iific:1do!':, elei\-i'íO. 
seis eleito!·cs incf,tido~ na list:l ti ::rnecidn polv Póde n.d:nittir-se que ctn:ttro cidad:ios parare
juiz de direito. s•·is dei.to;·t•es que s e apt·esen- cebercm os sons proprio~ votos sa constitu:~m em 
t~rn.m a li-S ·lOJnl~lé: t e!eito.t·al :mu!Ü-ios de. se.u~ jutosa ebitoral . . qun.nd~ a lei exig~ que 3sta. se,ja 
lltuhs. :::c1· asstm r::, pohados do s·~u du·mto cnmpn~ta de cwco :~tcrnbros r3 flil· ~ nao poss::t. 
do vr,to 11 com :t cir t~urn;; tanei:J. ng~nvantc '1 fu.nccior1:1r faltando nm delles. poi;.; qu') ::t mesma 
de ser(~ro tom <1dos de sot']H'cz:t. pot• isso :1ue lei m at·ca. os "ubstitutos n a m<1neir:1. de f:tzer-s~1 
cint::o dias n.ntes os sens votos tin harn ~idn t•e- 1

1 

a,.; sú i>tit:uiçõcs dos ll1f')So.rios .?. Como :1p11t•ov::tr 
cebi·i os e contado:~ alli rn"lsmo na 1" secçã'l <.h ~ss:~. elci.(;ão 1 Ainda uma yez o digo ,, con1 
Sé. Si a falta. do raceb1mento d~stes seis votO:'! • Lod;\ ~~ ra;r;ão : essa eleição foi simul:lda, ou 

V. II.- 58 -
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por fraude; ou por ignorancia, fosse por que Ess:t nullidacle não prejudicn. o resultado da. 
fosse; o ·~ue é verdade é que na parochia. de eleiç:1o do orador, mas nem por isso deixará de 
Conde em face da lei .não houve eleição: a que discutil-a_e mostrar q~e não existiu. 
appa.rece não pôde deb:ar de ser considc~ruda Coasi~te a nulliJade a.llega~ia erri ter o prc-
sim.ulada. ::;iden te d:L mesa não só nomeado o substituto 

Deduzidos t~ ua . 
plomado, votos qurJ não ha quem possa contar- nomeação er .• d:3. compr:tc:nc:a. do supplente. do 
lh'?s, dos qnaes ~- ~!· mesmo jii. abriu mão ; I juit. de paz q•:te fazia po:-le cln. ~esa. Com effo~to, 
ba.Jxa. a sua vot:l(:no a o9ô votos; mss devendo-50 . consta d~1. actn. qnc as nomc:tço~s fora:ot folts.s 

ca cu o a mawl'!a :l. so ut:l. os pe o pre~14ente :J. mesa, mas o orn. or affit•ma. 
votos dos sds eleitot·es dn. Boa Vista que com- e prova ~orn um;, cart:1. do snp:d:~nte :1. que so 
pareceram :i eleição e que fizeram a decbração referiu, que a seguild:i non:eução foi feita por 
de que não suii'ra;::wam o nome de S. E-s:.~ a indicação sua !i.O presidente, ornitlindo a ::teta 
ms.ioria absolclta sôbe ~ 599 Yotos. :i q;:e poro essa circumstancia. 
fôrma alguma attingiu ocanlidato di··lomado, Foi ess~ orois:c:ão, C'\ntTet:-.nto, sufficientc'" para 
p2.r:l ser con~iderado eleito ern i o escrutinio. se propofa annullação do todo o processo elei-

Estn.s duas questões assim ventila !as, collo- taral n:tquella secção. A c~mara dos deputados 
cadas no terreno pl'atico crn que as considerei, em relação a estes facto:>, em cil'cnmstancias 
lJrovmu à evi:!encia quo independente da nulli- ideatic:l--', tem deliberado o conr.r:;ri.-1, 

• • ::> , c • ., .a . <.;.:l. ~· secçao 
aliás provad~~ nenhum candidato pôde ser reco- ll1!:sma por.·.chia, a.Uegou-. .,rl que a ~tcl:il. da 
nhecido deputado, eleito em 1 o escrn tini o pelo ius t:illação da mesa eleitora 1 foi e~tcripta por 

. - .... . ... - . .. . 

1o districto da m ' nha r ri • • ~,~~-----1 
Que vá S. Ex. disputar ele novo a sna ehiçito monto devh ser escriptn. pelo escrido. N:1o é 

no Par:'i, e honrado com a ma.iori:1. dos su- facto novo, e o presidcn to cln mesa não infrin-
fragios do eleitorado, volto p:1ra ter ingr.~sso giu lL lei, p!·ocedendo como precedeu. 

~ ~1. r ·n. ar.Q·;l <o He: o e • ~~. r:t a.•::t-se na act~ ·· 1ns~a :tção d:1. mesa 
lei: e não c1ucir.'1. entrar hojc~p~'lo inllnxo p:tr- org-anizacb, ali:i::;. de conf•)rtnid'3.dc com alei, e 
tidario :í. que S. Ex., pnro>c:•nclo cond·:m:-~ar, o presidenie, p~·dcnào nome:.tt' na falta does-
recorr·~ como nnic.1. ~'sperança do o:alY::t<:iio. ct·iv:io. a qnal'tncr cidadão : para re::Ugir a 

Tenho concluido.. a ·ta~ e não estando prr·~Bntes outros cidadãos 

O Sn.. PllESIDE:-.:TE d:i. a pal::lsra ao 
Mariano, que della. não póde us;: l' por 
na couuui~s:1o em set•viço m·g-ente. 

além t1os me!':ario..:, uomeou a um ddle;;. ~'- ca
Sr · ·los c·! m:1-ra. tem reconhecido rnui t:1s fll "Í~~õ,~s em pri
::ch::r-se mr:iro e segundo cscrutinio. com falta de tran-

Ningu:>m m :tis pr.din·lo !l p;:.bv:·a. é once!·
rada. n discussão o fte:t ::ddiada :1, YOtM;:- . 

Disctt:::sio Jo p;•rcccr n. 11-l m :md.tndo pro
ceder a nova. elei~·üo, no 2° di:m·icto d t cõrt·>. 

O Sr. Fcrnand~liiõ de OliYeira 
vem def~n+· ~· o rliploma t]UC lb~ foi C(lnfer·ido 
pela maiori:t do eleitorado !lo 2o di~t1·icro ch 
Córte, SOI'pl't~!ldido como) ficou pt~lo l'OSII]tado 
IJUC t' ·vc o e"i:1:ne de sua eleiçiio na ~"' com
lui~""?íu ele pocl ··res. 

'l'auto a 1o dc• Dr.~··mln•o i]O :mno pa~s:1do, 
(~own n •I de .Tnneit·o, o proc~"~s~o <!leitora! cot'J·-:u 
em plcma pn. como i! pablh:o o• uotot·io·nest:-:. . 
cnpit:d. :\nte..; do 2° "serntinio comc~on-::.e 
:.d1·~à~ a pt·opalnr boatos ateJ'l'!ldores de dnsor-

. dcrt s, lll!'lS dllJ"antc o 11lei t.o dcsv:mee0t':lm-st! 
esc;:~s app:-f:'llflllSÕCS il :-l ClCiÇ1íO COneJuitH;c CC.'01 

tod:L a IJ·a.nrluillidade. 
O rs-•stlltado da elei~:io foi fo,•ora\·cl ao ornclot·. 

que alcançou :-:obre o seu compe tidor m:tis .14 
votos. 4 dos ua'2s tomado~ em ~e arad 

sct·ipç:Io das !'l.das, con~iderando, q tHl sem 
pr:~~um1:ç~o de fraude, · es:,;n. fa.lt:1 não podr~ an-

mem !)i O da 1uesa dei t:1ral, como fiscal de um 
dns l'andidatos, p0dia e dcvi.;o. tr·anscrever n. n.ctn. 
do s~u lino d~ notas. 

Assim. acrerlita o c;·::~dor nua n. cn.m:wa. não 
consentii·a CJUC p:· .. ,·:Jle~am :;'s n ullidades !1.!'

guid~~ cnntt·a as el" içõus d:1s -!:.&. c 2:~ .-ocçües da 
~t:tl"•H"lria de ~ant~ 1titn.. Esses f::ctos sómente 
s:"io af,ut•ados par!l. prej uriicar c"J <Hl\'Crs:~r:tiO O 
s -~mpre são e'qo••t·ir10;; ' f'lC sen·c:n :t ami~os. 
Par·ece que a maioria da. ia. commissão de in
querito não foi j uh: impar~:i:!l dtJsla eleição . 

O que mais sorprimdau :tO orador, foi o voio 
SflpJ.rado do i i! u;;:ire p1·esidon tr· da 2'• commi .:são, 
rn:tE en Lende fl'lf~ b<HÜ\llet·-se esse \'O lo :scpar:;do. 
p:wn vP.r-;:f'\ que ~. Ex. lH~n h nm:t l'nzfi.n tem. 

Os motivos do voto de ~ .. Ex. funrhm-sc no 

1 
. . 

C 1egac o, porem. que i!Ji ao podet· cor11pei:ente roc:hia de Santo Ani:onio. Na ~3. socção não se 
para couhecer des~c resultado, di::s(~ utin-se. n:t 1 a.lleg~ nullidades por· ter tido nelb o orador 
2~~o commmissão .. :l. validade d~t elei\·:1o , ven- um voto rnr~nos do que o seu aõve!·sr.-t·io. 
cendo-se a nullin:1dc das eleições tl:ts 1" e 2"- Tcudo-se ot·gan-iz~do r•·g-ularm<·ni:e & mcsn. 
secçÕt'S dn. freg-uezia. de Santa Rita. All r!gou-sc desta secç&o e r"cebido :1a urn:1 (oS votos de 
perante a <~ommissão a nullida.rle dn. 1" s ·'~çilo, todos os eleitores qne compareceram, c:;on-
não porqu·e o processo el0iloral alli deixasse de ctuiu-se o processo eleitoral. . · 
ser reg-ul~r. mas porque a m~s:t não havia sid0 Compareceu o escrivão de paz para f:l.zer a 
or·::a~isada de cenfo1·midade com a~ dif;p(\si(;ües I tr:1.nscripr;ão da acta, tnr.,;; depois tle principiado 
da le1. 

1 

o tr:1ba.lho, l'(!SOl\'(.m-se que o conduissfl em 
J~lgou :l. C?mmissiio .que ce!'tas formtd:Ls nfio su:~. ca~a.,_ ond~ it•iarn assignnl-a. os membros ,13,; 

dcv1am ler s1do prctertdas. · · me:4n.. 
. . 
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Amigos do competidol' do orador, sabendo l O orador a.verba. dl) falsa a certidão. A esse 
disso, fOl·am ~' ca.sa. do esc1·ivão e obstaram a documento gracioso e d0 íavoi"itismo, minis
conclusão do t[·auallw ... 1-Iou•·c i!!let'\''mção de t.rad:) por um sargento de policia. conti"apõe o 
auto;-iJadH, q:H; I'ecebi~u a UJ'JU h.ct·;,da com ·~1ue emana d:.t 1a. autot·idade policb.l da fregue
todos <•s papei ' , e rú:i.Jelt•.:t:-a «u .i uiz apt;radur zia, o Sr. D. Bmz da Silveira, m(~w.bt·o proe-

a elei ~3·.,. minente do l~l'tido liberal alli a c uem dui"ant~ 
Agora allega-:;c a ndlidade ,_:a oloiç~"to por ú pleito~ sempl''~ encontrou em todos os loga

e.::s~ mes~a falta. _da. t!'<.:.Ii~ct·i:·~:Lo th.~ a:::ta.. I res .act_ivu e vigilante, e para cujo nome e ca· 
Ate se pediu e se tez um •3:mme della po:· pe- 1 valuortsmo uppellou. 
ritos q11e dis,.er;t::t nã'' lhes p:lt'Jcer trte :rs as-! O documento c um::t cart:J. qur~ o orador lê, 
s:.g-n~tm· .. s f+S::iem fei:as eom a me;;nm tint:t. I em que :1. ref,,;rid:\ autoridade decla.l'a que, tenJo 
Ess:~ divc•·.--LlaJ.c de Li!ll:.t, pot·óan, não c:ci-M; [ percorrido, na qualidade de subdelegado, as diffe
~o~·oo foi. pt·.Jv:~ào depois. A :1.cta (: 't'"erda- 1 ±:e rentes s~c1,~ü ~.:; eleitúr~es, em , nenhum::~. viu 
üen·a . . . fot·çn. pubhca. _ 

Além dis~t.J, pa1·i con\'enccr :Linda mais n. ca- Que c falsa a arguição, mostram-n-o ainda 
mar:::., lc o omdot· u;ua ci•rta do chefo do pat·- os·docnmentos juntos â exposição d(J orador. 
tido liberat d<~ p•1rodlia, o honn•.do ciua.dão Ahi poder-se-i verificar que o ::eu proprio 
Dr. Antonio Augnst!: Ribeit·,:, <!lW e~põe e a.ffir-~ contendor. em um artigo inserto n :t G<tZeta da 
ma qu;.1 :l eleiçD.o Li feita co:n toda a. Jega!i- Tarde ~tpó,; a eleição. tlecb.rou qu·~ foi e:tacta-

•.. ' • • .... . • .. "' • . .. . ... t' ,. • • • ., 
v 4. ' " i li• '<A. .. "'' ""'" -~ ... ~ .. 4. ~ ... , , c 4 t::t ~ ' 

mesarios. tonio onde não int-:~rveiu a força publica. 
Descj:~ muito o or::d0r-o..:cupar uma cadeiru Mais uma circumslancia 0.schrece a ~ue-

de de~ utado nws le .. itirtlaal•)n~e. co.n a ·ustiea "'a ,iio dt~ L·ue. )Or ter intervindo a. for a mui-
e sem nenhum fc<V0õ.' ele :': :~u.s ::dv•'' r.-;:t rio:s. Não tos eleitores deixaram de votar. Comparando
dobrará a ce&'\'iz p:-ocnrttt!rlo esse f:H'Or. se a osra.ti.,tica dos ~leito1·cs quo compai"ecera.m 

A que fica. J·~d:tziti:'l. cs7a. ~om ·dia_ r~dicuh ãO 1·' e a~ 2~ e,;cl'Utinio na ~ec<,:ão de que se 
1 4 a .. p,.... : .. ; ' - ... --.: .: .:l. ~...:.L ... 1 . ... : ... ' ... I - 1 ~ . \ 1 ... 1 

stand<L unic:t de niio s"' t•~t· tr:<nscripto a acta . maisfl do que ao primeiro . 
.:-.r:1s o pai'OC! ~:· d:t cnmmissão mixta e de(:is:1o da I T·ndo justificado a.legit.im::dc de sua deição, 
cama.n. não tem julg:Jdo ess•:ncial e'5sa tran-

1 
espt! ra. o ot·údor clue a camai"a considere esta 

scripção. 1 q u 'stão :mte5 como proecsso judiciario do que 
At·guiu-sc tarn'o,~m de nullid<ídc :•s e1ei:.~ões I co:no pr-o<;esso p;l.I'Lidario, o pm·b.nto reconheça 

tle ch~as secçõe:; llestr. par-tJclüa. p:n· suspc.ta .de• I o seu d.ire.ito. 
ft·aarte . 

Allegotl-S'~ que existiam dous liv~o..: do aci:1s . O 'Sr. Ca1·los -~fi"•"'lU.!i!IO come~a. 
e q:.10 :.\ :l.cl:\ da. eleiçãO não foi tt·an:;cript:L no rltt.•~ndo que O O!':dor, que O precedeu, Gm cll-
. , ·' • · - n'~ns ch SCil d1s m·so. · f ri:- c ao 
• C~JHnto .-} ,} p::t•cialid:\.de c fuvori·~tismo d::l que aa m0sa. 

Na côr~c 1:! ~t cnm 11':~ 1mmicip:d qn ~· f:Jrnol!•) rlc! tt '' ::.ltnbc>I"~ntcs prova:. o autor do voto sepa-
t:Jdos os liYl'OS ,, ou· ·,!~tG.:: neces.s:: rio; :i.s mc!'i:ls r:.: do que pendo ela. deci..:ão d:\ camara.. 
clcitm·a•Js ,, como sii~' num~!·;,s :.; a..: s-·c~i:ícs n Cum \':u1t·1:;ern podet•i 1. impugnar as asser
distrid:IJs do llill. · ~ m qu:~ se snb:li\'irie:il ::!; l' :~t·u- ç0o:; do uol;t·c eantlidaLo: b,~st:u·i3. incocar o seu 
t•hi:.a~. a c::trs:L:·a tutwkipalHwndou i:~i:t:t' lllliÍLa.; pt'<1•:c,Jitw.mLo u:L conuni~são de poder·es, para 
tkokll:L.; dc~!):·s l i ·.'t'"·~ ..: i;:,·u ·.1:s ['ai\\ lool<Js :1-:i oppur-!ll"'õ eloqucnte contcstat;.ão. M·1s Hão o 
:-oc,:õ'J::J, f;tt•:'•· iulÍtlla ·~ p1'ol'undament" ;,:onvtmc:do, como 

l...)uaurt·1 ~·~ fal-i:\ il insln!l.:,:ão d:t tW.l~:-1. da o~t:·,, de I[" C nenhum :d<;ancc 0~1 significação 
s• !t'ç?h •I:.L i't''';!'Ut~z-t•t d<~ ~1tnto Ant.u::io :L ((llfl se trial l.;t ·~s as:'l·!rtos. Pa :·~1. reconhecei-o, é suffi
r·•f.::t·•· . :l. ::-.d:J. fui lavt•:t•i:~ no .lin·o •!Otnpc)t3ntc, ei,llll.~ attondct· nn pt·occ-limenLo que, 1Jem éorno 
maH !liL oce.1::(:ão ti:~ el••i.·l!o, "'W •: ng- .no d~t c:1- seus :uni,:;os politi,·(~<, tom tido o orador, vo
ltt:l.t':L mnni :~itJ:d, :1 tn•!"':L· r.~c'cv:~u tÍm livt·o ~ ~ tat tan.lo co!lt.t·:t CIJt't'P-ligi,m:Lrit)S. em beneficio de 
bt·n.ttl~O. :\o · lit11 tlo !il'(u~ es~o. pcb urg-encin .• lo Ct)ní!u!'vadut•,•:<. e :1. que o autor do \'Oto. tão acre~ 
t.t·:~b ti h o , ;1 ruc$t rn•wh·.~u l:t\'1':\.l' :1. :11•!.:L taC\SSó' m~nLe :t.p:-eri :~do pelo nnl)I'C c:'l.ndida.to, não sus· 
li·:rr:, o ,.Jll" s•! !'.·;~. :1.:-;~:ig-n:tnrlo-a t,vlo~ ns me- tonton p1·in~!pio t:J110. nfio encontre apoio na 
~mrins. . a.ur.m·i,Jnde d" cbofes conso?rvarlore;;, o qu .-~ 

.No 2' nsr.t·ntin i c, ser v in o mesmo 1 i·;,.,.) . N:1o mesmo pn:· S . Ex . não hn;j:~, sideo arlopttldo. 
h J:P>C pois mú fé, nesses llous livros de actas . O noln• rJ c:tndi.:lato pl'ocu rott achar contradil'· 

• . 1 • ·:-- • · .. ,.,- "' · c u llc 
tlo reÚ! l'<~~sv :'t. inLP.r\·cn~fio d 1 for\- :.1. uublic:t no veto, sustent:mJo que teria cabimento man
procc\SW) cioitoi·:~l. intet·venf;Ii:o flue. s"ogundo se I d:.t'-se pt·•x~·~der a no,·a elci\:Io~ mas não re
n.ll~g-a, i :npe liu g-nmdo nnrnero do clcitot·cs de solver~ t J reconhecimenh) de :';eu contendot•. 
com~mrcccrcm pat':1 r\xcrc:-•r o di.reito do voto. \ 0 01-zwnr, :::.pr.'zar de te:· procurndo ser ~laro 

O or:·t io1· di~· quo ú eng-raçado emprestat· o J no trabalho qne formnloll. não foi comprehen
apoio du fut'\;:~ puLlica a um candidato :rdvet·,;a- di.do, a. pOl'ttwLo,vai reproduzir por outr.,_ fórnw. 
rio do gm'l3t'llo. o que já cxp.•z. --

Ne~b pat·Lo o :'l.t!lo:· do voto sepa.r!l.dú ba- Estudando a el~h~ão r:!o 2° districto da Côrte, 
seon-::;0 em urn:.L certidão de Ll!lt a:;ent:J d z f<.>r- tt·atou do vürifien.r si o cundiJato com diploma. 
t; :l. public-1, declarando <1uc t.inh•t estado no l"C· havia olilti~o maioria. <b wtos~ c si estes eram 
cinto onclc se eifcctu:ira a elci~:ão. validos. 
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Ajunta âpurado1a apresentou. o seguinte re-: A circumst:1ncia do diploma, com :1. qual 
sultaào final : . arg·umenta (t no!m~. c<.tndrdato, não tem o al-

1 c:mc<:: qu'.>. S. E:;;. lhe atlribue. Basta ndvertir 
Fernandes de Oliveira.···· ~~~ ~ que ã id d0terrniua se p;.·ocr_•da a no\·a eleição, 
Henrique de Ca:·valho · · · · · · 0"~ I q u~I]dO se verificar q u_r~ dei:s:on de ler maiori.a 

. d•3 f .. • ; .... , .. 1 - _, • 
.,. ':::::l .. " .o. I 

linha de conta. a eleição da 1 a. secção dZ:J. pat·o·j ser:a e:le. 
c~i:l. d~ Santo _;1-:!t_9nio, mas. em face cta l~i. 1 Opin:.1ndo neste sentido, n::ub. m:::is fez do 
ll::tt1 )Orle e>:sn. e:e1ç~o ser a ur:\da. l .-·u~> a 1) • ;t·· · d ·i·· .- ,1. - -

O proprio llObre c:l.udidato encarregou-se de 
demonstrar qt;.e a eli;ição não se concluiu no 
mesmo dia. 

,;ida pelo St·. Andrade Figucirr~ no sr~io ch 
com!niss:io do i no ucri to. com :1 diil'eronç~ de 
'1' '0 S. Ex. ;mllifi'cav:t [:: m.;ioria ohtid;:. prlo 
SI". '\'dclct:'.:·n. c pro punho. o l'O(·onbocimontÔ do 

E' certo qu0 os mes:u·ios so retir;t:·~m á St'. Fc;Tci!·~t \'in.ntHt, simple.smeute porqt.to. em 
1 hora, confiando livros e p:1peis ao esc<·ivfio uma d:1s ··:ctas ~e rlei-s:.:'r'-~ r.i~ mencionar a hor:~ 
de pa ~, o qn:d de·.ria. p-;>ceder ú transcrip~~ão da- do ccmé'Ç!O dos tr<tb:ühos. 
:; c ta.. O esc ri vão conduzi n para. su::t. casn. os p d 

. livro3 e papeis, que. como ó sabido. andilram 011' er;: quG 0 nol:n·e can.:i<htu não contest:1u 
H d l: ·1 d · os princir}i,os e factos c_unst:•ntr.·.s do yoto s_e-t'e ero es para >1 atos. e somente ·ous d1:1~ . . ., ~ ' 

• 
e com o voto do nobL'e candidato, quando dclb empreg-;;d ;\ em am:!li•l de nm advers:~rio do 

governn. deh .. :m de ter \·ah1·, dcs·le rrue se 
. .. . 1, Mtenda n. t · a c ~\ f•1rç:~ o J.>et. niúta~b. neln rc-

fez parte. 

Fi~uei:-:.1 sas~entando c1ue de·F·ria ::nn.ull-:t.:·-... e stdGn~e da H~esa.. e a qrw .o.< a sr.cçã'l em '1ue 
a e~i ... 1'ç;;0 (j' ·· A.a. sec"·-ao 1"1· •. , ft·co···".,:,., cl" I. n-'~ elh mt01'\"CHl cr:,, correhg!(..'llanu e :amgo 

• .., " "'"" ~ . •· o''"'''•"" ·•• _,t_,u.' j l S ., -
pelO l'llnda:ncnto de que n:t a.·t~~ res;•ectÍY:L (C ' • l"..:::C. 
não se mencioua.-a a ho~·a em quo cotn''ç~:·;).m Procurou o nobre caudid::;.to dc 31.ruir a força 
os trabn.lh.•) .: , o pergnnta o qno. <tntr: ~i. :lou- prob,nto do docume::t.J cfficial, donde consta a 
tri:Ift. ch<qt:elL ~eu corrcli:.áonal'io. s; i ii~e hou- intervenção d<'. for~ú, ·· para isto oppo7: a esse 
ves"c de .. e:· a pplic:'l ~;;, fa.rb. o 1·wbr.: c:•ndidatn ,:o. utllento uma c:1rtu do .subdelega·i•) da paro
que t.ão acrrbamenle vorb(•;·ou o vutG rb ~:hi~t, e:u c1nc e· te declaro a que pc:·corrcr:::. as 
ornd,,;.·, por L()r adcptado o. opinift:o s::ilbl.g-::d:t .-;<:h:\ôes, e, dul·ant ·a snn. c~LaJ:: nelbs. niüJ vir:t 

1 • ....... t·,.,.; :r· ~ ·' ., r.· ·o :\. i11tbrmaeão ütli ·i:•l u r~antr• niio Li 
S. Ex:. :·~csl.e r..·aso, pcr,;~anl.~~ aiJII1::, •::l.d e;•:•t:·:Jl"i<1d:.;, p~is r::io ::>ü d'~rnon:st~r:. que o 
seria a sorte ào nr•b:.-o eanJida.to, si. hotn· f:··s·::- m ;;sm:: s: b :eleg·ado ücixas~c de YCL' ~~ lorç:L 11:.1. 
de comparet·er perante jui~: tfio scver(l, co:no ü\.:\.':;:dio em qu~ .. 11: in te~· ;cún. 
aque c :;eu corre 1g10nano ; O nob:·c c.wtbl: ~ L•I m:l•~·•: :nis .-ri<l •1uc o autor 

Passa o orador :t in di dduar às lieei,i'Jc.~ d.: , .. . C.! sop:1r·:tdo iize.s::e c:br:t co:ü t:J ducum.cu
p•,,fcl'id::t~:,; . hr·~ \'::rias ele: •. :õ : s pelr. c:t:n:u·a lu, ünn:ul:J p ii ;· um s:trg·cmlo. 
t!os do!.- Ut •do~, p:: t·a evidenciar que o i o.ie:· 
• om;1..tcntc :tffit·rt~ott o p'!"inc:pio du •tllü a 
li'UUSCI'lp;:1o d · ~ ad<.l, nos tet'l!lOS da lt•i, e 
t'crm •lid:vlu ú!)búlH:ia! no processo ele i Lo t·3.1. 

Àlém de c1ue :1 transcri:~o;ão ni"io ~e i'eí: ~:o:: w"to 
doLlS di:!S depois. conrorm·~ confe:'S:lt·~•m os J:t·r~
prios mesar·ios N:l 11111 t·Cr]'Jerim~nto <[UO Jr':, 
nota 'ltHl n m";;m;~ :tct:t n:1r) o!i'or·ocr> gn.t·anti:'l. de 
:mtltcntic~:hde~ pf)is o.s nom~s tlo,.; rn• .... s:J.r·io..: 
appa:r:>c~m com tinl.:t djfL:;t•t-r..to, s.-·g•1ndo flc
cl::traram os pet·i t o..; 'lue pro!'cri-·ra:n :1. oxa:nn 
legal . Esta. (•it'(•.um..:tancia dcmonstt':.!. 1:tte l!tm
b.cm, qmmto _à;; authcnt!clts. s~ deu a irt·cgr:.!n.-

Fund:1do em t~es razões, opinou, no voto se- . 
parado, que ao nobt' <• candidato se des::ontas- " 
sem o::; votos que na eleição, tlc que se tra.ta,lhe 
foram somm.ado.:o. 

.. 

Attcnclendo a qne. apurad:~.s as outJ·a.s elei
ções, o nobL·e candidato deixava. de ter maioria. 
passando a cabel-a ao sea contendor, c que as 
irregulat·idades havidas uã.o alteram o resulta
do. entendeu,de a.ccórdo com as normas uJopta
da; - l•ela camara, que llio era ca~o de nova 
eleição. 

~\ ·~s tc r·cspc;t:• n '·rador ponclcr·:~ que, tendo 
selo :Lqaeilu :•!!l(:ial iuf··ri "' quc:n c:Ímmaudou 
:~ ti:• I'\:•, sõt:t(;l': te por· ell · pcclét'i:: u f:t <.:to ser· 
(: ·rt.ifh::1<h. c lH;!·g·llll i: ~ '" ·;tl•: a ~ nc :mnctellcia. 
q:w:' . Ex. d st~oGt·o a:: i ... nst.>rlc sarg:!Üto. qw:l 
i• a p:1t''ntc :1. t;'Hl comr~ •. ~;tru :~ li:.;:u·-;;;c a p~·cjbi
rhrl•• .: '' ('l'eíli:n. o t::trgento, ncrr'ij·•ontn.. pó:le 
·~:!bi'it·-sc r1·.~ ~·l:ri : t. e p:l!':":•.t· o n"m" :1 p•J:-;tr>:·i
d:vic : ni·h pôrl". pm·óm, 1~1) cnncet:(l ~In nubrr! 
c:mdiri;-.tr .... rert11ic:n· os f:H~t s rom •F!O t:nna 
P' : rt :~. 1-'~:t•.: otüt'<l. ret.! cii,: ,, : ot·adn!·~ ::1. fm·~a. 
for·nccid ~·- :i rcq o.1 : ::;içã:~ dac:; mr.os;··.s d:t::; ~~;ciçõ •:·s 
rpo o nobt'!3 c:tndidaro pleite::r, dcver·a.n ~c1·.c~nn-

'"' .•• . !~ 

evitarà Lf!o singul:.r condcm!1a.<;ão. 
Diz quo em sua Lcrt•a corre o adagio ele que

S·~r ag;·a .lavd é saber reLir:u·-s~ a Lempll; e 
porque o Sr. presidente o bsenou que o. discus
s:io não de da continu::tr por apartes, pa1·a nãu 
se prolong-àr, pü~ termo às consider<tções q uc 
o trou~eL·am ã tribuna, dei~antl.o-a coru a con
vicção proCun.da tic ter demons Lt·ado :i evidencia 
a vo1·dado e ~ j u~tiça do voto sep:.;,rado. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica en
<:err:~.da. a discus~ão e adia·.la a votaç:'lo. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1500- PÃjgina 42 de 128 

Sessão en1 20 de Abril de 1885 461 

O Sn. PRES!DE~TE ela para amanhã a seguinte !Um, e Dirwio de Noticias deram-me como tal 
ordem do dia.: I s.tó o dia 18 de Dezembro (doc. Rub ns. 1 a, -1 

j b, 1 c.) e o Diarz:o r/.o Grao-Pm·à, ainda depois 
Votação dos seguintes pareceres: I da ~tptlr&ção geJ."al. ha bem poucos dias, assim 

N. HO-!SS.S, relativo ao f o distt'icto da me co~sider·ava. ( ~o·~. _sob n. i d ). . 

'.la,:m~ _'az:, pe o 0 
1:'; t'lC o a pronncta ' 0 sign<~tur-~1.. bQm como no1~rotesto d~s 19 elei~o-

Ma4anuao. res de Our.;m, aue havmm votar1o em m1m 
N. 112-188:), reconh•"CGn1o deputado o Dr. ' ( does. sob ns. 2: 2 a, 2 b, ) a rP.speito do adi

José Lop<>s Pessoa da Costa, pelo 3·' clbi.ricto ame:Jto da n.purac;ão gera~ pelo juiz de direito, 
da provincitt da Parahyba. de Bra,g;\ll~<l, paJ·a dar ao meu compet:doJ." tem-

N. 100-1885, que recaniv~cl:) 0 Dr. Fre:lo- po ~a fazer seu_s cat;ulos, de~ois de conhe~ida 
rico Au,zusta Borges dcpnt::do pelo 1o distri·:~to a mrnha votRç~o pe~a apt~raçao das authent1cas 
do C-:-ará. de dez p::roclwts . 

N. 1.1:3--1885, q::e ma.nda p;-ocGct"r a nova _Já em Br<1.gança co~ria o b?ato da fals~fica-
. - :,. (i~ i c aa provi:1cia ~ t) : ara. , •h 

N. H"l-i885. mand::mdo -pr(Jceder a nova 
eleição no '! 0 districto da Cürl;e. 

Eleição da<: commis~ÕI)S 

1n. discussão do p!'.)jecto n. "18 .:\,do '188,1, so
bre a emanei acão dos 0scravos. 

Levn.nta-se a sessão ús 4 horns e 45 min•ll:os. 

EXPúSIÇ7..0 ~ORnE O PJ:\OCESSO ELlnTO!UI. DO .2° 
DlSTIUCTO DO r"mA 

o Digni~simos Srs. Rept·es,~ntan-
. '· 

dor<~. logo qna f~i publicado o dec't·ato que. em 
vit·tuu\3 :.!o att;;'tHenlo d:1. represr.::J tul,:ilo do Pad, 
dividio os distt·.ictos olei to :·~tcs dnsta pt·ovincia. 
er~ opmtã.o e cons<H'\':: ores e 1 ~ntes qu-' so 
no 4u distr·icto podia o partido do governo !•lei
tc:u· a eleiç:1o de deputados com. alguma pl.";>ba
billdn.le ele venco1·. 

Candirlato pelo 2° :listrido. que. na opinião 
g-eral, (~r:t depois do : ~o c d·) G ',o mais s~g·uro. 
à v;:-::1 ~~ c:ia g"l·aad t> m:i.t•;ria de c :.eitor~s l!OllS'·I'
\'ad·Jl'•}s, com; : t't•n~da Ctu todo" os pleito~. ! ·l~d · .~ 
mui~os annos, pel•) t!'ill!li[.•lto 'do pat·tido con
~ Ct'V:tdot·. jà ntlS 0lei<;.~ics cl:: jui~I'S de pa~: c ,. ·. 
rcndorr~s~ poif; :~6 em :3 dos 1.4 mnni.cipio:; de 
rr t c se compüe o fiist.t•icto c lei tornl fi;:rm•m os 
Jibel'i!eS OS juizoS rlo p::z C a. lfl dot• in. d:l C:Lltl I
ra: j~i. na .Je:ir~putndos provinciaes, c ainrb., em 
26 dn Novembro ultimo. na q uc· i:iü i)roced"u pn rfl. 
um senadOL· ,em que COitlP••rect:t•a.m 46i ele! lot·es 

U{) "' ~'\Q- : J· ~-

subomo por UJ.r:io do dinhe:ro. esp;dhado a miios · 
chei:l.s, e todos os meios de qru• podiam dispot• 
os am;g-os do gvverno; ou não podia ser J.crro
tJ.J.o senão peb f•·aude. 

;\linha eleição nunca foi posta em clm•ida, 
principalm"'n te depois que a com(llissão direc
tot·a do p:•rtido l!beral publicou o nome do meLl 
com pc tido r. 

Gt·o"·o,;; e lroy<l.uos, q tLC conheciam as forl..~as 
do me~ partido no 2" düt1·icto eleiLOt·al, consi
deravam-me eleito. c os jornaes Diario de B e-

P,st~t mHi dista,nte da capital e prox.ima de Bra
ganç::l., que é a séde do di;;tricto. (Doc. sob 

'n. 2 c. l 

Com effdto, no dia -17 api·es:>lítú'IJ o meu 
competidot• á junta apur·adora o i o .iuiz de paz 
de Ourem nue a ezar de se achar na cidade no 
dio. 15, por occasião da. '1:~. reunião da mesma 
junta, não compareceu p:ua tomar· :·•ssento, 
e exhibiu ao mesmo te:npo a acta fa l<:a da
quella parochia, com a totalidade de votação, 
p:wa. si. inclusive até o voto do nwu fiscal (!), 
conseg-uindo po" semelhan t'~ modo alcançar a 
maiot·ü1. lle -1 votu ! 

Relava not:J.r, de::;de jà, q•.1c n:~ parvt:hia de 
Ourem ganhou o partiào coane:.-vadol.' u. el,dção 

' '~ • ~ ; ' • ' o • \ t v e~ 

H.celizou-so, pois, o bo:1to sobre a falsificação 
. • r t:L à ( f • tU :1 'llll fi U <:'i: !i 'l 
adia.men to por (;rdem da pt·í~sidcncia, ·ao vapor 
que tievb. levat·-:ne a OS'a villa no dia 10 de 
de D··Z '~mbro, obt·ig-a.ntlo-se-m~: a IWilt vi::tgem 
arrisca ,Lsiwa p:)la ::os ta, o dispendio,.;a, em 
um paqu(•no rebocê\dor. 

O fim tb t1·ansfel'cn ~i:l. da vi ,gem daquelle 
nl[ICH' era. itilped:r-mc de ir p:~;·tHrúw· os fabi
íicalo~·c~. tiLW , ~\esse t0mpu, s : a :.:hava:n todos 
Ciu Oarcm . 

Da-" act::~.s ela npt1J."ação gct•al,•;uc a. junta apu
radora rcmcl:teu :i C.:ruar.t dos Srs. deputados, 
const::>. que foi o propl"io c:lU·.lid;tto libet·al quem 
no dh 17 d : Dezewbro entregou a junta apura
dora a :.c ta. falsa de Ourrm o um traslado da act 
de S.J.iigucl do Guam:i, no qual o mau appellido 
-~10l'<I.Os-sc acha\'a. altert:do p :<l'a-Móras. 

O tliOAO p:' o qua o unportanLe e eti.o1·a o e 
Braganç:l. t·ecebeu a leitura. daquellas duas in
decorosas ftolsificações consta dos documentos 
sob ns. 3c e:) d. 

Di:;pollào do mes~ unanime liberd, _el~.ita. no 
:J.tUl.O ante:·ior por meio de outra arroJadJssima 
fraude, até hoje impune, COlllO se vê dos docu
mentos sob ns. 4 o 4 a, facil foi ao meu compe
tidor obter a falsifiea.r,~ão. qu<l :;ó depois de ven
cidos wil obsta.culos, até com risco Ja vida dos 
meus amig-os, póde set• provada por meio legal. 
(Does. ns. 4 b e 4: c.) -
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Apezar de assim desvendado o mysterio, em~· Pereit·~1) e o outro por ter sido amcaçr.do pelo 
<1ue deixou o meu contendor envolvid:1 a. :nH.la.- mesmo Olympil) Pereir<l, que tamb(~lll é i" snp
cios:l falsific~>..ção, persiste aiuda. elle em drspu- ple:lle (lo jui:r.o tnuai •. ~ipal. c pelo dr·le;;ado de 
tar-me a cadeir!l., q:.:e com toJ.(, o •lit·eito rue poh~iu, .::ommaudantu d:1. secçüo do batalh1ío da 
cabe, nn. snpposi<;1io Jo bast •i't:m «.~s ineptos a:-- g-u a·Ja n~tciun.a! • . I(U~: o lltauJou :.t.'.'it>;tr para. o 

• ,.,.. • J J •.•. • .. •• li ., " • ~ .. ·.. ' ,. .. •) • • 
ü .~ . . . - ' ' "' • • 

11al elo Comm::rciu de :2~ do col'l'ente, ;!a;·a iu- u:;,nte dispo:>içJ:o do art. 100, p~tri~ f!nal da.-; 
validarem ou illudirem :1 força proo:n1to dos instrucções de 1:3 de "\gosto de 1::581, foi untes 
inc ueritos, procedUos na com~trca do Guarmi., da:; 2 'horns d;t t:J.rde, ,;ubstüuido. or occasião 
pcto de egaao e poli ela a requ':!rnueuto o meu ! e ser o:·g-anizn. ia a rnesa, o 3° .in1:r. d·~ paz sem 
procuraclút' (cit. doc. n. 4 c). . I que ~osse ap:-esen~da rm:L pa.rt~cip<t~ão escripta·,· 

Lemb::o-rne que em dons artigos do or·g-ã.o li- ~On\:ldando o pr:'stdentc o elertur- Jofio_d'J Deus 
beral do Pat·ú. em re~post:L aos do org-ao con-' ::;oar~e.~, ll110 com •;:ste rnüs~w uor~1e_ ass1g·no~ a.,.; 
servador. sobre a. t'alsiilcação da eleição do Ou- a<:ta::s, 110 · elllt~nto CJl<O a; ce:·~rdao do 11.hsta~ 
rem. ,:e disS.·' que n. minh~~ canàidatul'a. era :lU- 1~1ento. doc. Cl~. ~~~-n. ::>, m:_o con?t"' semc
tipctthica, eomo para eu~iunar-se a rr!:.!'il) d:t l.~a 1_1 te nol!te, ma~ Hlll o do Joao cb Deus c 
inespe1·ad~ votsçiio, a!-ran.iada naquella pa•·o- Silva. 
chia P'··lo meu competidot• Ctlm os Si't's t:t:·sarios A isb :>.t.:cresce que na in~cripçã•J dos elci-
ah u;1s rios Wte$ nc'Zo sabiam. atJ 
te-in.po, o que !wuiam (•ssiy11aéi:>. 

E' a occ:Jsião da respo!';r::. a !'SS::t l)hilauciostl. 
ret•'n .ãu. 

Por t'1Ue moÜYO CI"a antiphs.tica. minha can
didaturâ, subi'•' tu lo em compel•3ncin co u1 a do 
candid:l.to liberal. u;mdo milita em meu favo:· 
a circu~1St!ln ,~ut e ser fi 10 d:l. ciaalc de B1·a
g-ança. séde do 2° districto '1 

Será porque n:1CI publiquei circulM dizendo-

nem~ cb .José lú·nncio d:\ Silva cd~·lh~, :.~uaudo 
aliüs na c•· rti:i~o do alist:\me11to, já citada., não 
e s'•ncon!:i·a 1;sse nome mas sim ;1 1 (:\ .J -~ n-_ 

nacio da. Silva Cceih'l, :tlistado em 1881 ~ob n. 5, 
em virtude de reet:!'SO. 

Na;; eleiçi:ies 'lJ';.;cedidas nessa uruchi:t nara 
.)Uih•'S .lo paz e \'t~t·e::.clorr:!S e !1:11"3. UIO senador, 
pouco:; dia;; antes da. de deputado. vencel'a tn os 
con.~crvn.dore . .;;. (Doc. n. 6. !. 

me abolit~ionista, sendo, aliús, crmdidrtto oor Nesta ult!m.:L te!·ia ·~u sido mais votado si 
um districto. onde não ha tal\'0Z 200 ês- nfí.o fosse :1 cv.b:'llln. do i-' snpplenle do juizo 
cravos~ . municipal e do f!elegado d13 policia e t:omm:m-
Si esta circnmstanc!a pnà0.s;::e ser at.bmcl!cla no dant~ da. scc~ão do batalhffo ~a gua;rda na\~ional, 

2o districtodo Pari, o m·,n ~ompctidor n:lo t~>rm qne, pue me:o de ame·1ç:!s, tmpe:Lu·am que fos
recebid·) o;; votos áe muito-; libm·::tes. r.win ~~i 1•)al- "e~n v~ :.tar n.lgu n~ _consenador_es •. con·end?, 

... -, • . . ~ . i a 11-:. n < tlS •. - r • •• · • 1 •· n no 

nia Benevides. ' · ·. · •· --- <::. ·L t • ' 
d•·u-s". quando;.:,. t;H•minava :: chama.ds .• um in-

Além disso, posso assevei'al·. sem w·~do de :~i.tl"nk provocado P"la p~u·ci::tlidad• ' l.ib•'l':d, no 
r~ rr~u·. que dos eleitores •;u·~ \'ulal'altl 110 meu i.:tt::iloÜ'' lnuL!.l is""r a d•·i.\i'itl ~ 1u ·· vi:~. l>·J·ditla. 
contendor bem poucos s:1o os 11tw o <.:onhr:ccm Do contr:t p1·uHsto da..iii:Liori[L cunstH. o ~ uJliei•·n
como abolieiouilib. ' t•' p;mL qw~ S•·.i:L t·N1uzido <l::; sn;Ls .instas pt·opor-

Nem po1· ess·~ lado, pois, po.lh ·.-encer~me 0 çõ• · ~ o p :-ot~';sto f!ll'' t:ulll <l.iguns ,.;_,.itoi·,·Rassi
meu desl••al advcrsario. cujo n ni(·o fht <·om ;.:-no~t :: lltÜllli'l: ~. d::- ta•·:>a. d:t qnal. f,.z part•· o 
ar1uella. Útft·~nwr insinn:\·~ão ' foi fner crer. t'óra cll··l··lllt~•r:d .:'.n ,· .. l,la.tw; ~::11 ·l ho, h:JsV.un .. ~onh"
da provincia, qu8 sna eleiçiio n:1o podia s-:'~1· uma -::<lo culli•J [lt'u\·o··:wor· •· r1.xo.•o. 
sorpreza. pot• ,;•·r. candicl"to mais Sj'ltlp:tLhico elo J l-h m:;;~os :tnnos ,1,.,. o p:tr!:ido lif l,' l':d t1:iü 

que 0 SCIU COmpeLI !tll'. :~ >nh:L d ·•H;iio 11:1. r :l'(lf~!i!:1. •! " l:t':l.~:tllC,'il, a c] ·s-

frila3 ~olJrc o p1·oce;;so doilot·:d em ~l}!':d, :18 Jl•·iiD ·lns p·· l·~;··;.:- :~.i , :ii ·,; · · :\•·r.-~ idn:; p ·h.-: nnt.>l'•
considern.•;Õ"S qtto aln fieam. ,;,•cnp:l!'-we-hei d!L?.• ·"· tacbs lib,·r:H· :~, •~0nl.1';t o::. t:>Mt:; r· n·a.Jo:·• ·S . 
em particular, de cada nm:~. <l.í-\ cl~içi5es ,·1o dis- J\.J::ora. m .. ~mJO .. st;Í 0 :n;z d'• di t·, ·- ito. X:L;·i,·;· 
tricto, pam melhur cl:w(;:t.:L n:l. cxposi(~fio •lo~ pr·oe,•:::sr.ndo a div .. r·sos cÓ.ns•·L·vadoL·• ·s, pM :H.:tos 
fa. tOR. • ~ .., ~ • •· : .... ' · · 

p,t;·ochi rr.. rT,r; 'Fi.::tm. -E' nul!a a. cleidío 
desta pv.roch:ia pelos se~uintes m(Jti_v,,s: 't\ 
pot· que sendo'-!?> ns e!t?itorr•s. alisrados :1.té un
te;; da clis~olução da Cn.m:tn dos 1Jepnra~1os, 
doc. sob n. ?>. e t r:ndo co:np:l.l·eci:!o [.tp0nas 30. 
a :Jcta nfio m(lncion:t ns non1e::; dos c;ue f:l.ltn.ram 
declarando SÕtnente tel'CUl Q8Í'!<I.d0 cJe VOtRl' OS 

eleitor~s .r~'lsé Francisco Ramo:.i· e Joã:o .Antonio 
de Souza. o primeiro pot> não t •r apri).senta.lo 
o seu tirulo (ao passo que consta da mesma acta 
tor votado sem e:dübil-o o inesario OJympio José 

p[ ~;i.[;;r, t·•ndo s~.<l~~ '~nSJ; :·nso o p1·i Tnl' t~·o tn.b•'i
lião pubilco po:· não ~n iHl.Vül' pJ·t·stadi> a cor..f;•
l'i :·, d"po1s d" dissolvida a junLa a;mr:ldor·fl.. a 
copi3 dn. <•Cb ch a(Jlll":J.çãe g'l'l'3.l, qu•·, dr · \'Í.:~ s ···r
'' ::;.• ,[:• diplomn. ao c:mdidato iib,.ra:, o qu:\ t:n
trc~ !.ant' .'• n~o impNli11 :;. f;;t"i.dlld': cotwLant·: da 
d,:clar:u;ão, f,:i t·~ p"!o :-;ücrr•t:•riodajnntad·} qui~ 
f,.ll'a. dk couvidado no 1w:sruo dia o im.t:l!Jdi:: ta
m::nt(•. (Doe u . 7. J 

P ru·odâa de Q~talipu,;·ú.- Como a q11e foi . 
re.ruettída ao presidente da juula aptH·aJora, a 
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n.uthentic1. desta pat·od1ia, envi:.t,ls. á cn.mara. 
dos deputados, :tcha-.~~e visivelruent'l eu1cndada 
em prove:to do m·;u competUor, pelo llue, por 
unanimidade d.3 votos, deixou de ~er al:>urada 
peh junta, em sua priilleira reunião. 

' do resp,~ctivo livt·o das actas e a do de notas do 
escrivão de pa;: ; mas o p1·esidente dn junta 
oonar·dou o me:.l t•e. uor:meuto. depois de o Ler 
E :o ~•o.; mes:;.nos. e uunca m:i.i.~ m'o rl:.l\·olveu. 
apezar- de procurado. por vezes, no inte:.-va.llÓ 
das d ua.s r eu niõos de 15 e 17. : 

M:~u fim era verificar si, como mn con-;tctra, 
;). actn. tJ"a.nseripta no livro rirl notas esr~·.'a tarn
b0::u cmendall<;, para r1u1~ mais t.•rd•"\ niio v-i.esse 
:t :1 pp:u·t·~~··r alguma crTti.dão cxtt•:tida de.~s0 
iiv:·o cvm a \'Otaç:i:u, quo a ~~1.11nnJa dav~1. ~.l.O meu 
cotltl' n.dO!\ S"tn q lll~ :>e p uJ.t,ss•• por c: lia. conhe
C''l' O ~'Stado do li Vl'O. 

A rnc usa. do presid:mt•' •b junta cE -m!'l o 
dirnito · d·~ susi:f:itaJ' qu•~ tal era o plano prc·cun
Cr.!bido. 

Pa1·oe.lia drr. Yi,r;ir.r..- O unico incid~nt~ 
h:wido nr:sta parochia Í•Ji um prntr•o;l.o, apre
sentado pr:la minori :.t da mesa deitoral o ma.i~ 

.. """ ' 
. do· S~'lll titulo qu::tro ·~·ir·itor:•s. A rnaiol'ia ela 
· mr);;a., porém, ~ ~ 25 r•kitoi'<'s, qu·~ :t"si:;tira.m ~1.0 
proC!'SSO r' l.:itoral, con tra-prot"si::1rn.m mostran
do a fals i.darl;• dr·ssa al!ng:Lção, do 'iu" lança
t•o.m mão os sig-nMat·ios do protnsto p:n·« m.: s
ear:n• ~t ik1'rota. qtw; como dt• Ott tl·ns 'l7"Z"S, 
lh0.:: i n!lingi.u o ln·io-o col'po ''lr~itor:ll d:1. pa
rochb. 

:-;a e 8 I>) c tr)]rgrn.mmn.s da. Bahia, dirigido;, ao 
juiz de dir·~iLO. fvi 1lCJ'roL:do po1· 4:J votos. 

A resp·~ito da nl,~ição desta paNchi:c., :I.SSO:t

lharam-,e. na c:tpital, boatos qae, ;~ reali:t.ar:•m
::.c, collocariam a. pacifica Y iJ !a. de Ciu tr·a no 
•lst:l.:io anarchico em qn·• e.-tr~\'•', c:n 1~78, a 
Ú'Pg"ueúa de Sant'J.naa do c r.pim. 

F:•lizment·•· não passa.r.~m eli:ses boatos dr~ 
pt·op•)S la.S bdtJcor·osa.s ao l~hof~~ conseJ'\·ador, q r.te 

as repGlliu eon< dignidade, •' 1!·: :l.mcaça-;, n:To 
le·:ad;LS :1. ,.;reito. p"lo eoronel Vi c ·nte Chcrmont 
rl r• :\firand}l, IJU". nad:1. pod:•nrlo conscg-ai1·. :tté 
:'t \'CSp•'l':l. da ni .. i c:ão, S~'g'11ÍU Clllll O dc-lr::g-ado .le 
poli.ci:1 para S:llina.s. otJ:!t· ::ssistin :w pleito, 
por p;tl'tQ rlo mntt contnudor. ( Dnc. n. ::L) 

D:t antlv,nt.icn. desta nar·ochia n:'I'J eonstn. o _.. ~ 

. . 
a!óru d·~ se aeh::1r pres<Jutc, i'npr•}s••utàdo por 
lll~l flsca.L 

J>a;·udâ.a ele Sa/i;ur.-:.- Col't'eu na melhor 
ot·dem o pleito, sr~rn cmbar·go de · te!.' a ell0 ;]S

sistidc o coronel Vicent•: Chet·rnont àe ?tfi
randa. immediato ao meu competidor na che· 

~o fh do partido. . 

P11.rochia de JI a;·c!panim. -Apezar cios pre
p:\rn.ti\·os C•)nl Loda a ant~cedencia predispostos 
pelo meu competidor. que, a. pr•~texto de per
turba<;.ão da ordem~ por motivo dn. prisão de um 

in di v .i duo que alli dit·ige o partido liberal, mas 
ne~ .eleitor é, fez-se a.companhn.r do chefe de 
po!rcta, Dr. Palma, sem embal.'go do se 
acha!.' em n::.q uella vi lia os Drs. juizes de di
reito c muni~ip~l, correu o proces;;o eleitoral 

diçõ:•s da de Vizeu, qu~nto a iJ·regularidade, 
pr-!b falta dos nom••s dos eleitores ausrmtes, pois 
uã't consta. da. acta. do proces~o eleitoral a t•ela
ção dos deitares, que· não comp~t·cceram acha
mada, comquanto sejam mencionados pelo nu
met·o total, que fot 2D. 

Pm·uchia de :.S' • .:.1[ igttel do Gur.t:1i1,(~. -Corrrm 
sr>m a menor alto')ração a. el1!ição desta. parochia., 
obtr1ndo o _meu competidor Zi votos e eu 1:-3. . 

' • f ' 

caram os .iorn:v·s da capi.t:tl ; entretanto, n.a. 
junta apuradora appar;~ceu, em vez da. rcspc
cti,~a auth"ntica um traslado de ue foi )Or-
ta.d.or o proprio candidato liberal, com o meu 
:1pp~~llido -l\íora:~s- alt•!rado para. -1fóras
o q r.tn bastou pat·a o pt·csid~nte da junta 

tJ 

votos, como l'ecahin:lo no bacharel Antonio 
Be;~·)r'I'a da Rocha 1\'loras, a.dvoga.do. residente 
em Sonre, nio obstante haver a maioria da. 
jun tn declaro.do q uc, por não estar authenti
c;:dn ~tqnelle traslado, não devia ser al:Jurada 
n. r:lcic;.ãn da parochia. Doc. eit. u. 9. 

Na volto. a~~ Bragança pela viila de S. Mi
guel do Guamá, soube qu•) a alteração dô meu 
app~l!ido l\f,)rae~ htwia sido feit<-:. depois de e:x:

Jn o 

do livro de no.t::ls do tabelliãn. nuf:l é liberal. se 
tirm'<l.l1l dons t1·s.slu.des, sendo· um o qne ·foi 
apt·esentado rí. jnnta. apuradot·a. e outro o que 
o meu competidot• p~ssoaltn~ntc entrogon ao 
honrado rolatot· dé:sta eleição. 

A fr:tnd''· poré:n, é tão p·~queniua e ind0co
ros:1. rpn não me occupei della senão p:tr:J. tor
O:il' mais patente n deslr-.ald;1de do mca con
tendor" e a p·n·ci<tlicbdc do presi,lente d:t junta 
apm·ador<~. pois nem é li(~ito suppot• que taes vo
to,; m•1 po;;sam sct· u.rrancaclos por • .. ·ss:.\ ma
ncil."a. 

R(\len. notar que a maiOJ•ia.. nestn. parochia, 
obtid:t p"lo canàidato advArsn ~ devid::~. :i uma 
t'als;fica.ção do n.listat.n:mto eleiloral, do que se 
tem oc :upado :~imprensa da C;1.pit~\l da provin-
. i·~ ·a. o · e : · 

I:·ituin. e de cnjn apreciaç;T.o me abstcmho, pot· 
ser a. lU::t.leria. du. exclusiva competencia do poder 
,judici:1rio ao qual e;;t{~ aifecto. 

l")at·oc!dn de Owi·em.-Nesta -p~rochia deu-se 
um:l. e:>candalosa falsificação ! Contando com a 
mesa una.nimP., que, por meio identico, haviam 
os liberaes alcançado na ultima. eleição munici
p3.l (documento n. Z a, acima citado), enten
der~m Gllos que poderiam pela fl'aude attri!:mir 
M meu competi·.lor toda a votação, sem exce
otuat· o voto do meu fiscal. não deixando Yesti
gi(} por on1e o crime podesse ser des~oberto. 
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E ~i assim o planGj<tram~ melhol" ex~cuta.ram, 1 suspeita, pois é da innnediata ('Onfiança da 
rois que nem i'oi atiixado o edital publicando o l a.Jministt·ação provinci::l e lev~. seu espil'ito 
resultado verdadcit\) d:1. cleic;::to em que hc'.Yia I p::t.rtíu~rio ao p::mto de n.o I'cbtoL'IO final procu
cu obtido 19 votos. nem tão ponco me foi pos- l r:1r r1 egar a :~xi~tencia d:t falsifbaçã0, provn.da 
sivel ou a qualquer dos meus arnigos, obt:OL' nma i PO<' :2:! t.:~storu::nh:1s conte;;t,3s e pelo !nt~rrnga
certicl:io ela acw. ot·i!ânal. só postei'iot·m~nte i torio de um dos mesar·ios, buscando assim inno~ 

ç:T~ dos illust~es mombr·os ó commiss:Io p.:tl'a \ pro\'11 judi\:ÜÜ foi' · prod~-úàa com citação 
tres cii·cumstancias importante,, a. S<\bot·: 1:', de t•)dos os mesarios, os quaes assistiram ao; 
ouc o..: meus ad,•ers:\.l'io::> nulJca n(!gat'am. pelo d':poimr~~to:> das pt·i:aeiras lG testemunbas c 
~:·gão do seil p:.J·tido. na. ca.pit:ll éh p1·ovin~b., nome:J.l'~~m ii:·ocu:-adur par:: defendei-o.;.; 1na.;;;, 
haver eu r·~c:ebi.do l'J \·t:tos n:!. eleiç: 'lo de Oul'em, I no meio do pl'ocesso, ab:~.nJotut·arn. des;~pon
eomo fôra pabliea.do pd:t Con .. ;til1.~içl'io, pelo. bdos, a defesa r·egular, para recort·erem :1 s~>us 
IJiw·i'J de Bclqm e pdo Diai·i.J do Gd'io-Pti,·Ii. d1ofes poEtieos, pr~dindo-lhes soccorc·o nn.q uella 
(Does . 11s . .í. f, 2 a, 9 b e 10): '2:', ant~~. :10 d~tllcil e:ncr~eucia. Est·~ nàotardouem lhes ser 
contr&rio~ ello;:; r;:conbe.~e:a e conf.~<sam que minist1·:do p(llo mudo arbitl·:tt·1o o violento de 

t! l . . l- 1 bl' - t . esse num"roe e ~:tores e('nservaeo1·es com- 1 que c J.O te:shltultnno a;; pu teavoes eons .tmes 
1)areceu á cloi<;ão. inclusiye o ch4?fe loc:rl e do-> ·!o: u!ilentos n. 4 b. ~.1 a, nom. ·3.ndo-.s ·~ u:rr 
Jnl~U fiscal. Citlad:Yo ;,b!•coli.nG Snr:mo Anvmio r SU~Jrlele:.:ado ,~,!.hoc, ofrlci<'..l de polida, '1tl'~ se
D:a.maseeno. ncrtl cu~aram, ~lé hcjo~. : llega;· , g-::iu da, ca.pital com :!.1 pr;:.ças para decemj)cnha.r 
que os m·~smos pudessem te:· Yt•t:do no can- a missão ;'special a.ter·r~t· ao mea proca;:oador e 
di<lato adv~,:·so teàitori<ll do LiTJ•'i'·.~! cl,; P (r;-:i, de c an·ancar-lhe das m:1o;; a pl'OY:'. do grave th-
6 do CO!'rente. t1·anscdpto no .íonLrrt tlo Cr,;n- licto, da. c1 tt~l j:i estava J.n posse. mis~ão que 
' • • - 1 • • • • • , • :J , a es. su e egal o c.···sf'lmpen,lou " m~n '1 co -
pr~ci·~n.ment·: indispen..;a...-el a votn0ão toda de I forme ve-se ch ''X!JOSi<;::'io p11blic:tda. na im
Out·am, para que o meu compJtidOi' vics:;e :t prensa rdo ref ·r.ido me:.! proc· trador. e o com
conseguir a maioria de um voto, l_)Ol'q ne nKo ' prova o accor lii:o un<:.nime d.r) Egregio Tribunat 
podi[l. ter s!•guranç~ de bom e-:dto da alteraç.ão G,,, H.eln~~ão dr·• l:irdém, que m::ndou reb.xar a 
f;'ita no meu app c! llillo. na acta de S· 1-.Eguoi do lniqn:t r• lmri.mr:1. pris:1o :!ecretad.t pela dit~ an
Guami. (Docm.rrentos n.s. \)c 10 ). Lrid:de poEci:tl, e o 'ine ma.i~: é m~mtida pelo 

A pt·csumpç:io, <J.Ue de.ssn..:; t1·0s cit·cr1mstanc ias I chefe de policia.. pot· s:: ;:>PO to cri I ti'' de de;;obe
r esnltn.. Ó ll<10 S : qL1e f:l. eleição i'oi falsific::vla ài·~llCl:l, t\ Ot•ds:::mlo O JU1:lSn10 tribun:Ü 3. eifec
reunindo-se om um ;:;ó candid:lt:l a vot~~çüo. na ti v a re,pcmsabilid:t i•3. p ·· lo ab usJ do poder, 

. : ! •.•. ,· .. , .. " . • . 
!I , ,. [ . V!l • • 

que c~sa-!'alsifica~:~o só podia se t· feita ou m:1í1- Esse in,lucrita foi t~~mbem assistido pelo 
dada f: :Z'·~ r p~r :l.'f!l"Ih~ a q ue:.n[tpt·oveitant. . 

1 
[1:-o:notor . publico da comarca, fucdonitrio 

Como orem t1·ata.-<se de i:·audn c• ll"c~ssano ·•ualm>nte d nfi;~ 1 o 1 

qne se protl1:zn. p:·o v~t dir '_1ctn. e cabal. tantv cujo parec~r. exa.rado nas autos, para o qual 
quanto possiyel, nas condi1;üe,.; em qu~ o facLo se in•,roca. a atlenç;~o ela. ilLustr.; cornmissão, 
se d~m. · conLra.;;Ltndo cotn o rebtorio do delegado d n 

Si aind t nxiAiss~ o liv1·o em que l<w·rou-~'.! a ;i ,lich. racouhcc , estarem prov:J.das :1. falsi
r.cta verd;tdeir~:. a ' in:-tl !'oi a s';g-nada pol' onze dad·~ c a autoria dos roesarios da pa'.'ochia de 
dcito1·es CO!iS~r\·n.rlore;;;, •.'tt soli:~ it•t:·ia. ,f:t il- O:;rem. 
lu>:tt·e comruis~ão Cjtt'! o l'üttuisit 1ss· ~ . p:u·n aqui :\ll g :m-"C na. impt•en;;a adve.-s~• (!UC o m~
fazer-sc 0 ex:~mc do mesmo. COllLluanto ross~. s:trio l·'e!ix .Jose Rod ri;::-aes ó um velho idiota c 
em to:!o •?:t..: •. iwj1o-:si \'el cons~g-ni l-o '1 :l c11- tiil'tl. co:~.gi,lo :t r cs: :ondP:· ao ;J.uto de per:.;11ntas, 
mal'~~a d:í G:rt::1:1, inteir~mr.>nLC! aual·,'!l ,is?.da. (~lU ~1 ct•) cOil\.l)'sa a. exisLcnci:t do esc •nd:lloso 
pe!as:Ltl thoríd:1dc;.; rlc l:'t. como j:i ;;c Yet•ifiC')U I :üt\!n!ado; :nas, :dóm .. :a cir ~1 1mstancb de h:1.ver 
qu:tnclo c) rc:pler;~u o :neu pt·o ·\t:'a.lor Le:io Ti- ellc . p~1tcos di::s a ntes, f,Jit<• p:1rte d·L mesa 
tan; r!las ,; fôr:1 de thn<da Qtn a mes::t un;c.ub:c. I deitm•:ll com a•tuellt·!s. mesmos crue ho · c~ ouere:n 

.. · ·' l 
iptcr···s;;ada em S!~Steutat• :.L fidsiíicaç:yo. pel<t tJtHtl I. c.·onsidcr:tl-rJ inter·dict(), o ~e:el'irl~ :l. i.;to.do re:· 
e responsaycl crmunn.l;nente. ,:nbstltllm o lt\' l'D ti'ml;a.;~ a fi. 29 d'i auto dc3 ulqttGI'ltrr, "stà ussl
ver.!ndciro po1· um o:t tro em rpte so lanÇOll a ::v_·tr.. ;;nado pelo delega·l'.) e pelo promot~)r pnblico, 
falsa . de accOl'do co:n a t r·ausci' Íü ~ãa ·i feit:t · ' '· \l'! d~1· L mr•ntn ·"':o l :L, , · , · "· 
com as convenientr~;; al te raryüe:> pelo e;;c ri \'<tO de instl'lHr!-:nto" autom~n1cüs do m~> 1: p ror~!!rarlor, 
paz ~Ifl.nOe. Guci:~ Pi.nlw.iro, \.:O-rcl!g<onat·io I nem :10 mcnrls ~'! diz 1{fl l) h:w.iam tomado 1b 
politico d•Js lll,:Sflrios . J::.est~~va, '.l)is. ;·Õmo uni- 1 t • 1l.Jebe :· :l.g''~ m. (substun(üa toxica oue ::t sciencia 
co mei.G :lc prova o.:in:ltl~ l'ito policial, \ri.,~r: TW I aind:t não .d:!SCPl?_r.i:JI capaz de produzir, de mo
tJ·ata-se ele 1101 1' l'l!1B C)mmnm rle. f .1Slll:1.dq, . ffiG :ÜO. a 1!Ub0ctud.a-1~ . 
omborn. suj-:;it:J a l)l'~<:ros:;o especü\l. p~h no·,ra I Com to lRs css~t>; fo ,·m:üidados-. ciL::tção dos 

·lei 0leiLvraL i intro rcs~ados e do (Jl'g"ão do :<J inisteri.: pUblico 
Foi e :·:act •men.t~ a prova. qnc. ~ ~0m toda a i'e- ! as8istencia d•!st;:; atr; ao fim c cbquclles até 

gub.rida.d::> a e.sernpalo. re·::ue!·en o :n ·~u p:·o··.u- I m:üs de m·~io do 1WOces~a, \JOl' Üm n.t1m0ro 
r:• ior p~l'llnt.e o dele~ado de polic:i:J. e .~nnsbt ; cre:;:cido de test::-munh'ls (contra c r:jo:S co;.;tunH~s 
dos nd:s 0ri:5~na~s. (Doc. sob n~ 4 c._) D·!~se ~· naria se ullegoll c~rr. contra•lic:ta) fico u exube
inquerlto, procedido perante umajautoridade m- rant,;m~nte p~ovado , cou1o taxtualmentt~ 
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diz o promotot· publico em seu parecer, «que insistir nelle. Isto posto, permitta-me a illustre 
na eleição procedida na villa de Ourc.;.t, em iu cornmissã:o adduzir uma outra prova., que poz· si 
de Dezembro do anno proximo passado, para sõ não seria de certo sufticiente, e é a dcclara
<leputado gerrtl pelo 2'' dist1·icto eleitoral da ção do eleitorado conservadot· da mesma pare
província. compareceram :i. mesma trinta e chia de O urern, coa tida no protesto publicado 
nove eleitores eJ9;, votando desenove (19) no n.o jomal junto sob n. Z A~ nos dr:poimentos 

l - \. • 

vinte no bacharel Felippe José de Lima ..• >) 

~< Consta tambern ( contilia o promotor) que 
· ., l • • ' • 

não fora affixado o edital do r•3s~Jtado J.:t eleiçãÓ 
e 'lue o alferes Julião Alves de Mencz~s P.:::teve 
p:)stado na po1't.a d;L casa da catuara municipal, 
durantf'! os t1·ababalhos eleitor·aes, fardado e ar
mado, afim de evitar que vot·• sse o eleitor Do
mingos Pux:edes (sob o frivolo e ill•>gal pre
texto de esr.:ll· atfectado de morphc!a). « Allega 
o peticionaria ( prosegue o promotor ) que o
escl.'tvã.o Manoel Garcia Pinheiro, mn.mcom
munadn com o;.: mesarios, trr.t,;tscreveu in tel-
·mc,lte pa•·" sen liví·o tic Jt.otr.t<,a. acta da el"iç:i.o, 
de mod ) que reverteram os 19 votos, dados ao 
bacharel Antonio Bezerra a. Rocha Moraes, a . . 

v 

aquelle bachar·el sem nenhum voto. » 
"' Eo;ta allegação dt) subtr·acção se ncha 

om rova la com O':i d oim ~ntos da~ tcstemu-
nha~, donde se evidencia. que o resultado da 
eleição foi ~~-Iterado. » 

'< E, (conclue o pt·omotor.) entendo que, trn.
tando-se, nos presentes inqueritos, de materia 

-eleitoral, em que n.ecessal'iam.~nte a cama1·a 
1!os Ses. deputados ha de prof1~rir sua t!icisão 
sobre o ponto .question<tdo, não é de mister 
ficar traslAdo, porque esta p1·omotoria, antes 
dess~ decisão, ~ão póde officiat•. E' este o meu 
1)arecPr; no entreta nto, o di o-no juiz decidil"a 
corno ôr roa1s .l u;;to » 

Mui p ropositalmente não quiz eu fazer o 
resumo dos depoimentos da~ t7;;temunh:~s, 

motor pulllico, como pessoa , d~ todo o ponto 
extranha ao pleito eleitor 1l e, por conseguinte, 
incapa;.: d 'l alte1·ar a fidelidade do transnmpto 
dos referidos documentos. ~ 

Ahi os entt•ego á illustre commissão, 
p t•ofundamcnte convicto de que sua l·itnra 
desprevcni la s ·.\rã. muito mais eloquente do 
qüe riualquer commentario que eu, porventura, 
fizesse :i. tão <:udaciosa falsidadr, que <linda 
tent3.-se f~'l.zet· vingar com incrivel desassom
bro! 

Os autos conservam nu folha do autoamento 
os vestig ios da. violencia em pt·rg 1da P'~lo sub
de},~ gado para delles aposs t 1·-se~ depois de es
ta,· em leg-itimamente em mão do roeu procura
do~ p3lo coi"?petente termo de enLreg:~ ; mas, 

fiados :i p1·obidad.e de 'um· chr!f~ libo:~ral, ~m 
S. Miguel, (cujo procedimento menciono com 
louvor) contra quem n:1o porlia fazGr p ressão o 
despotlco dela gado . 

Rel•wa aqui obs~t·var que a prova relativa á 
violencia e:s:ercida contz-a o eleitor Domingos 
Antonio P!'axedes tornou-se supP-rfiua ante a 
prova da. fah:ificação da ac~La da elf> ição. 

Aquelle vicio a inquinaria. ue nullidade.a.inda 
quando não fosse substituída. a acta. Terdadcira ; 
mas, dada a. substituição, não ha mais loga.r 

v. rr.- 59 

• .1. ' 
na qual confirmam que me honr,,rnn1 com seus 
suffragios na eleição d~ 1 de Dezembro, e a do 
•"' :) . ~ . . . - .. . 
apu1·ação gerai. (Doc. n. 10 b.) 

Em face da. demonstração que ahi fica o:s:a
rada, e I!Ollcludente que deve ser annnll:td<~, em. 
respe: to á lei e á mor·alidade, essa ebição, arro
jadamente fnl.~ifica !:1., mandando-se faze!' cffe
ctiva u respons: •bilidade de todos os' m~sarios, 
do escrivão de paz, que transcreveu a acta e de 
qu;;~ntos, em summa, vierem a sPr reconhecidos 
criminosos como mandantes, mandatarios ou 
c~m lic·~s no delicto. 

Quanto às demai,;; paroc nas o segundo lS

tricto eleitm·al do Pará, na:la occorre1.1 que mt~
reça. menção c~pecial. 

vadn com o=:; documentos, que offereço annex:os, 
e com as proprias acta::, resulta a conclusão de 

~ u o le,,.itimo de utado. elo i to elo 2° dis-
tt·icto da provinda do Pará, tendo obtido na 
apuraç~ão geral dos votos das diifercntes paro
chias~ de que elle se compõe. ex\.llusi\·e as que 
devem ser annulladas, 42:1 votos. contra :375 do 
mett competidor, o qoe dà em meu favor a. 
maioria de 49 votos . 

Peço desculpa :i. iUostre commiss:"ío, não só 
das impt:!rfeições deste traba.lho, como tambem 
de qualquer expressão mais vehemcnte que 

ot·ventura tenh~• empregado na apreciação do 
facto escan a oso que se pra 1cou na paroc Ia 
de Ourem, c. repousando na sr.gurança do meu 
dit·eito e na .iu.stiya com que sócm proceder :L 

Srs. Deputados, 'ugúarào t~~qutllo a sua de
cisi!o. 

Rio ele Janeiro, 26 d~ Fevereiro de :1885.
A nt onio Bc:;e1Ta da R ocha }.f o1·rws . 

DOC. N. i A. -RLEJÇ:\0 I'An.\ DF:PUTADOS.-
1.·) clistricto .-Estú eldLO o Exm . Sr. l\r. Jo~é 
Ferreira Ctrnt~o. 

2 1 d~:stricto. -Está r.leitoo Exm. Sr. Dr. 
.Antonio Bezerra da Hoclw Moraes. 

so d lstriclo.-Estú eleito. o cnr11lidato Exm 
Sr. Dr. Guilherme Crnz por maioria 1le 147 
votos. 

(Do Diario da Belém ele 13 de Dezembro 
de i884:.) 

DOC. N. :l n. - a rw ço a.<~ ... o·na.~. -
O Sr . Dr. A. Bezerl'a .i:í lem por vencida 
n sua eleicão pe.lo 2n dislricto, f;rltanclo ape
nas o resultndo do pleito em Ouret)l, Quati
purú e Vizcu, onde espcr:~ obter maioria de :lO 
votos.-

0 colle••a da Provh1c /a, dando conta da 
cleicrío do 2° districto, noticia terem obtido 
'rotos em Vizeu os Srs. : 
Dr. Felippe Lima . ............. .. • . . .. li 
Dr. Antonio Bezerra... . . . . .. . . . . . . . . . :l:J 
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Na recnpitu1:lçiio dü o seguinte resultado : au deuxieme scrutin, oú s'est abstenu le can
Dr. Felippe Lima .........••....•.... 256 did~ttcontraire Mr. D.:.Bezerra, se juge:mt 
D A • B ">:!" élu au premicr tour. r. -'1.nton10 ezerra .................. -, .. · '.1: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . .. . . ~ ........... • 
' . ' 

dando as de Órizem c•mserv:1 dora zan h o de 
causa aos seus cà'ndidnto~ no ':!0 e !1° districtos: 
e as de orig-em ltberâl d<Hldo aos seus. · 

orno~ tqut ar. 
Como é que ~:io feitns ns contas? 
Esse desat:curdo no result:1do das votnt;ões 

p:irece pres<~g-i::n· o que quer qq.e seja de .•• 
indecente. · 

E o f:1to é que: <1peznr do sig-illo, que 
devera ser impo:;t,), circulam por 3hi ::l!g-ui·es 
bo:1tos, CJUe não devemosaceitnr, é certo~ mas 
que n3o ~e .rle\'e desprezar complet:•mente. 

SL_ o qne n5o di!''id;Jmos, realizar-se o que 
~· ., :r -~ pr·ncra,um:J 
vez que rstamo' prep:w:ldos para vel-o,' e com 
elle :Hlirmar" depr:lV:l!:uo dos costumes, con-

,. )r,r • .. • 

ou c erro a · es e on ·aque e partr o. 
Mns, tnnn vez pronunci:lda a vont<1de da 

maiorin do eleitorndn, oppor-se-lhe a espei'te
::a, nuo snheruos eomo cla~sificnr, porque é 
impossível- cla..:sil1ct~(;50 decente. 

Restringindo D direito do voto á enormíssi
ma mtnoria 1ios contribuintes ; es~n minoria 

- su!Jdiviuid~l (-•m dous grupos, um poueo maior 
do que o outro; preferidil a vont:~rle do mais 
insignificante ; p~de por yentura em c:1so 

represente :.1 de um g-rupo? 
Estim;,rf:'mos que sej:.mi. falsos os boatos; o 

que 11~0 podemos é deixar de, desde já, l::tHar 
con~t·a elles o 11osso protesto, caso sejam ver

dadetros. 
(Do Diario de Noticias de i2 de Dezembrü.) 
Doc. x. 1.-.xoTICI.o\ ELEITOnAL.-2') Dis

h·icto.·- Est:"l eleito o Exrn Sr. Dr·. Antomo 
Bezerra da Bocll:1 .Moraes. :i vistn do rt•snltndo 
conhecido. ha\'endo aind:) Lod~ a probahilirl:1de 
de obter ~'li c n:1s p<~ r o c: h ias de Ou rem. Ou:ni
purú e Vizeu m:•iorw superior n dez votos. 

(Do Dial'io de Belem de 12 de Dezemb1·o. 

ooc. ~. 1 n. -Par suite de l'aurrmentation 
du nombre des repn~~enlants de

0 
cctte ro-

vmce aux e wm res s1x eputés eL troi~ :;;enn
teurs, I e pttrli tonservateur a triom phé en 
gr:md, nommanL tous ses candidats d~ns les 
deux eleetions. 

Les dépnté~ élus sont: :Messieurs Snrnuel 
Mac-Dowell, G. Cruz,Leil5o d:1 Cunha. Cilntâo. 
Antonio Bezerra et Siqueira Mendes. · · 

L 'élection des deux derniers a été con te~tée 
p:.tr _l~s candidats opposés qui vont soumettre 
Ie drfi ,. rent t~ux ch:tmbres, du jurrement de 
laquclle dépend la yérification de~ pouvoirs 
respectifs •. .Mr. Siqueira Mendes a été ·· él u 

..... • .................................... . 

.......... ·• ................................ . 
o 

Mendes . .T. L. Far.s de Souza et nomes uo Ama-
ral, le · premier chef dtl purti conserr:1teur 
de la province. . 

ette e ect10n a e te nuss1 COlll est<'e pnr une 
reclamntion présenlée a roceasion de l'épu
ration des votes p:•r la elwmhre municipale, 
cependant cette reclamation n·a pas In fonde
ment necrs:-;:1ire pour inv::tlider l't~lection. 

Le ehoix impél'ial, sclon l'opinio~ generale, 
se pOI'tem sur Mr. Siqueira l\lendes. 
D:m~ notrc procbaine re~·ue nous donnerons 

conn:li~s:mce des eénements que le p:1ys 
attend... . 

Da .Amazonia de Lo de F.;·rerciro de 1885. 

DOC N . 1 E. -.:ilJu;·açüo eleitoral em · Bra-
.n: _) • . . " . . 

data rle :15 do corrente, snbemos que n apura
ç5o fura adiada pnra hontem i i. 

Nad:1 mais rnzo;wel. si com elTeito ~e h~u-
e~se nc o o c;Jso prevt~ o no ar . · , ::s 

d:ts instrucções de 13 de Agusto de 1881, i~to 
é, si « n-enhum dos cidndiios votndos reunisse 
a maiori:1 <tbsoluta de votos, pelas <lUthentlcas 
presentes~. 

Mas_, o contrario precisamente é o que se 
deu. 

Em prim~iro logar, o C:l!ldidato Dr. Felippe 
Linw propositalmente deixou de npresentar 
ns ac~ns de~ - Mig~el e de Ourem p;1r? poder 

l • • (, ~ \ 

juiz de direito da co!Íu1rca, que por {as ou 
por ne(as resolveu dar-lhe diplornu. 

• m ~ (r =--

dessas act<~s, a junta verificou pelas antllen
ticas presentPS ter o c:lndid~1to conservndor. 
Dr·. Antonio Bezern1 6:3 votos de m;tiorhl so~ 
bre o seu competidor unico; Jlortallto maioria 
nbsolut:~, desde que são votos promi=-cuamen
te ~pnrados pelas respect.ivas mesas elcito
rttes. 

O juiz ele direito. entretanto, e::tnvn de 
plano :1ssentado c decliu~ndo peremptorinmen
te da cornpett•nci<l d;1 j Lln ta :1 que:; tão dt) reco
nhecimento d:1 tn:lioria :1bsoluta de \'Otos para 
expedi~no de diplom:t, dt·cidiu exproprio mar
te ttdinr n ~pur:1çüo por dous dius. 

Qn11l foi o fim d(~ste ~diamenlo? 
N5o hn quem o ignore: machina-sc um es

tellionalo politico. 
na ·a iv;l · 

ob:-tnnte ter procur:1do obst::tl-o esse juiz · par
tid:1rio, virü confirma t' nossa previs~o, em 
face dosncnntecimentos, que se hiio de seguir. 

O e~pirito ~p3ixonndo do presidente d:1 junta 
est~ bem ~u·centtwdo com n circumstancia 
de design:.tr par:1 secre1a1·io o unico juiz de paz 
liberal, que della raz parte, ousando dizer que 
o !lzera por ter certez:1 de que es~e mesario 
lhe scri<J submisso ! · 

Snbe-se que o cnndidDlo liberal estivera cin
co dias em Ourem a fabricar actas íal~as com 
o fim de converter a su.-. m:.Jioria de um em :12 
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votos ! O proprio juiz de paz, que presidiu a 
eleioão, já deixou, em conversa, 'escapar al
guma cousa, que descortiua esse criminoso 
plano, consequencia da impunidade de factos 
identicos que o:; libcraes praticartJm em Far·o, 

o"'~ tr .. s i r .a •• 

nas eléi~ües anteriores. • 
A authentic.a da eleição de Quatipurú está 

amendad:1 de modo a nno se oder ler clara· 
menre o numero de votos de cada c<.~ndid<•lO, 
sendo t::Hlavi<• inc,;Illestavel 11ue :1 emerrtl:l fõra 
feita no lientido de accrcsccntar votos ::w c:m
didato liher·:ll. Este parasangr::tr-se em saude, 
requereu <~O juiz de direito que mandas-se vir 
cópia autllí~lltir:a da .transcri(Jçiio paraa apu
ração do dia li, mns suspeita-se que u mesma 
tr<~nscripcão esL6 emend .. da. . 

T:1es si'10 os topicos principaes da communi
ca :ão, ue recebemos de Bt·arran a n res )Cito 
do [1dwmento da apuraçtio e dt~s eleições do ~o 
districto da província, o que tudo faz rever 
um:~ nova s~ena, como a que repre::enyu-se 

Doc. N. 1 F.- 2° clistí·icto. -A votação 
de Oureméa se"uinte: 
Dr. Antnnio Bezerrá... ... . .. 19 
Dr. Felippe Lim<~........ .. . .. lU 1 em sep. 

Comta-nos que os nossos ::tdversarios fal
sit1c:lrnm a acta desta eleição, e st'm1enti\ para 
em tPmpo opportuuo ser apreciado,pub!icnmos 
o resultado vcrd:1dt!iro. 

( D:l Constituif}ão de :18 de Dezembro) 

. Doe. N. 2. -Apw·açüo gerat do 2° dist1·icto 
e~eitoraL.- A Pmviucia de hoje, dando noti
CI:l da npu!'iiÇiiG gerul do seg-undo districto 
cleitorul, diz que dos dois tabellii.ies de Hra
gan\.'<~ tun dera p 1.1·te de doente e o outro ne
gou-se cun{air as a.utlumtlc 1s: qlle, em con
clusiio. o Dr. Felipp '~ Limrt trouxe diploma. as
signad? pelo Dr. jrúz de direito e um dos 

• I 

bros d '· mesa 1' tinil'am-se 
tü:ul :r para dipl01n!t.J'-11W. 

Em seguida, foi dissolvida a junta, levando 
a maioria os officios e cópias das actus que 
deviam ser remettidas á calllara do:~ deputados 
e ao presidente da provincia, e receb~ndo eu 
na mesma sa13 onde funccionava a junta, 

. a ::; . 

f ' .... .. .: ' • ( 

tece.dente, mas que, não obstante, voltaria de
pois d11 alm0\.'0· 

·eri!le:mdo orém o ta bel !i~o Bittencourt 
que a ·te i ni1o o obriga,ra a conferir cópias 
de acta~ e <lUthenticnl-as :-:enf10 em presença 
das juntas ou das mesas eleitorac::;, resolveu . ~ . .. . . .... . . 

l5 • ' ) 
qmmdo sahia com Psse destino, roi surpr·en
dtdo com a intimação de uma portnria 
de su:::pen~,;~o correecional, pot· 15 dias, po1· 
ter desob::d.·cich ao jtti; de direito, decl:H·:m
do-lhe o otncial de justiça que essa pot·tnria 
lhe fora entregue pelo proprioj uiz tle direito~ 
na residencia do chefe liber<d, Aureliano Coe-
lho. e em presença deste e do Dr. Felippe 
Lima. 

:r 
" o 

nh5, foi intimada ao tabeiJWo suspenso ou-
tra portaria em que o juiz de direito ordenava 
a entreo·a do mchi\~o <•O t.abelli5o interino, 
que é escl'iv5o a co ectoria geraL ec aran
do t·stc em minha presença, q.ue bastava que 
o tahelliiio Bittencourt lhe entr·egasse o livro 
de not::ts, que era o que queria o juiz de di
reito. 

Nessn occasii'ío, pe1·gnntei-lhc quem o tinha 
nomentlo e si jil havia authenLicado a cópi<l 
da~ ileta~ da apur;~çã'> que o juiz de direito 
reservar:\ par·a di!Jionw <lo Dr. Fefipr)e Lima, 
e o tahelli:io interino ou ante~ c.~fJt•cia.l, res
pondeu . me que havia sido nomeado pelo juiz 
de direito e que até aqut•lla hor:1 n:1d:1 tinha 
feito a respeito de cópias de nctns, mas que ,.. 
provn veltl'en te i:-ia fazer e!'se serviço . _., 

Tudo i~so se passou diante dos Sr,; . tenente: 
coronel Antonio Caetano Hibeiro, coronel .Jose 
Caetano Pinheiro, capituo Cruz e dt~ mais al-
(l'nns 1:1r ar <JOS, que se a c a vam cummtgo n 
~ar10rio do tabelliiio suspenso. 

E' f<ll~o tudo quanto disse a Provincia. 
Na Consti1 lLiáio de lwntem foi narrado com 

a maior li•ldidiHJe o que se passou na apuração 
ger<rl em Br<.~g:•nça, nos dias _ 15 e 17 do cor
rente. 

Ve, pois, a Prm:ü)citt que o juiz de uireito 
de B t·a~.rança n5o teve razão p:1ra suspender 
o prin~eiro tahelli5o da r.omarcn,, e Oc<l sn:1endo 
que o diploma do mett compt!.Ltdor. :lie~ ~e 
não ter ~ido assignado e remetlulo pela mntor1a 
da juntn, niio .Podia t~r stdo . auth~ntic~do le
o·al meu te, 2 dias depots de :dtssolvrda n JUnta. 
o Em Bragança é publico e notot io que o 
secrundo tatJd!i5o já se nchnvab:tstante doente, 
antes da apuração, sendo o unico eleitor .con-

O meu diploma foi anthenticado perante a 
junta p(\)O mesmo tabcllião, que tran~creveu 

.- em seulivro .de notas,as duas actas da apu- . 
ração. · · 
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:;erv~dor, que nao ''ssistiu :~os tr<tbalhos cl::t 
apurnção .e não foi testemunlw do procedi
mento inqualiiicavel do juiz de direito Xtfvier. 
Em tempo opportuno, irat:11'Ci das occorren
cias dadas da junta <~purndora de Br<t~nn~;a . . .. . . . ... -

.. &. ..... 

rem, as:::.im eomo da proposital 3lter[u:ão de 
men <1ppcllid:.>-Mon1es, nn :1c1:1 de S. i\li~uel. 

E::;tá nwl infonnuda a Prol:i'ncia tan1bem 

no dia 1° de Dezembro, que foi apresentada 
~junta npuradora rnencion<~V<l trinta e nove 
votos, isto é, toda :1 Yotaç5o parn o candidato, 
Dr. Felippe José de Lim:1, vêm decl~1ra1' do 
:11~0 d:l imprenS:J qu_e CSS41 3Ct:l e f:tlsa e 11~0 

' 
presen~.:a de todes, c foi assignada pela m:-~ior 
parte dos eleitores conservadores, pois nest~1 
acta o resultado (1~ eleieão Vt•rili~:-.do ubli-

ácerc<J das· a uLhenticas de Qu:.1tipurú e Cnru<·il. 
l\esta parochi:1 tivu eu lJU<lrenta e um votos e 
o meu co111 petitlur quarent~l; ·em QtUllipurú 
ive eu qtwtru Yotos c o meu competidor 

tres; mDs os ilmigos Msle :.lrraujnr;.Hn 3S 
comas de tal mollo, para dnrem-Jhe cinco 
votos e~~ mim open;.1s dois, qne o resultodo· 
fui ser considerad:.~ :1 authenlica dessa JWro
chia, \"isivellllente ral5ilicada, e sem :.Juthen-

camente foi o seguinte: vinte votos para o 
referiria Dr. Felippe Lim:~. incluindo o yoto 
de um eleitor de Iritui:1, que n5o poditJ. votar 

· :1inda nesta p:n·oehin. _e deseno\re votos para 
o :;r. Dr. Antonio Bezerra dll Hoclw l\Iorlles, 
candidato con~enrador. · 

ticidadc. · 

noc. x. ~ A.-A (,·aurle de Om·eiii.-Aca
bamos de ter ;1 certeza d::t f<Jlsillc:~e~o da act:1 
du elciçbo de Ol!rem, a mandndo do kn:harel 
Felippe .Tu:-~é de Lima, c:mdid:no liber<d. pelo 
~o di:' tr i c to. Nt!SS<l neta r alsn tocht :1 vó ta6io 
daquella pnrochia foi parn o falsificudor. · 

Dos .trinta c noYe ,-otos, depo~il:1dos na 
urna dt~ Ourcm. n~o tocou um só no candi
dnto con:oervador, Dr. Antonio Bezerra: nem 
o voto do lSCll · este can 1 ülo 01 · etxado 
pelo inepto t'<1lsificndor! 

Sem eml~~trgo des:::a. aud~c:iosn fnmde. a 
I ( 

Sr. Dr. AntoniO Bezerra. 
P<ll'tJben:; a S. Ex. 
])amos em seguid<~ ;1 declaração e protesto 

dos eleitores conserYadMes de Ourem comru 
a despejada falsific:.u.:fio da acla da eleicfio desta 
poroehic.t. 

A" vista desse documento. que é no mesmo 
tempo tHn brado de indig:ua«;ão contra <~S 
~orpezas da gente liberal de Ourem, o publico 
<1juizará do procedimento dos nossos ndver-
~ario:::. -

O Sr. Felippo Limn, vencido em luta leal 
pelo seu distincto competidor, com o :1cto 
U.c desespero _ que tlr.aba de }Jl't~ticar, niio fez 
uwis do IJUe tirm<'r melhor :.1 stw jú tão triste 
f(•put::~ç~o de t.wtuteiro e falsillcador. ·- . .. . . .. 

.. t , ... " "" 4 • .. 0 • 

timnnwnte eleito o nosso prestimoso amin·o 
Exm. Sr. Or. Anlonio Bezerr:1, :i ·vista do 
i'esultado d:1 eleiç~o de Ourcm JJ:lra senador. 

E clwmnm·nos f<~lsific~tdores! 

Declaraçao e p·;·otesto -Os nhaixo :lssin·nn
dos, eleitores da pnrochia de Ourem, st1b~ndo 
que a <JCta da eleição procedida nesta villa, 

(2) E:~qucccmo-no~ de dizo1· que o ~ccrol!lrio nou11:ndo 
J'Cio .Juiz do direito) no di:L i ã fui o uni co juiz de paz lii.Jc-. 
r:..l,_homcm qua:;i analphabotl'l c •1nc :Hí esr.rc,·ia o qno · 
o Jlllt :~olclrav:~. l t 

Nuo tendo, :;lém dissó, os nhnixo a~sig nados 
vot:1do 110 e:mdid:1to Felippe Limn, mas sim 
no sen c:,ndidnto Dr. Antonio Bezcrrn, e tendo 
si do sens votos reunidos MS obtidos pelo Dt·. 
'i! I()JlC ~1111:1, segnn ·. ;:.~, , c
seu ta da :i junta e1 purndora dn d istricto, vêm 
elle_s JII"O~~~st:1r eontr:.1 n frml~? ernprcgiitla pel~ 

outro~ meios não fnzem chegar :10 conhe
cilncnto do potler competente :1 miser:.1vcl e 
escand<tlósn f;dsid:.lde da actn, que tirou toda 
a vota c:~ o ao c:m i ato conserv:1 o r. 

A fra·ude de que tratam os <lbaixo assigna
dos é a reprod.ucçào do qne fizeram o:- libcnles 
desta p:1rochin 11:1 elei~:ão do dia 11 de Setem
bro do anuo pa~S<ldo para juize:; de paz fl Vclrea
dores; ft·nude. que, por fulta de um jniz ho
nesto nn comarca, 11cou, até hoje, impune. 
npezar de ler sido, por via de re~ur:::o, levada 
ao conhecimento do Tribunal da nelação e 
por uma represent<~çf1o ao presidente ua pro-
'rmc1a. 

Os juizes p:n e immedi:~Los e lei tos por meio 
c~essa :·raude, n~ alcova de um dos mesario_s~ 

perante ns q uaes for·am feitas as eleições de 26 
de No\rembro e :.1 de -to do corrente, 

A act~t da eleir.5o de :to do corrente foi as
signacl:l por Ü eleitores conservadores e 
lancad:.1 immcdi<tt<l mente no li\rro de nol:ts do 
e:::crivfio de paz, que recusou-se publicamente 
dm· certid5o do registro, como determina o 

· lei. 
Essa circumst.:mcia l~va n crer que existem 

de~de o dia H de Setembro do nnno pas~ado, 
dous liYros de uctns~ um que :.:erve no dh• da 
cleiçflo outro em que é Jançadt~, m:ds tnrde. 
nova aet:1 ; o que é fneil de :1con tecer sendo 
:.1 mesa toda liberal e liberaes o escriv5o de 
paz, que trnnscrevc n nct~t no seu livro de 
UOt:lS: e O presid~nte.da c:umara, a quem com-

.• < >: 

elei~ÜP.S. 
Além dos abaixo :lssignndos ha mnitos cida

d~os, nesta vil la~ que s:.bem que o resullado, 
da eleic~o do dia i" do eorrente n~o foi todo 
par:1 o ·candidato liberal, como diz a ::~cta f:dsn, 
levada it juntn apur~idor:.1, mas aquelle 11ue 
fica mencion:1do. 

A' c:n marn dos 8rs. Deputndos V fiO os eleito
res ab:tixo tl~sign:.~dos dirig-il' umn represen
t:H;5o, neste mesmo sentido, e con t1:1m CJUe 
destn -vez n:"•o fiearit impune amais arrojt~da. 
rraude~ conhccid~• nesta provincia. 
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A demora do c:mdidato ··liberal, Felippe 
:Llma, por· cinco di"s (do dia 9 ao dh1 1:3) nesta 
>'illn. em vi:.1gem para Ba·ng,mça, explica-se 
;:~gorn peJa f:d-silic:Jçiio da acta que C'lle levou 
dnqui~ com n votaç~o toda p:>m si. 

Ainda a:-:sirn, connamos c ue nfio coni'e~nirú 
esse caiHiid:ltl) tomar o Jogar que a maioria do 
deitoradn do 2° tlistricto dca no candidato 
conserv~dnr. · . . . 
f:dsa menciona-se a presen~a ilo tiscal do ~r. 
Dr . .Antonio Bezena e nem o voto desse eleitor 
coube a este candid~tto ! ! ! 

Além de torpe e vergonhosa. é inepta a fal
~i ficaçiio du elei~ão de i o do conente. 

Ainda n::~ eleic;n•) de :;enador te\·e maioria o 
partidn eonservnaor, nesta p;1rochia: corno é 
que em quatro dias depois. es:'a maioria pc.lS
:50U .toda pa:·:, o. pt1rtido liberal~ 

.... < • 

falsificadores poderiio explicar esses fnctos. 
Villa de Ourem, 20 de Dezembro àc 1884. 

Marcolino Sur·ano A. D:lm:1::ceno, Domingos 
.M<moel Hodl'igues, Joiío Erico Vital H.ihciro~ 
Vcridi:mo Henriqne Heis, José Henrique X.a-
vter c ::;ouw. : ng·e o ose c 
rogo de Quintino .José dns Santos Arnujo, Vi
cente Arw::;Uu:io tb Penha, Fruu~;bco Homano 
Rodrig·ues, Antonio Lucas d;1 Sif'r"~ José Ca
nulo Danwsceno, SeJ·;,ti"m .Tllvencio dn Silvtt, 
a rogo de FrnHcii:eO Antonio de Fm·in, Seb:ls
lião Antonio de F:.1rin, Felici:mo Jose! Lopes, 
Felicia no José da Costa c Suuzu, Ft·uncisco 
navmundo dt~ Co~t:l. H:lVll1UllllO Antonio d:l 
Crüz, Am:mdio ~osé Heis, a rogo _de .l?~o 

- ! • 
tão Biheiro, Ladisl3tl Benevenuto da Silv:.1 
Prego. 

DOC. N. 2 B.-.:i]l'W'ti~Ül!S elos 2 1 e 4n llistri
CfOS elr!itomes-0 Liberal do Parei., noticiando 
:1 npuração do 2° ll i:5tricto, dú o segnintc resul
tado: 
Ot. F. Lin1o .•....•.....•.....•..• . •• i12 
Dr. A. Dozcrrn.. . . . . . • . . . . . . • . • . • . . . • 391) 
O mcsn1o....... . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 1:~ 

Foram, portanto, do : 
Vr. F. Limn .. . .. . ... . .. . ............ lt.l2 
llr. A. Bezerra.. . . . . . . • . • . . . . . • . . .. . • !.~:OU 

Par~l que. porém, a vot:~l}fto do c:mdid:-.to 
lil~eral se elevu:;sc ~~ t~1l n nmero, foi m isler 
que o cnergumcno juiz ele direito. presidente 
da junta, nsurp:mdu a <tltribuic;.~o da junta, 
t!OD el'l '' pc o"" . · , . ·o rcgn . r , c · 
de Agosto,-som m:1sse os votns ll<l t•!ei til o, cvi
dcntemeilto l'alsiticadt~, Lle OUt·em, depois de ter 
illegallllente :•diado :1 apurnção do dia 15 para 
li, contra us disposições do t~l'l. :l.i6, e ~úmon
te pat·n d:u·tcmpna essa f:ll ~inc:~çi'io. 

Com efl't:lilo, Ou rem es1i1 em eommnnicn
•:ão dírecta com a citlade do Br:1gança por um:• 
estrada tmnsiL:H1a a pé e n c:tv:lllo e pelo cor
reio terrestre; entrotanto.a authenticu dn elei
r.~:io ele .Ourem, pror:edida n 1° do corrente, 
n~o foi presente it .innt::J até no dia iõ, rnnrca-

do pnra a ·:lpuração, e communicado ao presi
dente da mesa ! 

Em Ourcm, na e-leitão gea·:ll comp:-~receram 
39 eleitores. votando ~O no Dr. F. Lima e 19 
no Dr. A. Bezerra; resultndo que o Liberal 
não conte~tou ( uando o ublicámos: 

O qne, vorém, appareceu em mão do incon
sciente presidente d<1 junta, no di2 1i~ Um 
papel infame que deu :•o DI'. F. Lima 39 votos 

. . . , . 
Sem emil<lrg-o deste torpe manejo, o Dr. 

A. Bezerra obtev(~ {128: votos, sem contar os 
votos de Quntipurú e de Curuc~, tendo rece
bido o Dr. F. Limn 39.:2 voto:;,' m:1s o fami
g~rado presidt~n!e da junta,_mTogando-se cy
menmente autondnde que 11:10 tem, fez pre\ra
lecer a m:1i!' ousada fraude. unico motivo 
do adiamento. -

13~~t;l comparar o:; resullndos das dn:ts clei-.-' ' ~. 

Üezem bro, e cotejn t' os nomes dos elcitore:
qne nelbs yotaram, p;1ra lkar putente, palp\1-

. vel a falstfiCc.lt:~o. -
s nos~os c:tn 1 ati)s venceram nu c e11~ao 

de -z6 de Novembro. e na eleic5o de 1 o ·de 
~eze!n~Jro, ~om o ínesmo eleitorado, o nosso 

• l 

ditttrú? 
A mnioria da junta, compostc.1 de sete presi

dentes de mes:•s elcitor:le:'~ expediu em \lcto 
eontinuo <lipluma ao cnndid:lto eleito pelo 2° 
districto, Dr. Antonio Bezerrn dc.1 Hudta Mo· 

raes, c o animoso presiclcnLe du junta J9resen
teou o sen candidato no dia 19, dous dias fie
pois de dissolvida a junta, com um pcpel as
signado por si e por dous presidentes dé 

~ I 

Confi:nnos em que o c<1nclidato du fraude 
111io venceni o representante da maioria do 2° 
distticto. 

(Da Constituittio de 26 de Dezembro. ) 

noc. N. 2 c ~ -Pensa o Liberal que as suns 
affim1:l!;Ües s5o lwstnntes pnru justillt;ar o <tlri
bili:.•rio procedinwnto de seu comparsa. o 
celr~ÚI'l! Xavier de llrug:nH.:a ; mas estú comple· 
tanu:nte engnn:1do, porque estamos-lhe il 
pista. 

Qunes foram as ~nthenticas e docamcnto:
a q nc se refere o trt~b:d!to do contemporaneo "! 
Documento, nflo apres•mton um só; authen
tk:l devia re~1 l mente ser trnbalhosc.1 a du fnl 
silicu~~o da clciçfio de Ourem, que temos :~ 
mais ,,I e na ~~onv icçiio. 11iio hn de prevttlecer 
pcrnnte o pode1· competente. 

Pois quem :1credit:•ril que, tendo os nossos 
eandidatos ü lista triplke senntorial no dia 
- c.. ~ 
IlOS:'üS . advcrsnrios - menor yotnçiio, o nosso 
c;1radiclato ü eleir.:üo de :1° de Dezembro nüo 
conseguiria nem um só voto, nem o de seu 
fi :'cal, obtendo o seu competidor mais do du
plo da votnçíio dos seus correligionarios da 
liSl:t sen:ltOJ'i:tJ? ' 

Quem :~creditari1 que a autheiltica de Ourem, 
villa situada . na exLremidade d:1 estrada que 
comec:~ em Bragr.nçn, com correio terrestre, 
n:·,o pude~se estar presente nessn cidade 15 
dius depois do da eleição, quando no dia 10, 
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cinco dias antes da apuração, o juiz. de direito 
de Bra~ança a devia ter requesitudo na fórma 
da lei? '~ 

Si e:;sc juiz pnrtidnrio tivesse cumprido as 
citad:1s c1 isposições do reg. de 13 de Agosto, 

~, !'era Libera • s m roval· não tel'ia 

de polici:~, da mesma parochia na eleição 
senatorial que o Liberal não pôde encobir, 
nem mesmo com uma rectiticaç:io dn votaç:io. 
Est:1s com su:ts provas si10 que vos di•o a 
corôa de henemeritos da fraude e da falsifi
cn ~ão. 

adiado o pruce:'~O da apur:.~ç;ão, <Hliamento 
para o qnnl o contemporant~O não é cap3z de 
mostr:•r ba~e n:1 lei, e, senão, nós o provoca-

Appella, 't1nalmente,o Liberal,depois de suns 
divagações, pnra o poder competente onde _ 
e~per:11uos IJr~vemente ver victori_oso ~direito 

• , q e 
N:'io ha hypothesc nlguma de :tdinmcnto, se 

n~.o o ea~o de forca m:dor. da falta de com
parecimento de 4: pmsidentes de ,rncsas elei
toraes e f':~lt:• de sub~titutos lognes. 

~ ;:, ~, ~ ' 

lares os representantes da falsilicnç:1o e das 
tricas indecentes. Esperamos por esse dia. 

Só conhecemos 11:1 lei nm unico caso em 
que o juiz de dircit11, presidente, póde Mli:1 r, 
n5o •• :'e:-:=-:io de apurat:i,io, nws a expedição do 
diplotJW pt~hl juntn do 2° e:-cnninio, marcando 
no,·o pra:-o pai? nova apur:u;~o. 

A camara m~'ndar·-lhe-il dizer pelo Dr. 
Atnerico que,quem obt1~ve 600 voto~,tem m:tis 
in-íluend:• do que quem não rws~ou d11S 550. 

..., ~ , . ~ -· 

Pelo Sr. Dr. Cellletl'io, que :1 junta ~·pur:tdor:t 
competente é quem decide provisori<m•ente 
sobre a elei~~5o, e, que emquanto o pode1· com
petente ni';o ueci~il'. o con_L~1rio, «'5. cnndiclato.s 

ticas no di<l nwrcado para u npnração, e 1wla 
apur:~~i'io elas prt>sentes nenhum do~ ciJ:.1diius 
votados l('m a m:lioria de votos nos termos do 
art. 1i8, isto é, a maioria <~bsoluta. art. 176. 
~ 3 o o o 

::; . . 
Or:1, não ba a menor contestaç~o de que na - . . . 

( :::0 .. ( 

15 o D1·. Bezerra teve mnioria de votos nos 
termos du :1rl. 178. 

Par:1:1qud les qne pensam n~o ser poder com
putar :1 n1nioria ::.bsluta sem que C:'tejam 
pre~ent(·s todns :1s nuthent.icns clns eleições do 
distrieto. d11Lllrinn contraria :í lei e que nós 
temos ~~~mpre combatido, ainda na apura~;~o 
das duas auLhenticas recebidas dns !1, que, 
faltaram em Ui, niio se poderi:.l computar a 

.. I ~ .. , . .: 

deQu:~tipurú requesitada. Port<~nLo, ~eg'11UdÓ 
a doutrina iidversa, devi:~ o juiz de direito no 
dia li ndia•· <la ur:l('ão até serem resentcs ~1s 
duas :JuthenLif!êlS que falt<wam, como fez pat·n 
a npm:•c;;·,o de 15. Isto ao menns se1·i:1 cohert~n· 
cia tiO erro. ilbs, ndinr no dia -15 por f<1lt:J
rcm nnthenticas c n~o adiar ilo dia li, quando 
ainda f:d I:H'am authenticas, nf10 abon<.~ a im
parcialiJ:,de do juiz. 

Qnailto :•o:-; 1:.! conservadores de S. 1\li(J'nel 
de Gn~1 m:i, n i ng-nt>m tln v i dará que es~cs v~to~, 
aind:1 quando ro~sem eiTectiv<~mente escriptos, 
Dr. n~~zerra da Hoc lia l\Ioracs. :JdllO!!'ndo, re:ii
denl!! em 8otue, de diretto pertencem <lO c:an· 
didalu Dr. Anlnnio 13ezcrrn da Rocha Mor:.~e~ 
ildYog-:ulo, residente l'fll Sonre. ' 

Foi, pnrta nto, unH• estu pid:.1 fa lsi flca(~ão 
~proveitadn pelo en·~rgumeno presiuente · d<J 
JUntn... . 

Não nceitarnos, ante!' repellimos, 8s ·contem-
p ~\:oes s1m11 a as o i era sobre o procc r
mento dos -memliros d:.~ junt:• c dos ta!Jelliiles. 
Venham it discuss~o. porque havemos de pro
var, que o pro!'edimento da m:.~ioria da juntn 
e dos tabclliães foi correcto, com documento 
assignado. pelo proprio juiz de direito. Ve
nham, nos os convidamos, sob pena de co-
vardia. · 

A duplicata de Soure não c! comp:•ravel ús 
immundas ral~inca~ües das eleições de F:•ro em 
iª8i, prov_ada em juizo; a falsific;•~;ão d:• elei. 
çao do l\luJtl. em i883, provada na cheructura 

t' • t. ~ 

Sr. Dr. Li ma q ne :1 camar<l não 6 reunião de 
representantes da fniUde. 

noc N. 3 A.- ictas da elci~:,7o r/.e scnarlo1·. 
-111m. St. Secret<lrio da C ~•marn l\lnnicipal 
de Belém. -Diz o C:tpiliío F'elieianu :~mos 
Forreir:• Bentes, qucJ para justos Iins, precisa 
qne Y. S. lhe mande pass:•r cei'L idi"•o da ;)Cta 
da eleiçi•o par:1 um senndot· proct>dida n:.t pa
rochia de unrcm.t~m '26 de Novt•mhro d•, mno 
pnssndo. e que foi l't'mctlida ú Camara Muni· 
eipal pura a ;JpUr':H;i'o a que se procedeu em 2lJ. 
do mez lindo, ~·s~im .-E. H. Mce.-P<Jr:í, 4: de 
Fe\rereiru de :LSS:.>.-Feliciano Rmnns Ferrei· 
m Be11tes. 

Certifico que. r~~venclo o archivu desta Ca
marn Munieipal de Belém, nelle t>ncontrei o 
documento pedido por cet·tid:"l0, o qual é do 
teor c orma seg-ulll e: - npw. - c < 

in::;t:•ll:lÇ~•o d:\ mt•sn eleitoral da parochin de 
Ourem p:H:l n eleit:io de um sen:~dor pela 
p•·ovinci:J do Pnrá.- Aos vinte cinco dia~ do 
mez de No\'embro de mil oitocento:-; e oitenta e 
quntro, reunid:t pe'l:1s 110\'0 hor<1S da manhã 
un s:1la da C:1m:1ra Municipal. de:;ignada pela 
pre~idencia da provinda para nelhl tc1· lo!!nr 
a clei•~5o de um senaclot· 'POt' esta província, 
n e~La • vil la dl! Ou rem. os Sr~ . Est:~cio José 
Pi(::mço, Antonio Cypi·iano Pic:lllc:o e Boaven
turn A n toniu da Fon:::eca, priu1ei ro, segundo 
·~ !l•rcciro juize:; de p~lz d::!sta paroehia, todos 
j ur:un~nlndo:.:, e os 8r:;. Fel h: Ju:-é Hudri::ucs 
e Pedro Ivo d;~ Cunha, primeiro e terceiro 
immecli::.to~ de juizes de paz, por trr ddxado 
de comp:treccr o segundo, que communicou 
por e~crqllo n:10 po er omar par e n . a ~ 

lhos da mesa eleitoral, pelo que foi convidado 
o immerliato em votos Pedro lvo da CunJw, 
:.teima mcncionudo; O primeiro juiz de [JaZ, 
tnmanclo a presidcncia, eonvidou os demais 
m1•mbros rln IDI'Sa rnencion~tda a tomarem as· 
sento commigo Manoel Garcia Pinheiro, e::cri
•ÜO de-seu cargo que tomei logar ú esquerda. 
E logo o referido presidente declarou que 
:;e acltav:t inl'tnllatla a mesa eleitor:tl, que tem 
Je funccitmar amanhií n:t eleição a que se 
~ai proceder. Nesta occasião os eleitores Do- -
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111ingos Antonio Praxcdes, Ladislau Benevenu-~ dente convidado os eleitores que tivessem 
to da Silva Pi·ego, QuinLino Jose dos Santos deixado de YOtar a virem d<tr seus votos. o que 
Ar~mjo c Ser:tl!m Juvencio da ~ilva_ apres~n- fizenun os que requereram, passou-se a veri· 
l3l'Clllt por escr1pto o nome do c1dacbo Marco- ficar. pelo livro d:ts assignnturas dos eleitores 

Ji_!lo Surnno A. Damasceno.para ~se.al_dos can- que votaram, q~al o numero del!es e uchou-s.e 
,a ~ l T • • ' ' • 1 

dcs, Dr . .Joiio Lourenço Paes ue Souz:.t e De. 
Joaquim Gomes do Amr.r:ll. E,nadn mais Lendo 
occor'l'ido, ian·ci a presente actn, convidando 
u JlliZ e paz presi en e, os em:Hs mesanos 
t1 comp:trec·~rcrn am:111lüí velas nove huras da 
Jlwnh:1 ne~ta mesm;• sala. Eu, Manoel Garcia 
Piuh~iro, e~criv:"lo de paz, :e~crevi esta, que 
yai u~signada pelos mesariõs e ilscal si quizer. 
·- Est 1cio .José Pican!;n, lll'C$identc. - .1nto

nio C!Jpriano Picant;o. - Bo·tVentur-a Antonio 
da FoJts:>c:t.- Felix .José Rlidrirtues. - p,~d-ro 
Ivo th Cunha. - Jiarcoliw.J Sw·ww ~1ntonio 
Dam rt.~ce no. 

"' ·, c. " : ... ... ' • 

11t1dor pela provincitl do P:li':Í, p[tr·a ClljO fim · propriet:lt'iO residente nn C:qlit[J!, de::;eseis votos; 
convidava tiS cldtores in::criptos, nesta mesma e Con=-elheiro Tito Franco de Alt11eid:.~ cin~;oen-

ro ·hi:1 de Ou rem lt'e •nt ·~ d t! s" ·" ta ·in ·o annos !.l idade. advo,..,.m.lo :·id 
Yotos dcposiLalldO na urnn ú proporç~o que na cnpilal d1J:::eseis votos."Deixundo de com
fos~em c:ll•:tnadus, uma ct'\llula cada urnu con- P••rccer a elHHno.d3 para a vota{:ito os üleitores 
tendo Ires nomes !lar a sen:1dor, c l.l qual JeYi:' em 11 umero de dczeseis. Reunido o numero 
ser em papt-1 branco ou anil:tdo e fechnda per dos eleitot·e=- que votar:.1m com ü daquelles que 
todos os lados, ni:io podendo ter signal ai- deixaram de cotllil<lrccer, Yerilicou-se ser o 
"Um L0131 igual ao nUmero de eleitores inscríptos 
;::-Nesta occasiiio tomou assento no ultimo lo- nest<l mesma parochin. Pelo eleitor Lndisláo 
gut· da mc•su o Senhor Mat·colinQ Suruno :\n- Beneven ulo da Sil\"a Prego foi requerido ver
tonio Darrwsr·eno, fiscal do:; cnndidnlos Co- IJalmentc ú ml'sn, permissDo pi•ra prote!'lar con
ncg-o ~lanocd .Jo ~é dt; Si(}Ueira :Mendes, Dr. Lr;~ n dcliher:rçfio d:t mesma mesa pelo f:tt:to de 
Jo:"•o Lonm111:o Paes do Souza e Dr . .Joa- nfio ter observado n disposi<;Doda lei que man
fJUim Gomc!i' do Amnr:ll. iÍ cleiçiio c o Sr. à:• que seja o recinto reservado mediante o 
prcsidcnte uomeou :1 mim p:11'3 secretario e no g-rade:11nento, de 111odo a estar sob :t inspecçiío 
uwsario Antonio Cypriano Pican!;O para f:,zer dos e!eilores. conforme o pat·<~grapho tereeiro 
a chant:1d:• uo~ eleitores inscriptos no ~llista- do :~rtigo cento e vinte e seis do decreto nu
menta do anno de mil oitocentos c oitent:1 e mero oito mil duzentos e t1·eze de treze de 
um e n:t lista sur.1 lementar de trunsfer<:'nda A,..,.osto de mil oilo centos oitenta e um· bem 
de doruidlio do anno de mil oitocentos e oiten- as:;im que protestava t:•mbem contea o fncto de 
ta e qn:~Lro, segundo a ordem dos quarteirões, ter a mesa ~~ceeiL:tdo o voto do eleitot• M::theus 
pelo modu por que nell<~ se uchav~•m inseri- André de Lima transfe1·ido di.l de Il'ituia par:1 
ptos. até :oerem csgotadns todas <!S listas dos esta parochia na revisão ultim:1mente feita no 
mesmos. Feita n chamada, votaram todos os anno corrente : bem assim que protestav3 
eleitores, presente~ , cada um por sua vez. contra a legitimidade da mesf.l pfJr niio consi
depositando na urna, que se <~chtrva fechada á dera r seus membros legalmente constituídos. 
ch~tve c nn ponta da mesa exposta :egnrde Feito o que escrevi o competente edital do 
que separava os eleitores do recinto da mesa resultado da eleiçiio, lavrou-se est:t acta, sendo 
cleitornl, sem impedir a fis~;:llisac;ão de todos uma hora da t:mle e n:tda mais havc:1do occor
uma cedul:1 com o respectivo rotulo. Ter- rido, nem tendo bnvido reelam~u;:io alguma, 
.minada. 3 cl1àmada e tendo o Sr. presi- : convidou-se por escripto o tabellião Manoel 
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Garcia Pinheiro (Wrt~ re~ütr:u· a pr,~sente acta 
em seu livro de not:~s atim de serem ex.trahi
uas as cótJi;!~ d1~ que tr::sta o.artigo cenlo e cin
_coent~t e um do decreto numero oito mil du
'zentos e ~reze de treze de A!!·osto de mil oilo 
r.entos oitenta e um e Jrot:etleu-sc a tleima 

drigues, Pedro I\ro da Cunhn, ~[:trcolino Sura
no :\ntonio Damasceno.- E#acio .José Pican
ço, Jll'esidente. -A.ntonio Cyp1·iano Pi~mu:o. 
- Bo r vent1:m ..t.ntonio da Fonseca. - · F e i ia; 
.Jose Bod1· i_ques.- Pedro !'co dtt Ctt11.ha. _;_ C. · e 
C. JOL' mim.- Pinheiro. - Secretnrin dn Ca-

dt~s cctl ulas. dando-se por conclui dos os tra b:t· 
lhos elei:oraes. 

E p:lr<l con~tar eu Peuroi~o da Cunlw, . ... . . . 

m:H':t Mu nici pai de Belém. cinco de Feve
rt'iro de mri oitocentos oitenta e cinco. Eu 
Olympio Gome:; Rocha, am:muense o e..;t~revi. .., . . . . 

mcz e 1 ov·~m t"O c e nu Oitocentos e ottenLa · 
e quatro. -.llnnnel Garcin Ptnltei•·o. - .Ao:-; 
vinte o sei:' <1i~'" do mez <.lc No,"embrü de mil . . 

... t ' ""'' I. 

::\Iunidpal pelas uo\"e hot·a:; da m:mhii. sendo 
presentes us nleitores abaixo assign:1dos que 
no proecsso da ch:11n<:~d:l foram observ~•do:; o:; 
:>eus nor.nes na ordem numel"ic::t que se segnc. 
Eu Peuro Ivo ela Ctmhu. sec•·etat·io o escrevi. 
Estacio José Picanoo. Í;ot·ancisco H<1ymundo 
da Co~ta, Feli~ Jl)sé Rodrigues, Jlfarcos José 
nibeiro,_ Ladi:slüo Benevenuto da Silv~1 Prego, 
l\larcolino Surano Antonio Damasceno, Pedro "' "'' . . ~ .,. .-;,:. • I 

A. rogo de Ago:;ti nho José Hodrig11es, :Manoel 
Garcia Piuheit·o. Antonio Cypri:mo Picanc;o, 
Gemwno Antonio P<.~st~n::t, ~l;moel G:1rcia Pi-
n 1e1ro •• :~ree mo ~ o· estmo erc1o os :\.t.:t:', 
Antonio l-iilario Bud rigncs, Antonio Uoberto 
da Sihra, Antonio Lucas da Silvt~, Amandio 
José Beis, Boa,rcntura Antonio da Fonseca, 
Domingos )Ianoel B.odrignes. Feliciano José 
dt~ Co::;t<~ e Souza; Fnmcisco Romano Horlri
gues, José Herüiqu•~ Xavier de Souza, ~José 
Heleod11ru lhl Silv:1, Jo~é Canuto Dnm:1st:enú, 
João Eríco Vit~d Jliheirll, A rogo tle ~Ianod 
Gil tiC Ulivciril, L:Hli~lúo Betle\ren'uto da Silv:1 
Pre~o. A ro~o· de Quiutino .Tusé do:; S:mtos 
Ar[tUjo, Serali:n .Ju\reneio da Silva, An:.('elo 
José de ~:tnt'Anna, Raynmí1do Antoni•) dn 
Cruz, Seralim Juveneio dn Silva, Feliciano 
José Lopes, A rogo de Fraucisco Antonio d1! 
F:1ria, Fdiciílno .lo~é Lopes, .:\ rog-•') de Jo;jo 
Chryso:>tomo de .Medeiros, José Canuto Dnm:1~ 
sceno, :~ :~ . 1cus : 111 re e ... tma. :.. ogn no 
mesmv cl1a, mez e anno, log:tr supra ·.dcclaru
do, tendn-:se cone I ui do a chamada dos eleito
res que votaram, que fot·am em numero de 
trinta e quatro~ conforme se acham os seus 
nomes inscriplos neste livro const<tntes do 
rol acima. m:tndou o jniz de p:tz· presidente 
da mesa lavrar o presente termo. que vai pela 
mesa assign:~do. : E eu Pedro Ivo da Cunh:1 
:;ecretario o e~crevi. Eslacio Jos~ Picanr:o 
presidente, Antonio Cypriano Pit:anço, llÓa~ 
Yentura Antonio da Fonseca, Felix José Ho-

. 
Os nussos :tmigos conhecendo n força dos 

seus ad Vt'l'S<Jrios, especial mt~ntc em uma elei
do ue tudo tinha de Je~:;oal c n~ra não ar-
riscarem as su:1s vidas e o socCfrú publico. 
resnlvemrn reunir a mesa no p::ço d<l camnra 
municipal c :~h i procederam á elekão com as 
l'ormalhl:ldes leg-:1es. • 

Ao mesmt'1 temro um 3:• :::upplcntc de juiz de 
paz er:1 an•orado em p1·csidentc de mesa~ 
chamnV"a me..;at·io:> e depnis prestava jut·t~men
to J)CI':tnte os mesario:: pot· clle convid:1dos. 

Ess:1 me:;:-~ original proccden ú eleição na 
sala da escola. · · 

cnso, pot· an o, c, 1 c up tca a e e et
cão, que podem ~e•· nmbns annuJla,las ou um3 
s,·,, mas is;;o provisori:nn~nte pela respectiva . . . . . . 

ma.ra dos deputados. 
A .i nn t.a n purndora lH'CfCi'i u, na fórmn do 

dec. de li de Novembro de 1881. n r.leicão 
feita pet·anle mesa organiznda de aécônlo com 
o art. 98 do reg. de 13 de Agosto, e, não at
tingindo nenhmn dos dois cidndiios vot<ldos 
mnioria ab:-o!ntn, marcon scgnntlo rscrntinio. 
Em qualquer da:- act.as da duplicata 1lg-ur:• 
o resultado real das votaçõ~~s. 

Em Ouren1, onde na elci~.:~o de senadores, 
di::putnda com o maior cmpenho,og c3ntlidato~ 
conserv:•dores tiveram mnioria de Yotos, e 
onde~ ~dias depois com os mcsrnos elettores, 
o candidato conservador, que apresentou liscal 
c obLev-e i9 votos, 11gura n'uma anthentica, 
g,~,mente a pres9ntada na 2a. ses:;ão da junta no . - . , . 

Todns as circttn1st::sncias que cercam essa 
eleic:.5o levam a convicção aos mais incredulos 
de que elln foi fal:;ificada no interesse do can-
didato liberai. · 

Pcra-un Laes~ porque nüo pablicamns o re
sultado d;J: eleição de Soure, ·· proet'dida no 
pnço munici()3L pa1·a exeusat·-vo~ da falta de 
pablicaç5o do resultado da de Ourem ? 

O facto de não termos pulllic:ado o resultado 
da elcit-ão de Soure e de n:ío termos contestado 
a sua êxistencia1 quando pelo Libe,·al f?i affir-
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madt~, n5o póde servir de prova circum:-tan-1 da junta, unicamente, sem. embargo de se 
cail nem pró nem contra o resultado des::a 1-:lchar na mesa o primeiro juiz de paz daquella 
eleição. As a~sign:lturns dos eleitqres e a parochra_.-
sun- p:1rd:didade pol itica n~o deixam duvid<l N~ a c ta da eleição de S. )[iguel. apenas con
ulgum<l sob r~ os seus· votos. - seguiu o falsiOcador rriór mundar escrever-

Ma_s, em Ourem, onde ganh:Hl)OS a ele i ç~o Móra_s- em vez de ~Ioraes, su_ppo!ldo. inutili-- ' ~ carmo:- o resullado real da eJe:çao de :1° de c:.mdid:1to conservador, Dr. Antonio Bezerra 
Dezembro, i9 votr,s a cada um dos dous can- da H~Jcha Moraes. 
·-.os "t1 :u· e 17de De m a· nl.a P 

apumdora umn tlUthentic.'l, d:mdo ao cundi- no momento em que teve de pronunciar o 
dalo libera.! 39 votos e a.o conservador zero, nome do illustre candidttto COI18l:'rvador, o 
fica explkada il razão do silencio do Lil1e1·al e presidente lia junta revelou-se conllet~edor 
da Provlncict. Era plano assentado! E' falsi- do segredo~ e seu ~ernblant~, nté ent~o impos
ficação premeditada! .. sivel de clttssificação, eX.p<IOdiu-se, cC, :'eUS 

Felizmente, par·::1 provar á toda <l evidencia olhos, mortos e sem cô1· predominante p;~s
não só n fal::.ific<lt,:ão da eleição de : Ou rem, sei:1r·um por toda· a s:da, como ~mra levar MS 
como falta de authenticidarle da acfa apuradn, _ cirr.umslnnles a noticia de· mais aquelle t1rdil 
temo~ documentos decisiyos que fazem <lu do seu protegido ê protector. 
silencio do Libmtl e da Provincia, mesmo Antes de lido o nome do cnndidaLo conser-

ep01s a nossa pu JcaçM e , c1rcumstan- va o1·, 01 o secre <lfJO pr·even1 o p:1ra e:'cre-
cias accessorias. vel-o n'outra linha da relação dos votados, 

Não no:> püde ' incommotlar o papel que recornmend<tndo-!he depois o juiz de direito 
.. ... • • 4 • • • 

.. . . . . 
não é diplom:.t e nós delle fazemos questão em 
respeito á lei que o exige. 

ooc. N. 3 c.- Continuou a junta apurn
doru e ·terminou no dia li, já alta noitt~, os 
trabalhos d:• avur:u:ão dos votos olitiàos pelos 
dous ctandirlatos á deputaç5o geral pelo se
gundo u istrictn, eleitor:d, depois de m i! ínci
dentes vergonhosos e indecentes le•:antados 
pelo juiz de direito pt·e:;idente da mesma 
junta e pelo deleg:~doe promotor publico. 

Nessa se:'são foram apresentadai' a:; nnthcn-
1c~s u urem e e . f tgue . e uama, 

que o cnnrlidato Dr. Felippe Lima ti11ha em 
seu poder com. o juiz de p~z. E::: ta cio P!~nn1;~. 

"4 • ,. 

da acta .-te Ou rem, a mandado do proprio cim
didato liberal, que para isso alti se dernorám 
cinco di:1s, ng-unrdavam todos anciosos a leitu
ra dessa peça, digna de quem a encommen-
dou. . 

Foi, pois, no meio do mais profundo silen
cio e drante dt> quasi todo o eleitorado de:;ta 
cid:Jde que o comjosn juiz ue direito procedeu, 
pallido e tremulo de fazer dó ou nojo, á 
Ieitun.s desse ducumento, de~tinado a perue
tuur a deshonra e indignid:1de, CPm que se 
houve no pleito, quf~ se <IC:lba de ferir. o 
candid::to da commiss~o directora do p:artido 
liber"l desta provi ncia. · 

A declaraç5o de ter o Dr. Felippe Lima 
obtid~ todo~ os votos da parochia de Our~m. foi 

á apur:lç5o, como e~se acto merecia: a repro
V3çào foi geral e baswnte significativa. 

Nessa occa~iiio foram apresentadas pelo can
didato conserv:Jdor e por um eleitor de Ou
rem represent:ações contra a apuraçilo de:;sa 
elei.;ão, e a maioria da mesa, haseada nellas 
e · em f:lctos iguaes dados na parochia de 
Curem nas eleiçõP.s de vereadores e juizes de 
paz, re~olv~u uão apur·ar os votos mencio
nados nc~sa acta, que foi declarada falsa e sem 
authenticidade, contra o voto do presidente 

v. li.- 60 

do tlppellido- Moras. 
C(IJI) o nccrescentamelito tlos 39 ·Votos da 

nctn falsn >ara o candidato libend e a dimi-
nuic.;iio dos iJ votos dndcs ao Dr. l\Iüras, 
con::;iderou o pr·esidente da mesa, JH)r si só 
mais votado o cHndidato Felippe Limtt, e sem 
re~peito ú deliberat:ão dn maioria da junta, 
rept·esentada por sete membr·os. que declarou 
recunhecer eleito o Sr. Dr. Antunio Bezerra, 
n quem mandou expedir o respectivo diplo
ma. 

Por esstt occnsi5o entendernm o delegado e 
promotor publico da comar~:a que haviam de 
per ur a o n1 a :1 t , li , ,.,z:, ~ 

á iodole dos nossos co-relig·iónarios alli pl'e
sentes, não conseguiram seu lim os instru-

-. . rr • , 

prett-'ndeu o seu candidato obter o diploma de 
deputado gei:Jl ! 

A m~iori:J da junta portou-se na :Jltura da 
s rra m iss5o. 

.Já a I ta noite foi terminada a tra nscri pçiio 
das netas da apuraçf10, . e coufel'ilbs e con
cerL:Id:IS peto t:Jbelli5o Bittencourt :1s CO!Jias. 

Não .tendo o juiz de dit·eito querido :1ssignar 
as copi:1s e o otllcio de remessa do diploma 
<ao c:mdidulo que a maioria da .i unta •·econhe
cett eleito, esta me::m<~ 111:1ioria olficiOll ao 
dito eandidato, remettendo·Ihe o diploma, e 
<lO pl'esidtmle da camara dos deputados e da 
pt·c.vineia, remettendo a <authenti•;n da npu
r<~ç:·,o, dissolvendo-se a junta. 

No dia seg-uinte (18) apresentou-se ainda o 
· · · , -· • • · · iz • de laz 
de Ourern e Irituia na casa da c;amar<~, levan
do deb:.dxo do brnço uma copia da acta, que 
elle dizia ser o diploma do candidato Fdippe 
Limr~, e tendo esperado que o no~so amigo 
Bittencourt nca ba:-::se o serviço que estava 
fazendo com o juiz muni<:ipnl, em uma outra 
sala, dirigiu-se a esse nosso amigo para dizer
lhe que levasse o l!!ro de n~tas e fos~e _con
ferir, com o tnbelhao, a copra ·que allr trnha. 
. O tabelliãv Bitlencourt,= porém, verific:.m
do, em sua casa, na lei eleitoral que só em 
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presença da junt~ era obrigado a fazer <1quelle 1 modo, porque um magistr:1do m<~ncbavá. pu
serviço. voltava para dizer i~so me~ mo ao juiz· hlie:unente sua tóga e rebaixava um lognr que 
de direito qnandu foi-lhe intirÍ1adu por um n5o é propriedade sm1. 
offi~ial dejustiç<~ uúw po.1·tari:1 d~ s_uspen~:"10 Os dispar:lles prqferidos pelo juiz de direito -
tl$Sig-nada (Jel_o pobre JUIZ de tlire1to desta - tit<m~- tlvcn1m I oi?~ o merecido casti!!O, 

. -
Con:,;ta que jit ás 6 horas d:1 tarde roi nomea

do t::tbelliüo mterino Joaquim Juvencio d:• 
l\lotta, IJUe ás 8 bor:ts da noite foi conferir a 
cop1a n a c ta na ca$a em q uc morava o r. 
Felippe Lim;J, p:1ra este levar como diploma. 

Consta tambem que o candidato do Dr. X.n· 
vier, logo que recebeu deste o papel sujo con
ferido pelo_ t:1bellião especial para <1:; :-;ugid:l
des, montou-acav<dlo e tomou o c;1minho de 
Ourem. -

(po Bra_qat~tino de 19 de dezembro de 1884:.) 
Do nosso illu::.tre ami~o, St·. Dr. Antomo 

1 

. . -~ 

do lado do candid:ito Ji!J,•ral por ser este o ven
cido-foi recehid:l com nma e:'trondosa gar:.w-
lb a P ~ • v· - s 
riam i! q nalquer homl'm de vergonha. 

M••s o Sr. Dr. Xnv.ier Ieva\t:! o SNl p:~pel 
estudado e se Iwviu compromettido a não dei-
xar de exeeutar :ma parte. · 

Tinha o lD.cn comJididor tnda :. ·raz:io, 
quando dizia püblicamentena capital queseria 
diplOID<ldO-

AgoÍ·a nenbo de s;•ber tnmbcm que o mesmo 
pr_. Filipr~e ~inu1 decJ;n·ou n<1 capit;d que o 

José Tgrwc.io de • .\. Xavier, devie~ ter contris- O illu~Lrado e integro juiz de direito de 
tado <1 lodo~ os cidadãos :dli presente:-:. Snnt<lrem foi removido para a comarcu de 

Nunea um magistr<1do deseeu tlio baixo, Guaru;i, por ter ns:'ignado,- vencido- ã :1cta 
nunca .JUrz a gum se reve 011 m:11s parcw e ;1 ;apurw;ao as e ~ ~ 1\0CS e :.::pu a• os provt
desrespeitador voluntario d;1 lei que elle vindaes: o que merece o juil. de direrto de 
deve ser o primeiro :.1 fnzer cumprir. Ur;~gança, qu~:: se up!JOZ ü nwiuria d<t junta 

O:; proprios co-religinnarios do Sr. Dr. X.<1- :1puradora e, contr~ <.l cpinW11 quasi unanime 
vier deV"i:lm ter~ se envergonhado d') JWpel de:ita , adiou os trabalhos da t~puraçi'io que 
que o lizeram representar; aquelles llle~mos, elle proprio denominou de - gcr:d 'l o que 
que de ve5pera en~niaram :1 rar,;a de que foi merece o juil, que diz puhlic<1meute que se 
protogonista o juiz de direito de Braganr;n. collocou do lado do candidato Jil.Jer;1l por ser 
nwstravam nos semblnntes, aller:1dos pela elle o derrotado~ 

p:illidez produzida pü•: t>sse julga meu to in ti mo, N5u meEeco o q ~e 1~z o_ rei. Cambyses 1 
o _. , . " ' .I ~ . 

dinientn do juiz de d1reito e~c:1ud:disava ~~ a acta fals:1 dc.1 eleic5o de Uurem e a de S. 
soc:iedttde, represcntadtt peln mnioria da junta Miguel, 0~1 que prÕp0sitalmente foi alterado 

1 1 ,.- J • <" • '1 ' 5; .1 a 1 • 

e~canchdo~o procedimento do pre~idente da o· rueu desle;tl competidor, de olhos lJaix:os, 
j nnt;a :~purc.1dora do :i0 di::tricto el~;itornl •Ü• supportllu tod:ts :1s apostrophes que, por occa
pruvinci:•. si~1v da leitura de~se papel, lhe furaut dirigi~ 

Desde a nomeaçiío do secretario da juntn, d:.~s 1-JelO eleitor:ldo independente e Lrioso 
que r,·cahiu no nnko juiz de pn lil:Jer:d, o de~ta dd:1d t: ! 
unicü tambcm qne u5o Linha h:d;ilitt1~·ões p:1ra FDi um:• scena imponente: os <·ompars;;s 
is~o. <~I •~ :.1 recusn de ~er n nctn a expre;-;:são do ~::mdid;IIO fal.silicatlor, inclu~i\'e C• pro
d<~s resoluçõt·S d:l maioria da juntn e. porl::m- prio juiz de direitu dest" cidttde, estavam 
to, do Ycncido, o Sr. Dr. Xavier n:io fel. pailidos e trelllulos, eomo costumnm tkur os 
:'eniw ob:;erv;n·, como servo docil e htlrnilde réns conresso~ diante dus seus julgadore~. 
ús ordcn$ rece!Jidas de um dos chefês d11 seu O lliOdo ptJio qu:tl os cld:1d;ios ~~leitores 
p:1rtido nesta pro1•indn, o meu cOitlpetidor, Le:'t<!rnunlws de:-;ta scena, se mauifeslaram 
JJr. Fei:P[Je Liuw, que, p:n·a m•dbor execu~ão contra o:-: ~tndazes l";dsificiidores. :~lli presentes, 
1];1 c••IIIL:'dia en::aintln pL)I' elle. foi col~oeal'·:'U. I10lll'<.l sobre maneira os sentimentos Jo elei
coruo cont ra-n•[Jm, <HJ lado do principal actor torado dt!SL:t cidade. 
e p1·nt<•:.:onisL:1. • ,, . embaw\:o em que se viu o juiz de 

A ü motivo ue servi de •r·etexto 13r direito til" ' ;ÜJrindo :r acln fal:;;1 r:1 ;1 de 
o c.HJ i ~llll c lllo illeg;d dos tr:~bnlho:; da junta foi S • .Miguel , poz e1u rel e,·o a su;1 C11nniveuci\l 
su~gerido pelo candi<lilto liher;tl. ao ptiS$0 que cOIIl u principal inleres5ado uil falsidnde da 
o r~~qu erimenlo em que pedi 3 rcqui::ii_"~O dos cleicão de Ourem. 
livnJs dns adas du eleirBo de Qu:~tipurú e de . DeJIOis do que fez o juiz de direito de 13ra
notas do escrivão de ·· p:1z d:•tJUell:~ me:: m:.~ g·ança ante o:: :;eus jul"isdiecionados, é impos
pa rnclric:~ n5u foi dc.-w•clwdo, pusL:> que tire:'· si\'el a :'Ua contiuu<~ç5o nesta comarca ; uuo 
se :l ido lido peltl propriojuiz de tlircilo ;i junta tern maj:: direito <~O re:.:peitu que é devidO· 
c est:1 opin:1d.n pelu que ndle se petlia. . at1~ jui.z1~s d;~ sua c:1llwg-orw. 

Emfiul, ' for;tm taes os :~ctos do prl!:iitlente O ~r. IJr. Xnvier, collt•Jr.ILL'-'• como elle ~~ 
d:1 ju:Jia apur<.1dor:t; q ne os eldtore:o: não pu· e:ul<~ moment•1 d1zia, ,:om · o seu mo~lo ~e 
9er~111 3, ellt'S <~s_s i stil' C[ll:1dos. nem con.Ltr a l w·u ... _llr, I"~cu~ou-~c u us"i~rwr COIII. a lUIIlOrHl. 
ll1drgn<1{~ao que JUStamente lhe~ t ausava o 1h1 JUnta üS ollit'IOS p::.ru u cumura 1los dl'!J!l 
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ta(}os~ para o presídente d:1 provincia e par:~ 
mim, e as copi:1s d:.1s netas. 

Fez. assim, o que h:1via promettuJo ~o meu 
competidor:- niio assign:u· o rneu diploma. 

Não me fez mal com is~o o pnrtidario juiz de 
direito de llrn~·anca, antes forneceu-me armas 
eõm ·qu-3 pore1 [Jat~>.fltes <1 ~ua paixão parti ari<J 
e o movei ·lo seu indecentis:;imo pro~;edimen~ 
to, c~mo presidente d.a. junta apuradora. ~-

assi:.mado pela uwiorin dt~ junta me hn . de 
dar liS:O:ento na C<IID:lr:l krnpOr<H"i:l; J.ondt:: hei 
de dizer ao p:liz o que e o ex-juiz municipal 
de nu1 dos tcnnos de S. Paulo e aetual juiz 
de direito tle B1·agança. 
Che~a ne:'t-3 mo111ento :10 men conhecimentP 

o·aeto violento da suspensão do tabellião Bit-. 
tencourt, por não se ter este fri:ne~ionario 
publico prest<~do_ a eon ferir Ol~t1·as C? pias ~;15 
• • • " ... • cr 1 ... , 

a jnnt:1 ~puradÓr:1 . 
E' mais um<! prova àa prev<lricaçuo do Sr. 

Xuvier, que já n~o disrarça a sub~ervienein 
:10 t. ·e 1 ppe t mn, porque a sua Ig"Honmc1a 
che;.:-:~ a.u ponto de nüo sttuer como ~e faz um 
edital, send«,-lhe nece:'sario mand:.~r- pedir . . . . .. . 

l 

por quantos :tssistir~lfil aos tl'<lb:1lbos da Dpu
rat;iio no dia 17. 

Pobre comarca de Brugança! A quem estiio 
conliada.s :l propriedade, honra e vid:l dos 
htabitantes desta importnntissima comarca! 

S:) ne~t<• situação· podi:1 ser norn1·ado para 
cargo tão eleVêJdo um individuo tão ignorante 
e capaz de todas as coragens ! . 

Br:lgança, 18 de Dezembro de :188[1,.-A.n-
. ) - ... 

(Do Braga.ntino de 19 de Dezembro.) 

DOC. N. 3 n.-.4. apttração_ da eleição do 2o 
tS neto.-: espet o a c erro a que 1e 01 

in1lin~ida pelo brioso eleitorado do 2o districto 
eleitor~il. dizia o candid:1to liberal, Philippe 
José de Limn, que havia àe obter o diploma 
de deputado. 

Par.:1 isso cont:~va com o servilimw e ~ubser
viend<t nnncu vista do jniz do direito. presi
dente da juntn apur~'dora, com n ununimidactc 
dn mesa eleitoral de Ourem e com <1 uwioria 
da mesa e S. ~lig-nel do Guam;í. 

Nessns disposi~ões sahiu dc~sta capital o ctm
ditla to li her:tl, conhecido jà pelns famosas 
patotas da :1Ssuc:Jreira, d:1 ~;:1mur:a municipal 
e da comp:mhia dos IJondin h os e de p:lssag-ern 
por S. l\Iiguel, ·onde demorou-seu ni dia, 
mandou .:!Iterar na aet.:1 da cleiç~o o ultimo 
nppellido do nosso distincto amigo Dr. Anto-nio 

ezerra c > r·:u~s r:~ 1 orns. m urem, 
onde p:assou cinco dins, m:mdou lavr:.~r nova 
~cta no mesmo liYro que servio p:1r:1 a !"raude 
d;J eleição de juizes de paz e vcre:Jdores, em 
H de Setembro do anno pnssado, tomnndo 
para si toda a votaç:io dessapnrnehia, sem dei
xar para (j · c:1 ndidêt to · c~~ nservador, ao menos 
o voto de seu fiscal l 
- Munido dessas ••rrnas chegou o compadte 
Philippe, eomo lhe r.h."lm:lm, ú Br:.tg.mçn, no 
dia 1q,, ia t:1rrle, a(!ompanhado dos presidentes 
das rnc~3S eleitoráes de Il'ituia e de Ourem. .. . 

No difl seg-uinte (1'5) teveiogar a reunião da 
junta apuradora que ficou composta de sete 
juize::; de paz con~ervadore~. de um juiz de 
p;1z liberal (o de IriLuia l, e do juiz de direito 
José Ign:~cio de -Albuquerque Xavier, como 
uresidente. -· : 
- Foram ahertas as <JUthentieas das parochias 
de Vi~eu, Qnatipurú, Salinas, Sant:.~rém~Novo, 
eintra, ~Ia:<lpilDirn. s. C::tetano, Vigia, Colla-

c. ' ~ ... f t !). 

A jnnta [)or unaTli!llidade re~olveu não 
:J[H.tr:1r a votaçüo de Quatipurú, por se ;~clwr 
na respectiva act;J . emend:1do o numero 
tle votos. <JUt! era : cinr.o para o candid:tlo. li- · 
be1·al e dc_,u.:; para O candidato COTI:'Crvador{i). 

Po1· Sfte votos con tn1 dous resolveu n junta 
não npur:1r os voto"s da parochia de Irituia, 
por não. ter sido enviadn pela mesa eleitoral 
e nâl) se achar d~vidawenle auLbenticada a 

, ·. . . :) . 
Corrêa da Fonseca, oppondo-se a i~so o presi
det~te que m;mdou somuwr os votos dessa pa
roc. h in, prn·que cnns iderav !t uma uestão de di-
ret o so re a qua a ;unta 1w :t tm, ta que e t
bcr.71' ! 1 

Nessa occasiiio foi' trniào por um dos ch.efes 
o .. , ( 

Coelho. um requeriwento do compadre Philip
pe, diJ'ig-ido ao juiz de direito, pedindo para 
serem adi:~dos os ti'tlbalhos da apur:1ç5o. 

Sem con::;ultar á junta o Sr. Or. Xavier 
deelarou :tdiado~ os trabalhos da llpuraçào ·po1· 
ter o candidato Pltilippe Lirrw ?'I'CJiceddo que se 
requisitasse nova aztthenticn de Qw1tipw·ú. • 

S-ete membros da junta declarnrnm-se con
·tra o adiamento, fundados no <lrt. ii6 do reg. 

• _. fr... . ~ ... ll,. · r 

pela somma dos votos das authenticas apu
radas ,·erific:•va-se ter o candid:•do Dr. An
tonio Bezerra reunido a m<1ioria absuluta de 
qu_e ra" &r . · 1 o c1 :.1 o ecre o. 

O juiz de direito, porém, a nada nttendeu 
e mar:dou decl<lr<Jr na act<l que a somma dos 
votos não est:1va fe ta e que llcava para o dia 
t7. A nwioria da junt:~ fez enttio inserir na 
acta n declarat,:~o de que atrn f<tllamos. . 

Além de illeg:d era o <tdinmento por dois 
dias int:ompleto~, insufficic~nle p:1ra a requi
siç;io c recebimento da nov<• autht!ntica de 
Quntipurú. 

Esse cxpedjente foi, pois, unicnmentc para 
o candit.l:~to Jiber.:ll poder f:1zer seu~ c<llculos it 
vi:;La da apm·;~ç~o. já teit:l e rt•sulver si deYia 
mandnr uprescntur u actn faiS<l de Ourem, que 
lhe dava toda <r votação de:-sa parochia (39 
votos) ou uma out.1·u des~a mesma parochia, 
que se~lll-~do -;declnrou o prnprio :1° juiz ~e 

il '4, \ ' ' 
ria de doze votos. . 

Niio chegando este tmmero pnra lhe dar 
m~iori:.t <lbsoluta mandou o desiJI'iado f;llsifi
cndor que o presidente da mesa eleitoral de 
Ourem, o · referido Estacio Pic:niço, compare
cesse no dia :17_ e apresenLa~so :.1 neta dos 39 
votos. · -. 

Er~1 'grande a concurrenciu de eleitores atra-

(11 Na :1cLa vcrdaof~ir:t. i. vótaçio Coi : 4 vÔ\os para o 
r~'lndi'dalo c:onsorYador o 3 para o libornl. 
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hidn peltl noticia dn fnrnosissimn l'alsific;.~ç5o 
de Ou rem. · 

Compú receu o nntor manãanle da ftllsitlc:Jção 
com seu mandat:ll·io Picanço, e o seu juiz, de 
direito Xêlvier, todos palli~os e de olhos b:ti-

mortn.' 
O juiz de direito foi quem quebrou o si

lencio profundo que eo:'tnma n preceder os 
gran ~~s espt'CL<lcu ,,s: IYI o, a pon o e eJ 
ali fada a pont<l do n:triz, c gngueij<mdo annun
ciou que ia <tbrir a aLta de úurcm, tendo Lo
d:rvia eutm mãos :1 ele S. Miguel, que foi 
aberta e posta de parte~ sendo depois aberta 
a dê Oun'm. 
·Por cinco minutos fez leitura ment:1l, até 

que chegou :~o ponto pl"inciJlrtl. 
Com voz CJUasi imperceptível leu <lS seg-nin

t~s pal~yT~s:-Y_et"ilico~l a m~sa ter obtido o 

eleitores presentes, em numero snpÚior a 
50, Ct)briram de s~trcasmo o mand<lnte da
quella vergonhosa falsic::Jç~o. 

::sem evan ai' os o IO$ ouvtram os mPp o~ 
e :~rrojados f:d:-:ifiC<lClores, nwnibn te e pt·inci
pal mandat:1rio a condemnação solernne e 
imponente. do seu crime, até que o clwfe libe
r~ll Aurelkmo Coelho, que é t::~mbern deleg~do 
de policia. entendetl dever ameaç~tr com au
to::~mentoo pt'l5ão um eieitor que se havia 
rido d~~ unHt re::postn do pobre juiz de di
reito de Brn).rança. Semel!ta·nte ame;lt;a foi, 
pot:ém, · rept.>llidn t;Ondignamente por todos os 

., ..... ""' l • (. 

pulllico fjzera enWtr por- um corredor com 
direeç::ío :i ~ula da sessiio. foi rclirad<t immc-

int tn · 
Fazia ílt·, ver o compadre Phillippc nessa oe

casiiio, de ch:q16u nu miio e procurando es
gueirar-se por traz dos seus coiTelig-ion:trios. 

Hestahelecicla a ordem, graças ao presllg-io 
dos chefes conservadores, tenente-coronel A. 
Cnet:mo Ribt•iro e eorone::l José C. Pinhd1·o, 
declnron n m:lior-ia da mesa qae n~10 <tpurava 
a elei: ão de Ourcm, porqul! além d:~s vehe
mentes pre:-:nmpt;ões de t'rande não se aclwvn 
devidamente :.tuthenticllda n cópi:t npresen
tnda • .N e~sa occn:_.;iào foi :1 présootada IJOI' um 
eleitor de Ourem nma representarão :t$5ign<·t
da em qtw elle det;l:mlva que n:1 eleiçflo de 
Ourem o c:1ndid:,to Philippe José de Lima 
obtivera apenas um voto de uHtiori:t sobre o 
cnndirl<lto Dr. Antonio Bezerr·a, senuo que 
esse lllesmo voto r ·a do l · r · · · ·-
theus André de Limn, que niio podia vot:tJ' 
naquell:• eleiçiio. visto ter sido tran):ferido 
daquella p~rochi;t, na re\'isão de Setembi·o 
ultimo. 

O juiz de direito que já hnvia sido pre-
:::-vcnido da presença d:H)uelle eleitor, desde u 

2:1 sessão, recusou-se ler u repre~entadio, ali;ís 
di r-ig·id:t <i tCJcl:l :1 junta. dizendo q úe n~o o 
reconhecia eleg-i\'el e não interrompin o~ trn
~~\hos. sem emb~trgo · de ter o eleitor decla
rado que sun reprcsentaçtío se referia á :•ct:1 
de Ourem, que estava em discussfio. Ew· 

vista da ·recusa obstinada do presidenté da 
junta o nos~o amigo Dr. Antonio Bezerra, per
guntando-lhe si não o reconhecia con1o ele
gível, entregou-lhe uma represeutação sobre 
o mc.smo assumpto. 

presidente da junta a represenL<tç~o do Exm. 
::)r. Dr. Bezerr<t, m:.ts declurou que não a su;.. 
jeitavn a decisão da junta. 

::se e mem ros u JUn :1 c ec araram, en <.10 
CJllC aceitavnm o represen1.:1ção e, 11ttendendo 
;) sun m:lterin. comidera\ram falso o resultado 
mencionn do na a c ta de Ou rem. 

Passando n apur;~r a act:1 de S. l\Iignel, na 
qual se flc:hnva. como acima di:;semo5, alte~ 
1":1ilo propo~italmente o nppellido l\lur<tes, do. 
candid;.1to con~ervador, par:t .l\lornes, o juiz de 
direito, que já Si.lbia d~~sa nli$el'<lVCI tricn· 
philippinu, avisou o _st~cretilrio (~),antes de ler 

-o um areento aQ'udo-. 
A mnioria da ~junta resolveu tambem niio 

apurnr essn eleição po1· não est:~rem us res-
peC lY:.lS CO[ !:IS au 1 n JC<H 3S, ID;l jUIZ e 
dirl.'ito mandou o seu secret<•t·io soutmar os 
voto~ dessa elei~ão, só para o seu compadre 
Phi lippe, dando-1 h e por esse modo, 4:12"yotq~ 
e ao Dr. Antonio .Bezerra 39ü, p·1r que os 
tre7.e votos obtidos poreste cnndidato em S. 
Mig·uel foram contados p:trn o Dr. Antonio 
Bezerra da Bocha Moraes, ndvog<tdo, re~idente 
na villa de Soure. 
N~o querendo o tntrepidn juiz de d_ireito 
I t .-' t .1 I ' " ~ ' 

maiorb da junta fez dt'CI:~rar nella. essa cir
cnmstanei<J, e que reconhecia eleito com :380 

t • d · · ~· r 
cle::contndos os votos de It·ituin e S- Mignel~ 
veril1c:mclo ter o candidato Philippe de Lima 
obtido ::~penas . 3ii votos, feito i.lquelle mesmo 
desconto • 

.Assign~1cln a neta a qu-e foi transcripta no 
· livro de notns elo tabelli<io Bittencotut, 111an
dou o juiz de direito extr:.thir qu:ttro cópitJ~ 
P.m vez de tre~. como prct:eilú<~ ~~ lei, e como 
se recusasse assig-rwr os ollicios c <~s e~·,pias 
depois de authcntic:1d<ts, por ter a nwinri:~ dn 
mcs~ decl~•rado que não ;ts:-:ignava diploma' 
pat'<l o candidato Philip'pe Lima, n m:~ioria 
da mesa ussignou uns e ontros e deu-lht~ o 
destino ordenado no art. 185 do precitado_ 
decreto, diswlvendo-se :J junta. · , 

No din seguinte compHeceu aindn o jttiz 
· · .. · ·a · ~ us 

juizes de paz liberaes, e e~per:mdo, até dua~ 
horns da tarde, que o t~~belliito Bittencourt 

.:tcal.Jtlsse o serviço que estava f:1zêndo com o 
juiz municipal, ch:1mou-o. e lhe di:'se que 
fosse almoear e voltasse com seu livro de 
notas para -conferir umas cópius das a c tas da 
aJmraçuo. -

Verilh:ttndo o tabellião em Slla casa que a 
lei diz que o tilbcllião será convidado pela 
junta e n:"to pelo juiz de direito, demorou-se 
uu1 pouco a almoçar,: e, já pela~ quatro horas, 
ia entender-se ccim o juiz de direito, quando 
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da 

~ ' ·C. ' 

foi o tabeiWio Biuencourt procurado pelo seu 
substituto interino p:•ra entreg·ar o livM de 
notas-.; mas :;ó no d in seguinte foi feità a 
intimnrão de~s;1 segunda portari:l, assig·nad;' 
ainda n::~ ca~a do chere Aureliano. 

( D;~ Conslitaiçlio :23 de Dezembro de 188L ) 

noc. N. !1:. -Como vni ver o publico. em 
21 de Set;mbro do ~nno proxim.o passa~o, foi 

~ .I • " 

laç~o do distrido. conselheiro Paes de An
drade, umn denuncia d:1da pelo nosso amigo 
Mnrcolino Snr:•no Antonio Uamnsceno contra 
o juiz de direito interino da comarca do ua· 
má, Thomaz d'Aquino d'0liveira, cuja cópia 
p~!J:icümos. nn ~os:-:a edição n. 216 do mesmo 

Trnnscrevendo-n, temos aindu uma vez por 
fim cl11.1mnr para ellu '' attenç~10 do Sr. conse
lheiro P~e~ de Andl'nde, que n~10 póde e nem 
deve, fnz.endo politicag-em ou consentindo que 
outrem a - faça, deixar de dar andamento a 
essu denunci<.~, qu.:dhe foi entregue ha m<1is 
de quatro mezes, submcttida á consider<"~çlío 
do tribún<11. .. . 

Estamos comrencidos de que; si S. Ex. ti-
vesse a o i'IIH arnen o a essa enuncw, con
correndo como pre:-:idente do primeiro tribu
naljudidnl'io.d_a província pnru que o procc~so 

, I ._ . ,_ o. ' 

- fosse pat·a logo inst:mrado contra o juiz de 
direito interino dn comnrca do Guamá, Thomaz 
de Aquíno d'uli\'cira, que é nm prevm·icador, 
por cujo crime deve ~er, como confiamos o 
seja ainda, punido (:om :ts penus dos arts. :1:29, 
§ 2", do cod. crim .. ~9 dn lei de 19 de Jnneiro 
do nnnu de i881, e ~:~2 do reg. de 1:~ de Agosto 
do me~mo anuo, as J':.dsif1cações de qualiilca
ções e elt: i~ões teri:t m desa pp:•recidp.do Guam:i. 

Assim, porém, n:io acontece ! E é por esses 
factos de impunidade que o juiz leigo do 
Guamil eontinúa 11a exectlç5o de tant:Js perse
guições quan1as injustiças sóe pôr em pratica. 

E' prt~ciso, pois, que S. Ex. se convença de 
que :1 I~i é igunl par<~ todos, quer proteja, quer 
cas~igue,., e recompensa em proporçno dos me-

. . . 
.. ' ' b 

art. ii9, § 1.:3, da Crmstituiçfio politica do Im-
perio; de que os empregudos publicas (seja 
embora um conselheiro, presidente do tribunal 
da rel:,ç:",o) são estrictamente responsaveis 
pelos <~bmos c.omissões pra.ticadns no exerci .. 
cio de suas runcções~ como é expresso no § 29 
do citndo m·tigo; e que, finalmente, S. Ex. 
não póde despachar, como si fosse o tribunal, 
petições dirigidas a este7 e não a S. Ex., 
porque. assim procedendo, S. Ex. arroga a si 
attribuições que lhe não pertencem e por cujo 
feito é o responsavel perante a lei, que · o col-

loco·u na ~presidenc!a do tribunal para execu
tai- a. 

Eis a .denuncia : 
Senhor. - A este 

domiciliaria nn villa de Ourem, comarca do 
Guam:í, dt·nunei~•r o juiz munidpal, ex de 
direito interino d'aqudla con.3rca, 'thomnz 
e Aqurno JVeJra, pe o :1cto crtmmoso, 

que p:.1s~a a expor, pratit::Jdo pelQ querellado 
na mencionada quulidade. -
Tendo-~e [)J'Ocet.lido á eleição de ve1:eadores 

e juizes de paz no rereridó município de 
Ourem. en1 H de Setembro de 188:3, o denun~ 
ciante · :lp·resentou contrii essa eleiç-~o sua 
redamação em d:lta de 6 de Outubro do dito 
anno, como comtn de recibo junto a uma pe
ti.ç.io que Clll 1ti dt! Janeiro do corrente <~nno 

lr!g"IU a este tl'lmna , _ nao consegum o O· 
davia qne o querelado n despnclwsse, até hoje, 
:tpeznr das reirerad11s reebm:,ções apresentadtlS 
.- . . . ' ... 
no.s jnrn:1~~:' juntos, sob ns. li, 1(1,7 e 1.4:8 da 
Con.~tit~~ icao. 

oil •• 

A obstina ·:io do uerelarlo cherrou ao onto 
de dc:-:obedeci'r formalmente n mene1on~ a 
dedsão de Vossa Jla~estndc Impcrit~l, pro
ferida sol)l'e a :llludichl represent:Jr;5o de !6 
de .J;_mt'·iro. r11:mdando que jnntnsse :1 reclamu
ç5o, alim de subir á instilneia superior com 
ü peLiçào de repre~ent:l(.'UO do denunciante. · 

Or<~, sernellwnte racto , [linda mais aggr[l· 
vante~ pela drcnmstanci:.1 de haverem tomado 
pos~e os verel!dor.~::; e juizes de paz, eleitos 
na eleição, euja nu li idade ret:l:Hnara o denun-
CI:m e com ocumen o · e .~ ~, i ~ 
criminosamente er:n poder do querelndo~ só 
podin ter ~ido pratit:;Hlo com este mesmc . .. . . ... . . . ' . . . ~ . :"" 

' 
e contemplaç:io parn com os COrreligionarios 
políticos do juiz denunciado e odio aos adver
sa do~, o que qu:difica o c:rime como verda
dei rn prev:' rie:r~5o~ nos Lermos do art. 129, ~ 2° 
do cod. c1·im., eombin:1do com o art. 232, 
§§ 3•;, lJ:o, 8" 9° ~~i~ do l'eg. n. 8213 de 13 de 
Agosto de ·1881, e ~ Ü0 do citado artigo do 
mesmo codigo. 
· Por t:•nto, p:H·a que st'·jn o querelado punido 

com :ls perw~ do rerel'ido <lrtigo do cod. crim. 
e do mencion:Hl(• art1go do r~g. de -13 do Agos
lO, no :,rrau rnaximo, visto . concorr~.~rem as 
circum:'l<1nrins aggravanl~s do t~rt. i6, §§ 4/' e 
:1.0 e :1rt. :17. § t,~,u, vem o denuncit~nte dnr a 
presente denuncia, que jnr:• ser verd:1deirn, 
offereel'ndo JWr•• proV<l, :Jiém dos documentos 
• .. • I • 

liando o d:,mno cnusado em vinte cinco contos 
de réis (25:000;$), requer que se proceda ao 
respectivo summario ... de I'Csponsabilidade, na 
fôrma dfl lei, sendo citados pnr:l audicncia que 
Côr desigr~:~d:1 pelo juiz relnLOr :.ts testemunh:~s 
e o réo p:ll'a todos os trnmites do processo, 
sob as eounnin:IC:ües Jegacs. - Nestes termos 
D. A. J. pede dt•ferimento.- E. H.l!tL- .!1f ar
colina Sunmo Antonio Dam'Jsceno. Rol das tes
temunhas : Tenente-Coronel Ant')nio l\lanoel 
Nunes. - Bcrn:1rdino Egydio Nunes. -:- Ray
fiiuudo de Souza Mnrtins.- Veridiano Henri-. -
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ques Rei~~__;; Domingos )l:moel Hodrigues. -
Fdici:ano José Lope:;:. -Ue•~onheço n ás:;i
goatura retro como verd:tdeir:~.-S. Mi~uel do 
Gttanlú em 10 de Seteruhm d(~ mil . ui!ocentos 
e oitenta e qua~~o. y em_ testemunho dr.: ver-. ' 

,on~ :1 es r 11e:- ;J c. p , • ' • z 
ct'Aquino Oliv-eir:l. que foi deaunci:H1o ú re
htç~tu d·' district•• pdo twsso a:nii!'O ~Iat·colino 
Surano .-\ntoni11 Da~twscen•) pnr c1·i 111!! de pre
\'ari!:ar,:ão, _em dat:t de :!L de Sl!temiJro do 
~nno proxuno p:.t:o:S:•do. 

Dizem que Thomn tl',\quino foi c.h:llnado 
1\e S. ~li~ud dv Gtwm:í p:tt'n vir ~~:'~ígnar 
uma de:uint:Ia cuntra us me.m!Jro~ua dita 
rela~iin ! 

, t·, ú t~. '' : e~ 1'" , • 

Tererno:-: nl.'!nma nistoria como nqucila de 
l ••n r·n "é-m i r v T o t' • 

... t-:\. 

vel) qu·~ o meio unico de fnzei·-~e c1e:'nppn
rccer '' red:Jtn:tç<io e dot:rzmentos ~nn~X<.tS do 
no:'so :.~mil!O jl:m~olin:• IJ:Im::tset~no :'Obr·~ a 
nnlrr :1 e <t:' e t ~tçoes r e vnre;~ ores e Jlllzes 
de (WZ i!:1 p:1rochi:t 1le Ourem. e pôr-s·~ Tho
n•:Jz ct• .-\qui no ;, :':tlvo do crime dt~ prevarka
çüo é tbr e~te unt::t denuncia . ou queix:t t·ontr<l 
t•1do~ os dtl:l•~n,h:tt·gauotes <~O Supremo Tri bn · 
ual ue Ju--liça. pro~~urando incompatibilizai-o~ 
por· ~~~te meio (felizmente inntil por jit esl<tr 
s•tbido) para n~n poderem tomar eonhecimento 
c.la denLllH.:ia conu·a elle dada ! · 

Serit exacta. c~~ta politicag0m ? . 
Exu·. a onstttu ipifi, e ti de 

de 1:;s;; 

Leiio Titn.n. -"- Em seguida pttblieamo=- um 
:il·tig-o do nosso prt!stimoso c illustre <Hnig-o 
Le:'10 Titan. ::obre :1s !.:T;lves • violeacins de IJUC 
f.,j \rictiHH• em Unrem pcH' p;~rte dos eJnissn
rir•s do Sr. lli'CSidt:nlc da pro\rincin c s(~us 
lllll ig-u$. 

l'um e:'::;a pnl.lica~~~o ch:tnwmo=- n rscl:trc· 
cida :ttten\.'_:io dos homens ~et·iu:: e imp:treiae.;. 

... , o de\rt·r ' impct·in:-n de manifesta r :10 ru:
blico os factos occot·ridos 1'111 Ourem por 
occnsi:io de rui ulin prisiio e O:' 1notivos que 11 

determinaram niJt'igam-mc <I v:ir ú imprensa. 
Peço t1 aLtenç:io_ ptlblieu p:H'<I a minlw n:1r-

1'ali v:1, na q u:d serei um poucn ·~x ten::;o, 
atteutn ~ eonVt!nieneL• 1le n:"•o omiltir a m:IÍS 
insignifiennle circurnstnnci;~, :~fim de que n 
upinfto Jttlltlica pos~a. :.:•·m e:-.crupulo', pl·o
nunciar o seu t:t!rertictum. 

Sou soli ç·it:l!lor do:-; auditoria~ e nestn qll:l
lithlf1e ft::i con;;titnido conjun,~tamentL~ ~~om o 
illustr·~ athro~·:,do . Exm. Sr. Dr. S:1rnael M:•c
Dowell. prltCUr:H1nr judicial do E~111. Sr. Dr. 
Antonio Bezerra fia Hocha ~iorae:'. p:trn em 
~eu n;•Jlte r~~q1u·rer; nu C()tnilrca do Gn:1má. 
i no Ut' ri\o~ pnl idaes e ex:nnes ti cerca d:1~ fal:'i
Hc:~•ÇÕt!S f~ítas !1<1. snesm;l <'011l:lrC:r; n;, eleição . 
;dli prol~edid<~ em 1° du Dezembro -do annõ 

pas:-ado para deputauo geral - pelo 2" di~tricto 
deitor;ll desta prvvincia. 

_ Aceit:mdo cO rnandato, diri~i -me á villa de 
Ourem, onde cheguei no dia r · do mez IJfO
ximo pa~sado, c desej:•ndo proceder com . . .- -

, ' ~ 

;dgnnw em jnizo selll estar pleuameote con-
vencido da justír<l da can!la quo me bavia 
sido conliad:l. n:!o dei a co11 hecer a. Jes~oa 
algllnw o mot1 vo que allt me ltW<lVa, para 
:i~si m niio despertar ~us.peltns, nem de libe
r;w~. nem deconscrvadores. 

CÓra clfeito, averigut:'i, inf,lrm:~ndo-me com 
JWSSO:l$ digna::- de tnda :. con:ianç:t, que .o 
Exm. Sr. ur . Bt·zerra obtivera naquella lo
c:tlid:~d ..... na snpradita _ ..-leiçi'io, 19 vutos, que 
fr·nndulenturnente foràm addicíon;•dos nos 19 
votos e ü.m em sepat·ado que nn m~:"ma eleição 
olltivl.'ra o c~mdirf;.,to Sr. O r. Felippe Jo~é de 

·I ; , I ' ;, i 1 · · o ::-e r · fél e 
me:$:trio:" nes:"a etei~iio, os qu:1es, numcom
lliUnado:' com o e:-:cdviio do juizo de paz da 

,: '"'·· ... · ). . 

hiram inllelmente {'Ópias da acta da refet·ida - · 
Alt·iç:io, omiLiindo o nome e:: vot:tçào do Sr. 
O r. Bezerra. 

.: quJJ'll il a COll\'ICt'<lO ;l .JUSLIÇ:l :l CtlUSa 
fJl1e patrocinavn, fui :'t viHn do Guam~. onde 
s\·Queri ao deleg-:Hlo rle paliei<~ do termo, al
r~~res r(l[ormndo do corpo de policl<1 Ignacio 
Carcinzo de Athayde. inqueritos policiaes com 
c.it~ção d•)S ex-:n,~sarios e t:·s::rivão ue paz, 
oll'er•·cendo vinte e trl'S testcmunh:)~, inclu
sive os dezenove eleitores consenradores. 

Prrcf•dia-Si\ aos inquerito=-,. qnando inopi
nadamente ::.~ apt·esentou na . s:da d~:; :tU-

chaman•io de p~•I'Le o delt•gado Atl1ayile, se
gTedou-lhe ;d,Zum:l:; p;da\' rtts, qne prúdnziram 
o cll'eito ma:!ico ele transforul3r e~ta nutori
II:HI~>, que yolton para 11 tnJ.lO da mesa pnllido 
como 11111 c:rd;~ver c t5t) tr(~túulo, a ponto de 
~~~~~ poder pt·ofcrit· nma só pulaVJ'<l. 

E~lu tni'L:IInorpiJOse inslnntnn·~a t.ronxe-me 
a cun\'kçtio LI·~ IJUC a 111i:":o:ão do Sr. tenente 
M:•ri11bo er:• especialmente l'rn!Jarnç~r o:; tra
lwlhos feitos :• meu requerimt·nto; tnns dahi 
a pouco fui·me tt·auquilliz:•ndn, pi:.rque o 
enli~~ario d11 ~overuo mostrou-se mllito attcn
doso parn rommig-o, e a ~u:.~ phy~ionomia b.y
pu~:t·ita e scrcn:t :~t.::tbou, rle me illudír. 

Nu noite tln 26, :is 10 hor:1s, rwrtiu para 
Ü!HCn1, lev<~ndo co:nmigo, a bnrclo do v:..por 

. 1 ·. w . ~ ·· J ... ,·_ 

vão, dou=- LalJclli~es e duas te:-Lemnnhás, alim 
1hl prileedt·r :J n:n exnm1~ por llli i ll reqn•~rido, 
lev:mdo t:.11nbem de p:~s,nge111 e por {rWOI' o 
Sr. jJ:,riohn e seu:-; solda•los, qne machiave-
1 ic:)1111!Utr~ 1l1!i x.ou de seg-ui r no S. Jli:'f1lel, 
p:tra me colher n<~ l'lla t'êde, de sorprcza, 
como mais tarde mostn•rei. 

Clle!!'ando a Ourem no dia segninte, para 
OD<Ie j;\ tinham r~gre:":'a!lo .O$ me~arios e es
c~ rh'iio cio Gunm:i, . log-ar on.ie :•s~i~tirarn no : 
di:' ;!r.., il intpH!t·ição ele _:1lgumas: testemun_ha.~ 
e fornm · inl'orn'iados do ex:une reqnericlo, 
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soube que os ditos mesarios tinh:m1 abando
nado os inqueritos e I):Jrtidtí de noite, :1 
cavallo pnru Ou rem, ali rn d_e ___ prepamr '"'i 
co'ltsas'para· o rxaúíe, segundo élis:,;enun, e que 
_esse 7Jreparo cousistira em d:n· uns lalhns n:1s 
..... - . ... . 

... ... . ~ (.... . '~. "' ., 
<tpresent::mde>~me na c:1~:1 onde IIHJr:i\~a o es·~rl
vão, o qn:d :l[H'l·:o:eutou-me :1 conta do::; ;1utos. 
e verilicando eu ne nf10 cstav:• elln a~si: 
gn:id~t pelo deleg:1do, dirigi-me, at::ompnnh:~clo 
do m•~sntt.' escriv:·tn, :'1 ca111ar;t munidp~l. onde 
se achav;l e~sa uutorid3dt•. que :lssignou a 
·dita conta, que p:~guei, sendo-me ne=-sa oc
casi5o eutrcgues o:; :mto::,lavrando-se nelles 
o competente termo de entrega. 

De posse do::; autos e conver:':~ndo com o 
delegndo sobre outros usmmptüs, eis que de 
subilo s:•he d:1 alcovn do· prediu o Sr. tenente 
:M:tr·inho, aper-tnndo a •·abe(/tt com <tmba:' a:' 
maos, l't'mu o, com o o 1ar esvarra o, ra
dando •:omo U:m po~~essrr : 
~E ~qujllo, Sr. de!CfJ!ldo J E _aqui/lo! 

, . 
A est:ts p:rl:rvras o deleg·ndo, com voz q twsi 

sumídn, supplicou-me que lhe lizes=-e o fnvor 
de dM.-·llw os autos pt1ra mnnd;;r extrahir 
certidüe~. 

llesd(~ logo comprehendi que os intcres~:1dos 
n:~ ful=-ific:~~5o da eleiç:io, julg:wdo-me Iwocit• 
como clle::, prt!lendi:nn ;pnns:~menlí! 11enr 

. com o:: untes, e, a titulo de tirar certrdües, 
gnnh:1t' o acmpo nect~:-s~trio pHrn obstt•r qUt! 
meu eonstituinte opportun:.nuente delle$ :'e 
~en•i.s:>e. 

Cnnhecendr) o ;1rdi1, declnr••i tel'fninnnte
mt"nte 110 uelt-g:tdo que n:10 aequieci:1 . ao seu 
pedido, dando-lhe cunw raz5o o que adnw 
licnn di to. 

Taillo b:l~ton pnrn que o delegado. ~~stimn-
:'l • .., • .. ~ ... . :. I . • 

nho. n11~ flés:-e voz -de pris~o eomo de . ..:":' 
obediente; m:1s ~ll n5o ·1ne impo1·tei 1:0m tnl 
prb~o, e ia retiral'-me, quando me foi embar
g-:11lu o pi:ts~o pelo Sr. t.(•nentt~ i\larinlao, qne. 
colloe:tndo em meu 1wito a pont:1 de su:t e~pn
da. e onlen:mdn :ws 'iens ::old:1dos que de~cm
uaiuhas:;t~m ·o:-: S:•hres, col!oc::llldO-Ille <t~:.'ÍIII 
em um :qtt•I'L:Jdo circulo d•! ferro, exi::rin-me. 

' em nome do Sr. presidente d:1 provinci:.1, :• 
entre!.!:~ dos nulos I · · 

N:io (Jbedeci. (JO~ aclwr: t:sdruxula .:~ .. onl1~Ill 
e por n1io conhecer· em autoridade :.llguma o 

direito de :.rr:mcar-me das m5os o . que era 
nwu. 

A' vbta da minlw rrcus:1, o Sr. 1\I:trinllo 
prolestou que me enterraria no c:Or<l\ÜO.tl::;ua 
e:-p!Jd<t, si t•u n~o l.he oLe_deces:-:e: 

'' . .... 
ordenou ao delegado e no ::ubde!egndo, E~tacio 
José Picanço. que me. fize:-:;em recolher it 

risão. 11:1 eadêa . ublicn. 
Ahi o ~:onwt:o do meu m:1rtyrio ! 
Escoltado por onze pntç;t~ armad:ts dt~ e:;

ping·:~rdas e /Jayrm.rla.o; cal:: elas :trnrst.:í r:~m-me 
p:11·n tt prb:io! dirigincto-m~:: :ts injurias mais 
pungeutes. t! atin·r~m·-me em. uma enxo~ita 
fetid;.1, onde n5o me foi permittido vêr umn 
unirn rws~oa umigu, pois acha'V<!~.me incom
munic;l\rel!! n~o rue,sendo perrnittido sequer 
e:;crever nm hilht>te que nl.io ros:'e lido. · 

A minll:~ pri:-iio teve log:1r ás 8 horas dn 
man ra, e <b • ~~ :1 ~eo a 
me conduziu [10:> empunõPs it pl'esen<,:n do 
lõubddl'g~ulo, ~gt:Jcio Picnn~~o:. pa~·:~ me ver . . . ... . .. 
ro;~ nes:;:1 oc('a~iiio dad:1 :1 nota c•cm::l.itucion<ll. 

Decl:1r•:i :10 subdeleg;Jdo que, sendo poli::i:d 
o crime que se we impntava, n:io dava log:•r 
:1 prisi"to :tntes de condemntt~5o P<~~~:~d:1 em 
jul:.wdo, mns que, cnlretnnto, me propunh:1 
'u pre~tat' fiança, parn me li'H:tr SfJlto. 

A nadfl :•ttendeu o suhdele:.rndo, t! por i~~o 
dPclarei que, esta11do [)I'IV<ldr.l de miulw lil.Jer
dndn e awençado dl! morte p•!la ~oldadP5C3 
nl'r·ogante que. de h:,yonet:t:-: c:dadi:ts, me cer
cava, n:io podin dcfender~rne, porque ellc era 
um dos :•<:Cmf•dos do cri me de f:d~id:•de, cuj:l 
prov~t tellt:Jrttm nrnmear-me, e qu•! :ts reste
ruuuh:IS que tiulwm de depor, em sua maío
J'i:t. er~1m l:tntberu conuiventcs IW mcsnw 
l':rl;idaúe. 

suhdelt~gt1d0, qne m:~ndon ;1os soldndos qtH• de 
novo 111e Jnv:,ssem :i cadê<l, semprcde lwvo
DI!l3~ c;d:td.:~s. · • · 

Ahi chcf!~tnllo, verifiquei que llil~i:1m ~·r
ranc:.dn as escnpulas que exisl iam na enxovia, 
dt~ixnudo npen:~s uma, de mntlo que en ~r
nw::$e ~· red~ ntt gri:tde tl:1 j:JIH'Il:.t, eom o in- .
tento pt·rverso de, por a h i, 111e a=-~:~s:;in:m?m 
a f:iC;Jdas log-o que ndorrllCt:t•-~sc. . 

Dc~con fhH1o, collnq uei-rnc tJll tre o v~ o d:1s 
du:1~ janell;t::, JJOrqne ahi me [J<trecia nwis 
aLrigaLlu; .M:1s, tttwl _n!lo foi o meu espan w 
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quando vi que na parede fronteira se prn- ··que havia feitfl ao seu ag-<'nte em Ül.!!'Cili; 
ticava uma abertura p:m.dlala ao logar onde sendo, porém, tudo inutil. pois que o Sr. Palma 
me acha\"a! niio quiz sequer admittir a li:ln~·a, e mostran-

Isto me convenceu de que meu a:::sa5sinnto do-setãoruimcomo os seus agPntestla roça, 
era causa resol~ida de que súmente orden~u qu~ fosse eu conduzido pa_ra. a cndên. , .. ... _. . 

~ ~ 

porventura elle tenta:-;se nov<Hnente approxi-
mar-se da minha pd~ão. 

De então em diante e ouvindo a cada :.1sso 
dos meus esa ecto:- e pouc·o lempo, que 
então rondnvam n cadê:1, arn,•a,·<lS temerosas, 
augmentou o martyrio que se me impoz, não 
podendo sequer tom;~ r agU<l. porque com razão 
era obrigado 'a desconfiar de tudo e de todos. 

Assim permmeci na immtinda enxovia 
desde o dia 30 ás 8 horas da manh:i até o dia 
Pás 10 i/2! 

Na noite de 31. ás H hora:', reinando pro
fundo silencio, ouvi Ufi! ruido de carrega-

se passava e ouvi um dos 
a outro : 

Ao que o interrogado respondeu : 
E' direitinho na cabeca. e estará tudo acabado. 
Nesta occasião c.heg'uei · rne á porta d:1 pri-

são, que d~í para o corretlor. oilde e~tavam 
sendo carregndas :.1~:; espiug:•r·,Jns. Tendo sido 
presentido por um dos soldados, npugou-sc a 
luz e ces~ou a opCI'llção. _ 

Nestas circum~t:m•~it•:.:, por demnii' critica::, 
grilei por 50ccorro, e gritei baslt~nll!, o que 
obrigou que di \•c·r:.:ns pe:::s•ttsS moradoras nas 
vizinhanças da c:~dêa ~IClldis!=cm. A ellas nurrei 
tudo quanto havia ouvido e übscrv:tdO. 

A isto attribuo o estar ainda hoje com vid·a, 
porque os meus ~!)gozes. vendo-!'e descober
tos, desistiram do seu tenebroso pl:tno, quem 
sabe si nrl'uardando outr:~ occasi:'1o. 

No dia i, as i horns a u'anhn, UI t1ra o 
da prisão e eseoltado sempre pelas onze pra
ças que daqui st> gui1·am <:m dill!Jencia, cun
duzido para bordo do vapor S. llfiguel. com 
recommendação para que vie:;~e :i prôa do na
vio, como réo de um crime horroroso. 

Aqui chegando, ncompnn hado por doús sol
dados armados de espingarda:;, como foi tes
temunhado por todas its pessoas com quem 
me encontrei_ no trajecto do· porto de desem
barque para-a chefatur:1, fu1 apresentado ao 
Sr. Palma, a: quem fiz as mesmas ponderações 

sidente do tribunal, bem como nos seus il
lu:::tres colleg~s! 

Eis ahi a exposição fiel dos factos, e si por-
ventura ou ver <t guem •·n p;~z e cnn testar
me~ prometto provar em juizo quanto deixo 
dito. 

Antes de fnzer ponto, devo dizer que na 
oc~asião de ser pre5o e no meio dos empur
rões da soldadesca J.Ja:::s"i po1· 11ma f'ig·orosa 
busca. sob pretexto de verillt~nrem ~i eu estava 
arm-ado, snbtrahindo-se de urna d<.1s algibeiras 
do fato, que então Lr;,java, a quantia de 
i :480~, que protesto reclauwr em juizo op-

t1rtigo. 
LEÃo TrrAN. 

Belém, !1 de Fevereiro (le :18s5. , 
(Tr·:1nscripto no JOI'ttal do Co1mnercio de 21 

de Icvereiro de 188!1.) 
Doc. N. !.1: c.- AUTUAÇÃO - Anno do Nas

cimento de Nosso Seullur Je:-<n:' Chf'isto, de 
mil c oitocentos e oitcuta e I'ÍIH'O. aos deze
nove dias du mez de J:trwiro do dito itnno, 
ncs!:t vil1:1 de S. Miguel do Gunm:'t, pruvincia 
do Par~i~ no meu cnrtorio autuei ·a pcliç5o c 
mais papeis que tJO dhmte :;e se:;ul:'m; do que 
para constar· fiz este termo Eu, Manoel Ray
mundo de l\Ioura Junior, escriv5o que o es-
crevi. 

uo 1gue o unma .- e egac1a 
licia.- O escriv5o, Moum Ju.ni11r. 

Illm. Sr. delegado de pulici11.-0 bacharel 
Antonio Bezerra da Roeha Mornes requer a 
V. S. que se digne procecl•·r· a inqueritos 
policines sobre a notaria fal•:ilicac;iio r.!:~s copias 
da acta da eleição procedid1.1 111.1 vi I la de Ourem 
(pertencente :1 este t~ruto) .. m ,o de Dezem
bro do anno p~tssado, para dcputauogeral pelo 
segundo districto eleitor:tl desta proYincia, 
pelos membros da mesa eleitoral d1.1 sobredita 
eleiç5o, Estacio ·· José Piean\o, Antonio Cy-
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prhmo Picanço, I3onYen tura Antonio da Fon
seca. Felix José Rodr·ig·ues .o Pedro Ivo da 
Cunha, e he:u nssim pelo escriv5o do juizo de 
p~tz d!l mesma vill~t-; Manoel Garcb Pinheiro, 
que Inancommnnado c:om os supr~treferidos 
me~arios~ tr<\n:;creveu inflclmcnle para o seu 
livro de nota:> n ~teta a <:J.üu t' a e e1cuo. de 
modo que tJlterD:·am sulist:mcin!mei1te· o seu 
contexto que er~: i!l voto:; e um L:m separado 

... . .. , . . .. 

semanas in Leirns fec lwdo o cartorio, já também 
pelas respectivas reuniões lwvidas alta noite 
com o bacharel Felippe José de Lima na casa 
de .E~tacio Pianço, onde se apresentavam dis
rarc:;udos os demais mc~arios, que sempre pro
curavarn snbtrnh.ir-se ú vista dos curiosos. 

:"!. a s1 w'1çno e que se tratn nao e ex
tr:mho o candidato bach<lrél Felippc José de 
Limu, qna r~~~~onhecenuo-sc bnldo ~e el.emen- . 

' ~. &.11 ' .., " ' 1: • .. (.' o .· ., c.. .._ 

o 19 votos para o supplii:anie, ~~nm de por c:;se rcsul:ado das elciçucs <lllteriores, lembrou-se 
meio indecenw c <;rlminoso tit':lt' os 19 votes de seus cot·rcligionarios de Out·em. que dispu
obtidos pdo supplic:mte, pnra dul-os, como os uh:.Hn ele um~' me~a uuauime pat·a que o sal
deram, ao seu cotTcligiorwrio Dt·. Fclippc José v:.1:;sem u<l derrota certa que o ngu;u·dava, e a 
de Lima, do que resultou 11car o SUi)!Jlitante pmva mai:; evidente 6 que na eleiçiío de serra
sem nen!mm voto. nem mesmo o do scn fiscal dot·es a lista conservadora triumphou por dons 
pcr:mtc a rncsn, l\'liirc(Jlino Antonio Snrano ' votos. · 
])a!ua~~:eno, 3!WZ<H' de !~::n-er sido proelam:.ulo Ora ninguem _aereditar:i que o p:ntido que 
em alta voz, pnblkn:nente, pl.'io prcsidl!ntc d~, no din 2G ele Novembro se mostrava firme nas 

~·· 1 ..... ~ ;" ... 't\ ••• -. .., • ,, • ]o • • 1 :i ,.._ ,, 

guid:1 ú apnr:1~-::io, na prcsenr::l da ~!s.se:nh!,~n Dezembro á eleic_:.ão para ·votar· no candiciato 
cll'itoral e de muitas outrus pe~:;oas, a vot:l~ilo, do pnrtido adverso e que nem mesmo o fiscal 
acima det.lnr>~tda. do snpplicantc, que ttdvo~ou seus interesses 

A fabille:lç~o ft':Jtâ petas r:ncs:mos e o resu- perante a mc:sn, ( ei~<:~sse e votar no c:mcu ato 
tatlo de um pl;;no combln~do com o escriyão de a quem rcpreseut:nra. . 
p:1z .. :JlllEs d~ ~~ le~_r;fio, por i~so .é CJllü pan1 a snn N~o ne·a. aqui.~ crime dos m~sarios, pois 

.... 
d~1 eleiÇão contra o CJUU prec:eitun u iei, nem 
quizernm atllhüntie::tr uma cópia dn !lctn tirnu;1 
pelo eleitor Laclis!ún Bone.,.cnuto da Silva 
Prego, c :1ssim do mesmo tnodo c ~:om o mesmo 
fim o esr;riv::ío de pn. tendo-se-lhe ilctiido cm·
tic1üo do registro da nd:l que ntabava úe 
transcrever nos seu li\'l'O de not:1s penmte a 
mesa, recn~ou-se a pass::tkt <llim de que ue~sa 
oceasi::to n:lo fosse conilet:icl~t :1 sua fnlsificaeão. 

... ,:-. .... ... ' :. , . : . . i . # 

g-av[o ·cll.i ch:r certidcies no scn c~u·~orio. 
A recu~:\ d:-~ mesa de ~mtltenLicar a cop1:.1 

. .. .~ .. 
Yador VüLasse na eleir;üo de 1 de Dezembro, 
post~tram ú porta do p:·,co municipal, onde se 
procedúu ú eld~:~o , um alferes da guarda 11:1-
donal, fard:.tdo e de c:sp:tda :i cinta, e assim por 
esse meio violento conseguir:.nn o seu tim. 

O eleito!' a quem não deh::.1ram votar é o 
alferes Domingos Antonio Praxede::. c o offi
cial ittcnmhidó de prenclel-o sob o f<1lso mo
ti v~-de solfrer· molcsti:1 contag-iosa é o alferes 

escri Jt:1 elo eleitor L:Hlisl:ia PrüQ'O. a faita d.:1 • . • • . , . ~ . , 

non-::;c publien na jnn!a <ilHH"<ldClr:l na cicbclt3 :.tn De · ::-::. ::- ' ::. · d 
de B1·:;g·nnç;1 com a npr(•sentar;~o d:-~ cüpi,1 ra!:-,1 que !llc diz re~peito, sob pena de rer~lia._ ei-

1 c1 1 · l xando o supnlu.:unte de requerer a r.rtaçao do 
~pt·cscnt:J da com o roln.o e ::mt wntJea, pe o [}~H.;h.:n·ei Fe!'torJe JosG de Lima IJOL" não residir 
ln·esidenle da assembléu parochial Estncio José · · 1 o no tet·mo da. J· misdicr.~i'.ío de V. S. Jli can(~o. c, antes Jis:>o J ~t 112 vi lia te · urem, 
corri:.t"rn· vngus rumores dessa urrojadissima Req11er mais o supplicantc a V. S. que se 
faisi!lca (~ão feitn pelo cscriYITo Gni'CÍ:l, por dig-ne requisitar do presidente cl.a Camara !\lu: 
causa düs subterfugios por elle empreg-:t dos nicipnl da villa de Ourem o lr'i'ro onde fo1 
para nao dar a. cerLitWo <lo registro, m uitis- l:lll !~<.~da a aeta da eleição de senndores, ha
simas vEzes pedida; or:1, internando-se no y idii em 2G de .Novembro do nn.no passado, 
mnto muitos dins, ora ncganuo-sJ ü quem o \' isto · CJUe é o mesmo onde foi lan~uda a neta. 
procurava em · sua casa, ora conscrYando por da eleição de -1.0 de Dezembro, afim de se pro-

v. II.-. Gi 
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ceder a exame e verificação do que fica ex-
posto. . 

Nestes termos o supplicnnte peden v.s. se 
digne deferir na fôrmt1 requerida e mandt•r 
que se expeça mandado citatorio nfto só contra 

• • o·.· . • 

bem contra :~s testemunhas sob pena de des· 
obediencia.- E. R. M.- S. Miguel, ·19 de .T<1-
neiro de 1885.-Por procuração junta.- Leiio 

·t an. 
Rol dos testemunhas: 

Certifico mais que notifif)uei ns testemunhas 
constantes do ról de fls. !1, etc .. menos c.1s de 
nomes p:1dre .Joaquim . Gomes da Hoéha, La· 
disl~u Denevcnuto da Silva Prego e José He~1· 
riqucs Xavier de SouZ<l, por se acharem feira 

·1 ·fi··,.~.· 

O referido é irerdc.1de, dou fé. 
S.:!\Iiguel do Guamit, 20 de Janeiro de7:1885. 

- • .• ~7 ]),[ 'i ' . '·I . . 1 ' ' ' . 

Junior. 
Certifico que intimei o promotor publico da 

:Marcolino Suzano Antonio Damnsceno, Do- comnrca, capitiío José Esteves H.ochll, para 
mingos Manoel Rodt·igues~ José H~nriques assi~tir it inquirição no dia c hora designados; 
Xavier de Souza, Francisco Haymundo da do que fieou lJem sciente. 
Costa, Feliciano .Tos~ Lopes: Felidano José da u referido é verdude, dou fé. 
Costa e .souza,~~osé Can~no o~·mns!:eno: S~ra.om. Gunm<í, 23 de Janeiro de 1885.- O escriviTo 
.Tuvenc10 da :Sth~~, Joao Er1co _V 1lal .Rtbetro, 11Ianoel l~aynmndo de .illow a Junior. 
Raymundo Antomo da Cruz, Joao Cimsostomo 1 . C d 1 .1 1 .1 . 

1
r f 

• ~ • • , • ~ • 0 'UUC10 ar OSO C e il.ll3Vue ti • l'CS r~ '-

districto d.e Onrem deste termo, e intit~1e os Peixoto. ·d d- E · J · · Era ut supra.- Leiio Titan. Cl a uos • sLacto . ose Prc:mt~o, Antonio C v· 
priano Picanço, Bonventura Antonio da Foil:. 

Despacho.-Passc~sc mandado na fórma re- seca e Pcut·o Ivo dn Cnnh~1. nue serviram de 
querida quanto ao inquerito, e quanto ú re· mes<1rios na elE:iç~o d~ deputado gernl pelo se· 
quisição do livro onde foi lavrada a acta da gundo tlislricto eleitoral destn província. na 
eleição de senador, em 26 de .Novembro villn de Onrem. crn: 1° de Dezembro uo nimo 
ultimo, requeira il autoridade competente. passado, c !Jem· assim o esct·ivüo de paz tia 
S. l\Iiguel do Gunm{t, :1.9 de Janeiro de 1885. mesma vill:l, que setTC de tniJellWo, 1.I:mocl 
l. C. de Atbnyde.- O esct·i\•iio ucsigne dia. ~~a. ·h >inhei 'J .,. • • . · • 

o ec1 e, a voga o. e c. s l~UJU • :; • t:recJ i.IS p~ o uwrH~Jona o .~a-

Por esta procunttão, por mim fcitn e n:;- citarei Antonio IJezerru dn n.-.ehn )fornes. re
signada, constituo meu m·ucut·ndol· ao solici- l:tliv:tmentc ú l'nl:'it.l:u.lc uns eopi~1s da act:t da 
tador LP.ão Titan, n quem concedo os nccl'S· r.ll!it,:üo suprarderit.l:1, antlictnk:td:Js pL•Ins 
sarios poderes, especitdnwute, pnr:t requerer me:m:os •! lt·unsct·iptn iulidm~nt\! no li\'J'&uc 
per:.mte a a utori dude c um petcu te qun ''1 uer j u~· nultts 11l!i o me 11 c i on:.Hl•l esc ri \'~u G:1 r c i:• Pi
til1cução ou inquerito polici:lln!lnti\':1mí!llle:'1 uhcirú. Ontrosim, inLillW o nlft!l'l!S .lnliiio 
inlsific::~~iio tla tietn d:t eleiç~to, procedida n:t [l:l- Ah·b~ do ·'[en•)Zl'S, a!im de n:-::o:i:'Lil' :1 tlita 
rochin de 011rem, no tlia p1·imciro do coneute inquiri~iit). snbrc o faeto de se :tprc~onlar 
mez c luuo qunnto fur mi:;tcr pura a prov:1 f:trdad.•> ~· ~HmaLlo no Púço Jlnnidp~tl da vill:1 
da mesmu fal:;iticação, pod~ndo substalJelecer de Ourom~ 11:1 occn~Wo em qtie se procedia ú 
e:5ta. suprJdit:1 elci~_:~o, [J:·11·a de:':Otl mo1lo o1Jst:11' o 

Bcl,~m do Jlaril, 27 de Dezcmb1·o ctc 188~.- ~xcn;i~io de Yolo ao eleitúi' alf•!l'l.·;o; Domingus 
O :;dyogado: ~1utonio JJc;erut d(tl~r;c/ta Jioracs. .AntunlO _l't·nx:cd.es, o que cumpr:.m, soiJ pena 

d1~ 1'6\••;lta os accusc.1dos c as lc5temunlw::; üe 
·nesigno o di~t 21: do corrente, pelas 8 horas dcsu!.Jediencia . si - f<~ltarcm. DtHln e p:1ssatlo 

dn mnnhü. .nesta villa de S. Mig·ucl do Gmtmú <10:5 
. · 1guc c unma, - c. anctro e · u. vmte t J:lS o mez ae . :metro e 11) h - hu, 

-O escrivão Jlottrn J-uniol'. Jfonotl Raymundo de Jióurn .Junim·, escrivão 
Certifico que achando-se nesta villa 0 me- que o escrevi.- l :Jn:•cio Cardoso d~~ Atlwydc. 

sario Felix José Hodrigues, deixei de incluir Certílko que em virtude do l!) nnd:ldo retro 
o seu nome no mand~do citaLorio que foi ex- dirig·i·me ils pes~o:1~ :~t:guintl's: .Est<.~t.:io .ro~é 
pedido e o intimei lH~::so:tlmna te pelo eonteúdo l'ic~'n (:o, Antonio Cypr:<tllo Picnúço, Bonvcn
dn petiçf1o de fls. :2 ~ tl<, uo IJUC 1icou l.Jem !nra A::i.Ollio da F•;ns(;e:), Pi~dro ho 1~:1 Cnnlw, 
scientc do di:.~, llor:1 e log:.Jr. Ma:~oel Gurcia Pin!Jeiro c:oluli~o Al vt!S (1,:: ~Ie-

0 referido é vel'llade, dou fé. .. I nezt!::, e :d1i o:-: intimei por todo o conteútJo 
S. Mig~c~ de Gmlm;.Í, 20 tlc J:mciro ue :!.88~.1 do mundauo l:eL.t'(l (~O,(j .UC o(;~lram i; em s.eient.e~; 

-O escnvao Jl!ano:1l Jlamnundo de .:li otmt thmdo-mc pttrle o c tlnente o nccu!':ldo Pedro 
Junio:;. · · y · tlYo da Cunha. O referi <lo é verdade uo que t1on 
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fc~; Onrem, 22 de Janeiro c!c 1885. Eu, offi
cinl de justil}tl, Francisco José Cltry.sostomo. 

Tenno de -abc1·tv.:·rt da a.adicncia.-l;.OS 
Yinto e quatro di:1s do mez dB . . j.:meiro dr~ miL 
oitocentos c oilenta e cinco. nesta vilhl 
de S. Mi~uel do Gu:nnil '}elas oito horns 
da manhtí, na ::'t.ll<l ãa c:JmDra nnmicip~,J, 
presentes o alferes · Ignacio Cardoso de 
Athayde, delegado de l~•J!id(l, <, J~ron!olor 

.. ~ ..... 
nrocur:Jdor do haclwrcl Antonio Bezerra dá 
Üot~ha Moraes, aberta a audiencia, pelo pro
cur~dor do referido b<tcharel foi reonerido 
qne fo:;scm ~1prcg-oados os accusados de. que 
trata em sn~ petição de fl~.! cuja cit:J~ão <le
cus:Jva c oíl'erecia o mandado com a com-
11etentc certidiío do ofl1ciul que fez a di!i
~·cncia. e bem assim :::s tcsternunlws constantes 
do rof n;' mesma prti~~i:o, ~ no cpso_ do niio 

) I " T 
.... v • 

c àe.,o!Jedicmin dPstos; o que ouvido pelo de
lega(lo defc!riu 11 r;•qnerim~nto verbal c mnn
dou (;1zer o rérriio do c:;tvlo, deixando de com-
parecer os nccusados Pe ro Ivo ela Cunha e 
Boaventnra Antonio da Fonseca, comp:trecen
do os demais accmados e ns testem m1 h as do . ... 

'I ~.. \_ - ::, 

da· Bocha, Ladislan Bcnevcnt.:to da Sil\"a · 
Prego c .!osú llcnriqncs Xnvict· uc Souza, por 
11:-ío s.--rem intimadas, Antoniü Luc<tS da Silva 
t: José Canuto Dm'rwsccno. 11cqnercm aindu o 
procurador do :.mtor que :.1s testcmtmb<lS, que 
tinham de depôt· n ·este in.q ncrito fossem rcti
rndn::; pura lo~·ar onde niio pnde:'scm unws 
ouri1· os depoilncntos de outr(ls; om·ido pelo 
rleleg:Hlo foi del'f!!·ido o st'!u r~qneri r ncnto . 

. - •• ·l . , ..... ... • . • ; .. • .... .,. ' 
. . ... •. -· 

nlw:; co1istante:; do rol da polir-5o e qnc se 
:tdwv:tm J'lresonle~ ; do quo pura con•t<lr la
vro este termo. En, :MnnoHI Hn,·mmHlo ele 
?t;oura J nnicn·. os~: ri v~o fJ tw o c::crev i.- frttw
t;i(J Cw·dn;o dt• .:\liu:yr.le .-P. P .- Lelio 1'it·m. 
-Io:;t! Bslev::s B·;c.'la. 

1:• Tr·stemunlw.- M:Jrcolino Snrano An
lnnio D:Hnasl!eno, tle qtwn!nl:! ·e ciueo annos 
tle id:1d~. r::1:-:1do. luvraunr. uatnr:tl de Br:l
g:,n(~n. llHH'tld>l!' lta rilla uc.Unrern, nos r:oslu-
1111~:; dis:'C uad:1 ; L'~stemnnlla jur:1u!1 nn~ Snn
fn::; Er:~n~·i· lfw=-. Pl'•Hiwtteu dizet· :.1 verd<lde. 
llu qlle sotlbl'~:-e ~ lhe los~n pcl'guntado. E 
~·~Hdo inqnirid:1 :-:obre o::_raeto:: const:mtes tl:1 
jWLii;f:o de fls. que lhe foi lidn: Uespondcu que 
é verdade tudo quanto :tllc!1::.l n pctiç5o que lhe 
roi lida,porque sent.lo fiseal.do candid:1to eon
:-:ervadoi· Dr.Ant.onio Bezerra da Hoclw Morncs, 
:1ssisLin a tcdos o::> tr<lhnlhos do procc~so elei· 
tor<1l ( u~ te\' C Iorr:~r no dia lo. de Dezembro do 
:nmo lindo, no P-:1ço dn Ca111:1rn .Mnnicit)(ll dn 
vil la de Onrem,cm cuj:~ eleiç:10 o c:mclicbto Dr. 
Antonio Bezerrn ohte·çc dl'zcnovc votos,incl n
sivo o delle respondcnte que voton no referido 
e:wdid:1lo. obtendo t~1mbem o candid:1to Dr. 
Plwlippc ·José de Limn dezcnoye votos c um 
em sepal"<ldo; sabe que :1 nnlhentica da ada 
fl)i falsHic<.ula 'purque elle rcsponde11tc, assi
:.:·Iwndo o Iino tl:1s <1ct:.~s c contou os votos 
di:;Lribuidus eonrortnc jü tle:;creveu. Disse 
nwi~ IJUe, n~<l llel'ímdo ~c li E; testemunha ceJ·tidiio 
du ~tela dn rf~rcridn el·~iç:ío, 11~0 :1 pütli?. o!Jtcr, 

porque o tabelião· nunca pôde ser encontrado · 
por ellc respondente e ainda por um terceiro. 
até que no di<:~. vinte e sete de Dezembro José 
Canuto Dnmasceno pôde obter a ecrtidão da .. 
referida eleição,. depois de, ser exigida pelo 
tubelli5o Manoel G<ircia-Pinheiro uma outra 
petit:5'o com data dc:l vinte seis, o que elle res
pondente pt:omptificou-:-se a f:izer; disse ainda~· 
q~e ~ votação constante da referida certidüo 

I '-. • (. l. "'-' 

rios ussignaram, <.lssim como tambem elle res
ponuente e diversos eleitores, quanto ao que 
respeita á abstenção de concorrer ã urnn o 
eleitor conservador, Domingos Antonio Praxe
des, que elle respondentc presenciou o alferes 
.1 uliilo Ai ves de Menezes aclwr-.se no Paço da 
Cam:.tra .Muniêipnl,furdado e armado de espada, 
e outras vezes passe:1nclo na rua tamlJcm far
dado e. ~trn~ndo; qu~ Domingos Antoni~ ~Jraxe-

• .... .. J 

ir VOtar porque, quaudo 'seguia para O. ·Jogar 
destinado, lhe disseram que n~o fosse porque 
seria Jreso visto ue o aHeres Julião achava-
se rnrdado c urmndo pat·n tal fim; qu:mto á 
alfixnçiio do editnl, apezrt.r das ü1stanr.ias d'elle 
respondeute, nLlnca ella se verit1~ou. Disse 

t • ( ... 

set· queimndas,por ter a mesa resolvido remet
LCl' ao poder vcriOcaclor, em virlude de uma 
:tdYcrlencia do tal.Jclli5o G:wci:1, qne declararn 
niío terem as (:edulas designnçiio de di~tricto 
eleitoral, na occ:Isitio em que forn chamado 
pnra tr:mscrevcr :1 nela no livro de notus, o 

qne 1lzcrmn os mcsarios com :mteccclencia, 
cujas cedntas forum cmmassadns conforme a 
votação de cada c:mcl_i<lilto. D~1dn a paluvt·a 

• .. t • . • 

. o 
tcmunh:.l, l'cz us pc1·g-unti1S scgnintes: 

Per~unt:.1do si elln testemunha, como fi:;
cul do cnndidnto Dr. Antonio Bezerra da 
Hoch:,llforncs. :.1ssig-nan oa neta, Ctl-n e Vlll 
ter o referi 13u· doutor os dezenoYc votos q uc 
:dle~a '? 

Hesponden que Icn a actn c vin que for~m 
tl::tlos o:; dezenove Yotos no Dr. Antonio De
;:erro. Dadn a pn!:wrn [lt) procul'ildor do nutor, 
cstu tlissc que nada tinlw n i'cqucrer. D:1da n 
p:d:wr<l ~~os :.H:cu~~~uos para contestar : por E:o;
l:tcio José Pic<lll(:o foi tlito quo contest:Jva :1 
testemunha pur n~o sct· o seu de[!oiment o 
vcr:l:1del:-o. visto que, a votaçfio do dia :l0 de 
DczemlJro do anno lindo. só rt:cahiu no IJachn
arel Fclippe .los~ de Limn; idcntica contcs
t:Jc5c• fez o nr:cusndo Antn11io Cypriano Picanço; 
po·J" Fclix. Jo:-é Hodrig-ues foi dito que nf1o 
eon testava a lcstemnnlw, visto que a Yotnçlio 
f•)i rc):trtidil como ella t1issera · .elo t:Jbclliiio 
M:moel Garcia Pinheiro 01 d1to qne contestava 
i.1 testemunha, "~!isto que a certidão que clle 
rorneceu é aa côphrfiel da aeta, que elle trnns
creYCll · em seu livro de :notas, e muis qnc 
qu:mto il neg<tção dn referida certidiío tam
bcm não é CX<lcto, visto que a peti~fto sümente 
lhe foi npprescntlld:.l no di8 vinte seis, ou 
Yinlo sete pernnte testemunhas, que sendo
lhe êlppresenludo uma petiçiio eom dula de :1 o 
do D,:-zembro. e que eJle :lct;usndo recusou-:'c 

:·a p:a~sar a ceàidito nesse tliu, com da la muito 
:tnlcrior;opclo <li feres .J uli~o Alves de il~nezes, 
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foi dito que é verclctde achar-se fard:-~ào no din 
:1.0 ,de Dezembro, mas que est:nr::~ passcbndo 
como faculta-lhe o regulamento da guarda 
n~•cional, c ni.io pnrn prender ning·uem. visto 
que não o pódia f:tzer sem ordem do seu 
comnwudantc. -Em scguitln compareceu n 
te::temnn 1a Donungos 1 :moL~ loc ngues, e 
setenta annos de idade, Cils::tdo~ bvrador, 
natural_ e rnorador nt• Yi!la de Onrcm : teste-

l o .. ~ t, ;::,_ ... 

livro delles em qnc poz snn muo dircitn~ e 
promclteu dizer a Yenhld.e do que sonbc~:;c e 
lhe fosse 11erguntado. E, sendo inquirido 
sobre o contendo da petit:5o inici:1l, disse 
qne. na elc_lç:lo procedicln no din 1° de Dc
z;;mbro. o bacbarel Antonio Bezerr~1 da Ho· 

· ch:1 :i\Ior:Jes ohtevc dezcnoYc -rotos incln:'ive 
·o delle rcspondenle, c o bncharel Felippe José 
dc_Lima, dezer!oYe_ votos e um em SCiJarndo~ 

f' • '\ .. ... • :. - .. 

que elle respondentc assig-non n neta depois 
ue ser lidn pelo secretario e os dem<.1is f'leito
res. ue clle não vin cdit:ll Dffi:.::ado, c ue via 

" ' (, c. (, ' .... " ~ ' 

nada tinha :.1 perguntnr. O procur~1dor do nuto1' 
declarou que mda tinhu " recp1ercr. Dndn :t 
p:1lavra aos accusados pnra contc:'tat· a tes
temnnlw, contcstarnm-na pel:l fórmn c1uc 
conlest:lram ~ primeira, continuando n::i 
sua :-~ffit·nultiva. Em seg-uida cumnareceu 
a testemunha Francisco Hayrnu:nco dn· Costa, 
de cincoentn annos de· idndc, commcr~~i:.mte, 
n~tural de Igarapé-miry, e ~lOr:ldor no dis-

. . 
teu dizer a vcrt1~1dc. E, sendo inquirida sobre 
o con Leüdo dn petição inicial de !ls. ? Disse 
( ue na eleieão rocedida em {o de Dezembro 
na YJ n de urem, o Dr. Antonio Bezerr~t da 
Rocha Moraes obteve dezcnO\~c volcs inclu
~ive o dclle re~poad:..mtc ; qnc fez :.1 stw cc
(lul:t; q uc clle respondentc não ::~s~ig-nou :1 :1ct~1, 
mas otwiu-a IL-r; que não viu cdit:d p!·c~adt• 
na port'' da eamara; que viu o alrcrcs .ru!Wo, 
fardado c armado, c qnc lh1~ disseram que o 
s~Lt Jlrn cr:1 prender o eleitor Domingo;; Anto-
1110 Praxedes. Dada a palavra uo promutor, e~t~~ 
nada requereu ; o prot:urador det:l:n·ou ig-tw l
mente que nada requeriu. Os ~·ccusndos dis
seram que se report<~vnm no .que j:í disscr:1111 
no primeiro tlepoimento. Em seg-uida, eompa
receu a testemunha Feliciano José Lopes. de 
trinta e tres annos de idade, lavrndor, solteiro, 
n(1tnral e morador no distJ·icto de Onrcm, tes
temunha ·urnda .305 Snntos Ev:mn·clho.s Jro-
mellcn dizer u. verdade. E ~endo inqueridn 
!'Obl'e o conteüdo da peticRo jnicinl de Hs. 
Disse que o Dr. Antonio· Hczcl'J'a da Jloeha 
1\ioraes obteve dezenove votos 11:1 e!eief1o de 
q~e trata a petiçüo, c o Dt·. Felippe ;José de 
Luna, obteve: dezenove ~mn em scp~trado ; 
que elle respondentc votou no Dt·. Antonio 
Bezcrr:t da Boclla l\Ior:1cs, cuju ccdula fez , 
que o edital nfio foi afixado no 1o~at• eompc
tente, e que viu o alferes Juliiio, fttrdudo em·· 
m~u1o, para impedir o voto do eleitor Domingos 
Antonio Praxcdes. . ·· 

O promotor nada requereu~ e bom ~sslm o 
pt·ocm·:ldor do autor; os accusados decl:.tr~
:ram que se reporl:!V:lm ao que disseram nos 
outros dr~poimcntos.-5.a_ Em scguit.la, com
pareceu :.1 testemunha, Foliciano :.José da Costn ~ 
Je sessenta 31H10S de id:ldc, cnsado, lavr:-tdor, 
n:~tura c moraaor no 1stncto (c urcm, 
testemunha j urnda :if)S S:mto:; E\·an~eliJos c 
pro:11Ctlen uizer :1 Yerdnde. E, :;endo iiiquirida 

t, - • , • • ;:- • • • t -

l • : 'l ~ 

lilin. Di=-su que o .Dr. Antonio BezetTa da 
I\oc.hn Mor:~es, na cleiç5o n que se rerere :.~ 
petição inicial, obteve dezcno\'C votos,iucl usin: 
o dclle responduute que fez a sua ccclula ; o 
Dr. Fe!ippe .T::isé de Lim:1 obteve dezenove, 
e um em separ•ú~o ; que o elliL:1l n:io foi :l!TI
X~ldo nos Jogares competentes; que leu e nssi
:mou n nct~. ;viLl contnr po!' extenso t)S votos 
[i que clk St~ rd~re; que vln o :dfcres .Tulii'ío 

... 1 .1' • ... . . . _, 

dcpc!s da c!í:i;;iio l!te dis:'er:lm que era co~1 o 
iiltt de prender o eleitor Prn:\:cdcs, por sol1rer 
clcphantiasis. D:Hl:t a palavra :w pro:notor, 
nnc n rcqUI)J'CU, e em nsstm o procnrac or c o 
nutor, o~ accas~dos deci<Jrar:-~m que C(inlirm~•m 
o qnc jú di::semm no ouiro depoimento.-

• • -'I • , . l . .., 
• .... l:' ., ~ ~ ~ • f " ' .. 

ralim Jnvencio dn Sih'a, de cincoenta e um 
annos de hl:tdc poneo rnais ou Bwno~, vinvo, 
l:lvrnllor, natural e morador ua vil la deOnrcm; 
testemunha jur:1da aos S~llltos Evangelhos e 
promcttNt dizer :1 verdade. E. sendo inquiri
da sol.Jre o con(cudo d:t petiçüo inicial de fls.? 
Dis~c que o Dr . Antonio Bezer!'U dn H..-:ch:1 
11oraes;na c!eit;~o n que se rer~rc a pt::tigão 
iniciai que lhe foi lida, obteve dczc.nove votos, 
; • l .•• .. 

com que voton, e <IüC Hão t~ssig·uou a act~1 
m:~s ouvia ler pelo ::;ecrt!t:trio Pedro Ivo tla 
Cttn h a c nessa lcitnra dccl<Jr:rva os dczcncl'V"IJ 
voto::, rcc~•llidos no Dr. A. e7.C.f1'<1, <IS:mu 
como uezenovc e nm em scvarauo llO Dr. 
Fclippe .lO:'Ú ue T...imn ; que ú edil:d lliiu [IJÍ 
:1l1iX~lllo nos loga:·~~::: competentes, e ncrn 
mt.•smo cllc pótle- ~~dJcr, porque na occ•lsiiio 
em que os meS:Ji'ios m:~ign:1l'<tlll <l ;ii;!a, ellc 
re::;pondente rcliron-::n c :.llli nüo voltou rnnis, 
pot· isso <JUC, nem mesmo ellü rcspundcnle 
s<tiJo n::d:t solm.! o ct.l.ital; que quauto :w 
~di'L•rcs .I nli~o .Ahros de i'llcnezes,que viu 
ft11·tlado c ::rmutlo~ quc: om•i u <lizer por 
cli\'ersos qno o l'Cferido alferes tinha por 
fim impedir que o el1!itor Doming·os An
ttJnio Pr:1xcdcs Yotni':'e. Pelo .promotor c 
pro0Llrar1or. nadn foi l'eqncrido. Pelos :-~ccn
::::tdos roi dito que refet·i:mH<c no que dissc
nnn nos de )Cimentos tmteriorcs. -i." Em 
seg·uid:1, cotnp:u·cceu a testemunlln Jorro Edeo 
Vital HilJeiro. de eineocnta c qu:1tro :mnos 
de iuildc, poni:o m:•is ou menos, vinvo. 1:~
vr:H}or, n:ttnr:d dn provincin doCc;~r;'t_ cmo
rM1or na vil !a de Ouren1: testemnnlw Jnratl:1, 
promctteu dizer a verd::dÜ. E~ sendo iD<JUirl da 
sobre o eon Lendo dn veliçüo iniciai de 11~. 
que lhe l'oi Jid:1 ~ Disse que o Dr. _.Aulonro 
Bezerra da Hocha l\lor:tcs oblcve dcze11ove 
votos inclu:;i\rc o dr.fle respondeu te,_ cuja ce
dula foi feit::t pelo lillto dc:llc rcspondent~ de 
nom•~ HnymundoJ~rico, c qne o Dr. Felrppe 
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Jo~6 de Lima, tnmbcm obteve dezenove votos 
e um em sep:.1rado; que não leu e nem ouviu 
ler ·. a neta da eleiç~1o, que só_ assig-nou por
que o presidente <ln mesa chamou os eleito
res que quizessem assignar; qu~. estando no 
recinto ua _sotaçüo até rctirarem-~e al~nns 
mcsanos, nao VIU se preg-ar e 1t:1 algum na 
porta do Paço :Municipal; quanto ao nlferes 
Julii.lo Alves de M1~nezes, clle respondente o 
vi ll fardado e armado e d i_,~ern q tle o :-:cn 
era prender o eleltor Domingos AnL:}nio Pra
xedcs, por sofTrer d·~ elephanti:.l:'is. Pelo pro
motor publico e pelo procurador flü nutor, 
nnda foi requerido :,e pelos ~ccus:tdo:; foi sns· 
tcntad:1 a contesw~5o da prirncir~' testemunha, 
menos o <.lccus:.~do Felix José Rodrigues qu_c 
sustentou a sua d:..!cl<lrucão sobre os outros 
depoinientos.- 8.:1 Em ~-cg-uida comp:m~ccu a 
t~stemunha Joüo Chrysoston~o de i\Iedeiros, de 

l ,,. .., .. , 
sado, lnvr•1dor, natural e morador no distiicto 
de Onrcru ; testemunha .i ut·au:l, promc~ueu di
zer :1 verdade. E sendo in c ui ri da sobro o 
con . n o n pc 1çao llllCio e s. que lhe foi 
lida~ Disse: f[UC o Dr. Antonio Bezerra dn 
Bocha 1\Tor:.1cs obteve dezenove Yotos inclu-

• 1 ~ 

... • .. , , v 

a sun ceduln pelo prol'e::;sor l\farcolino Antonio 
Surrano Oama~cc11 o e c!ie rcspondcnte mes
mo a fechou, c o Dr. Felippc José de Lima, 
na referi <la deküo obteve dezenove voto~ e um 
em scpor<1do; qu:,nlo ::10 edital,ellc pode :dllr
mnr q ne n5o roi :.11lixado ilOrq ue tochl vez que 
ve p::tpel ))regado nn .pot'ta da Igrej::t, tn:JiHla 
ler, c que qn:.mdo elle sahira, os mcsorios 
~tind\l ficnrrim r;eunidos, e o Sr. Pedro Ivo 
csm'Vt'ndo; qun_nto ao ai fere$ , ··:-- . ·• :: 
:MciH·zes, que o Vlrn fard:1do e armndo nn pottn 
do P:.1ço l\lnnicipal, m:.1s que elle não s:1bc c nem 
lltc contpr:.un pora que 11m. 

iH a a pr1 uvn1 ê.iO fH'omotor e :10 procur:Jdor 
110 autor~ nada fi!fJUer·~r:)m ; os ~tCCIJsac!os 
ded:tr:lram que sustentam o que lt5o dito etn 
rci:H;fto aos outros tlepoimentos . 

!J. a. Em sc·guitl:\ r:Oll!J.wrecctl a J estcmhnlw 
l1:iyrnmHlo Antonio d:t Cruz. de qu;trenta c 
don:o nnnos, sol tcit·o~ lavr:tdor, n:,tnnll t' 
morador 1w villa ue Om·cm_; testcmunh:.t 
jur:1dn c uromettcu dizer n verdade tio rrtw 
soubt~sse. ·E. sendo inqnirida sobre o con
t•~udo dn p~liçüo inici:ll que lhe fui li(b.Dis~c 
que o Dr. Antonio Bezerr:t da Hochn Mo
raes, nn elcif:ão de 11\lC trntn :1 petição inicinl, 
na Yiila de Ourem, obteve dczenoro votos in
clusive o dclle respondcnte cuja ccdula· rece
beu de seu cunlwdo Marcolinu Snrano Aillo
nio Dnm::tsceno) -1ú fc!clwda e collada · c c ue 
o cc 1t:1, c! e responc ente nuo viu prego r-se llil 
portn da lgrcjü, onde t'r<:t o costnmu·;pregi1r-se; 
(}1Wnto na porta d:J Camara l\Iunicip:d nadn 
0llc púde a!Tirm:n· porque npczar t!e termina
dos os trabalhos , os mesarios alli ain
da 11caram ; que nBo assignou, n::ío 

. leu, nem ouviu ler a neta; qne sabe que 
o Dr. nezerru obte\rc uezenove votos por 
ouvir dizer :10 prcsitlentc da mesa, tenente 
Estucio Pican(;O ; quanto no alfer~s Julifio 1\Jc
nezes. qué· cJJe rcspondente o vm furda~o e 
armado, c· que disscrôm a cHe respondente, 

que o fim de:::se officinl era impeair qué -vo
ta:::so o eleitor Doming-o"s Antorriõ Praxédes. 
Pelo promotor c 11elo procur<tdor do ::tutor 
1wda foi requerido; c pelos accusados foi 
dito que ·se reportavam ao que disseram no 
de Joirncnto da .- · 

10.a Em seguida, comp:1receu , :(testêmu
nhu Quinlino José dos SantOS; e Araujo, de 
cincoenta annos de id:u1e, vinvo, Javrndor, 

. e. ;u c ,m urem : cs emun w 
jur:tdn e promettcu dize!' i1 yer:clade do que 
soubesse c ll1c fosse perguntauo. E, sendo 
in<]uirida sobre o eontcú:lo da petiç5o inic:inl 
de lls. que lhe foi !id:1. Disse _que o Dr. 
Antonio Bezena dn RochrJ ·Mowcs, na eleição 
de que trata a petiç5o inicüd,obt•~ve dezenoYe 
votos iuciusive o dcilc respondcnte; que sua 
ceduln recebera do professor Marco! i no Surnno 
Antonio Dam~1sceno; que a nwndot:t ler por ,, ~ .. .., . . 

·' ,/ ~ . l ' . 

que o Dr. F~~lippe José do Lima obteve 
dc7.enove Yotos e um em SClJarado, que foi 
do éieitor l\I:.~theus de · ~ · · '1 · · 

nuo roi affixaclo na poria .do Paço Iliunicipnl, 
porque clle testemunha foi o nllimo que sahiu 
d:.:quell::t rep;;rli\:ão em comp<mh ia do pro-

• · . - o nw1s mesar10 
:.1!gum alli; qmml'o ao nlfcres Julião. elle rcs
pondenVJ o viu fardado e arrrwdo, c CJUC lllc 
disser•1m que o fim desse oHich1l era impe
dir _ que vüts~c o eleito~· Dotningo:; Anloni o 
Prnxl.ldes. Pelo promotor pu!Jiko c pelo pro
curador do autor, nada foi requerido. Os ne
cnsndos continuaram com u u!Iinll[ttiva do 
primeiro depoimcnlt). 

u.a Em seguida, comp:~receu n testemunha 
- . o · . 

. • ' .. t. 

de idade, c:.~s<Hio, lnvrndor, nntur::tl c mor<ldor 
nn rillu de Ourcm, r.estemunh<~ jmada ~~os 
S:1ntos Evan ,yeJ h os 
da de. E~ scndú i nq ui ri da soh r e os factos 
comtantc:; ua petição inici\11 tlc fs. que lhe 
foi lld:t. Di~sc que o lJr ; Antonio Bezerra -
da Hoclw Moraes obtivcrn na eleição de que 
trata ::t petição init:i~d~ dezenove voto:;. in
c! usivc o de llc re:-;p(111dcn te q uc fez c fechou 
u ccdula com que YOtou~ oblt~ndo tam!Jem 
nessa mcsnw clcit~:io o bac!wrel Fdippe José 
de Lima tlczenon votos c um '!m ~ep<trado, 
c qne uão foi :tffixaclo edit:tl al[.:-nm, porque 
ellc n~sistiu todos O!' LraiJillhos .:!té o Hn<ll ; 
qnnnto :10 nlreres Julião Aires de :Menezes, 
:cfle o vin fanlado c armado c que, seg-undo a 
voz pu!Jiicn. :llli se <H.:h:•va parê.l . impedir qne 
o eleitor Domin~os Antonio Pw:>.edcs vot::tS:'C 
n::t referida eleição. Pelo promotor publico o 

elo )I'Ocur:ldor do • - · · ; 
Os :1ccmados lirmnnnn-se na decl:.•r:.tção 
feita no primeiro depoimento. . 

1.:!.a. Em seguida compareceu a ·testcmunlw 
Fr<1ncisco Hont:mo Bodrigues.cle vinte seis :m~ 
nos de iàude) casa~o, luvtudor, natural e mor~l
dor na villa de Ourcn1 ; testemunha jnn,da c 
prometteu dizer n vcrdnde do que lhcfoss(} per
g·unllldo. E, se1tdo inquirid:.t sobre o contendo 
da petição inicinl (jlle lhe foi lida '? Disse que 
o Dr. Antonio Bezerra cl::t- noclln Moraes olJti
vera dezenove· votos, inclusiYc o delle re:;- ' :
.pondente: coja · ceduln êlle mesu:io fez ; que 
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o bacharel Felippc José c1c~ Lim~1, na mesma 
cleicüo. obtivera dc5cnovc votos c nm em se
}J:n·•l'do ·; que o edital não foi amx:tdo, que 
ritnrma por ter elle estndo no P:1ço :Mnnicipal 
até a conclusão elos tr<liw lhos eJ·citorae:l ; que 

l ... 1 ••J i:' 1 r "' 1 ""or ~ , '" • ... l. '!. 

' 

teve na elcit;~o de que tr•:tw <l pcticão ini-
ci~11. dezenoYc Yolos inclusive o d'elle 
rc~ )ondenle. cu·a ccdul::l recebera do )ro-
1essor narco· mo Serrano .Antonio Damasc;:.:no. 
cnja aJiirmativa faz porfgte viu ali i dezenove 
eonscrV<ldorcs; 11orqut: onvin •llgncm dizer 
tümbcrn que foram justamente dezenove 
Yolos d:;dos no Dr. A. B~zcrra, c que o Dr. 
Fclippc José de Lim~· obtivera dezenove -.;·otos 
c um em scpar~1do~ qnc foi de l\h~th~ns André 
de Lima: CJUnnto no editnl~ que n::dn ~ilbe; que 
vino alferes Iullão, f~1rdado e :.1:-m:Hio de e:-:
]Ddn~ na pol'La do Pt100 ::.Iunicip~ll, segundo 

1sse n gncm. p:1r:1 nnpc tl' qtw o e c;~oi o
m in;r·:>s Prt~xcd cs voLns5c. Pelo nromolor JHl
lJl kÕ c pr!lO procurador do atUo:·: n:&da foi r e-

... 14 • • • • 
~ . .. 

mar o r1nn dissCI'nrn sobre o primeiro c1upoi
mento. Em se::-ui.ln. comp:m~ecu a tt~sternn
nlla Angelo José dJ s~mt' j_nn•'~ de q ua
r,!nt:\ e cinco nnnos, pouco muis ou u:c
nlis, Yiuvo, lavrador~ natural e morador 11'1 
yllla de Ontem; w~;tcm un lw j nnul:1~ promet
ten diwr :1 vcn1ad:!. E~·::endo inquirir.!~ sohrc 
eontcutlo da pcti,;:i•.l inic:i~d que lhe l'oi lida 1 
Disse que~ o lJ:11:!wrel Antonio Hozcrr:1 à,"J 
Hoclla l\Ioracs o!Jt.ertl dczenQVC \·ntos indu
sirc o dcllc respondcnt(~ .. cuja ecdnla ~lk p•o
prio fez. :.ssim t:omo tam:1cm tiO Dr. Fel !ippc 
Jo~é de Lima 1'or:1m dados dezenove YOto~ e 
mais nm em separado; que cllc respondente 
onviu ler pelo secretario Pedro Ivo. qnc 11:1 
I:itnra. declarou qnc, o Dr. Dez~ria _ob~ivern 

cdltal na po:~~; do Paço ?lr'unieipnl~ ~;as qae 
quando elle rcsp:mdcn.te retiron-s.e c1'aque!1:.1 
rcpartiç:ío~dcpois U.e :Js~ig-nt~r n nc.La,os me::::.il·ios 
alli aindn licar.:lm; qaanto no a!l'f:'rcs .ínli5o 
AI \rcs de ~icnczes, que o v in fnt;t..latlp: ~· :l.rm:.l
do, em fl'cnte •10 P::t(fo 1Innit:ipal, :rn.a~ .1l,.p.c elle 
rcspantlcnte n5o sabe qu'd o scn finl::. l\!lo 
prnnwlor e o proeun .. ,dor do autor foi di lo que 
nau:.~ requeriam. Os accus~•Ciu::> continuaram 
na <~Uirmarh"~'t dl• urirn«~iro depoimento. Ew 
l"e~nida, comp ... wcccn ~· testcmunlw Ycridinno 
Jl~ll\'ÍllUI~ n'!iS. dC 11\l;!l'CIIti\ (~ I.I'CS ;tnUQS d'.:. 

i dndc~ easado, .natural c morudo:i· no districlo 
d~ Onrem;tc~stemuahu jurada promettcu dizer 
n verdade. E, sendo inquirida sobre o conten~ 
do ua pctiç:io d~ follws que lhe foi .!idn '?Disse 
q~e, na eleição _a <JUC s~ refere ~ petit;5o ini-

- . ....... . ' 
nada foi requerido. Os <tccusados continuam 
allirmativnmcntc como no primeiro depoi
mento. Em serruidn. com urcceu a tcslemuuha 
/elippe Ho rig;ucs u.c Santingo, de quarenta c 
oito annos de idade, c:1sado, ·lavrador: na
tnrnl e morador na Yilla de Onrcm; tcstc
munh~l jnrath!, promettcn dizer :1 Yerdadc. 

E sendo inrJnirida sobre o contendo r.on:;
tnntc da pcti(;ao inicial que lhe foi l!d:::? Disse 
que ;úlo 'colot~ na cleio.;:•o ~l que se rcrcrc n .. 
petir~o inici:1!, por nflo ter titulo na occnsi~o, 
m:ts que onvin ler a actu da referida elei~ãn, 
onde se l!et:l:lr~,y;) que o J)t•. Antonio Be-
.zorra a \O e 1a 1...nrncs o LCve c~cnove v o .os, 
c o Dr. F~ii:o1pc Jose de Lima, d.cscnovc 
\"Oto:- e um em scpnrndo, e qae o cdil:ll n:in . . .. . , .. .. .... 

• J • 

do P::::.o :Municip~d, S<:hiutlo t.a111bcm ncs:-:a 
occnsi~o o:; m:::::arios da 1nc;;;n eleitoral, c fJUe 
o Sr. :d fGrcs J ulii'so A h• e:; de J:\Icnezt:s 
:1eh:1Y<l·:'C f:n·eaclo ~~ ar:n:H1o,c que ellc respon
dentc ouviu di;~er que o fim desse o!licial 
er~1 impetlir que o eleitor Do:ningos Antonio 
Pr:r~edes \'O!<~Sse. Pdo prowotor c pelo procu
rador 1lo :nLtOL' 11:1t.l:.t foi requerido, pelos accll
s:tdos fui sn ... lcnt<H.b a dccl<mw5o do nrinwiro 
depo i m•:n li). • • 

Conclui1h; as inqn.irir·'lJCs d~s tcstemunhn!; 
cons!:mtes dcslc lermo, ·o delegado •1diou 
a :mdiencin para o dia vink seis ás onze 
horas d:1 m:mil:í~ c :•ssignnr:lm com o de· 
Jcg·:!clO~ p!'Omotor pubJ i co, :tll to r, por seu 
procnrnàor, Le5o 'fit:tn, :lcens:Jdos c tcs· 

• ....... f' ••• 

' \. ... ·~ : .: .. 
mundo d<.! :\Ioar.:~ Junior, t:d)e/i:io de notas in
tc:rino. sen ·indo de~ cs1;ri\'ÜO escrevi - I. C. 
At:rhydl], J!rtrcolino Sm·rmuJ .tl. Danwsceno, 
1Jomin,r1os jlfwoel l?oiz, Francisco Ra.ymwulo 
(lct Costa, Felicicr.no .!osi Lopes, Felici!mo .José 
rh Costr~ e Souza, Sera,'im Jlweii.Cio Ü'r. SilVi!, · 
Francisco Vi.lal, Raymaúdo .tl-utmâo dtt Gru:;, 
ct 1'0.'f !' dr .l1iíiu Chrysostomo rle 11/cdâros, Fe
liciww Jo.~é Lope:;, a I'OfJO de Qu..iatlno .To~'~ t.lo:; 
Santos e :1 ra'1jo, .4utouio Lúl:;, Pâ:J:IJlo. A mmulio 
J o.wr J:oi;, Fra.nr.i.w;o Romano Rodri!Jues, '" 
1'0fJO tf,~ l''r<Wci!:•;t} J ;; !I) H io (/<.' Fw·i(tS, G<túrid 
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de. ~n~za Nob1·~· Angelp J os~ de Srm~'.4nnn, 1 Garci~ Pi.ntu:iro, Eslac~~ Josá Picanço, Antonio 
·Vettdtano IJennques Rcts, Fdq1pe Rodn.fJttes de ! Cupn:wo Ptcanto, Jnlwo .:Hv.es de Menezes e 
Santiago. O 7Jromoto1· ]n~blico, .!osú Esteves I JJ,)m;entw·(t A.ntonio da Fonst:ca e perante 
Roclw. P. P. Letr.o Tilan, Estacio José Pica''!;_:: ' du3s te::;tcrnunlws por ellcs outorgantes me 
Antonio Cy]Jriauo Pican~:o, Félix José llot(ri.- foi dito que lhe~ fizesse este instrnmento 
gues, li!anoel Garcia .J?inltei?·o, Juliüo .:1lves· ele peio qual constituem 1:or seu bastanle prü· 
.J.le1w.:::es. cura ornes c termo e ::, . .!. 1gue o uama 

Ccrtillco CJUe foram suspensos hoje ostra- ao capil~o Ezequiel Cnllauo a qu.~m. col!.cedem 
balltos da. presente inquiriçflo pelns seis e :1mplos P~~eres: qu~ntos em üll'CJto se re-
meta 10ra aa r e, en o st o mqumo.as 
até as duas horas nove testemuullns e se te 
dessa hora em diante; do que dou fé. S:ío 
:Miguel do Guamã, 2~ de Janeiro de :1.885.-

.., O e.~crivéiO, - .Manoel Ravnmndo dê J.1!oum 
.Junior. · . 

Certifico que notifiquei para a audienciLt de
signada as testemunhas .1osé HenrirJUC Xuvier 
de Souza, José Canuto D:lm<Js·ceno, Antonio 
Lucas da Silva .!ofío dos Santos D.1r1w.::ceno e 
Antonio Lins Peixoto, c bem assim intimei o 
promotor pnblico da comarca, cnp_ilüo .José 
E~tcvcs nocha,. e os a~cusados Est~\cio José 

Villn. O referiuo é verdade; dou fé. S. ll!ig-ueL 
~G de Juneiro de :I.SS;j. - O escl'ivilo, Jiwwel 
Bayn1,ttndo ele .:.1/oum J-ank>r. 

bmtacln.-Aos vinte seis dias do mez tle Jü
neiro de mil oitoceútoi> e oitent:1 e cinco, nesta 
vill~ de S. Miguel (lo Guamá, em meu carlor!o 
faoo junt~tda da petiç5o e mais papeis jUI1tos a 
r.lla cc~mo adiante se vê~ do que fiz este termo. 
E~~ ~~moel l1i.1!n~u~do de .Moura Junior, es-

Illmo. Sr. Dclcgildo de Policia do Termo. 
-Diz Ezequiel Teixeira Cilllttdo que, tendo . - . . .., . , 

transcrevo do proprio livro de notas, tr~IS
It:dndo aos vinte e seis de J:mci ro su[H'a de
cl:Jrado. Ea, Jo;Jquim Sanl'Aana Gomes: tD
beWio interino n fiz em publico e ruso e em 
testemunho tle vel'dadc.-0 t~dwlliiio interino, 
Joaq:!i?n de Sant'.:tn:w Gomes.- C. C. por 
mim Gomes. 

c. .. • .. J ~ d .... . • .1.l .. ... .. ... • 

Pic~tn{:O, ~Ianoel Garcii1 Pinheil'o, Anto!1io seis ilias do mez de Janeiro, do :umo do ~~as
Cypriuno Picanço, Jullão Alves ue ~le- cimento de !\os~o Senlwr Jesus Chrislo, de mil 
nczes c Bo:t\•cn~nra Antonio d:t Fou- oitocentos c oilenl~l e cincj, ne:-ta villa de 
~er·a~ r~quer a "<{,S. se t.1ig-ne mand:n· jan- S. Miguel do GntHuit emmetl c:-~rtorio com
lar esta e a mesma procurar;ão :1os :.tutos dos pnrcceu ü capitão Ezcctuiel Teixeira C:~l
inqueritos polici:1es :t que s'o e::;t:i proc~t!deado !adu. e disse fjue, em virluuc ua petiç:io retro 
a rcqncrin:ento l.lo bal.!:wt·e! Antonio nezerr:t ~~ ~en de:;p:H.:ho retro. vinlw u~si:;nar ter111o 
1ln Huclw ~íor<~c:-, c conced·~r-lhe liceu~:· p:tr:l Je rcsqon5ahilidndc scg-nudo a ll'i ~ p:trn poder 
potler rcqu•!l'CI' em nndicncin, yi~lo nBo llil\'t~r :t::,.;ignn'r· c requf~rcr· em ;:rlélicnei:t do pre~cnle 
ne:;tc termo :1t.lvog-ado:-- pt·ovi:-ioJwdo:-:. pdu irHJÚ<~r~to5 polici:tc~ :1 que se; cst:t proeedcntlo a 
que E. JL :\1. ~. :\iig-uel, 2G rlc Jauciro J'cPUl!l'lllll:lllO do bucll:m~l ~\l1ltJI110 Bezerrn ua . l l l • - 1 tlc 1SS:.i.- Ezr'fjttit'l T~:hceint Ca ltic o. l~1JCl1:t :\!orac~, Vt~Lo nao ~taVt!l" ne::la conwrca 

Como reqner, n~::;igna:H1n 0 te~·mo da lei. aclvog~tdo provisdioumlu t!lte o podLle!'1s~ fazt!r.su-
- Gtwmú ::!G uc .l:nwiru de 18SJ.- jcilanuo-s~ :1 Lo ••~ :.1s penas t~ e1; ao quo 

para ':on::t:1r.l:t\·rd este ter:uo que a~~igno. Eu. 
N. lí:i. Sellr:-n.s. :!00 .. Pg-_. dn~en!os _reis ~~.Ianocl H<tYlllmHlo d•: ~.loura .ltmiol': escriv~o 

~ . -... . , , . . . , . ... 

' .' ·r 4 '- ' - ~ ~ • .- ..J..;..J 

Janeiro de 1.835.- Ezequiel C:; lludo.-:- ,,gcut~ Termo <1e eont.inuu(;ÜO elo inqnerito~-Aos 
jnterino. -: vinte seis dias do mez t.lú J:m,~iro do :mno 

:r,;aslado.-InstJ·nmen to de ::rocnr:)çiío cc mo ric ::;~sei rncn to de .XO!i!:iO Senhor .icsns Christo, 
~~bnixo se t.! ed:tr:.:.- S:libnrn qn:mto:- csrc pu- dt~ rni! oito eentt;s e oiLC'nla e cinco. nesta 
lJlieo instrumento de procnraçfi0 virem q !!C, riilst:uo S. ?\lignel tlú Gnam~, pel::s on7.c horns 
.sendo no ::nno do Ni1St.:imcnto uc No:sso Se- da .ni:mh;:i. pré:::ent·~:; na ~ala Ü:l C:1muw l\Iuni
llhor J~sns Chrh~o ([(~ mil oito cento~ e oi- dpai, o ~dfcres lf;Jwcio C:mlo::u àc .At_l;aydc, 
tenta e dneo, nos vinte e qu:ttro di:1s uo nH~Z tlelegallo de policitJ, o pi·omotor pubuco ~~a . 
de J:meíro <I•) mc·smu ~nno · ne::;ta vil In "de S. (:;JJil:trc::;,-c o procar:,dor do bacl~:l:el A11i_on2o 
!\lignel do Gnamú cn1 o mr~a C<~ rtorio á · 1·ua Bezerra J:) lto~ha Mor::.c=:_: o sol:clt:tdor Leao 
tlt1 1rhllriz, coiup;:~receram prc:sentcs Jkwo.d 1 Tit:.m, -.- <:omrmgo escnvao ab~1~:o nome:ülo: 
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ú revcli:1 dos réu~. excepto o réu Felix 
Jo~6 Hodrigues : que aclw-se presente ; e 
pelo delegado foram feit(rS o:; inqueri to:;, 
como <lO úeanlc sé seguem; do que para 
constar fiz .. este termo. Eu, I,!:moel Hay-,.. . : ....... · ';" 

protestou contra :l illcgilimidadc d:1, mesa ; 
que o m~smo cieitor i>rego escrcvéu nma., 
cúpb autllentic~ da aet<1 que n~o foi confir

_ rn~d<l com :1s suas t•ssignntur~ls pela mesa ; 
fjt!:mt_? ao edit:d,a testemunha amrn:~ q~e não 

' .... . ... 4 .... • - ~ "' .. '- ' 

aevi.- Ign:1cio Cardoso d.}dhayde.- José (bdc q11e esteve fardado i~ :ll'l1li~do com a espada 
Esttw,~s Bocila.- P. P .-Lf~~~o Titan. com o 1im dü impedil· ue Yot:n' o eleitor Do-

li" Tc::;lcmuniw.- Jost\ Henri ue Xavier de ; :;: ino·os Antonio Prnxcdes eonfo1·me lhe diss 
Souzn. casado, lavr;ldor, n:ltur~ll u mor!ldor na o in~pcctor de quartei•·ão Jo5o Fernandes do 
Yilla de Ourem; testemunha jur~idi.\ ~os s~ntos OJi\·eirn. l:clo promotor publico c procnr;!dOr 
Evangelhos e pronH·tleLl dizer a veidade do do autor, n;Hla foi requerido. Pelo nccmado 
que soubesse e i be h:;se. pergnntado, E, Sl~IH.lo Fe~ix. José Hotlrlgues foi tlito que nada tinha. 
inquirido sobre o contendo dü pctiçiio iuicial <~ contestar por ser Yerd<J.deiro o del)Oimento 
CJUC lhe foi lid:: : disse que o Dr. Antonio da tcstcJnu.nita. 
Bezerra da Bocha ::uor~es, na ell'iç~o de que Em seguida, conitnn·cceu 'ü testennmhn An
tr<lta a pctiç5o inici:d, obtivera dezenove vo- tonio Lins Peixoto. de vinte nove :mno.;; de 
tos, cuj:-1 cedu!:1 e!le proprio fez (.~ CJ ue o n~·. itli.Jdc, cns:~do, musico, -u,1turnl da província 
Felippe .Tosl:i de Lima tambem ollti\"cra L1Pze- do Ar.nnzoaas e mor:ülor nesta villa; teste-
nove \'OLos e um em ::ep~u·a o, qlle ora c. um nnm1r. Jltl'al r~, prornetten · tzer a ver a c (o 
eleitor que tiYCl'i1 pnssagem fórll dos c:1sos da que soubcs:-:e c Hw fo~se pcrp;untndo. E ~cnclo 
lei, c que :'Obt'tl es~o voto !'oi tomn!lo um pro- inquiriua sobre o conteúJo da vctiçüo inicial 

• • • • .. .,. t • • • .... • .... 

I I l l 

Prego, CJUC fúra tr:'tn:'cripto na att•1 d:1 deiçiio; 
quanto <10 edita!,a testem ualw diz que,tenuo el
ht assi•)'nado :1 act'' sahira con· uuetamentc ·om 
diver=-os eleitores. ficnndo ainda os mesarios 
na casil da c~múm.1 e nuc até n sahidu dclle 
respondeu te n~o se ]1regon editül, e qu1~ ellc 
n~o w•de cor!ilic<ll' :::i na Sc.lüdu do~ rnesnrios, 
foi nll'ixaclo edit::i c !::ais nind:1 nos dias se
guintes, rtorqne indo pai'n :::cn sitio niio ,-o!
tou ~:!ais ú vil! a sen:io no dia 1J que foi pnt:1 
Brag:m<;n ; qne nilda ol.Jservou sobrt:.: o erlitnl 
por C!l1e n:'1o se de morou nrt vilia e 
nem mesmo n·ocuroa verificar c IJem 
nssrm quan o vo toa · ~:qneb cillade; 
que vio u ulfcres .lulifl"o fanl:1do e arm~1, do de 
esp:1u~ ma:; ntio soube p;~rn. que fim. Dada a . . 

: .I • 

Ll~1do 1w cu=-a do St·. professor ~Iarcolino Ser
r~mo Antonio Damasceno, desde o dia vinte 
dons u' D z·m fi o ·1li r· ··::: •·· "1 'In 
conve!·sa entre o padre Joaquim Gomes 1h1 Uo
dw c o sn!Jdelcgalio Boaventut·~~ de tal, em 
q tte Co:tventura uissera que o Dr. Antonio 
Bezerra dn !locha Moraes obth•cra clcscnove 
voto;; c o Dr . Fc!ippc Lima t:lmbem obtivera. 
dosenovc votos c um em :;ep~n·ado ; n5o ouviu 
cllo tcstcmullll<:l a r~tzão porque fur~1 tomatlo 
em separado esse voto, c que o pndre llocha 
IJCI'g,uniara a Boaventlll'~t si tinh:nn ::i!Iixndo 
êditúl na Jort~l ela inTe·a ou tla Carúara Mu· 
n ici pu I, e que Bocu.:e:<tam respondem IJile 
ntlu; <juanto ~1o alferes Juli~o, elle respon
dente de nada s:1bc. ü promotor puiJlico da 

, I 

" t 4, 1 L (. 

u pnl~1Vr:1 no !H'Oeur:1·dor 1lu autor foi reqtw, referente. A re11Ut:rimento do procurador llo 
rido que se perguntns:::o :\ te~temnnhn si o :tutor, roi perguntado si Do~t\·cntura foi rncsario 
üll~ iiOl' L::lllisl:m. Bene\"Cnnto d:: Silv:l Preg-c1, na elei ~ ~lf) uu que tr:lta :1 petii_'~O ljUC lhe roi 
tirou algTin:a eopi~l c1a :tela d<lClci~_::lo iitb '! tli:o:Sr! qtw Bo:u:mll!m (lis.~er:r que (ui 11'1/t 
ele que ~e tr:tt:l c ~i füi per~utc ;1 mesa dos m•!srn·ios, e IJifc 'J zm·sidcnte dn prnvincict 
eleitor:1l e si esta so rêeuson a :mthenti- cts.~im tiu!w m·nulwl:; fit:-rT, 1mrn que o 1J1·. 
cal-:; . ne~ponllú!l ~fl'ir:n:lt!\"<1Il!C!llC; ui:-:se Fel:j)jJlf Limn tite.;se m:/is votes do f}Hl' o ])J'. 
~indn n testemunl!<l quo o rdcl'ido elnitcw ne~~···~·,;: qne no l1!1~smo log:tr ouue couver
Pro~o requerera certid5u elo rc~gbtro cl~t ~da :;nt·a Dou>'ellllll'~l c o p:H1re Hoclw. :tdw\·am-sc 
~o tabélli:10 Garcia, e e:-:t~: recusou-se :1 d:u. dirers::s pessoas, ltl:ls que c!llu ll)~telllnnlw s(, ~c 
Pelo ac.cus:ll]ü;,.elix José Hou;·igues foi ll~Lo que 

1 
r<.:corth: tlu prnf::ssor:.IurcolinoScrrnno Antonio 

nada llnh:'l a contestar tJOl' ser o dl'Jl:Hmcuto D<11nas::eno, CJLlc nlg·uns U(•S qnnes ernm da 
verdadeiro. vil la c olltro::: uo sitit.l; qne elle testemunha tem 

]~m ::cgnilln, co1np::trcecu :1 testemunha José csta1lo tluas vezes nn vi! la de Ourcru. Perg-Lw
Cnnulo Darnasccno, de vinte sl:'!is ~1nnos de lado ain1.b, si quando Doaventur~1 disse ao p:)
id:~de , casndo, comrncrc!ante, natur~l e mo- dre nodw que o presi,1cntc u:J provinci<l havia 

• a 1 a. '" .,. o 

a. l "' \ t ' ·~ I I • ' • .r J " l l ' ' " ~· . ,~ I 4 ~ 
~os S:mtos E\rnn!,!clho~, pmmetlr~u uizct· :.t po Lima ol:ti\ressc nwl:; votos, si nuo dissera o 
verdade do que soubesse e lhe fosse p:!i'g"tlna meio 1~orque o presidente fez ~~~hc1·, porque 
tado. E sendo inrjuiriua sobre o contcútlo dn meio o rez s:ther ~~quclla ilntoriuade '? DissP. 
petiç~o inicial de !ls. que lht: foi lida: disse que noavcnLLll'~l.na mesma conversa declnr:~ra 
que o Dr. Bezerra da Bocha nloraes obtivera que :1 ordem uo· prcsiUente ( r)rn transmittidrt 
dezenove ,·atos inclusi'>'·e o dello re~ponuente pelo JJi'. Lima, nws que elle responclentc ni'ío 
que fez :1 sna cednla seg·undl) ·o modelo publi- sa!Jc si por escripto ou verbalmente. Pelo dclc
cado no jorn:!I_~ A C~n~tiL~li~·~o)>; qu~ nssig· ~10a 

1

1 q[tdo _d'? polid~t. roi ~dnda pm·g:CJn.tnd•J :1 que 
a neta dn el:•tçan, CllJ11 asSI(:;Twtnr~: e ~~ r:.liwt;r- l!!n t1n11a elle t~'stemunlw 1dü u vr!la de On
c qtw nssi..;lin :.1 npuraç5o, onde onviu ler-~e rem dun~ vezes ? Hespondtm que, rt>g-el1do e 
dezenove Yezes o nome t1o7 Dr·. Bez~r:-:1; que . dirir.!.·indo :1 !J<.mda Jü mnsicn .rlw:·einl estabe
o eleitor La<lislau Benevcnntc da Silva Prego lecid~ nesta vitla , pela primeira vez de· 
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morou-se nm mez e tant11S di::~s e pela segunda, tonio Lucns da Silva: de trinta e oito n::.nos 
ljO~~ espa1;o de 27 di:1s. Pergunl:t1do si conhece pouco m:~is ou t:nenos.' cas~do, lavrador, na
todas ~ts pessot1s re~identes na villa de Ourem~ tural ci' moradof na villa de Ourem ; testemu
nespoudeu que não. Perguntado porauc razuo nlla jurada :1os S~111tós Evangelhos e promet
senuo a vil! a de Ou rem com posta a" penas de teu dizer a vcrd:Jde do que soubesse e lhe 
cento e lantus c;_lsas e 110 es aeo de DO dias fosse )errrunt::do. E sendo in uerido sobre o 
pouco m:•is ou menos deixon de conhecer esses facto constante da petição inicial que lhe foi 
poucos moradores? llesponden que por ter, lida : ct:sse que o dr. Antonio Bezerra da llo
}Jreg-uiça de pas::ebr. Pcrgnntadü si conhece chn ::\Iorues obteve der.enove votos inclusive o 

• • " • * _, 

!") ~...... '- t._l ... o.;"-'1 .J 4 l. ' - ~. u. ' l 

cederam :i el~1i1:uo de i o <le Dezembro. Hespon-
1 

professor .Marcolino Suzano Antonio Darnas
uen que conbr~ce :tl ~nns, nomeadamente. l~s- ceno, ig-uDlmente teve o Dr. Felippe José de 
ta cio Jo:-6 Pir~mt;o, Felix José Hoclri::çue:1 e Boa- Lima, dezenove votos e mais um em separado; 
ventura de ta!. O delegado deu aind~1 n painYrtt sabe que n~o foi :11Tixado edital porque elle 
ao procuradot· ~lo ::mtor para reperguntar :.1 rcspoiulente não viu prcg:1do na porta da mes
tcstemunha, este nada rr.quercn. lJe!o :!CCLl- ma repartição donde sahiu depois de conclui
sacloFclixJosé llouri;.:;nes fo! dito qne nada tem dos os tratalhos; que o alferes .Juli5o Alves 
:1 oppur no depoimento da testemunha. porque de l\Ienezes esteve fardado e armado, conforme 
do faelo por e !In ex: posto elle nada s:.tl.Jc e sú, I h e disseram, o seu fim era prender o eleitor . ~ . . ' . ) ' ~ 

E;n scgnida. COI~p~ll'C.CúU n testemunha Jo5o nada req~lC;CU. Pelo pro~urador do ~tutor foi 
Antonio dos Santos DutntlSCeno. de vinte nnnos requerido o seguinte: qne se pergunt3sse á 
JOneo mais ou menos, easad.o,' eommerciantc, Lestemnnha si o eleitot· Ladisl:m Benevenuto 
do Imperto te " :trrccos; tcstcrnun H\ JUrnan dn :Silva Prego, til'ou a gumn copia ou re
e promcltcu dlzer a YerdnLlc. E, sendo inque- q·aereu alg-utJJa consa á mcsn sobre ú authcnti
rida ~o~~·c_o ~~~nleúdo da pcti1;~o inicial CI~le cação dn ac~:.1, e Sl esta ,a antl1~ntico?- ou n~o.? 

• '"~ " • ... l ... c. 

recorda, o Sr. Estueio· José Picanço o chamou 
em uma casu junto ú Cnm[lra illunicipal, c 
nhi o nzcm asscnttlr junto á si e o Dr. Felippc 
.José de Llma; que conhecera o referido doutor 
a poucos tlias, após a ~nu chcp::1da na referida 
vil la de Ou rem. c nessa OCt!asi:":o em que foo 
d1nnwt.lo, lhe indagaram sobre n sua n:.!l:ÍOna
lidade c religião; que ellc respondentc dissa 
que ern judeu. mas baptisou-se ~qui seg;undo 
• • .·;-- ç . • • ::\ • • .7 • ....._ , 

o • 
Fclippe .José de Lima lhe pcrgun~:.íra si elle 
rcspondeutc lhe queria dar o voto ou si CJUC
ria votar com elie. ao que clle respond1mte 
dissera q ne por cmrJnmllo n~to vota.va com nm
~ncm vbto n~o ser votunte; pe:-gunton rnnis o 
dito doutot· n ellc rcspontknte quem lhe tinha 
tomado a c:tsn tle ncgoeio coonuuerci~tl ao qua 
ellc rcilptlnrlr.nte :linda liisser que tinhu sido 
Pradcncio Scr3pião dos StH1tos, uo que o refe
rido Dr. Felippe Li1:1a lhe· dissera qac si elle 
re::;pondl!nlt~ o acomp:mlws~e · p:ll'a set· clcltor, 
m~ndari:l lhe cntrcg:.u· <• sua ca:-:n. Disse m:tis 
que, ncs~:t occa::i:lo, nppnrecora alli Pecll'o 
h o :-~hl mlD d~ um q u:trto ela ca:::a onde es
tava cllc rc:::pondente, i<.::-;taelo Pit:niço o 
o DL'. Fdippe Lima, trnenLlo um ll<lJlel fJl10 
mostrou ao d[to doutor, e este dissera. 
depois de o lc:·, que não ern esse o papel. e 
que fo:':;i~ buscar a out!·:: anthcntic:1,0 qnc ú•z 
Pedro lro lr:1zcndo um outro il:!pd que cn-
t:·eg-ou :10 re l!ri · o doutor, ~~ c:;le ent,o-o c:rs
ser~ ·" l.'etlro Ivo f!llU :1~signassc de·ix:1111lü lo
gar p:tra os outros :1ssignnrt:nL P;'rgnni:!rlo 
ondu se ::ella·.ra 110 dia :l." de Deze1nhro iio 
armo p:lsStiUO ? Jlcspundea q LlC no I;x:•!'Jpú
as~ü onde :3é cu n:;erv ou tcrl o dia. Pürgnnt::do 
~i t•~:si::-t!n ú <'iei~;(O t1o dia 1° de Dczembm? 
I' •". !)Ol.lt.1l' ll "t't t' ~l·;lO p,, tl"t 'I ,, ... J.l '" , •• , "'0 1)' ''"-, ..... ~ I .1 lj •· 1 4 l e _ )4 • .,.1, '· ,t•\14\ • .., h 4.1 ~ \ ,) 

. l l 1 l 

da uctn, c peclil·a n mesa para n.uthentical-n, 
o que n~o foi feito por se lwver recnsado a 
mesa; disse mtliS·por lhe ser pr.rguntado que 
o mesmo eleitor Prego requerera certicl!:io da 
nelJ no tabelli~o Garcia Pinheiro e este neg-it
r:l-se à ar. Pelo accusado presente nnda fui 
requeri tio. E, nüc htlYcnclo mais tcstemunhns 
a inquerir, deu-se por findo este termo que 
nssig.t~n o delegado, testemunhas, promotor· 

presente; do que dou fé. Eu :Manoel Ray
rnundo de l\lonra Junior, escrivtl'o, que o es
crc\•i.- Can~tlo c~wclo.~o da ·ilt:ftayde.- los~ 
Ifenr··ique .. ac ier c e ouza.- ose ancta amas
cano.- ..!.ntonio Lins Peixoto.- .Toão .Jntonio 
dos Sm1los Damasceno.- .Antonio Lucas da. Sil
va.- P. P. Leão Titan.- José Esteves Ro
c/u:.-Fdix Josú Rodri!Jnes. 

.Atlffl de pei'!fmltrrs.- Auto ele perguntas ao 
t1CCUS~1dO Fcli:\. Josl: nodrigucs, n rrqucri
mcnto do promotor publico da comnrcn. Em 
segnidn compm·c:c0tl o accusado Felix .José 
1to1lrigues, c pelo c1clcgado lhe fortío feitas 
ns llül'g-uutas seg-uintes: Pcrg-nnt"do qual o 
seu nornc, estado. lil inç~o, prolissiío c natu
rnlidadc: respondeu clwmar-se Felix José Ho
drig-lws, casado, lavrador, natur:1l c residente 
na vil!:~ dn Omem c de oitenta ~nmos de idnde 
Perguntado si clle respondeu te serviu de me
::>ario tw e:ei1;ão a c nc se )roccdcu na vil la 

motor c :~o procuratbr. nuda reqnc~tCI'tlm. O 
~ICt:usado Feiix José Hodrigues 11acla di~sc ~1 
respeito deste depoimento. 

I~ "r.scgnida comp<H·eceu a testemtmlt~ 
v. n .- 62 

uc Cnrcm. no ra :~.0 (e J.Jczcn1 n·o uo mmo 
pa5~:.1uo. para dcput~H1o gcr:1! pelo 2° districto 
eleitoral <la província do P~tr:'t "? HesponueLl 
qne foi. Pnr~:·untado tpm:tos eleitores eoncor
rer::m ü e!ci~üo e em quem Yot:1J':llll ~ Hespon
tllm que eompnreccr:1m 3() eleitores, votando 
J!) consenadores no cmldidnto Dr. Antonio 
Bezerra e no D1·, Felippe José tlc Lim~1 iH,com 
um em sepnr:1do. PcrgunLtJdo qu.nntosvotos ao 
toào Leve o D:·. Folippe Linw? l1espondeu que 
:10 í.odo te\re ::!0 \'O tos. Perr::mntado se nssignou 

An-, a ~\C ti.\ da clc1~~5o de que se trata e bem assim 
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as nuthenticns da mesma? llesponden que as- 1 rnnnd~tsse d~r vi.~La no promotor dn com:m:a 
::ignou a acta depois de conclui do o sen•iço e dos prcsenLes inc]uerilos, alim de tinr o s. u 
de ter sido lida.e que as autllenticns ::tssignon· parecer, e que jD.lg-~'dos os mesmos inqucritos 
as quatro dias depois,quilndo lhe mandou cha· lhe fossem entregues, n~ando Lraslndo no ear
mar l\Ianoel Garcia Pinheiro, mas qllc não as torio, si a:;sim conviesse i1 mesmn autoridade. 
leu. E como nada mais disse e nem lhe foi ue ouvido:: elo delen·ado manuou c uc lhe 

procura oro · . . 
noel Raymundo de :lVourn Junior. escriv::ío 
que o escrevi.- l.fJnacio Cardoso d'.4thaude.
Fclix José RcdtifJ«e.-:.- .Tos é Esteres Rocha. -
Por procuração, Letio '1' itan. 

Reqtwl·imento twual.-I:>elo . procurador do 
autor foi requerido que, em vista de ach~r· 
se presente o Hev. padre Jo:1quim Gomes da 
Rocha, testemunha nos presentes inqucritos, 
requeria que fos;sc t~n~ado seu dejJoimenlo, 

.. rn ~:s r < :s :~. 1 ::.L a ar-
diencia ; o qur. ouvido pelo deleg~do, deferiu 
o requerimento; do que dou fé. Eu Manoel . . . -I • , • . . 

Conclnsào.-E, lo~o no mcsrno din, mez e 
anno,;I·etro declnrado, em o meu cartorio fa
ço conclusos estes autos ao àeteg-ado de poli~ 
cin.; do que fiz e~ te termo.- Eu, Manoel 
Ri-rymundo de Ji!oura Junior, escriYão que o es-
crevi. ' · 

Vista á promotoria pnblica.-Guam{t, 26 de 
.T::meir·o de 1885. - I. C . .:lthayde. 

c.' • c. 

deciarado, nc~sta villa de S. Wg·:uel do Guamü, 
em men cnrtorio .faço com vi~ La estes a u~o_s, 

escrevi.- Por procurarão, LrJifo T itan. José Esteves Hocha ; do que fiz e~ te termo.-
Em sezuid::~, no mesmo dia, lo!!_ ar •. mez e Eu, lllanr.:el Raymwulo de Jiolim .Ttwiul', c:::-

~ ·-· cri vão que o escrevi. 
me:-~ da Bocha, de 4:i ::~unos de idade, sol
teiro, vigario de S. Mig-uel do Guanuí e enc<Jr
regado das pnrochias de lriluia e Onl'em, n<J
tural desta pro\'iucin, aos costumes disse nada; 
testcmuul1a jurac.b ~os Santos Evaug·elho:.:, 
e promcLLeu dizer a verdnde do que souuesse 
e lhe fosse pergunt:~do. E senuo inrtuirida so
bre o-c.onteúdo da petição inici:.ll qne lhe foi 
lida: disse qne sabe ~et· o Dr. Antonio ~e~err~ 

~ ' ~ r :\ • 

Pal'i!Cer.- Dos presentes 3utos con::tn IIUC 
na clei\.!ão [.ll'üced ida ncsL:l vil h•, no din pr· -
mdro de Dezembro tio armo prúxirno pa::srHlo, 
para deputado gernl pdo segundo di~Lrido 
eleitoral dcstn proYincia, cornpnrecer:t ú mes
ma trinta e nove eleitore~, votando dezenove 
no bacharel Ant0!1io Bezerra d~1 Hodw 3lo
l'<les c vinte no 1J:1charciFelippe .Tosé de Li
ma-~ coniorme deebr<Jram us testemunhas, que 

s r ' ·• n ·n~. i id· 
Consta tambem que depois de conc!uidos os 

tralJalhos eleitor~1es nüo fura nffix~do o edital 
do resultado da eleição e que o alferes .Tulii!o 

·c l en z s, Í\ ra post.. o na por-
ta d" canwra mnnidpnl. dnrantc os tl't~balhos 
elcitoraes, fardado e armilJo, ailm de obstar 
que votasse o eleitor Domingos I>raxecle:;. 

Alleg·a o pctkionario . que o cscri\•ão .:\f:t
noel Garcia Pinheiro, maconmmnndo com os 
mesa rios transt:revc:u inllcl meu te par:: o seu 
livro de notas zt neta da deiçül), d~ modo fJUC, 
reverteram os dezenove vod tostlaos ao ba
charel Antonio Bezerra da Hochn 2\Iorues, a 
fa'i'or do bocl1arel Felippe José de Limn. ll
cando :1quclle IJacharci sem nenhum \;oto. 
E::ta allegução de subtrac(!ão se a<:ha compro
V~td<l com os . dcpcimentos das testem uulws, 
donde se evideucia que o resulla.du <la ulcirãu 
foi alter~1do. • 

Entendo, qtw tt'itt<lndo-se nos lH'cscntcs in-
quen os uo mn erw e e1 orn, su · re qne ne
ccs~ariamentc a camara <.los ~·ml.ores depnta
dos, h~l OC !JI'Oferir SUa decisi:íO SO)Jl'C ü (JOnlO 
questionado, não é de mister !icm· tr~1slado, 
porque esta promotoria :mtes dessa ueelsão 
ui'io pude o1llcinr. E' este meu part!CCI'. no en
t•·et:mtu, o digno juiz ·uecidirá como fôr f!l[,is 
ju:;to. - Ou!'cm. :W de .T~me i !·o de i885.-
0 p!·omotor pul;lico, José E.steves Roch(~. 

depoimento da testemunha Ladi~laa Beneve- Recebimento. - Aos-- trinta dias do mez de 
nu to da Silva-Prego, visto n:tose ~chnr e lia I.Tanei r o, do mil oitocentos c oitcnL~t .. e cinco, 
neste ·termo, e requerGu que a ~utoridade fDço_digo nesta villa de Onrem, -me foram en-
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tregues estes autos, pelo promotor publico ela 
comarca, do que Jiz cstu termo. - ·Eu, Manoel 
lla]Jmundo de Moum Junio1·, escrivão que o 
escrevi. 

Gttia.-:- Vão estes nu tos ' pagar . o· scllo de 
1 l ~ :; 

guintc que se acha em branco.- Ourem em 
30 de Janeiro de 1885.-:- O_ cscriviTo, Manoel 

Conclusão.- Aos trinta dias do mez de Ja
neiro, de mil oitocentos e oitenta e cinco, 
nesta vi I Jn de Ourt~m, faço conclusos estes au
tos ao delegado de policia alferes Ignacio Car
do5o de Athayde; do que fiz este termo .. -
Eu, 11fanoel Baymundo de lliou.ra Junior, escri
v5o qne o cscreYi. 

Resumo . - Trnlnndo a petiçno inicial de 
_uma f;d$il1e;1ç5o previ:-;ta no art. 1.02 do co-

1go cr1mma as tcstemun Hls oue epuzeram 
na.da cscl;ueccm a llll rcspeil.o, antes pelo 
contrario: se verifica pelos depoimentos que - . ... - . 

~ 

nHl _ petir;ão. 
As te~te;mmlws sem se n fastnrem umas dos 
. . 

quo o Dr. Antonio Bezerra da Rocha Mo
raes obtiver:1 dezenove votos na eleição pro· 
cedida na. Villa de Ourem, em 1.0 de Dezem
bro do :1nno findo e o Dt·. Felippe José de 
Limn dt~zenoyc c um em separado como sP. 
se tr~t:Jsse de _unw justificnr.;uo no joizo com
petente c :1ffirmam que elles votando nu re
ferida eleição por si lizer~1m su:1s ceuulas. 

Tratando-se à o facto de :~ch:n·-:-;e o alferes 
l 

. \ ' t'l 

c mmo supra dccl::t':Hlo, f;1ço rcmess;1 destes 
autos ao delcgnclo de t1oli icia par~1 cont:.~gem 
dns cust~1s ; do qne nz e~te termo. - I~u, 
Nanoel Raymmulo de lllam·a JunwJ·, escri
vão que o cscrcv i. 

Conta para o Escriviio : 
A.utu:tção •...•. ... ...... . .•..... . 
Diligeucia llc fls. 5,G ... . ........ . 
Termo de audienci~' 11. U .... . . .. . 
lnqucriç~o de9 tcstcmm1 h~s .... • 
Idem de 7 uitv.s.: .... . . . .......... . 

Diligencia de fls. 20 ..•....•....• 
Termo de juntada ..........•....• 
Termo de coiJtinuação ........... . 
Inqueriç5o de (i testemunhas •..... 
Auto de pergunt:. (1 ) ........... . 

Ao promotor : 
Audiencias ( 2 ) .....••••.• , ••.. 

Ao dele(l'ado : 
Inquer1çiio ( 22) ....... .. 
Juramentos ( 2~ ) .. . ... . 
Auto de errruutas •. .. .. 
Relu to1·io .............•. 
Conta ................. . 

185000 
~200 

i;SOOO 
1~6000 
36000' ., 

-6:300 
$200 
6200 

H8~200 

:lM~iOO 

I .'f?Wcio Càl'rlo.ro de Alhaycle.- Recebi. -
O escrivão, .ilfoum .Junio1·. 

Termo de cntrcgn. - Aos trinta dias do 
mcz de Janeiro de mil oitocentos e oitenta e 
cinco, ncst.a villa de Ourcm, faco entrega. 
destes autos á pnrtc requerente po'r seu pro
curador, Leão Titm; do que -liz este termo.-. . . 

Doc. N. ~ D.- Illm. St·. Fciix José Rodri-
::,l1CS. 

Tendo sido Y. S. um dos membros da mesa 
eleitoral desta p:1rochiu. para a eleição de um 
deput:1do pelo 2° districto eleitoral destn pro
víncia, elci~:uo que teve Jogar na casa em 
I}Ul~ funedona a Cnmara Mnnit:ipnl de~t;~ Villa 
no dia 1 de Dezcmhro proximo passado, rogo
lhe, po1· i5so, se digne de declarar-me, sob 
jnramento, em segnimento drsL<1 , qnaes for:Hn 
os cià:Hluos,quc obti\•cram ''o tos TI<I dita eleic.;uo 
c quantos votos obteve C\lda um. Outro sim, 
qunnt.os eleitores coucorcram a dit<t eleição, 
permittindo-me V. S. fner de sun rcspost;J o 
uso que me conYier. -Ou rem, 8 ele .hmciro 
de :1.885.- De V. S. Att. V. e Cr. Joaquim 
Gom,es da Rocha . 

Respondendo n sua carta acima, de hoje 
datada, tenho a dcc!:n·m··lhc, nos termos de 
seu pedido, qne obtiveram votos na eleic5o 
de i de Déz.crnbro ultimo p:1ra DeputDdos 
Geraes os Srs. Drs. Felippe José de Lima 
vinte voto~, e o DI' Antonio Bezcrrn da Rocha 
l\Ioraes dezenove votos. sendo estes dous Srs. 
os uni~os volados na dilll eleiç:io ; tendo "con
corrido a sobredita elciç5o trint~1 e nove clei
t_::res, senão vin te da parc~nlidade llbera.l c·: · 
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dez3ncve conservadora. Juro ser verdade o 
que nc<lbo de lhe referir • ..:.. Pó de V. S. ÜJZCl' 
desta minha respost<.l ouso que lhe con
''i;~r. - Ou rem. 8 de Janeiro de :1.885. - De 
V. S . .Att. V. e'Cr. -Felix José Bodri..fJues. 

'de B;a;;nç~. -O· :.dntixo ;ssign;do, c.nnd i
dato ú Depntaçüo G~ral pe!o :2° districto elei
toral )rccisa )nrn Jm::; cle1tornes 
lhe mnnde dar certidão do ~1listiunento elei
toral dn parochia de Vizcn, apurado em 1883. 
-E. H. M. Br:t~;an~a. 15 de Dezembro 
de :1.88~.- .4.ntonio Be:;erm dct Rocha .Moraes_ 

mento Silva~ c:~sado, pt·oprietario, !dcm, idem 
idem .-15:2, .r or7o clrr De tis . e Silva, 33 <tnnos, 
Fdix José Soares, Yiuvo. empreg:rdo publico, 
idem, idem, idem. - 153, Jo:H'!uim Bemardo 
d'Amorim~ Õ:7 nnnos, .Toiio lledro d'Amorirn, 

C:· . .,. ·.. • • • . . 

-1i:i1; l\!anoci Clcmentino Pinheiro, ~O ::m~ 
nos, .João Haymnnc!o _ Pinhci ro~ C:J!':.rdo, m-tis
L:t, idem, idem, ide1ü.- 155, 11.11·iano Ame-
r1co -1 V<l, <Ji annos, 1crcza Franeisca da 
Silv:~, cas<ido, ncgnciante, rua de Naz::~retl1, 
dem, idem .-Terceiro qunrteir~o .-156,Fran
cisco Aurelim1o de Souza, 79 r.unos, Manoel 
.JI)~é de Souw, casndo, lavr~Hlor, .Jo5o Gran

Certifique.-Bragançn, 15 de Dezembro de de, idem, idcm.-Quarto quartcir5o. - 157,-
!SSÕ:.-:llln~qtuwqlte XaviCJr. · Jo:io dos Santos Ferreirt~, 50 annos, Jonquim 

José Teixeirn da Silva Bittcncourt, serven- F'erreir11 dos Santos, solteiro, lavr~1dor, Ferro 
tuario dos ofilcios de primeiro tabellião do de S:tmnurna, idem, idem.-Sexto c1narteir~o. 
lJUIJI~co, juc~ieial e notas e de escrivão. de -158, Benedicto Candido Teixeira~ 36 nnnos, 

· , ~ • . .: - o:-.'. · ::- ei. ira. ·:1~aro, uvr;,r or, 
gança, na proYincia do Parü, e enc:1rreg·ado Limãodcn:1, idem. idem .- 1;)9 • . José D:llbino 
do registro cieitoral da comarca. Certifico Tavares, fiO anno5, Franci~co ilomano Tava-
. ue. revendo o lln·o . . o·'.;;t. < -, •• _ • n· • ! - ;"' ' • ' 

mento deiloral desta comarca, de folh<~s qua- idem. Oit:wo quarteirão. - 1GO, Antonio 
tro usrJiw foL;. G, encontrei o alist:1mento Ayrcs Pereira. i15 annos, Fr:mcisco .t\)Tcs 
dos eleitores da parochia. de NossD Senhora de Pereira, casado, lavrador idem idem idem. 

•• , .: , c :-· ... . , ·L: 1 o no ;m!lo - · ~, : rauctsco Aurelio Sobr:~l Brazil, ;.)::2 
de mil oitocentos e oitenta e 'llm; a fols. anuas, l\Iarcos Aurelio Sobral Brazil cusado, 
7 se acham os nomes dos cidmlãos que foram proprict;).rio, idem, idem, idem. - 162~, 
incluídos em gr;,m de recurso~ e a fol.s. :1.0 Francisco Nicolau TraY<lssos, t.i.O unnos Ser
se enconcontrn a rcvisiío feita no :.mno de mil vulo Nic.olau TrnY~ssos, casnrlo, laYroclor, 

·oitocentos e oitenta e trcs, tudo do teor se- idem, iuom, iàcm . - 163. Sa.ncbo Nicoiuu 
•Yuinte : .: · Trav:1ssos, ~t) a.nnos, .Jo:!é 3Imoci Tra.vussos, 
t~ Freguczia ele Nossa Senhora de Naz~m~th.- c~1sndo, lavr3dor, idem~ idem,idem.-Decimo 
::\Iunicinio de Yizeu. Primeiro di5tricto. - qn:.n·ti~ir5o . . - !ü-1, Aug-usto Sntnrnino d~1 
l)rimciro qu~lrtcii·5o.-Numcro de ordem do Silva, 2\l annos, .To~o da Silva Netto, solteiro, 
· · • · , • ~. ;\ c, · , .. LI u, i en, 1 em,Iucm. - · <>~ J ymp10 
~,.;iío, estado, profissão, domicilio, instruct:fio o José l\!rdr:!, tr.:J <~nnos. Bcrn<~rdino .José 
renda. D:tln uo :.tlistamento. Obsl!rV:.H·üus : HO. P~reir~1, t<lsado, iavr<rcior,·idem. idem~ idem. 
Antonio l\Ianoel h1·)· ~) • 1 · •• ·, • ' -: --• • . •· :::-, 

Francisco Antonio I>ereiJ::1, casado, negoci:m- Antonio .José da Fonseca, ca5ndo, bvrad:1 r, 
te, viila de Vizeu, s:1te ler e escreY:~r, mil idem, idem, idc:m.-Decimo terceiro qntr
coitocentos e oitenln e um.-14:1. André eir~o.-16i, Antunio Pcdrod. Oiivei!·a, H 
Antonio de l\Icudon<:a, f:.O :.mnos. Márin Joa- ~mllos. 1\I;,moel Lourenço de Olivcirn, C<Jsado, 
quina de i\Ienuonç::~; c::~~;~do, ::~r.tist:t~ idem, bvrador, id(~m, idem, idem. Segundo d is
idem, idem.- 142, An::elmo Antonio l\Icncles, trico . Primeiro quarteirão. - Hi::>~ ~\s(::mio 
18 ~~~mos! Cypriano Antonio l\Iendcs, c:.1~a- O!ympio Sihrcir~t , :r~ :mnos, C:ulot:1 Jorrqnin:>. 
do, proprietrtiio. dem~ idem, idem.- H:}, An- Si!Ycin!, cas;:do~ rlt' tistn.-169, l\Iiguel Do
tonio José da Si!Ya, 3-í :.~nnos. l:;idoro José ci:J ming-os S::.ld:mlw, <lfj m111os, .loa.nn da Sih'a 
Sil\'a, solteiro, ]:,vr<Hlor, iàei11. idem, idem. Thcrez;!, l'OiteiJ'o, J:wrnclor, lruburnnanga, 
- HL João l\Ial'ia dos Santos, ~H mmos, idem. idcm.-1\~rí:cim quartciri1o.-1í0, .Jnsc} 
Anna Frtmcisc::: dos . S:ll1tos. c~rsado. nrt.:sta. Franeist.:o ll::mo~. ~:; :tl!no~. en:;:,do. ~;,,Ta
idem, idem, idem .- -1!15, José Li nÓ Soal\~s: d:)r. idem. idem: idem. -1 i 1. .!oJo- .l\!artin~ 
28 r.nnos. Fe!ix José Sor1res. solteiro, :J~·cn- de Azcve;~do, 46 únno:::. solkiro~ neg-oei<mtc, 
c.i:~, idem'; idem, idem.- HG, l\I1.1rcos dos "ne is idem, idem, idem.-Qunrto qu~n·tcir~o.-li2, 
e Silv::~, 29 annos, Francisca Rosa dos Hcis, E~tevão .losé Percirrt, ;JO [lll!lOS, Fn1nclsca 
casado etrt•Jr 1 ·• ·1 · '1 •· • . .. .• - ~, ~ _; . , , • , , 
- H7, ~ínnoel Antonio d'Üiiveir;l, 3~· ;,1nnos : idcm,idem .-Sr~x:.o (JUnrtciriio.-173, J;-<~nstiM 
:M~moel Lonren~o c.FOiiveirn, c:r~ado, cmpreg:J- Benjamim 1l:.1 Cost:l, ;):j a11nos, Francisco ~\n 
do publico~ idem, idem, itlcm .- HS, Um- tonio u:\ Cos:.~1, e;,~:H]o, empregado publico, 
bclino José Pereira, Õ:8 artnos, Bernardino .José Hú-:rssü .. il1em ~ idcm.-17-i, Jo;,1quim S::~nt ~1-
Pereir:J, c~sado, proprictario, idem, idem, AlllW d'.Amorim, (1,0 :nmos, eas:.tdo, lavra
idem. - H!"!, Vicente Fer-rt:ira na. mos de O li- ! dor. idem. idem. idem.- 175. Vcnancio An
veira. 4:3 annos, Antonio José de · Oliveir:1, tonlo da Co~tn, (i,(j :11wos, Fr:.1ncisco Antonio 
casado, [lgencia, idem, idem, idem - -St~gundo ela Cost<l: cas:•do, l:ivr:l(lOl': idem, idem~ idem. 
qnarLeirão.-1~0, Alex::~ntln•. l\Iaguo daCost:t, Sdiruo qu~lrteir5o.- 17ii, Eduardo Francisco 
M :.tnnc'::~ l\lanool fclix d:t .Costa, solt1~iro, l':~uüi S;,tnto:: Toc~tntins, :JO aur!O:S, .loüo Ft~ lippe 
negociautt~,idem,:idem, idem. -151, lsidorl) <l(•~ Saulo5, ~olteiro, negu(;ia~t.L~, Piriil~ idem, 
José <.la Silva, lj2 annos, Mnnoel do Nasci- ._ id~~m.-1\ono flll~\rle.ir::iCJ.-l7í ~ l<elici:mo An-
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tonio da Luz, 58 :nmos, Josepha Monie::~, 
casado, lavrador, llú-<Jssú,"" idem idem. -
\:illa de Cintr_a~ vinte e dous dcAgoqode mil 
Oitocentos c 01tcn1a cum.- O juiz úe direito 
Firmino Gomas da Siiveh·a. ' 

Está confonue.-Brt~g-anc:l, trinta de Setem
bro d1~ mil oitocentos e oitenta c um .-0 taiJel
lião interino, Francisco Dias rle 11I il'andr.L.-
nc uiu s l:)r<m recurso: n me r ro rs-

tricto. Primeiro qLlarteir~o.-3 . .João An~nsto 
de Andrade Ayres Ct1rnciro, · 42 annos~ José 
~loberto _Ayres C~rnefro. cas:1do,. :acg·oéinntc 
n~n_de Ni.lzt\rt~~!J, 1d.~m, _idem,-Segundo quar
telrao.- (J,, Jouo Anlonro de Souz:1. 30 annos 
Bento Honorio de Souza, casado. Íleo·ot:innte' 
Villi.1, idem, idem.-Se~undo llistri::to". Sctím~ 
fjUartcir~o.--'5, .Jo}o l(Jil'u;io da Silva Co.:·lko, 
::>!) nml05, José }'rn nci.~co da Sii Ya Coelho 

• • , • 4 ~ • • • • ' 

~~ ' t '- ' ''t ' . .- ' ... 
Romano T;1vnres, :JO armos. Francisco no mano · 
!aY<Hcs, .!oiteiro~ . ucg-oci~nte, idem, idcu1, 

' .- 1 • :. 1 ,... r· . , ~ \:. , ·•. · _ 

hro u_e r;1il oi!?ccr_1tos e oitenta e um.- O juir. 
de drretto, 1• mntno Gom~s d(t Silveira. -O 
tabellião inlerino. Franr.tsco Dias de Jíirandrc. 
' \ isa 1 i oi ~n os 01 cn a c res 

l)rimeiro quartcirão.-1, Jost;! ::.rariano de Oi i~ 
veira. Rniol -Irmão, 2í anno:::, C!a1·a l\fnrh1 de 
Almetda Borges, casado, Vizeu. s:l!Je ler e 
escrever, mil oitocentos e oitenta· e trcs. Jn
raqo de mil oitç•centos e setenta c oilo.-2 Jo:I 
CJtum 1\[anoet Pereira, 51 ~umos solleiro.' em
pregado pul.J!ico, \~izeu, idem.' idem, dorig·o 
de ordem S<H.:ra. Uilnvo qu<.:rteiruo. - :J B;:.
ncvcn~,lo Hi~eiro _de V:lsconccl_los,_ .Alto' Gu-

Duc. l\. G.- Di·eve~ noticia . .; ele Vi:.c tt . 
Mais umn vez triumphnrnm a lei c a justira l 

O Egreg- io Tribmwl da Hdaçiio deu nwis 
,. e ::; , , ti Je n:1 , an 1 provl· 

l 11 cn~o no rccnrso interposto d:1 ded :'úo tl o 
D!·· J~i:t. d~ _direito da eom:lrC<l, que, na elei
Çi.tO mnmcrpttl desta Yilkr, lwvhl exelaido 
quatro con~Cl'í'~dores, que lcgnimcn te stl 
:~chavam cleilos, pnra m:mtcr um unieo Ji
J;eral eleito em i " escrntiuio. 

J!on~·a , :J6is, aos illuslrcs 11HlgisLra::los que 
tiSSIUl JUlgam. . · 

De homens. habituados á exccnt~~o da lei 
<na pratica dejuJ~·~~r, não. era de c::{per:n· otüra 

COUS\l. 

·· ~ ,..;\.s autorid_ndcs, quer. judicinria~, quer 
polrcwes, contmu:un <.~qm 1w f,jrma do cos
tume : só não fazem o que não !JOd~m . 

_Doc. ?'. 6 .:\._,Depois que passaram :JS elei
çues de senador e lleputado, nüo se 1':1Jla :-in tio 
e.r~l 11ersegu11;oes :10s conservauorcs, por terem 
two :1 alld'tcia de concorrerem á cleid1o. 

O _me~~~ rio, nosso. nmigo, Antonio· Manoel 
"l !"\ •• . .. • • • " " • 
.I .r ' .... .. . ,. 

a C?rag-em de dr:!chHar perante á mesa que um 
clettor comervador h:1via se retirado da viJ1a 
c n~o Yo_!~1?o em atTd?as as eleições, por amen
t·ns do JU:z muntclpal, 1° suppleute e do 
deleg:.H]o oc policia. fJUC é ~to mesmo tempo 
C?nun:md:mte do IJ<.Ilalhão da gnarda n:,c.ionnl, 
d~zcndo-sc 9ne -<~ssignnrú termo de bem 
Yrvcr c sera proccssndo. 

V:dcm-sc ~1té de ui!os vngos da mulher 
o-:.:: '1 '~ rr • .• ,; 

son::·~ndo intellcclu[llmcnle c que por este 
sollrrmcnto_ entendeu retirur-.sc ela compa,nhia 
de !'CU lll<tl'IClO ! 
• J_ :,.-!S .• :n em JUC, pnra <Wl' va or aos 1tos 
dnquell~ senhor_;,_. tcntmn proporcionat·-Jhc 
c_s n:c10s p:~r<l 1 r a c:o:;sn c:qJ it;~1 c 1.1hi ser 

· ,, c~ . ·r J un;:, 
r~11n j n~ ti~<1 . 

.As :1utoricbdes Jocn('S v:io indo nu fórm ·1 
elo co;;tume e ~ó nGo f<.lzcm l11 tli5, porqne n~~ 
potl~'m . 

It~i ec.mmunic:mdo ü. V. S. o que por ~HJtli 
s~. fur p:,~:;~ando a n::;pcrlo das amca~us, cbc . 
\' IZCU. ::::.8 ~le ~~zcmbro de 188(1,.- H .-(Extr·. 
da • Constltntrrw • d(} 1.J àt: J,·)neiro de 18S:i.) 

Dt1r: . =". 7. - C'o;Teio do dia. - Inf~~ liz 
comarca ! - .A r:om t1 rc:~ de Bragança conlinüa 
:1 ser o tl! e:•tro dos m:dorcs tles<1tinos. sob :1 
p~rlida in ~ ;_tirar;ão ela:; ;;utoril1adcs snbser
Yi e nle~. a? nnpnlso du onda dc'i' nstador:~ , que 
vem à e titn<1 . • • 

9 juiz de direito, Dr . José Ignucio Xavier, 
.. •• \ : . -1.- .· .. • ... • . ••• 

ron-se em :n·tigo :1ssig-I~cl o. niio ~rasln-sc um:t 
linha t!o td<~no gCi·a i c tcnêiJroso. <l pcr:::L'· 
gnr~ao !Jmlal contra os consen•adorcs. 

17' I . l ,,. 1ornve o que pussn-sc em Drnganen. 
0::. algozes opprirnem :~ 5 victimas : coln um 

júiJnamento estupendo de iniquitl<lde, ~o llJCs 
ncg~nn todos os llll~ ios de defesa . . 

O re_speit:wel juiz de })\IZ, Jose Pinheiro, 
C!J-YOlvrilo em utn monstruoso processo de ftd
srdn de .de umu }\.~ta de e lei~ão, r~q uer para 
sua dele::;a cerltd<.~o da <1Ullwntica da elci t~uo 
de Ourem c o juiz de direito !l!'anega! • 

-· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1500- PÃjgina 75 de 128 

494 Scssu.o em 20 ãe Abr·H d~ 1885 

Nüo obstante. es~e docutm~n to exi~tc em 
Br~!!ança, fazeúdo de! I c o .i uiz de direito 
cavallo de batalha Díl jnnta <lPUf::ldorn, para 
diplom:.r o compadre,Fclippe Lima. 

No Bral·anlino le-$e. sob 
clegolr:: 

• FoL dl~mitt.Ido de escrivüo dn col1r.ctorin 
n- ral de;; ta cidade o St·. Antonio P. àe .Jc~m::> . 

• Si formos procnr::r o motiro de tal ue
missão. teremos qne foi unic~m1cnte por ter 
votndo no Sr. Dr. Bezerra~ o p:ü do mesmo 
escrivi.ío. » 

Vej:.l o pulJlico: é n csp:1dn de D:1moc!es 
suspensa sobre a c:1beça de cada conser
vador! 

O t::tl promotor leigo, Tieg:is. miseravel in
~trnrnento ce go do jniz cl1\ dirnito, ncnba de 

Íl .. v. 4 l • l '., :"~(,; t ...... ~ ~ • 
tincto amigo, o tabc!lião mncncourt. 

E' o delator odicnt:)~ que procurn perseguir . . 
-

Inft>liz conwrc;1 a ele Brn~an(~a! Qnc ::itun-
ç5o desg-raçada ! ( D:~ • Constltai!·cio ~ de 15 

• .. .. 1 ' ,~. 

Doc. :x. 8. - Publica-r~·· rmn :- Cirrtra, 
vinle e trcs de I\oYemhro de mil oi lo centos c 
oitent:1 e quatro.-Amigo.-:\. Hl~1 snüdc e dn 
cxc:r..llcntissim<! fnmilla e.! o Cfi.W en desejo. 
Am.igo, en estou tratando dos negocios elei
tnrnes, sobre a eleição, c conheecmos qne o 
amigo tem a :-u:1 crunl}a con~crv:ldur:1, e pre
cisando en àe .pelo menos de auxi!i:1r :1 minh:1 
crcn :n dcsc·o ( nc o :.Hni~G )Cio menos n~o 
ven lla, qunndt) 11:io poss:1 d:1r-mc o seu Y(•lO: 
ao menos deixe de vir~ porqnc. meu cnro 
~1migo~ assim é pl'cciso CJt~e nns olhe para o 
no:-:.-o log: , . , A •• ;-. 

atlenderit este rHen pediuo, danuo en d·J m i
nha pnrte dez mil réis~ si o :nuigo n:in YÍI'. c 
si vir e que vote commig-o tcr:"t vinte mil réis, 
cu o qnu promctVl ctun pro, e:::pcro ser ~cr
vido, com esle men (W\liuu. - Seu :nnigo 
c criado. Mootciro. (l) Heeonheeo ~~ IL'Llnt 
snprn por pmprin tlc Lmr.,·cn ro .:!dolplLo d:• Fn
''ia. (2) o ;,ppellido ~lonteiro ú m:tr~·em :-=t~r 
lenrn de I:.aiu.r; I.r;naci'J .lfontâro. d:i:; qnae:: 
tenho conhecimento e dou fé.-Cinlrn. Hl t1L' 
Jmwiro de lSS:J. Eu, .José B:-~ptistn Lim:-~, Ta
helii~o, que 3 •.!SCI'C\'Í C S\liJSCI'l'YÍ, C <IS:'i!!IIO 
e1:1 publico ·r, l'<lSO. -Em tf'stcmr!.nho' da 
verdade~ o tt,bell iüo, José Ba ;:tista Lima. 

Doc. N. 8 A. --Puhlicn-fórmfl_: --:- Cinlrn, 
\ ' ' ' 1 . 

tos c oitent:1 e qt<:~~ro : - Particnl~11·. -l'n
rentc e nmigo Angnsto : O Dt· . Limf, , l':-:qne
ccndo-se de f<dlar-tc voc:llmente a rcspcit•J do 
qnc te füllo, peuc-tc por nh!U intt~rmedio que 
faças esforço de seguires com totla a lJrevi
dade para a capit:1l nlimJi dc~nüo vot:~t·es cn1 
nenhuma das eleições, nem ch~ liber~~es , neHJ 
de conserv:.tdorcs, visto não voll:res ncllc, c 
mesmo muito clle te serú devedor. 

(1) Collcelor. 
(2) E' dclcg:ulo. 

: Pe~o·tc lambem como amigo que façns isso, 
poi:' pnr~ ti as"i m é rn[tis louv:rvel capricho. 
Terminando, espero ser :1ltendido, assim 
como espuo a tua urgente :·espoHa. para 
cu dizer a cli6: Peço- te t:nnhem que n~o dig<lS . . ~ 

(. • ... ,.. o " • l.. A. • - • ( 

todos de tua ca:m e rcvebc os protestos de 
estima do tr.u parente c <•migo ccrto.-EZI'IJHid "-

is1JO d ·t· .. ; 'l n r n~~;..,. nt·1 
o letlia cl~1 presente e:1rt:~ serem as llroprias 
ele Ezequiel Lisboa da Sfln, das quaes lenho 
con hceimento·c e don fé. Cintra, d,~zeHove de 
Janeiro de mil oitocentos e oitenta e cinco. Et.!. 
José Baptista Lima, t:tl;elli5o quo a. escrevi e 
a.ssi:..mo em puiJlko c raso. ·E em testemunho 
d:1 vordnt!e est:.wa o sig-nnl pubiico. uma 
estampilb:x de duzentos réis devidamente inu
tilisadn, com :1 datn e as:;ignnt.nra do t<dJclli:!o 
.Tos~ Bo )tista Lim~L -Eis cmanto se continha 
em a dita c:-~rta, que me !'oi aprcsentadn p:~ra 
ser· reproduzida por cór1ia legal c authentic~, 
c ú qu:tl me reporto, tendo da me:;rna bem c 

... .. • • 1 • # 

,-. ~ !' 

po:· isso recorro no mcn ~1111igo , p:wa qnc 
Yme. p_elom,;nos n~o venha; tem dez mil reis, 
si n:lo Yi,!r, isto é o CjUC en lhe de~ejo, e espero 
:;cr Si'n'id.:. St·a :1mig·o c eri;ttlo. ; .,aius I:nu:· 
cio "iionteiro.- necon:'te:;o :1 lellra snpra ·' lJOt' 
propri:1 tlt~ Lourenço Arlolplto de Fari~1, c 
:1~si :.n!nlur:• supra tnmbem por prnpria llê 
1:-::lia:-; I;.rnado ~rnnl1~iro. u:ts !Jtt::es tenho co· 
nhcc:imcnto e ,Jon fé. Cintr:t. dezenoYc tl(~.T:l
neiro 'lc mil oiltwcnl•ts 0 oil,;nla e cincn. En, 
José n~,ptist~l Lim:1, taiJ!.!IIião, que escrc<::i e 
3:-:signo em publico~~ r:1:'o. Em tnstemnnho, 
est~wa o signal ptlb!ic:, Lle Vt''rd:tt!:!, nma 
est:1 n1pillw !},~ dm:entr;s r~i::. devidamcnt~ 
inutili:.::,d:t com 3 data e nssign:tlur:t do t:thcl
l~iio José B::~p~i:-ta Limn. Et·n ? . que 5C con-. . " ·, - -· . .. .. 

' t. ' ' .. - .. ' 4. , . 

pnra ser reprodnzid:1 IJúl' copia lc!.!·:d c :n1-
thenticn, e ú qual me n.•po1·to ; ' tendo dll 
me:,ma l1~m c ficlmentr• cxtrahido a presente 
publica r:·•rm:1, qnc depois eunfcri o concertei 
com o original , e por adwl-:1 crn tudo eunfor
rne , snh:-:ercvo c nssigno em pulJiieo _e raso, 
cntre~ando·n ao portadot·, jnnt:nnenlc com 
nqnelle dito orig·in~ll de que dou fé, ncsw 
Villa tle Cintra :~os dt'zcnovc dias uo mez de 

! .Janeiro de mil oitoccnlos e oitenla e· cinco. 
I ~ 
~ (3) E" collcclor ~ 
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Eu; José Baptista Lim3, Tabcllifio (jnc ~ es
crevi, suh:"erevi e ns~igno em publico c raso. 
- Em te:;tenmnho da verd;:de, o Tubeilião, 
Jos~ Baplista Lim.<t. 

Doc. x. 8 c. - Illm. Amigo Sr. Dr. Be-
zn •• - ~ e .. 
1.9 do mez ultimo na qual scienlifiea-ine o 
invento infame dos nosso~ ad \rersarios poli· 
t" 

O Hm àclles era inn~ilisar as clcir.ues em 
tod~ a conHtrc?· para o que empreg-a'rmn os 
me10s necess<mos. 

O Dr. Limn aqui apparecen dcpoig que V. S. 
regressou; roi it Satlt~1rem-novo, onde per
correu os sítios elos eleitores solicitando Yotos. 
ofl'erecendu dinheiro aos nossos ami;.!'os, j;1 
p:~m concol'rerem á eleição em süu favor, jú 
]l<1l'a n~o ::ompnreeet·em. 

·~.~ 1ma ·on creJICÜ~ nn c u~d declaro 1 u 
V. S. nuo ligava imporlaneia :1os amigos, c 
a prova era nüo l~l' V. S. ido áqnella lo
cnlidndc. 

• ' ••• t .. l· < 1·:;,« i.,_ . .!,> ti-
me- conferencia - aceitei : propoz-me pnra 
dividi!· :t vota0ão em favor de sclls tlniigos .. 
seaào ... 

Nada conseguindo disse-me aspcr~unente
pois :unanh~ ! .... 

l>ergnntei-lhc o que tinhao dia do umanh5: 
o dechtrei·lhe rplt! estav., sempre prompto 
para rcuelit' desal'oros de quem quer que 
fosse. Creio qne hoje jú terú V. S. eo:lheci
mcnto do t·esultado óns eleições dest:1 comarcn, 
que é magnífico ; Yencemos ~m toda a c~-. (':' .. .. ' . 
de :Mara p:mim. · 

Sem lll<lis sou de V. S. :n11ig-o criado ou ri
gado. Cintr::t, 5 de Dezembro ele 188.1.- ~tni-

DGc. N . 9. - .4.cta~ r.l<t apttiYlçüo gercel,
Junln. npmnclom do 2° districlo eleito ral dn 
!H'Ovinéi:1 do Par:.), n:t camara m uuicipai da 
ddaclc de 13ragançn, 17 de dei:emlJl'O de !88ft.. 

lllm. Sr.- 'fendo V. S. reunido a maiori<l 
nh:::olnt<l dos votus dos eleitores qnc concorre
ram ús diversas eleições :1pnradas por· est.a 
junta, em sm1s scssue:; de ii::i tio corrente c de 
hoje, a mesma junt::t remette a V. S. a cc~lpia 
anllwntica d:1s duM ~tetas da :.1puração · gurnl 
c!ns reft! l'it.ln:; clei ~:ões, p:.1r:1 !!w :::crvit· de di
ploma, na fümw do nrt. 185, 2° membro, uo 
Der:.reto n. 8:213 de l:J de ngosto ele 1881, 
sendo (jtlc a mesma ctipin deixou de ser assi
g:wd:1 pelo presiden!e, p_elo secretario_ e por 

I a ~ 0 lo\ ' &I 

cia lle n~o :;c haverem conl'ormaüo eom o ven
cido pela mnioria composta dos <lbil ixo assi
gJwdo8, como consta tlns lH'edit•ts actas, ussi
gnad<l~ pot· toda n jnnta. 

Dem GnMde rt V. S.- 111m. Sr. Dr. An
tonio Bezcrr;1 (};1 Hochn ~Tor:•e~, di!.!·no depntndo 
g·cral t'lúito.:....... L f:?.LI'iano Jlatouin Gil ele Souza. 
- .Josr: Antonio P i ii.hr.'ÍI'o . -A-nlo!ÚD Sez:erÜLIIO 
ü:pt·s cl!' Queiroz. - Jotio Autoniv do .~ Santos 
p,:!;ueiredu.- ~lJauoel lÜt Fonseca Pel'eua. -
Vicantc Anaslacio da Penha. -José Balbino 
Tm;aJ·cs. 

· Acta da opw·~Xçüo geml das cli"'ersas elci
çôe;.: çlo se_r,wulo dist}·icto eleitorat da, p1·fJ
UL1cia d.J fJant, pm·a deptttado á assem,bzea 
geral.- Aos quinze dias do mez de Dezern
bro ào an~o do nasc_ime~llo de Nosso. Senhor 

, ' 
~ 

qu~ttro: ás onze hor~1s d:t manhã, na casa da 
camara municil)al da cid:.tde de Bragança, séàt3 
do serrundo districLo eleitoral desta ro\'inciu 
do GL'i1o-l:'arã, onde compnreeeu o Dr . .José 
Ignucio de Albuquerque X.avie.._, juiz de di
reito (1\l eomnrc<:~ de llrag:mça, presidente da 
.i un t<~ ~1puwdora uas elei~ües procedidas no 
mesmo di:Stricto, com os jnizes de pnz presi
dentes das mesas das assembléas eleitornes 
dns parochias de :L'ossa Senhor:1 da Piedade de 
Irituin, Antonio Corr~a da Fonseca de Nossa 
Senhora de Na:wreth da Vigitl, La;miano An
tonio Gil de Souza, da No.:;sa Senhor:1 do E.o-
s:u·w ~ r~·g·an:;a, .: n .... onw ev·enano ... opes 
de Que1roz. de Nossa ~enhora de Nnareth da 
Vizeu, .Jusé Balbino ·.cavm'es, de .Nossa Senhora 

r. , , . . • . . 

nhÕir~, do São. Mignel de' Ciri:trn,- Manoel da 
Fon5eca Pereit·a, de Nossa Senhora do Soccorro 
de Salinas João Antonio dos S:1nlos do Fi-
~meircdo, e de Nossa Senhora do Hosa!'io de 
Coii~H·es, Vicente .:\.n::tstacio da Penh:1, ai! i pelo 
mesmo p1·esiúcntc foi declnr::tdo que i:1 dar 
começo aos tr:lb:llhos üa :1pur:1<_;Üo g·eral tl<ts 
<mtltenLicas das netas dns eldcões proc:cdidas 
neste districto eleitoral, no dia primeiro do 
corrente mez, p~tra um. deputado it nssembléa 
geral legisluLivn. Em· seguida nomeou a mim 
juiz de paz, abaixo assignado, p:ll':l ~ervi r de 
sccrelnt·io, cveriflcando que se :Jellavam in-
tt1etas as ac~:~s ap1·c~en a ::~::;, ec urou que :a 
proceder á apurnção pm·cial de cada uma 
dollas, começando pela da po.rocllia de Nossa 

lo ~ . \ • '\ • H 

• ... ... .. o .t ~ 

o ::cgninle result<1do : - Ur. J .. utonio Bo
zer:·a ela llol:ha .Mor:~cs , :Jt.lvog-tldo, residente 
IW vilia i1u Sonrt•, sessenta c sete ( Gi) votos 
e Dt·. Fcli~~e José de Linw, ndvogado, re
sidente na cnpital, sc~senk1 e quatro ( (i4,) 
VOlt):'. Depois a d:l parot lila cll! Nossa Senhora 
dtl 1:\azar~t!l de 'tizeu, que deu c5te resultado: 
-DI'. Fclippc José de Linw, all\rogndo, 
residente na C[lpit:d, deies1!!e (li) voto::, o 
J)r. Antonio BezCl'l'a da Uocha :Moraes, ~tÜ· 
vog:tdo, residcl~lc na vil!a de SoUI'e, treze 
( i:J) votos. A ua puroclti:t uc Nossa Senhorn 
do Nawreth da Vig-ia detl e:'te rcmltndo : 
- Dr. .Antonio Bezerra da Bocha Mor:.ws, 
nd\rog·:1do. residente 11:1 vi !la de SOU!'C. cento c 
doas (102) vot('s, c Dontor Felippc ·.rost! do . . ., .... · . .. . . 

'"'c. '='' ' ... c. c. ' 

e cinco ( !J~) votos. A tia paro c llin de Nossa 
Sci1hora do Hosal'io de Collnre.:; deu este re
snltndo :- Dr. Antonio Bezerra da Hocha 
Mor:tcs, acho~~~ elo, residente na vill<l de Som·c, 
treze ( 1:3) votos, e Dr. Felippc José de Limn, 
:tdvogado, re$idento na capital, nove ( 9) 
votos. A d:1 p:trochia de S. Caet:mo de Odi
vcllas deu o si~guinte resull::tdo :- Dr. Fc.
lippo José de LinHt, advüg·ado, residente na 
c~tpilal. triut.a c oito ( :JS) vetes, e Dr. An-

. tonio llezcrrn da Hoclwl\Ioraes, advo~ado, re
sidente na villa de Soure, vinte_ c dous (22) 
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voto~. A da p:wochia de Noss3 Senhora da \·i- ·!':eis, e que ~ deliberaç~o fosse tomnda pela 
ctoria de Mar<lpanim deu o seg-:uint'& resnl- maioria . da mesa, que é :; compe~cntc lJ:tra 
t~1do:- Dr. Antonio Bezcrr<1 da nocha resoiYcrsi :tlgum dos c::mdidDtosrcuniu maio
:Mor~~~=s, advogado. residente na vílla deSonre, ri<l do ci!<ldo paragT~lpho terceiro. c sú depois 
quarenta e sete ( !.J,i) votos, c Dr. Felippe que :1junt:: verifique esta circumst:mda é qne 

~ • t (t• , • • •• • '. t • • • • • 

quarenta e s'etc (~7) votos. A da p;u·o
. ehia de S. ::\liguei de Cintra deu este re

sull!ldo:- DI'. Antonio llezerra da lloclw1!o-
raes, n vogat o, rest· ente nn n a e :soure, 
sctenln c cinco (7:l) votos, e DI'. F'clippe 
Jo5é de Limn, advog:1do, residente na ca
pital, trínta e dou~ . ( 32) votos .. A da pa
rochia ele S:mtnrém :\oYo de.u este resultado: 
- Dr. Antonio Bezertú dn Rocha ~íoae:;. ad
vogado, residente na villa de Sourc, vinto 
e dons ( 22) votos, c Dr. Fel ippe José de 
Lim:1~ ad\·ogado, residente na eapitnl, onze 
( 11) voto~ A d:1 p:1t'n.chi~1 d.; :Xossa .s~: 

Jos0 de Lima. auvo~ado, · residente na ci, .. 
1)ital, quatro ·(!.~<) voto::.. A da pami:hia de 
Nossa ~~nhora da Piedade de Iritu:a, deLt o 
sel4umte resa tauo : - I'. , c 1pp~ . os'~ e 
Linw, ad,·og:nc1o, residente na capital, trint:t 
e cinco (:35) votos, e Dr . Antonio n,~zerra úa 
Roclw 3Jortles, advogado. residente na vi !la 
de SoUt·e. dezeseis (lü) votos . .:\ junla. sob 
proposta do nwsnrio Lnuriano .Antonio Gil de 
Souz:1, ddibe!'Ou que não se tom:1sse conheci
mento d:1 actn da. parochia de Xossa Senncw~' 
de Naznreth de Qn::~tipurú, por se a~.;b:u· visi
velmente emendad:J, 0 scmt recLilicaç~o, o 

, I! ::. ::. :s a a .. 
Dt·s. Felippe José de Lima e Antonio Be:wrr:1 
d:.t Rocha Morae.~, e princip<dmente por n~o 
:e achar ::n.1tl1entic:ld::l pelo e~criyi\o de paz , . . • .. ~ 
t<lbellião. Pelo e:tndid:Jto Dr. Felippc Ju~é de tlwmbro:; da jant:1, excepto o secrctm·io, foi 
Lima foi requerido ao presiclenlc d~1 jurtta fciin igual impug-na~;i'io . .r:: nad:J mai:; h:·,. 
que, de nccur·do com o :.1t'tigo ecnto e ~es- vendo a Lral<lr. eucar·on-sc 3 reunii:ío da juntn 
senta e seis, paragr:1pho primeiro, tlo rr.g-ultl- e lavrou-se ~1 ptcsente :1ct:~, que ser:i aii· 
mcnlo de treze de Agosto tl1! rml oitocentos e signada pelo .i niz tle uire!tu, 11rc~itlente da 
oitent~l c um, fosse rcqui~it:Hitt cópi:l au.- junta c me;;;nrios.- .Eu, ,.\ntonio Col'l't•a dn 
thentic:J ela aeta un c!eíç:io de Qn[1típurú c Fonsel:n. ~ec:rctario. qu(~ ('St:rcvi.- .io.~ú l!fna.
fo:Jse adiadn :1 :tpUr:l;~5o des:':t c•l<.'i~t:0 e (bs de cio t!e .:11/llfiJIIf'l 'tJlW Xm;ie1·, pt'l'sidcntc.- .An
que falt~:nnn r,s anlhenticas, vi~tn uiin a(;!l~u·- t~;11io Corrêtt ela Pon:•ec.:,.- Lrmriailo lüí.lo:.-.io 
se ::linda findo o pr:1zo de vinte dias. c sendo Gil de Soll~!t .. - .:-!Hlo:!io Scve1·irrna Lope.~ dr! 
defet'ido sell ret}lterimcnto pdo ,Íili7. pre~i- Qllr!il'o::.- José 1JI1!1Jit:n 'J'ava ·r.~s.- .h sé An
dante da junta. desig-noLt o t!i:1 dezcsete do tonio Piuhr!i1·o.- .llanrd ll~t. F()}tSf'C:r Pn·rim. 
corrente, :.is onze hora:; da manll:í. par~ neste - .!últO Antonio do.<: S11nlos Fi,tJUeh·ello.- Yi~ 
me:-:m:) Jogar pr·oseguir-:-:c lW ;1pur:w:io t1:1s ce:!le .:lnastacio d:< Penlta.- Act:1 da continnn
;lclas que faltnratJt c forem remettiu:1~. e ~-ao e eonclnsiio da npUI'l"l!;:io das divt::l'~as eld
somlllar-sc os votos meudonílllns uas t.li!ic- t;ues dD segundo disu·icto clcitor:d da pro-

• ) • l · ~ · • • ).. ..- •. • • • '9 • • • • • 

< J < 

t.onio Jkzerrn ll:t J:ocha ~Io:·aí!:- foi recrneritlo Gcr~ll Leg-isla tív:1.- Aos dezesetc dia:-; do rncz 
no presidente o d1•1Twis membros da junta de dezembro d0 nnn0 do nascirnen!o ele Nosso 
que, tendo reunido m:liorb de voio~, nos Snuhor Jesus Chri~to de mil oitn eento:; e oi
termos do :n·tigo cenin e sct,·r.L:l e oito do ci- tenta 1J <jn.::tro, iÍ~ onze J:or:1s .<h: rn:mhli, nn 
l:tuo deercto. :i \·istn da ttpnt·::c;i'to dos voto:; !':d:' da e:nnara rnnnicipal da c:id :Hle dt: Drn
meneionndo:-: nas :mthcntica:; r eecidà:1::;, 11 1iall- g-:mr;a, süde do :-:tl.:rrwdo disl.rieto cieit•)nli 
do da raenlt.l:1dc que lhe d:í n arti~o cento t~ d~:~t:: provinei:1, onde c:·omp:lr•.!Ci~ü o Dt. Jo!'é 
sc:;s.)n t:1 e uu1, · eom lJi n:~tlo e o m o arl;i:go Ct! tll.o jl ; .. !'11~Jcio du A I lmq l.l•:rq n e X a vi c r. juiz t! e di
~~ set~ntn e sete do mbm!l d'!cretil, repl\l~l.'n- r.cito d:1 com:•rca, prc . .;id.c•.nl e t1;l.Jnnta :q;nrn
~a\';1 contra ~ :Hiillnwnto do::: tr:dJidlws da J u;~ r:l d:;s c!eiçues procedi.das nesre ~1i s t.r i clo 
JUlltit, por n:1o se (J:lr a hypntlw~c tlo p:H·a- I ele:tnr::J, par;~ deput:.1do a .As~etnblea Ger:tl 
grapl.1v terceiro uo artigo cento c~ Dsc~~entn e Lcgi::-l<ttiva, c os p!·csidentts das mcs\IS cld· 
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toraes Antonio Correia da Fonseca, da pa
rochia de Nossa Senhora da Piedade de I ri
tuia, Lauriano Antonio Gil de Souzn. da 
parochi:1 de Nossa Senhora de Nazareth da 
Vigia, Antonio Severiano Lopes Queiroz, d:1 
parochia de Nossa Senhora dó Hosario de , . ., . 

' seguinte J'3Sultado, que foi logo pul.llicado por 
mim, secretario, que é o seguinte:- DI'. fe
lippe José de Lima, advogado, residente n:l 
capital. quatro centos e doze (4L2) votos; 
Dr. Antonio Bezerra da Rocha :\Ioraes, 3d vo
gado, residente em Soure, ti·ezcntos e no\·en t3 
e seis (:J96) votos; Dr Antonio Bezerra dn 
llocha Mór~1s, advog-ado, reside11te em Soure, 
treze (1:3) votos. 'fendo-se verificndo have
rem concorrido,; eleiçrto oito centos e vinte 
um eleitores e que a maioria ubsoluta dos 
votos recahiu no cidaduo Dr. FelippeJosé 
de Lima, advogado, residente na Cllpitul, foi 
declamdo o referido cidad5o eleito deputado 
a Assembléa Geral Legislativ:1, a quem se ex
pediu ,;-diploma. Dur:mLe os tt·ab:.Ihos da 

ta~õe~ dirigidas no presidente e demais mem
bros d:1 junta apuradora, sendo ·Uma do 
cidadão José Henriqut Xavier de Souza e 
outra do ~~:mdidato votado, Dr. Antonio Be
zerr:J da Rocha :Moraes, ambas relativas ií 
falsificação da acta da eleição da parochia de 
Ourem. A primeira era concebida nos se
guintes termos : ~ O abaixo assignado, eleitor 
da parobia de Ourem, acabando de verificar, 
pela leitura, feita nesl<! junta, d~ acta da elçi
ção =para deput:tdo geral, proced1àana sua dtta 

v. Il.-63 -

--

paroehia, no dia primeiro do corrente, que 
essa acta não é a que foi lavrada na mesa elei
tor[ll, perante a qual elle votou e que foi por 
elle assignnd::~, bem como por outros eleitores 
da parcialidade politica contraria á da totali
dade da mesma mesa, pois nessa ~cta o nu-

, . ec como ú 1 os pe o 
cnndidato doutor Antonio Bezerra da Rocha 
Moraes era de vinte e o dos obtidos pelo can

. nto Dr. Felippe Jo~é de Lima era do vinte 
e um, como é publico e notorio na villa de 
Ourem, sendo que um dos votos obtidos pelo 
mesmo Dr. Lima foi do eleitor da pnrochia de 
lrituia, Matheus André de Lima, que foi 
transferido p::ll'a a parochia de Ourem, na re
vis5o eleitoral de -seLemhro ultimo, e, por
tanto, não podia vot8r nesta parochia 11a elei
çflo de pt·imeiro do corrente, na qual a eha
.mada dos eleitores não podia ser fl'it3 senfío 

ela lista Jarcial do alist<~menlo eleitoral d 
mrl oito centos e oitenta e tres, como votou 
sem ter sido cbam~do pela referida listn, pelo 
que o eleitor L~dislau Benevenuto dn Silva 

~ ~ ~~ 

eleitoral, vem representar contra a apuração 
dos votos mencionndos para o candidato 
Dt·. Feli e .J~· d Li 
de sei' lida ; e na fót·ma do artigo cento e 
sessenta e um, combinado com o artigo cento 
e setenta e sete do decreto _ numero oito mil 
duzentos e treze de treze de ngosto de mi! 
oito centos e oitenta e um, requer que seja 
esta ret)l·eseutat5o ton1<1da pela juntn <lpur:t
dora na devida considerneão e mencionada na 
:tela da apuração, protestando o abaixo as
signado prov::ir }JeranLe o poder verific:1dor. li 

(seguium-se a daLa e a assinagtura, reconhe-
CI a por a e tao. e o pre-:;1 ente a .JUnta 
foi declarado não pode1· tomar conhecimento 
d.a r~fer~da rep_resenta~ão: .Por não tCI: o s~u 

o l -elegive . A outra repr·esent:1çuo er<l conce-
bida nos seguintes termos : « Sendo publico 
e notorio nesta cidade, como na capit:1l da pro
víncia e na villa de Ourem, que na eleição 
p:~ra deputado geral, feita na casa da camara 
municipal da mesma vil la .de Ou rem, no dia 
primeiro do corrente, o candidato Felippe 
José de J..ima obteve apenas vinte um votos 
e o abaixo assignado vinte votos. representtt 
a esta junta contra n apurilção dos votos men
cionados na <lCta da cleiç~o dn parochia de 
Ourem para o dito Dr. Felippe .Tos~ de Lima, 
visto ser fals:1 toda e qualque1· votação que 
ni:io seja aquella e constar já nesta cidade 
que o mesmo candidato esteve naquella villa 
cinco dias ú espera de uma nova acta que lhe ' . . . 
de ver na mencionada acta, só .:~gora npre
sent:lda, nfio obstante se achar· nesta cidade 
o juiz de paz que presidiu á referida eleição. 
Unnnime como foi a me~a eleitornl de Ou
rem. composta de cidadãos da parcialidade 
politica · do meu eompetidor, Dr. Felippe 
José de Lima, é facil de crer-se na falsidade 
da acta que n junta acaba de ouvir ler. 
E na fórma do artigo cento e sessenta e um, 
co·moinado com o artigo cento e setenta e 
sete do regulamento numero mil duzentos e 
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treze de treze de ngosto de mil oito centos e 
oitenta e um, faço esta reprcsentaç:io, p~ra ser 

-- tomada na consideração que á Junta ·nlerecer, 
e depois mencionada na acta da apuração, 
de conformidade com os dtados artigos. (Se
rrniam-se a data e t~ssirrnatm~ . Pelo Dr. ·uiz 
de direito, presi ente a Jnnta, 01 ec arado 
que n5o podia submetter :1 ;1precinç~o da 
Il!..esma j_9-nta a ma teria da r~pre:;entação_, p~r 

•• ~ 1.. 

çües li!uit;ldas pelo artigo cento e setenta e 
sete, i nvocndo na repre~cntnçii.o, cujn intcl
ligencia foi fixada pelo decreto numero oito 
mil trezentos e oito, de dezescte de Novem
bro de mil oito tentos c oitenta e um; atten
dendo, porüm, ú parte fin,,l da mesma re
preseuta~3o. Fin::llmcnte, na OCC<lsi5oda apu
raçiio, <l m[tÍOI'ia d:1 junta apuradora apre
sentou a (~ech~.raç:io es~cripta, qne ~ adian t.~ se 

redocção c.apciosa e arbitraria. A maioria da 
junta declara tambem que deixou de ):Ommar 
e apurar " os votos mencionados nas capins das 
netas das eleições procedidas nas parochias 
do Divino E:'pirito ~anto de üurem e de São· 
l\Jiguel do Gu:Hná _sendo :1 ::1 ur~wão dessas 
e e11.;oes e a f1·eguezia de Irituia ft~ita somente 
pelo juiz de direito presidente. Os motivos 
qu~ ~ve ajunta para não ap~1rar:_ os votos das 

~ ' ~ 

seg-uem: f'riml'iro, porque n copia trnzii!a da 
parochi<1 de Ourem pelo candidato di·. Felip
pc José de Limn, copia d11 acta da eleieão 
nest.:1 dita p:lrochia procedida, apre:'enta úm 
resultado d íiTerente daquelle que eircctiva
mente houve na apura~~o feita pela me~a da 
assembléa eleitoral dtt me::ma pnrochi;l, onde 
o mencionado c:mtlid:ito Dr. Limn só obteve 
vinte e nm ('21) voto:>-, e o candidato Dr. An-

'. • . 9 • 

Anionin GT! de Souza, Antonio Severiano los, o que é publico e notorio, c foi confinnado 
Lopes de Qu!':;iroz, José Antonio Pinheiro, pelo cidall5o Joso:! Henl'ique Xavier de Souza,. 
Jo5o Antonio dos Santos Figueiredo, Manoel eleitor de Ourem, em uma repi·esenta 5o ue 

3 ·on.sec:1 ererr~1, ' Icen c ~nas ac1o ~ o prcsr en.o a Jun ~l nao qm.z su metter ao 
Penha e .Tosé Balbino Tavnrcs. Nijo tendo o ~onhccimento desta, como n5o quiz subrnetter 
Dr. juiz doJ direito, presidente dn ju~ta nr~_u- ú di~c~u~são a represent:l(~~o apresent:~d~t pelo 

)o ... .. . • ~ • ,. 

' , I • ... ' ..., l ...... 

tomnd:~s pola m:lioria da mc:-:ma junta, e n5.o I falsidade. Segunuo, pot·que. qu::mto {I elt:içüo 
querendo 111<11Hlar J~1Yrar ::. 9cta respectiva de 

1 
~e São ~~iguel do Gnumfl, a c~~ia das_aetas da 

~ccordo ('(•m o vencJdo, pratrc:1ndo o que prn- mstall<lÇ~to d~1 mest• e d:t eleiç<Io. assrm como 
ticou na reunião do dia CJUinze do col'rente~ das a:;signaluras dos eleitores n::ío Yeio sub
decloiamos qu•:! - sommados pela junta os scripta pelo secretario da mesa da assernbléa 
YOtos mencionados nas ~uthenticns d~1s elei- eleitornl, nem devid:m1ente authenticada, na 
ções procedidns no dia primeiro deste mesa: o 1 Cürma do art. 1.51 do precitado decrc~o, pelo 
mez, nas J1nrochins de Br:1g-:.Jnçn, V1zcu, Vigin, ·que a maioria da junta entrou em duvida so-
Collt~res, S5o Caetano d'Odivellas, ~Inrapnnim, bre sna aull1enticiàade. • Coocluidos os trtl-

intr:t s· . T ' - ~ • <:: • -1 1 11 c: • - · 
-verific:.~do pela junta apuradora José Teixeiril da Silva Bittencourt, pai'a re
guinte: - Dr. Antonio Bezerra da H.oclw gistrar as du~s actas da aptunçiio geral efie
~Iora.es ~ advogado, residente na vil!a de ctuada, d11s qu~1es serfio ex.trahidas as cópias 

, n -~ i n • v o os, e 1 o n ar • · ::> o regu amen o e 
Dr. Felippe Jo~é de Lima, advog:1do, I'Csidentc de Agosto de 1881.-Eu, Antonio Corrêa da 
na capit:"d, trezentos e dezesete \'Otos. Assim, Fonseca~ secrt·t~•rio, lê.wrei n presente aeta, 
pela apnrnç~o geral feita, verificou ta miJem n que Yai a:-sigrwda pelo vresit.lentc e mais 
junta <lpuradora ter o candidato dontôr An- membros da junta, e pelos eleitores que qui
tonio Bezerra da Rocha l\Ioraes, advogado, r e· zerem.- .José r_,,nacio de J\lbtlfJW'>'fJile Xa'Oie>·, 
sídente JHI villa de Soure, reunidn :1 m:dcl'in presidente.-.4utouio Col'rtJa ri,(l, Fon.~eca.
dos Yotns dos eleitores aue COllCOJ'tCn:rm {I elei- Lnuriano .:h tonto Gil df! Son:;ll,.-Estacio .José 
ção, calculada na fôrma do artigo cento \! PicaH!:o.- Josl] .:lutonio Pinheiro.- ..:.lntonio 
setent:~ c oito do decreto numero oito mil du- Sevr•l'iflno Lop''·" de Qaeiro::.- .João .:iutonio 
zentos e trc.?.L', de treze de :1go::to de mil oito dos S11ntos Fi!Jlwredo.- Jltmoel da Fo11.çeca 
centos ~~ oitenta e um, e por is::o cnmiderou Perf'im.- Vicr.ult! .. tinastacio d:t Penha.-.f(lsé 
eleito deputndo :í :1s~embléa g-crnl legi~lntivn, Balúiuo Tamre.~.-Aw·l'liano R.odri!Jllt!S Coelho, 
peJo seguntlo districto eleitoral desta pro\'incin elcitl)r.-./osc Pedro Nonato. eleitor.- Jlanoel 
do Gratn-Par:í, o mcsrno candidato d1·. An- J{i,-mull da Lu::, eleitor.-Jouo Claro do Rosa
tonio Bezerrn dn Rocha 1\Iornes, a quem vai rio.- Amaro de Bl'ito e Silva..-.fesuino da 
:l junt:1 :tpur~1dora expedir o diploma respe- Sil1.:a Coelho.- .Jo(i.o Servulo Pereira.-.Joa-. . .. 

, :, • <> 1 ' e-
ereto. ~\s~im votou e deliberou a junta apu
r:.tdorr.; rn<Js o dr. juiz de direito, seu 

· presidente, op]loz-sc a sua deliberaçflo, man
dou o secretario sommar os Yotos de act~1s 
que pela sobredita juntn não foram apurados, Assim se continhn c declarava nas duas 
pelas razões que adiante se seguem, e por fim act<:s, que para aqui hem e fielmente foram 
redigiu a acta e n~o quiz m:md:tr mencionar m~mdudas transcrever dos proprios origin:tes9 
q que se · p:.tssou por pnrte desta moiori.:t, pel:1 junta apuradorn, com os quaes esta an
us~mdo até da expressão- Expediu-se diplo-, thentica foi conferida e concertada pelo t3bel
ma ao candidato dr. Felippe José de Lirria. Wio publico deste t~rmo, ·José Teixeira da 
Nüo somos solidarios, nem approvamos essa Silva llitteucourt, na sala da:cam:.tra munici-. :. 
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pal da cidade de Brsgança; aos 17 dias do 
mez de dezembro de f884. 

Conferida e concertada por mim tabellião, 
na presença d:1 junta apuradora.- Bragança, 
:1.7 de Dezembro de i88L 

< • ' 

José Teixeir<L da Silva Bittencourt.-LflUI'Ütno 
Antonio Gil de Souza.- José Anttmio Pinhei
ro.-Antonio Saveriano Lo es de Ou.eiJ·o::. 
-.João .Antonio dos Santos Fiqueiredo.- ll'Ia
noel da Fonseca Pereira.- V'icente Anastacio 
da Penha.-Jose Balbino 1'avares. 

noc. K. 9 .A.-Trittm,phou a mo1·alidade. 
-Sob e!'tn epigraphe, o org~o conservador de 
3 do t.:orrcnte. escreveu quanto jnlgou neces
sario pt~rn demonstrar a innocencia do seu· 
prestimoso amigo Léon Titan, de quem hon
te~ nos occupámos, relativamente aos sP.us 

4. :s, ' ~ ' 
está tall1ado para os planos assentados pelos 
homens du o1·dem. 

Como já o dissemos, este enviado da gente 
conservador:1 á comarca de S. 1\lig-uel, com a 
especial missüo de ~rranj:1r falsiOcações na 
eleiç5o procedida em Ou rem. e na qual o nosso 
illustre amigo Dr. Felippe Lima suplantou o 
seu competidor, Antonio ·ne1.erra, não poupou 
esforços, nem escolheu meios para chegar 

Acercado dos eleitores conservadores, que 
arrebanhou em Ourem, deu alli começo a uma 
celeure ·ustifica 5o erante a delerracia de 
po Icw. 

Depois de haver, com ameaças e tropelias, 
plantado a anarchia nos animos dos seus auxi
liares, no q_ue foi·effi.cazmente auxiliado pelo 
chefe da parcialidctde consel"vadora, .i.lfarcotino 
Surano, em c;1sa de quem se ho~pedara, e até, 
pelo que consta, aconselhando ::i revolta con
tra :1s autoridades constituídas da localidade, 
tentou roubar o livro das actas da eleição d<t 
casa d<l c:tmara, que procurou nrrombar, do 
mesmo modo que fez :i casa da collectorin, 
conforme fôra denunciado ::i re:-pectiva autori
dade, 
........................................... 
............................. •· .............. . 

Este facto está provado com o inque1·ito pro
cedido pela autoridade competente, em vista 
n que1X<1 o po re ve o, que, consegurn o 

desetltbaraçnr-se do seu algoz, foi declarar 
quanto soffrera e . os tenebrosos fins do sedi
cioso Titan. 

Aindn n5o satisfeito com todos esses a.tten
tados, 'l'itan, que, segundo é voz publien em 
Ourem, tinha disposto a. revolta, foi no dia 30 
do mez findo á casa. da camara,onde se achava 
o delegado de 09licia procedendo a inqueritos, 
e, :tpro'\reitando-se da occasião, subtrahiu os 
autos que se achavam em_ .. poder qo escrivão 
!loura, -depois de l1aver injuriado· o delegado 

·de policia e o r~~pectivo subdelegado, e deitou 
a correr, mettendo-se na· casa ·do porturruez 
Domingos Leite, onde foi preso em· flllgrante e 
conduzido á prisão, .por ordem do dele"cido 
que procedeu ao inquerito e fez lavrar o 0 ter: 
mo -- · · 

De instincto revolucionaria e sann·uinario 
Léon ~itan prorompeu em ameaça.~ contrà 

as .au~ondades, chamando o povo it re\·oita, e 
J n os cnpangas que Ja 1111 a 

armado. 
A pres~nça da força publica c n prudencia 

das :mtondades, conseguiram eyilar o derra
mamento de sangue, que Titan pedi:. como 
indispensavel :.os seus fins. ' 

Hontem já dissemos o que ·aconselhara a 
sua remess;;l para a enpitai. · 

Dn e~posição que vimos de fazer remlta que 
o 7n·esttmoso amigo dos consei·v:ulores, Léon . . . 

' o " -ci<J I em Oul'em e posto á disposição da res-
llectiva autoridade j Lldici<1ria, \-e i o :1penas ao 
Sr. Dr. chere de. Jolicia ar· f· · -
hera cadGn da capital, visto as f]as villas de 

Ou rem ~ ~· :Miguel n5o offerccerem sPgunmça 
e o ~ediCiO~? procur:.n· todos os meios pm;a 

, • :1 . , Ja 
procurnndo sublevar os seus ~ts~ulnriados e o 
povo para tirnram-n'o da cadêa . 

Nestas condições nada mais podin f:.1zer o 
Sr. Dr. Polma do que m:.mdal-o par:~ S. José. 

Em fnce d:.1 lei, n~o podia S. ~. conceder
lh~ n fiança P.reten.dida pelos seus patrões, 
po1s que esta so podw conceder a autoridade 
que o prendera · 

l\las os ho_~ens da ordr'm, n:io contentes 
. . . 

ma, consentindo que Titan fosse perante o 
Tribunnl d:.t nelação, antes de entrar para a 
cadên, o condemnam lor ue, escravo da lei 
nao annUiu 3 wnça. 

. E, si attendermos que Titan, preso em fla
grante po1· desobediencia, incürrern no crime 
inanançavel de sediçiio, que terin Jeyado a 
ffeito, si não fosse com tempo transferido para 
a C;lpital, como admitLir a possibilidade da 
fiança? 

Ainda qu:~ndo se désse a l! ypotllese. que 
se niio deu, de vir o preso á disposiç5o do Dr. 
chefe de polki:l. n:io podia S. S. conceder
lhe a fi:~nçn, sem que procedessP .ús formalida
des e dili~encias presc1'ipt:~s ~·r lei, tanto 
mais quando Titnn, além do crime de desobe
diencia e de injurias, era envolvido 110 de se
dic~o. que, co:no já o dissemos, é inafiança
vel. 

Mas Titan, . pelo facto de ser espoleta dos 
conserva ores, ev1a gozar as tmmw1:t a es 
que os seus. pá tronos entendiam c:1ber-lhe; 
dahi os insultos grosseiros e as tric:1s inde- . 
centes com que atncam o illustre Sr. Dr. 
Palma, que, a nosso ver, foi para com os que 
o insultam e calumniam de uma benignidade 
invejavel. 

Titan está autorizado a conti!lum· nos seus 
feitos, porque o Tribunal da Relaç~o, sem 
ouvir as autoridades nem sujeilnr-sé ~s for
mn-lidades da lei, assim· o entendeu; mas 
perante a opinião· publica, elle não p~ssa de 
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um réo e instrumento perigoso, cuja impuni
dade póde trazer consequencias mais f}lnestas. 

-A Constituici!o, pois, em vez de dizer que 
triumphou a "moralidade, deveria ter prefe
ri.do. :1 dednraç;."io de que triumpharam o ar-

Já vai lo~rro este"~rtigo, e-~por isso reserva
mos outra~ ~onsideraçües para amanhã • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • .. ·-... •·" ......•. 
noc. ~. 9 B.-Qullnto ao ca~o ílgurado e 

contaclo pelo contemporaneo sob1'e a eleiç5o de 
Conde, purn ph:mlasia, apresentamos a eleição 
de Ourem, onde ê publico e noto rio baYer o 
candidato liben1l transformado um empate em 
dobro da sua votaçiio, não reSJ)eitando siquer 
o yoto do llsc:1l de seu competidor! 

O processo é facil : 

' ~, ' . ~ ' 
f8z-se um<l eleiç:.ío com :1 m:lior publicidnde e 
reg-ularid<lde; f:1z-se dest~pparecer o edital 
e a~as~d ham em bôa g-uarda 05 livros. 

Chega em Ourem o ... candid:llo, a !li se demo
ra cinco dias, só precisa refner a Dcta da 
eleiçuo, que ninguem viu mais. nem aquelle:; 
a quem n lei manda que a mesa remetta. 
Tudo fica nrrumado. A actn da insl:allaçi:ío da 
rnesa não precisa ser tocada, Gea tambem in-

~ • r • • :-. .. 
~~ .... 

tores de Ourem da revisão de i883 e uma de 
eleitor de Irituia, neste anno transferido p:Ha 
Ourem. 

_ne importa que essas i9 assignvturns se
jam de eleitores conserYadores, que vota
ram no seu competidor? . 

Era preciso ganh:~r e n~o dispnnhn de meios 
·le~aes·; encontrou testas de ferro :i sua dispo
çãõ ; já havia, de pi.lssagem por S. Mig-uel, 
a.rrancudo um e ao appel!ido do seu com[le
tidoi', foi além, arrancou-lhe desenove YOtos 
e acr,rescentou-os a si, nüo dispensundo nem 
o voto do liscal contrnrio. nem o do eleitO!', 
que n~o pouia vot~tr 1 Foi uma escamote~u:5u 
de 19 voto:; ,Que niio lhe pel'tt:nci:. m ; mas 
que importn isso a quem não mede os meios~ 

Consummon-se a mnis ous:111n fulsi11ca~~:in 
eleitor~l que é possi\'el imaginar! No dill 1.5~ 
marcado para <1 apuração, as authen Uc:1s de 
Ourem e d.e S. ?t!ig·uel ni1o estiveram . resen-
es: era prec1so s~ Jer o que drzwm as outras. 

Sob pretexto fulil o cnndid:~lo requer um 
adiamentosinho depois de apuradas todas as 
authentic:~s prcsentes,e o presidente da junta 
:.~s:::im o ordena infringindo a express:1 dis
posiçüo da lei. Ficam os mesarios ii espera, 
dur~ante dons longos dias, até que a 17 ultima-
ram a farça 1 · 
~ão acha a Provincin esta sntte mais pi

~ante do que :1 eleição de Conde~ 
Eleiçao do 2'' rlistricto.- Depois::da nossa 

formal interpellaç5o aos alliadQs Libe-rf!l e 

me q ~e~ ha de fica!· descarnado per:mte o 
pai;. ·com todas as r;ircumslancias que o cer
cam e o t rn:1m evidente e irrecu~vel. 

Podem descompor-nos á vontade que não 
nrrepiarcmos do compromisso de apresentar á 
irrisiio publica do puiz o f~tlsific:1dor :md:.1z da 
eleicão de Ourem. 

Njo lograrü, estnmos certos, o fructo de 
liio nefando crime, do roubo audn do voto do 
eleitor paracnse. 

(Da Constituição de 30 de dezembro). 
noc. N. :lO. - Extlmínenos a Provinciet 

' <>. • • 
Procura o contemporaneo corng1r o qu.e 

dissemos em artigo precedente,quanto as eleJ-
- . - ~o fio·,,· ·~ • -

eedimento do partido Jibernl. nnquelle foi em 
represalia do que fez o p:1rt1do cons~rvador 
em Soure. · . . 

E realmente. outra cous.:~ nã~ s~ podw m
ferir do que escreveu a _Provmcw, que, 1w 
fui na de injuriar o pm·t1do conservador_ e 
com elle a pes~oa do seu honrndo chef~, nuo 
mede o :1lc:~ncc de snns pal:wrns, IJOts s~u 
ohjcctivu é pura e simplcsnwnte ~ar expnns:~o 
no despeito que a mn)!u:a peln explendrda. vr-
clnrin q ne :tcalmnos de nl~an~ar. . _ 

Sentililos n5o ter agora a nwo a cclu;ao em 
que o jornal congraç:tdo nv:mçou set?elhante 
[Jroposil;5o; nws lt!mbr:am?-nos pcrfeit_amcnte 
que o contempol':meo na lorc;:t. do !Da1or en
thusiasmo bradou:- tenl1a paciencJa - sur-

Não temos entretanto necessidade de demo
rarmo·nos neste ponto! qmando ainda no 
jornnl que temos dia!lte de nós o ::;~. _Dr. 
A~sis diz -que o diploma do Sr. l'elrppe 
Lima é tão legitimo e legnl como o de qual~ 
quer . candidato que se apresente perante a 
camnra. . 

E• preciso muita ..• coragem p~ra afirmai-o) 
e O publico, que sabe Eel' O . dlplomra doS~. 
Felippe um papel sujo~ filho da fra~de ma1~ 
torpe quç tem si~o posta em pra~1ca pelos 
liber:.~es, necessanamente p:tsmou :mte o .•• 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1500- PÃjgina 82 de 128 

Sessão enT 20 de Abril de 1885 501 

desembaraço com que a Provincia affirma um 
facto tão degradante para si como :para os seus 
co-re1igion:~rios. 
. Discutimos na melhor bôa fé, porque temos 
p~r nós o direito ~· :1 verdad~. ~ para se não . - . 

~ 

do ::trtigo da Provi11cia,~ unicos argumentos 
d~ que sê serve o escriptor lit·eral para pro
va1· a validade do di loma do Sr. Felippe 
Lima: 

cO argumento unico de que vale-se a Cons
tituiçcio para contest<.lr a eleiç.iío do candidato 
liberal, Sr. Dr. F. Lima: é a votacão que elle 
teve em Ourem, votação que destôa com a que 
obtiv-eram os candillatos á senatoria. 

« Será isto o que:quizerem que seja, menos, 
sem duvida~ um argumento 
: « Desejttvam os conservadores que em Ou
ren:t ~orresse-lhes a ultimn co~o a _primeira 

log:1r na ordem da votação o candidato do 
partido I ibernl, queixem-se os conservadores 
de não terem a tempo tomado as costuma-
as provi enmas para se nz r u ~ tcn a, 

ou para augment:Jr-se a votação do candidnto 
em qnalquer localidade em que contassem 
com toda n mesa. 

E' essa declaração mais -_um docume_nto im- -
portante e que vem suffrngar a verdade. 

Emquanto o Liberal desce aos doestos, com 
o fim unico dt! bar:alh3r as questões, fugindo 
assim á discussão séria da aud<1ciosa falsifica-. . . .. 

• A• vista do que acabo de ler no editorial 
do Libe1·al do Pará de hoje, sobre a eleição 
para deput:1do geral, procedida em i o de De
zembro do anno p1·oximo passado~ na parochia 
de Ourem, donde sou eleitor, onde velei e em 
que assisti no processo da mesma elei(fiiO, não 
posso nem dev-o deixar de vir :i imprensa 
declarar, sob juramento aos Santos Evange
lhos, que. o_Si·. Dr. Felippe José de Li ~na obteve 

«Uma vez, porem, que assim n5o fizertlm, é 
o caso de applic<trem a si proprios o conselho o e comt
que se tem habituado. a dar-nos: chorem na 0'0 os conservadorl·S Murcolino Suranno Auto
cama que é Jogar quente.» ~io Damnsceno, Feliciano Jos-e' da Costa e Sou-

Não · é séria n Prov·incia do Pará! Em Ou- · za, Amando José Reis, Domingos l\Ianoel 
rem repetimos ainda uma vez, obteve o Sr. Rodrigues, .ToséHent·iques Xavier de Souza, 

.. .... . . . . 
.... . . ' ~ .. ' 

entretanto, n:1 auLhentica remettida ú junta ceno, Ser::~ fim Juvencio da Silva, João Erico 
apuradora foram snlJtra h idos os votos do Vitnl Ribeiro e Angelo José de Sant'Anna. 
· • rra ara dar-se toda · =- e fa o do alto da im-
a votacfio ao c3ndidnto liberal! prensa, estou prompto u fazel-a perante q!lal-

Bastã-nos ter um ar~umento de que .iú nos quer :tutoridade, a cujo tribun;:~l porve~tura. 
servimos par~1 confnndir o Sr. Dr. Assis e fôr chamado, n~o a tendo feito em S. M1guel 
com e !I e todo o paJ'tiuo liberal: Si de facto do Guamú ou em Ourem, por me 3Char nesta 
toda a votnçtio de Ourem, recahin no candidato eapital. 
liber31. apresentem o livro das actas, apresen- Belem do Pará, 6 de Fevereiro de :1885. -
tem o livro do esc1·ivão de paz d s·t p 

Eia ! Confundam-nos assim, si forem ca- Laclislau Bencvcnuto a l vct l'efJO. 
pazes ! ( Da C onstitnição de 7 de . Fevereiro) 

Ah ! Não podeis fazer porque esses qne noc. N. 10. u.-Protesto.- Os :~baixo as-
estão, felizmente, assignados por dez ou doze l'iO'nados, eleitore~ da parochia de ~ragança, 
~leitores conservadores, exprimem o vcrda- te~do conheeimento da ft·nude prnticadtt. e~ 
deiro resultado desst~ eleição que tüo rnise· Ourempcla mesa eleitora r, p:1r:~ dnr. m:uor1a. 
ravelmente <tdulter~tstes . J'b 1 D F 1 J Insistimos neste pnnto e dirigindo-nos di- absoluta ao candidato 1 er::t r_. ·e •PPt:. ose 
rectamenle :lO Sr. Dr. Assis, emprazamol-o de Lima, quando é publica. e est:t na conscwn.
ara uc o r sua di rrnidade, nos desminta c ia de t~dos :1 derrütn el.ettor?l desse cundt-

fazendo eom que seus amigos ex 11 am esse mente contra 3 ·falsidade da actn daquell.a 
livro, que exprime a verdode toda inleira eleição apresentada 5 junta apurud0ra,e .mam-
sobre a cleiç~o do f o de Dezembro. festar 0 seu apreço ã maioria dn mesma JUnta, 

Descance, porém, o leitor: o Sr. Dr. Assis d. · t' · 0 1 que 
é incup"z. d·~ acceitar o repto que lhe diri- pelo modo honroso e IS~ID~ tsstmo ~ n 

"' "' se houYe e lia ~.~om rel3çeto <I apuraçao ger:al 
g-imos ! dos votos nos dias -15 e i 7 do corrente, con-

- Da Constitui!:ão, ue i7 de Janeiro de :1.885. ferindo diploma ao Sr .. J?r. Ap.tonio Bezerra 

noc. 10 .A.- Declaração jurada. - Em se
guida publicumos uma t1eclar·:21:ão jurada. do 
nosso amigo,-LttdisJau Benevenuto da :Silva 
J>rcgo, sobre ~ eleiçiio de Ou rem. 

ua Rocha .Moraes. legitimo acputado geral 
eleito por este districto eleitornl. 

O modo por que foi falsificada a eleição de 
Ourem é o mesmo que tem sido empregudo . 
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em duas elei~ões ultimas para jUizes de paz e 
vereadores, como é publico e notorio. . 

Do poder· competente devem partir provi
denci<Js que as.segurem 3 manisfestação do~ 
eleitores de Ou rem, punindo-se; como a: lei 
recommendn o :mtores man nnt ~" m 
ta rios dessas torpes e verg-onhosas · falsifica-
ções, que trazem a mtlilo. escandalisad~ . a 
opinWo publica d_<l p:ovinci~ e <lgont especwl-
n . ~ ,, ... ~ ,, . 

Bragança, ·1.8 de Dezembru de 188~.- Anto
nio C..aetano Hibeiro.- Francisco Antonio . Pi
nheiro Junior.-Jooquim José F. PortoJumor. 
José Caetc:mo Pinheiro~-1\f"rinho Caetono Ri
beiro.-S~bino H.oclrigues de Oliveirn.- José 
Tei":x:eira da Silvn Bittencourt. - Saturnino T. 
d<l Sika lliLtencourt. - - .M:ig-uel Florencio de 
Souza. -:- .Del li no Lopes de Queiroz. - -M<txi:... 
mia no Frandsco do Hosario. -José Baptista . . ) .· -. . - . 
quias Rodrigues-da Silvn . - M:l!aquh1s Carlos 
da Silveira.- Joaquim Zacarias dn Silva. -
Sim 1liciano Ferreira da Silva. -l\lanoel Zo-
zuno c Azeve o Mendes. - Juiio- Emilianr> 
Alves.-Faust:no Jo5é Alves. 

EXPO~IÇÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO 2° DlSTRICTO 
DO P.\H.;,_ AP.1ESENTADA PO:l FJ!!LtPPE JOSÉ DE 
L DI.\. 

Augustos e dignissim.os Srs. representantes 
da Na.ção.-Não me causou e ' tranhesa que o 
meu competidor o Sr. Dr. Antonio Bezerra da 
Rocha Moraes, -empregasse contra mim e meus 
amigos uma lingua~Yem. violenta ue. não se 
compa ece com a fing1 a segurança de quem 
defende u 01:.1. causa j usta : habito5 da vida rude 
dos C;J.mpos de Marajó . 

Irreq uie e re ego, 
sações para desforr,1r-se 
no pleito eleitoral ! 

Pouco amante da verdade, affi.rma serem os 
liberne,;; e conf!ervadores de opinião que só no 
4o districto o pa.rtido do governo podia pleitear 
eleições com probabilidades de vencer ! 

Inunodesto, u.vança que gregos e troya.nos o 
consideraram eleito logo que tiveram conheci
mento de s9r elle o candidato conservador e eu 
o libe:-al: anojada filaucia ! 

E isto porque é filho de Bra_; ança, donde sa
hiu com um anno de idade e aonde !'!Ó voltou 
depois de :35 annos, ultimamente, nas vespe
ras da eleição, para pelir votos ! 

Quem ignora os meios indecentes, as frau
des e ·duplicatas de que se têm ~ervido os con-
se ·J~. m1 _a provmc1a pat"a vencerem 
as eleições de juizes de paz e vereado: es na 
maior ia dos districtos e municípios H 

Querendo tudo avas ::abr, forte ;; pela .falta de 
escrupulo e pelo auxilio que lhes presta a alta 
magistrAtura da provincia, os meus adversa· 
rios politicos não suppot·t1m que os libera.es 
tenham maioria em qualquer· districto . An
nundaram com _muit~ anteced~ncia que vence
riam as eleições de deputados em toda. a pro~ 
vincia, e psra. satisfazerem o compromi;;so im
prudeot~ __ nã9 trepidaram na· escolha dos meios!' 

E é o me:l competidor quem ousa. fallar ,em 
fraude-; <l attl"ibuir--:~e falSificações de actas ! - ~ 
_ Elle, conhecido n~ província como o primei
ro prepo~to do chefe .conservador para falsifica~ 
ções e duplicatas. eléitoraos; que tem f:1.lsifi-. . - . 
a da eleição da, paro chia-de - S~lvaterra _para se• 
nador (documento n. i), o que custou-lhe ser 
arrastado para. fóra· do· recinto elas b:trbas- e 
com as aces averme a as, como consLa. o ar
tigo publicado no Libcml- do Pa,·a=pelo major ~ 
Fraacisco Bezerra de !\Iol'aes Rocha ! 

Elle, :>.utor da duplicat:'.. de Som·e, feita oito 
dias depois da eleição de 1:0 de Dezembro do 
anuo findo, não obstante· ter protestado por es
cripto contra a. validade da unica. quP. alli se 
fizera ! (doc. n. 2.) 

Conheço bem o meu com peti.dor, e preve
ni-~o contra as fraude.s requere~«!_o, por inter-

t) ' 
eleitoraes logo que foram lavradas. 

Mesmo assim a autheatica de Salinas, remet
tida á am· ·a 
certidão passada em fo de Dezeml.>ro pelo ta
bellião. que é conservador; dest:\ con;;ta ter 
sido vot:ldo o Dr. Antonio Bez'3rt·a da Rocha 
' o c-.· 
n. 3.-) 

Qual o interessado nesta falsificação ~ 
Confessa o Sr. Dr. Antonio Bezer1·a qu~ as 

elei~ões correram pacificamente em tod.'•s as 
parochia::, mas não perde occasião de injuriar 
ao Dr. Vicente Chermont Mit·anda, um dos che
fes libera~?s, geralmente estimado por sua" c:t-

. cellentes qualidades · e pelo desinteresse com 
que tr.-tba.lha pela causa publica, só porque es-

- . .. . . - - - a-
hnas . 

Derrotado, insurge-se contra. mim e contra. 
todos ue commetter u · " 
auxiliar-me ! 

Não podendo o meu compatidor forjar· dupli-
catas~- como fez em Soure, -pelas providencias 
tomadas, e não lhe soffrendo o animo perder a 
eleição, visto que :L opinião publica, os gregos e 
troyanos e a irnpren~a o tinham eleito deputado' 
seg11iu para Bragança, acompanhado de alguns 
presidentes do mesas eleitoraes, disposto a em- _ 
pregar qualquer meio que lhe assegurasse um 
diplom:1 perante a .i unta. apu!."adora, que a seu 
pedido devia. reunir-se a 15 de Dezembro . 

Foi assim que o meu compe&idor;de posse das 
authenticas da p::~.rochia de·Qua.tipurú; onde ha 
sómente dous elr~itores conservadores, viciou-as 
com o fim de não serem apurados os votos dessa 
parochia, em que tive maioria, não ~e ~mpo~
tando de compromP.tter. o seu correli!nonar1o 
.José .<\ntonio Pinheiro, que presidiu ao.:; tra~ 
balho;; dessa eleição e que apresentou a authen
ticn. viciada no Dr. juiz de direito depois de 
reunida. a junta, motÍ\'O porque está sendo pl·o-
cess~do. _ . 

Esb fraude, prnticad ~• p~lo meu contendor;, 
veio ·pôr lJem patente que elle sabia niio ter 
obtidn a maioria dos votos e que a approvação 
de todas as :Lutbenticas lhe seri.l contraria. -

No dia. 15 de Dezembro r euniu-se a junta 
a-puradora. s~ndo-lhe presentes onie a.~the~~ 
tica.s das-:. parochias ... de Bragança,. Quaupuru, 
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Vizeu, Vigia., Collares, S. Caetano, .Mat·~pa- :za: apparentada pelo :meu comp~ti?or; . quando 
nim, Cintra, Santarém Novo; Salinas c Irituia, · fo1 hda e apurada a acta dessa eletção ;jia co

. verificando-se estar viciàda a de Quatipl1ru, nh~cida, .. e para isso levou concertado o plano 
que foi entregue' pelo . mesario conservador de 1mpedtr a sua .apuração . . 

• José Antonio Pinheiro~ •· · Era preciso um novo motivo, e o-viciamento 

S. · Miguel do Guamà, que podiam vir pelo 
vapor e~perado-· no dia :seguinte, c ~endo sido 
viciad:~. )elo ·meu competidor a authentica de 
Qn:'!tipul"ú, requer1 ao 1gno JUlZ e . ll'et o, 
presi.~ente da junta, que adiassG os trabalhos 

, da ap~!lção por mais alguns dias, visto não 
estar esgotado o primeiro prazo legal, e que 
requisitasse cópia. authentica da. acta _de Qua
tipurú, para chegar-se ao conheciméuto da 
verdade ::;obre esta eleição. _. 

Foi deferido este requerimento, porque era 
illegal que so considerasse ultimada a apu
ração dos_ votos, excluidas quatro .authenticas 

·i 
tos elei:ot•et:, c.esignando ·O mesmo juiz o dia 
fi par~ .a _contin.uação dos trabalhos e fazendo 

A esta delibrração do digno presicl(mte da 
junta, oppo·.:-se o meu competidot·, requet·endo 
l}Ue s~ conside1·asse terminada a apuração e se 

e expe l"'SO 1p oma, o qu oi in i 
Consta tudo isto da. acta da apuração, e o 

meu competidor teve a aclmiravel coragem de 
dizer que foi elle quem requereu a exhibição 
<!os livros das actas e do registro ! 

A requisição do _presidente da junta, foi por 
um prcJ.Jrio, que chegou a Quatipuru ás g 
horas q:L manhã do dia 16, encontr:~ndo ahi o 
emi!;sario conservador, que jà. tinha feito occul;_ 
ta.r-se o escriv:1o, f1·ustrando-se, n.ssim, a dili-. . . . -
t!lentica . . . 

Certo o meu competidor de que a apuração 
a lhenticas concluiria eb. minha 

eleição, assentou com os mesarios conserva
dores que não deveriam ser apuradas senão as 
autheoticas de Braganç~a, Viseo, Vigia,Collares, 
S. C:.\eta.no, Marapao.im, Ci.ntra, Santarém 
Novo e Salinas, empregando os meios ao seu 
:-~lcance para inutilisar as de Ourem, Ir!tuia e 

. S. Miguel do Guamã, como conseguira em 
', relação ú de Quatipurú. 

Reunida a junta em 17, e presentes as ::ctas 
-de Ouróm e S. Miguel do Guamá. foram ellas 
apuradas. não obstante a. opposiÇão dos mesarios 
consen·ado1·es e do meu comp0ti lor, que se 
tornou saliente pela linguagem violenta e in
sultuos::t. 

Apresentaram-se então tres reclamações es
cript:Js, a,~ ~1nte-mão preparadas para o caso do 
'uiz de direito insistir em fazer cumprir a lei, 
que rif.o da ús juntas apuraàoras o poder e an
nulbt• eleições, para conferirem_ diplom:1.s aos 
candi,latos flUe lhe~ conviesse. 
. NGssas reclamações, as::;ignadas uma por 
Jcsé Henriques Xavier de Souza, eleitor de 
Ourém, outra pelos mesarios conservadores e a 
terceira pelo meu competidor, autor de todas 
tre.~. se diz que o resultado que,. se lê na au-' 
thentica da e!eição de Ourém não é verdadeiro 
porqul.l eu ' obtive 21 votos c o meu compe-
tidor 20. . 
. .E' manifesto, pois, que foi fing1.d~ a surpre-

. . . e 
hgou então a falsidade .. 

Convém aqui declarar que o meu competidor 
remetteu em a noite de .i5 p_ela lancha a Yapor 
que o rouxera· a ragan um r ib , q · 
publicado na Constituição, orga.m do seu par
tido, de 18 de Dezembro, que juntou sob n. i 
f., e a noticia de que elle e eu tinhamos obtido 
votação igual em Ourém, 19 -vNos cada um. 

Nesse artigo, diz ·elle, que eu estivera. oito 
dias em Ourém fabl"icando aetas falsas, com o 
:fim de converter a minha maioria de 1 em 12 
votos. 

Começou, desde então, a preparar provas da . . . . .' . . 
~ • ::> 

Na sua contestação affirma que demcrr~i-me 
em Ourém cinco dias e falsifiquei a acta te
mando at"a mim todos os votos em numere 
da 39! 

Perante a junta apuradora aeseverou que vo
taram em Ourem 41 eleitores ! 

N~ referida 'reclamação dos mesarios se lé 
ainda que não apuraram tambem as a.uthenticas 
das eleições de S. Miguel do Guaro:i, porque 
não estava sn~scripta":peluosecretario da. mesa 
eleitoral, e-de Irituia. por não ter sido remet
tida o~cialmente e nem estat· c?.!l~~~,t_aàa por 
tabelhão, faltas estas que não extstem. 

O plan9 assentado pelo Sr. Dr. Antonio Be
zerra foi, pois, executado i risca peh maioria 

bros da junta apuradora, que . a todo 
.transe queria conferir-lhe diploma . . 

Mas o integro magistrado, Dr. Jo~é Ignacio 
de Albu 1;erqrie Xavier, pre~idente da junta, 
não consentiu que o capr1c o e o at· i ·ri s -
cassem o direito e a justiça, apezar da gritaria, 
dos doestos, das injurias indecentes e das amea
ças vociferadas pelo meu contendot·, no meio 
dos capangas de que se :fiz_era acompanhar. 
(Doc. n. 4) . 

Foram sommados os votos de todas as au
thenticas presentes, com excepção J.a de Qua
tipurü, verificando-se ter cu obtido maioria ab
soluta de votos. 

Lavrada e registrad:1. a acta, o tabellião Bit
tencourt, um dos chefes do p1rtido conserv:l.dor 
em Bragança, · ausentou-se furtiv:1menté para 
não conferir as authent1cas que o secretario da 
junta encerrava e q lle foram tiradas ao mesmo 
tempo que se fazia o r .·g1stt·o. 

A pedi~o tilo mesar~o Lauriano de Souza, o 
pres1 en c aJU 1 
dia (18) a . conferencia e a assignaturn. das au
thenticas. 

Então. desesperado o meu competidor por 
ver que lhe falhavam os planos, induziu ? dito 
t:lbellião a que não cenfer·isse M authentlcas e 
os mesarios - conserva~ores a que não as assi
gnassem, o que àe í::cto realizou~se. Nesse · 
mi~·smo dia 18, em casa de um dos chefes con
servadores, tenente-coronel Antonio Caetano 
Ribeiro, · clandestinamente foi : copiado do re
gistro o diplom_~ 4o meu competidor e con.!e-
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rido pelo referido 
desobediencia.. 

tabellião, já. suspenso por ehia. Art. 100 e i29 do 
Agosto de i88i. 

PoL· esses motivos, as authenticas foram eon~_ 
-feridas peb ta.bellião interino, e sõmente as-
signa.das pelo p:.-esidente da junta e dous me-
sar1os. 

Isto consta das a.uthenticas e dos documentos 
sob _ ns. 5 a 10 e do diploma por mim apresen-
tado á eamara na. ia. sess- · · . . 

Exposto o que de principal occorreu na elei• 
ção do 2° districto da província do Pará, passo 
::1. occupar~me de cada uma das eleições nas 14 
pa.rochias de qu~ se compõe o dist1·icto. 

Parocldas de Viseo c Ctttttçã 

Allega o meu competidor que estão nullas 
estas eleivões, porque não constam das actas 
os nomes dos eleitores que deixaram de compa· 

• • . I - ~, - • • 

Não é isto nullidade, como fui reconhecido 
pelo senado, approvando o parecer sobre a elei
ção de um senador ela rovincia de Mato 

rosso. s termos esse parecer silo os seguin
tes : « Nota.-se na acta a omi~são dos nomes 
dos eleitol'es que não comparecei'am :i eleição, . . . . . .. . , 
pois que constam do livro competente, segundo 
cópia authentica extrahidil. deste, os nomes dos 
cleitor-~s qua compareceram e votaram. 

Nestas duas parochias obtive 57 votos e o 
meu competidor 54. 

Pal·ocltia de Quatipurü 

Não foi apurada a authentica desta J?arochia 
por ter sido viciad~ pelo -meu competidor, como 

' . 
Offere~o uma: certidão pela qu.'ll verifics-se 

que o viciamento da mesm~~ só teve por fim im-. . 

Pa)·ocMa de 3!arapanim _ 

c - t ~ 

obtivemos 47voios cada um, deíxandoa mes::~. de 
rf!êeber o voto do eleito!:' Manoel Joaquim de 
Fa ·· ·1 li d n tnir .Cin ra e trsns-_ 
feri4o na revisão do anno passado para esta 
parochia te!:' mo da mesma comarca, como consta 
do protesto feito pelo meu :fiscal e junto :i. au
thentica remettida a. camara dos Srs. depu
tados. 

Este voto deve ser contado e addicionado aos 
47 que _obtive. ' -

Parocl~ia de S. Jliguel do Guam.á 

oi p s .à ju 
da eleição desta pa1·ochia, como consta da. res
pectiva. acta e não o traslado como diz o meu 

Por essa authentica. vê-se queobtivc 21 votos 
e o Dr. AnLonio Bezerra da. Rocha J.lf óms 1.3. 

Dizendo um dos mesarios que o nome do 
meu compet1 or estava eL·r~ o, o que ev1a..s~ 
attribuir ::1. engano do coplSta da acta., exh1b1 
uma certidão pela qual se verificava não ter 
havido erro algum na copia. Essa certidão 
foi-me restituida e é a mesma. que offereci ao 
digno relator dest::~. commi~são ·· de inq~erito, 
que por- sua vez entregou-ma. po~ ter s1do ul
timamente recebida pela secreta.r1a da cama.1·a 
a authllntica .rer.áettida pela mesa_ eleitoral. 

Assisti a ~leição em Cintra, ~omo c<:nfessa. o 
meu compe , 
dou em contar 
injuriar-me. 

sommados pelajunt.'\ apurado1·:1. (Doc. n. 11.) Pa1·ochias de S. Caetcmo, Itituia e Colla~·cs 
Nesta p!Lrochia obtive cinco votos e o meu 

competidor dous. 

Pá1·ochia de Salinas 

Correu placidamente a eleição, como disse o 
meu competidot·, não tendo. porém, elle obtido 
nenhum voto, como const:J. cl'l. certidão passn.da 
~ conf~rida pelo tabellião, seu co-r·eligionario, 
m~med1n.tam1·nte depois do registro da. respe
cttv~\ acta. (Doc. n. 3.) _ 

A autbcnticn., porem, remettid:L :i camara foi 
falsificada, substituindo-se nella o appellido 
~1! o1·eira por M o~·rws. 

Segundo a certidã::>, obtive, nestfl. parochia, 
qua~ro votos . e o Dr. Antonio Bezerra da 

, 
tive a mesma vot:1ção 
votos. 

De parte, porém, a substituição do appellido, 
estão nullos os trabalhos desta parochia, porque 
ás 9 horas da manhã de 30 de Novembro foi or
ganisad~'L a. mesa com o 2G, 3o e 4o ,juizes de paz 
sem ter o primeiro commuuicado por escripto, 
que não podia comparecer, omittindo-se o 
nome deste, de mo:lo que não se pode verificar 

_ se votou ou não. · · 
• Est!l' n ullidade, pois, na organisação da mesa. 
1'llvalidou os trabalhos eleitoraeá desta. paro-

Nestas parochias obtive 82 votos e o meu 
competidot• 51. 

Parochia de SantcmJ~i" No'Oo 

Nesta parochia., que fa.z parte da comarca. de 
Cintra. tiv~ apenas H votos e o meu compe· 
ticlor 22, porque o juiz de direito, DL·. Altino 
Rodrigues Pimenta., conservador oxtremad~ e 
oolitico apa.b:onado, empregou tudos os me10s 
j)ara guerr.aaL' a ~inha ca~didatura~ an~a.ndo 
em canôa com o hvro de tltulos de eleltores 
distribuindo-os e exigindo votos. . . 

Cinco dias antes, na eleição de senà.dor, a 
· t ve nas a maioria de 

tres votos, numero que devia diminuir, porque 
entre as duas eleições tiraram novos titUles 
dois eleitores que votaram em mim. (Doc. 
n. H A). 

Parochia de Cú1-t1·a. 

Esta parochia é a séàê -da comarca do_ Ill.esmo 
nome, e está. ·sob a. pressão do mesmo juiz de . 
direito, Dr. A! tino Rodrigues Pimenta, conse~~ 
vador sem escrutJulos~ exageradíssimo em poli~ 
tiea,motivo porque yiu~se obrigado a abandonar 
repentinamente os lagares que· exerceu em . 
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Goyaz e S. Paulo. Depois da ultima. Gbição 
· tem ell~ perseguido a muitos dos que votaram 
:em mim e ameaçado a. . todos com processo. . 

Nem mesmo o .pt·omotor publico da. comarca. 
esta segut·o, porque tambem tem sitlo amca.

ado e in'uriado or esse 'uiz )OI." não su'ei-
tar-se a servir de instrumcntiJ à satisfação de 
suas vinganÇas, como declat'Oll pela imprensa. 
em ai.·ti.go assiguado e que se junta sob o 

Nestr. parochia a mesa foÍ or;an~za.d::t contr<l. 
expre~sa. dispor;lção da lei, porque serviu como 
fo immediato. Igna.cio José Ra.iol, que pa;;sara 
a occupar o lugar de 4° juiz de paz, por ter 
fallecido o de nome Domiciano Antonio Stmões, 
como se V() do dócumento n:. 13, excluindo-se 
assim o :3° immerlia.to, que 1_)assara a se
gundo, de nome Estevão José Paulo da Costa. 

Esta nullidade foi reconhecid'L pela 33. com-
• - • • •) . • • ., ::> 

· no parecer unanimé sobre a eleição d:1. paro
chi:t. de Nossa Senhot·8. da.s Dores de Guax.upé, 
f2o districto da rovincia · de Minas Geraes, 
pn"!'ecer esse que fo1 approva o pe a cnmara. 
dos Srs. deputados na 4:1. sessão ordina.ria em 
25 do n:esmo mez e a.nno, o que consta dos 
J. ( • 

São. poi"• nullos os trabalhos eleitoraes desta. 
parochi::t, segundo o precedente firmado de 
a.ccôrdo com a lei. Ol.ltiYe nella 32 votos e o 
meu compcti~or 75. · 

Pm·ochia. de B1·agança · 

Consta da authcntica desta parochia e do 
documento sob n. 16 ter fà.llecido em 20 de 
Junho de 1884 o :1° juiz de pn Migu_el Joã~ 

amos, even o o · supp n , 
-:M:endes Pereira passar t1 occupat' o logar de 
4o juiz do paz . Este, porém" ficou incompa-. .. . .. . . . . 
(Doc. n. 14). O z:• supplen.te tenente coronel 
Aureliano Rodri.gu~s Coelho igualmente estava. 
incompatibilizado, por ser delegado de poli
cia em exercício desde 1883.. ( Doe. n. 15 ) . 
Passou, pois, a. 4" juiz de paz _5) 3° supplente 
capitão Joaquim do Espírito Santo e Souza., e 
p01•tanto devia ser convocailo por edital o 4° e 

· unico immcdiato capitão Gustavo Antonio da. 
Silveira., o que não a-conteceu. 

Fez, portanto, parte da mesa. illegalmentP- , o 
tenente-coronel Aureliano Rodrigues Coelho, 
deixando o 4o supplente, que compareceu, de 
nomear um eleitOL' para mesario, como ó ex
presso no § 3o do art. 98 do regulamento elei
toral de 13 de Agosto de 1881, ,o que invalid::t 
os trabalhos, segundo o disposto no art. 129 do . ' 

Obtive nesta parochia 64 votos e o meu com
petidor 67, não consentindo a maioria da. mesa 
que votasse o eieitor liberal Ai::nandio José de 
Souza, coino consta do protesto apresentado 
por diversos eleitores e que se acha appenso á 
a.uthentica remettida a camara.. 

Pa1·ochict ria Vigia 

Consta. âa authentica dessa eleição que, ás 9 
horas da manhã de 30 de Novembro, compare
ceram·· oi0 jtliz de paz e o 1° e 2° immediatos, 

v. u . ...:.. 64 

fa.ltando o 2° juiz de paz, que participou offi
cialment~ não poder; compareCI." e .. o Ho, que 
nada participou, sendo únmccliatameí?tc con
vidado o4°juiz_de paz par~ substituit·_a este 
e ·um eleitor para completar o uumero legal 
dos mesarios. 

As substituições, pois, foram ..:eitas 1mme- . 
diatamente, ás n horas da. manhã, contra o dis
posto no a.rt: 100, segunda parte, do regula-- ... -

~ o • 
mente determina que sô poderão ser fcit~s de
pois ele recebida a pa.rticipa~~ão escripta ou d~
pois das 2 h·.,ras da tarde, no caso d'3 · n:io ::er 
(~na. feita. . 

Não houve.parti~iJ!ação nem esperou-se n.tó 
:is 2 horaso da. ta:r.:le • 
,- Como vê ~ ·illu!';tre commisi:ão não ci valida 
esta :eleição, ex vi do art. i29 do regulamento 
citado, o não podem ser a.pur.:1.dos os votos con-, . , ~ 1 . 

a qual obtive 05 votos c o meu competidor 102. 

Pal·ochia de Ot:i·em 

Como demonstrei na primeira parte de;:;ta 
refutação, o meu competidor empre$"a_ os ulti.:. 

tn 

parochia, porque disso dependo ter elle maiorÍ<l. 
de votos. 

N3o conseguindo ser diplomado pela junta 
apuradora, não obstante os indo~entes manejos 
que poz em pratica, tenta agora·~ perante esta 
illttstre commissão uma demonstração impossí
vel~ a que deu grande desenvolvimento para 
occultarnosrefolhos de uma linguag<'lm viru
lent:J. a ca.rencia de fundamentos da _sua argu-

.. a ã 
Allega o Sr. Dr. Antonio Bezerra que a acta. 

dessa eleição foi posteriormente substituid:~. por 
uma. outt·a. falsa, porque a. verdadeir~; segundo 
e c, av -

Não obstante o grande numero ele jornaos 
juntos p :llo meu competidor nem um só encon
trou qtte lh.e servisse. de prova para. as tres cir
cumsta.ncias quo classificou de importantes , 
para mostrar a falsidade da eleic:.ão. ·· 

Sempre foi contest::~.da a olei~ão do meu com
petidor pela impt·cnsa liberal; c o mesmo do
cumento que juntou sob n . 1 B s erre para 
mostraL" que até os snus cq-religionarios polí
ticos não podia m a.ffirmar qual o vcrd:\dciro re
sultado das umas, pois que no citado docmuen
to se lê <que são enL:ontradas as noticias, tlan
do as de origem conservadot•a ganho de caus:~. 
aos seus candidatos no 2° o 4'' distr.ictos, e as 
de origem liberal aos scus.1> Eis a que se reduz 
a. primeira das . tres impol·tantes circumstan-

A segunda circumsta.ncia servo sómente para 
mostrar que o meu competidor cst:i baldo de 
argumentos procedentes, a não ser que esteja 
disposto a zombal" do bom· ·senso de todos, por
que como prova de ter obtido a dita. votação 
a.p-rescnta.um artigo do Li7JeraZ do Pa;·à de 6 
do mez paàsa.do sobre as violencias e attentados 
praticados por seil procurador Leão Titan no 
empenho dcobter provas da desejada falsidade .. 
E' irrisoria e ao mesmo tempo inepta semc-
lha.nt~ ·prova: : · 
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A terceira circumstnncia. bazca-"'se . em um 
erro de cale ulo, facil de v erificl r-: se, por i~so 
qrié SO!llm:'ldos os votos de todas ás authentic:ts 
do distl'icto, <', da::ido-se ao meu compr;tidcr to
dos -os vot?" ~purad?s em separa ~o, fi_careiaind:l 

4" , 

· .. diz. Portanto não era indispensa.vel que eu ti
vesse~ em Ourém toda a vota,;5o p:ú'a estar,logi
timamente --eleito. E nem deve causar ad-mira-
ção que eU o~th•ess) unanimidade dos votos 
nest· ~ p~rochi~; vi::>to que nas ullimas eleil)ões 
alli procedidas parn. ,·ercadores e juizes de paz 
o partido liberal tev~ toda a vot::ção, razão pela 
qual toda a me:;a eleitoral e to.la a c;un&J'a mu-
nicipal 6 composta de liiJeraes. _ · · 

D:t an:1lyse que ~cabo de fazer dest·:s chama
,das impo;·t.::"'.les 'circum.stcatcias o que s 1 con
clue logicamente é qu•) o meu competidor no 
dese:=:pero de sua d:::rrot3. perdea a calma e a 
og1ca. 

ln"isLindo no s <:u pbno de annulbr n. eleição 
dc- Out•ém reconhece a necessidade de cxhibir 
prova dirc>c'. · ~ , 
enlrclant i soccorre-se a. mais f:11lh·el de todas; 
a prova testemunhal, quando lhe seria facil 

roceder a um e"ame no livt·o d:1s actas . 
' certo que pa ra evit:~::- a logka deste I"acio-

. cinio agat-ra-::>o elle no im:1ginnrio cxpediQntc 
de t•'!' si.lo Eubstiuido esse livro; mas é fóra de 
duyida que o exame feito no livro em que se 
achasse a acta l::mçu.da mostraria si tinha sido 
ou não substituido: pois nello deviam ser encon
tradas ~1s actas das eleições anteriores. E com 
effeito, como documenlo n. 17, que .o um e:xame 
ou corpo de delicto feito no referido livro, 1_)e-
rante a rnes:Ha autoridad·~ p:)licial qu~ preces-

u ::. 1n·.iuen os Jun os pe o meu cornpet1 or, 
com o.;;sistencia do pro mo to r pul.>li ~o da. comarca; 
funccionario de toda a sua confiança, como 
confessa , · com este documento, repito, .pro 
you-s0 que· o livro em que se acham lançadas as 
actas de~sa eleição é o proprio que tem servido 
nas eleições desta parochia., visto que nelle 
estão as actus das eleições desde o nnno dê 1881, 
0 que ~' dit::t acta se acha sem raspadur:1. nem 
emenda alguma. · 

E' d•:! nota1· quo o meu competidor tinha jú 
requerido tlln exame no me~ mo livro, e poste
rioru:ent~ o seu 1Jrocurador retirara. essa peti
ção, como declarou ?11anocl Garcia Pinheiro, 
requerr:ndo por sua yez o exame que \•ai junto. 
E~ t-: facto most· a que o se:u rrocura.dor reco

nheceu não poder servir o ex:1.me {~o referido 
livro p:lra o plano :'l.~sent8do, e pelo ccnt:·ario o 
frustra ria. . 

Nem se diga que a all ,gacln. anarchia da co-
~ . . 

' que cst:t allegação se de:;;troe com a Gxisteccia 
dos inque:-itos qne apresentou. 

E". natur~1l ainda perguntar-a~ porque t•azão 
o meu competidor não requereu exame . no li
vro de nota~ do escrivão, onde a. acta fóra Lrans
cripta ; ou ainda mais, porque motivo não se 
encontra entre osseus documentos a cópia da 
neta então la vrad:~~ e r e gis tratla no livro do . es
crivão de paz, a qual em artigo publicado na 
Con:>tituiçc!o :::fiirma estar em seu poder, do
c~mento que juntou sob n. 10 A, ou finalmente 
a certidão e~trahida do ~livro de notas que O ECU 

procú~ado~ di•se· poss~ir, como se vê · dÓ. do_; _-
cumento que juntou soblL . ~1 A. _ .. _ _ 

_Quem ·se :;clla pt·e:veuido com documentos 
dest _I naturez::, não póle ddx:1r de exhil.lil-o~, _ .. 
pot·:1u-e : elles di~perisariam- - tiria.lquer -oütra _: -~ 

A illu.4re commissão f::..r:l. esta refle-xão; po'r- "
que I!_ão sabe corrio ·eu que o meu compctido1· !\té · 
a ul fi" i Jl L; a r • . • . • -

certidão falsa., pei tan :o o referido esci·ivão\i:ira 
que conferisse uma que · lhe apresentou, redi-:
gid.~ à su:~. \·oatade, como se vê do do:!umento . 
que o!fe reço ·sob n. JS. :.. . . - · 

Recouhecendo que por meio d :: off·~rta.s de di
nheiro ao -escriv:!o de paz nada podia c·onse- ·· 
guir, e que o exa_m:; dos lii'l'OS das actas e de 
nota::> :-:niiolhe fo~·neceria elementos .para justi.:. 
ficar o s f·u plano, lançou ruão da violencia c t:!o 
atro ellú o ~:inda d:1 eit:1 ara ob~er decbra .ões 

e eleitores e depoimentos e testemun tas con
tra a vali.hde da eleiç~1o desta parochla. 

Com o do~u.mento ~oi.> n. 1D se m?stra q,ue o 
l - .. 4. 

sas vezespeit:: do para da1· d ·cla:-ação de que 
tinha sido fabiík:da :1 act:'. da eleição . 

oru o d cum -n n. 2 s r •a el it r 
Felix Jo!:Õ Rodrig::es, qt~c se úiz< ter · feito de
cl:t rações nos inq u!;rito.s conli·:1 ess:• eleição, 
affirma sol.lju1·amento set· falso qualquer papel 
que; porventur:1, app:lÍ'ecer com a su~\ !\Ssigna.
tura decli~r:Jnlo que ·eu não t.i\·essc obtido :39 
votos na eleição de Ourém. -

E nem se conceue quo este eleito1·, -que ser
viu de mest1rio na àit~\ eleição; fo!;se depôr pelo --~ 
modo por que se acha nos inc1ueritos, tornan
do-~e réu de: um o-ra.ve crime. 

A exp icaç:1o •?Ste: facto se nc 1a. n:~s pu 1-
caçües feitas no Libei'al elo Pará, transcripta.s 
no Jontal do Commercio que o meu compe-. . .. . . . . ._. 

- • • 1,; ... 

José R :;drigues, homem de so annos de iuac!e, 
foi arrancado violentamente de sun. casa pelo 
pi'OCtU'aâor do meu coulendor, acompanhado de 
diversos capn.ngas, e assim cons~guiram que 
ell•) fizesse :1s decbrações que lhes convinha. 

Quanto :is out1·as testemunh:!~ que depuzeram 
a conLÓnto do meu competidot·. ~alJC-S') que o 
seu procurador . não pou pon dinheiro, violen
cias e pt·omes -·a.s do tot.la n. ordem para '-llltcr as 
decl;1ra.ções delh:s, com · esccpção do padre 
Rochu, que teomou parte no.:; inquet·itos sem ser -
eleitor de Ouré'11 neru alli r <•sidente, porque é 
chefe do p:ntido conse~·vador na. parochi:L de 
S. Migud do Gu:uo:i, onde se tem celebrisado 
pelo genio a tr:1 biliario e pela-; astucias que 
empre~a na.s lutos ~leitoraes. 

por meu competidor da prisão de que ~e queixa 
o seu procurador, foi consequencia .das_ violen-::
cia~ o do ntropello qlie poz em pralil~a. em Ou- .. :· 
rem, corn o fim de obter as r·rovas encommen
dada~ por seu constitui11;te. No Jol·,w l ·do 
Commc1·cio a que me tenho referido se encon
tm ~'1. n:::~rração fiel do que se passou co~ r~lação 
a e&te facto. _ , , .. :· 

Do que deixo c1ito- ie-vê qu~ o inquerito de 
que -se trata nenhum · valor pode t P.r par_a .-pro
"Var á. allega'ção de fálsi i!.ade da. ehição de Ou.;. 
. re~; . :quando_ .. s~ moe~ra. ·~ q ~c :: os cdepoimc.~tos-- . 
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nelle :~ontidus sii.obra d:1. vlolendia,do subor- . D~~~se _então um conili.cto,c1oq~al resultou .· 
no e da peita, e q tiandose cornpara com o t~utills~r..:so todos os papois da eleição, inclu- · 
exame pi·ocedido nõ livi;Odasac_tas~ · ' s1ve o ln·l."o das. actas. . .. 

Accre:5ccmte-s. ~ a isto a cit·cumstancia de não S · · · ·· 1 · 1 . .. . .· egue-se, pot:t::tnto, que . a· c etção a li está 
te:· o .m.eu :ompet~~or pllbli<;a !o pelá. iú1pt·~iú:;a nulla: . eni conséqucncia de taes occurrencia;:; •. . . 
a fraude sénffo depois I}Ue em Bt·agança conhe- .Mas o promot~r.- da. desord~m, uscÚro e ve
ceu or.~5;:ultado da eleição em toJo o t!istt·icto seiro d:::st~~ bl"ilva.tas, niio só em Salvatcrra 
e SI) reconhecerà quanto carece de· s·~r~edadé ~: .;ouín em SotJre, i não ob;;tante a novi~sima. r e-
sua con es açao · forma e e i tora • o promoto1· desta desordem, 

D \ tudo o que fica exposto se evidezH~ia qu.~ o que se tem c·:lcbrisnd;J pelas t1uplicatas na
resulta.do legitin.o da 1Üeição do zo districto dl quellas duas localid::t.fli!S e ha nouco em Mon-
Pari foi. uma decepção amarga para o meu snds. não deve ter arripi:~do c~rreira.. · ~· 
filaucioso contendor. . E mais nos inclinamos a pensar . assim, 

Confiado nfl. circumsta.ucia de ter nasci.-!o na qmndo vemos qi10 Jt Constituiçã:; publicou o 
séde de~se ·· distri.eto: illudilo com as pt·r1messas~ 1·est~ftarlo de mn3. c"leh7.o cmS:\lvaterra, elei
quc nunc::~. faltam aos candiclatos. 0 sr: Dr. çtr.o quo_ T1ade SQr jnlgad<t (lm le:mpo opportuno, 
An~onio Bezerra ·prcmaturatllent~ julgou-sf3 p0lo po':er co.mpBtenV, como o fructo d~ uma 
clclt.o. Durou ouco orém .a sua illusão e a cous:\ cbnd"stma. ·. 
vord:de l:lnçou-o em dese:.:pcro. N. :.....- ro ')sto.- .s :l n.1xo ass1:.pw o~, 

Qtt:tnto ser'Í;l' 1ouv:n·ol (j\lC se r~signasse a cle!.tO!'I'S da p:lrochia tle Soure, tendo dei
sua. dP.t'rota, ó condemn·'tvel ue procur<) occul- x;[(/o './.iJ c?~k:rnTer á elciç·'~· po1· nti:·> ter 
ta -a nn.çan· o rnao e rec.ur,:os qu" nao a on::tm. 
o s-3u g-enio iovenltvo nem aptoveitam a sua 
causa. 

. "' " .. < ue 
dest.rni_dns co?'o fica;·n:::! as presnmidns pt·ovas 
da f::tl-:1da.de c:e Ourcm, e asn.llcgaçõe;; contr:: 
as eleições de Viseu e Curuçà. enfim ap11rados 
todos .:>sYotos de todas as parochi:ls do distt·ido·, 
verifica-se ter eu obtido 457 votos e o meu com-·a · 4-::> · petl or . o:.... _ 

Se, porém, esta illustré commissão entender, 
como mr:l parcc3 l"g:tl, que sejam annuHada.s 
as eleiçõ )S da·~ parocb ias de Cintra, Vigi :>, 

r'"o . n,., . · ' , s : ::. · · icac.o..:, 
n.chn.rá. r1uo maior numero -de votos terei sobre 
o mcm competidor. 

- 0.... ~ "" 

ilaquelle distri,~to confio qüc esta illustra.da 
commis.;:ão conclllir:í pelo meu reconbecim•~nto. 
Côrte, 3 de Março de 1885.- Fclippc JosrJ rlc 
Lima. 

N. 1.- A desordem e?n Salva!crm.- Che· 
·gam-nos minuciosas e fidedignas informn.çõ·~s, 
sobre os factos que se der:~.m em Salvater1·a, por 
occasião da éhi<;ão senatorial. e que th·eram 
-por conseq uencia. ficar i nutilisada a mesma 
elei~:ão. 

Corria o processo eleitoral na. mt?.lhor ordem, 
até que, chegando de Soure o Sr. Dr. Antonio 
Bezerra., sem ~er eleitor de Sa.lvatei·ra, nem 
catar habilitado p:tr,l. cfigcalisn.r o l'eferido pro· 
· ce~so, tratou de intervir no lançamento da res-: . . . . . 

..., t .' - .L """b .. 

contar com a maiot"ia da mesa, composta. de 
amigos seus; e, d'osse modo. fez que tro
cas~:cm o ~ome do nosso prestante amigo~ 
Sr. Dr. Ass1s. 
:: O Sr. major Francisco Bezerra, que tn.mbem 
chegara• de Soure, S'<bendo do occorrido, pro
testou ~c:mtra a esperteza, sem que fosse devi-
damente atlondido. - . · 

Grande numero de pessoas presentes, tendo 
por sua parto conhecimente do . abuso, rom-

.. param-, em protestos. ~ -

th fazer a eleição par;! de.p~1tado geral por~ 
e;,le ·t'1 clistricto. n:\ fórmn. ~os n.t·ls. 98 e 99, 
~ 1° elo dec;·do n. 82!:3 de J;3 de .:l.zo."to de 
188 t e ·l" do art. 1 Oi (lo mesmo Ü0ct·eto, sa
bendo, ago;·a, ;;ove e mân da manhã, qun. n::t 
casa. 'h escola do <:exo masculino se ncham 
1·eu nido;; al~uns indivíduos, como constituindo 
m~sa eleito'l·:, I c lH'OC<2denclo aos tt·abalbos da 
el~iç~o, vêm pt·otestar contl•a esse !lCto. na 
fórma do :.\rt. 150 docreferido decreto, ba.sc.ados 
nos supr:.tmencionados artigo; o tambem por::.. 
que os eleitores deixaram de assigna.r s;us 
nomes no li\"l'O resí_)ecLivo~ . na or.:lem em que 
erao cn~1ma os, com m .-açao to · r . ' 
do precit:1<lo decreto. Os :1r';;• 98 c 90, § 1° do 
mesmo rlecreto não foram obsêrvado>', ·visto 

~~ • • - I • • 

o unico competente p:Ã.ra organizar a mesa 
eleitoral, 1ta {alta do 1", 2o e :3' juizes de p:t:z:; 
tanto roai:-3 quando na e!eição dc26 do mez pas· 
5'ado o referi(lo q,o juiz· de p:1z Rnymunclo Estu
lano de .Aguiat· Nunes Í\!Z partr: da mesa elei
toral, ~enclo convoc:1.do pelo 1° jniz- do paz. 
Além disso nuo podia o 1') immediato formar 
me-a . eleitoral sem tJf'ta.r juramento.do pela Ca
mara Muntcipal, llnico poder competente para 
is,o. Demais, a form[tçito da mesa foi depois do 
prazo do §i"' do art. 107 do preCitadr>. decreto, -
o qu<:l tambem inquina de_nullid,1de os trab!l.lhos 
elcitor-aes a que se esti r5l·ocedendo criminosa
menle, isto é, com violação flagrante d:1s pre
citad~lS dif;posições lega.es. Isto posto, esperam 
os abaixo· a~:signados que e~tc protesto produ· · 
• • ..,. ,., ·~ . u a .. resen ão -meu-· 

cionada na acta respectiva e elle enviado ao 
p-residente da Camara dos Deputl\dos, depois 
de rubricaào na fórma do já citado art~ 150 do 
mencion3.do decreto. Villa de Sourc, 1° d~ De
zem5ro de 1885.- J?acbarel, Antonio Bc::erra 
da .Roclw !t!oraes;....:.=Ra,ymu:ndo G!Jnçalves de 
Figueiredo.-Raym~tndo Estu(a.I10 de AgHiar 
Nunes.-Cele.~tino ·Le<Mdro Bm·bosa.- Jus
tino de · Oliveit-a Pãntoja.- Ra.ymundo A1t· 
tonio da Sil-o~. - .. . . .. .. . . 

N • .3.- Acta. da eleição p~_ra · um deput~do á 
~ . . . ~ - ... .. ........ ..... 
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. · ~~ssemblêa Geral LegishÍtiv~~ -~elo 2° dist~icto" . . que escr.wia~ fez;.se assim a ap~~~Çã:~ d~_ tod~ 
dessa. província do Pará.-Ao·io do mez da De:.: as cedtilas; cadá. um:~. por sua vez, dando o re
zembro. ào:.anno do Nascimento d~ Nosso Senhor sultaio seguinte:-Dr .- · Antonio Bezerra _, da 
Jesus Christo de 188,1, =ncst~. parocbü de . Noss:~. Rocha Moreira, advogado, residente em Soure, 

. Senhora_ do Soccorro d::>.s Salinas; na. salb.da · .19 votos_;_bácharel Filippe José de Lima :~.dvó- ·· -
eseoh publiea · do sc.ro · "' • · • , · .. ; , · e na. capua , . votos. cone uida 
designada ·pela presidencia da província. para aleitur~t : e a apuraçãodas cedulas, eu, sec1"eta
ru; eleições desta parochia, ã;; 9 hor:~.;;; da manhã rio . da mesa. formei · ~ess~s relações uma . list:~. 
reunida. a meza eleitor~1l s b :1. i n · ~ 
2ojuiz de paz João Antcnio dos Santos Figuei~ a ordem dn. vot:t~.ãÕ e a publiqüei ·em' v;; alta. 
redo e composta dcs. mezarios Crindido Paulo Foram ap~1radas promiscuamente 23 cedubs. 
da Cost:l, F;:J.uci,;;co dos Santos Correia, 3° e 4° O presidente logo que. foi terminada a lista dos 
juizes de paz Romualdó Antonio de .. Figueiredo: yotados m:~.ndou publical-a por edital affi:mdo 
e Feli:';mino Pinto dos Santos, immediatos em naporta do edificio referido. Em seguida foi 
-rotos ao 4° juiz de paz, tomou o presidente a.~- convidado o escrivão da. subdclegacia de policia, 
sento n!\ ca.ucceira da meza, e os mezarios nos ~ervindo no juizo de pn :desta parochia, para 
lados e bem as;;;im o fisc:ll Antonio Theodato de . transcrever esta acta. emseu liYro de notas, o 
Rezende, apresentado pelo candiJab Dr. Anto-- qual compareceu logo. : Ordenou o presidente 
nio Bez~rr:t da Roch:l. Moreira, :inntinciou o ( ue fossem e:.:tra.hida a· st · . -
prASl en e que l:t ar Cumeço aOS tr:t a lOS d:l. lação da mes:L C das ~1SSignaturas dos eleitores 

' eleição para ' um Jeputado ú Assemblé:t Geral que votaram; ' tres cópias authenticada;; pela. 
·. LegisL:tiva. pelo 2° districto dest!l. pro·:incia; mesa, conferidas e consertadas pelo referido 
designando a mim, Francisco ch•s Santü.,.ç.~-,.,.,...;:_.;., -h,..,_crrt"";..;· ~-;,. '• -..r.r...rnrn-71rn-"l'ltl>r'i4al>i. e..-tr.1;-:;a-no-a~s!c.. ~q~ua~eii<s~s~e>Tr~a~o~---
mezario, par:l. servir de secretario e a Ro- remetlldas uma ao pres1dente da camara dos 
mua1do Antonio de Figueiredo, tnmbem meza- daputado::, u:m.n ao ~re~idente da. província e 
rio ara f:tzer a chamada dos eleitores. lmm,-
di,l.tamente es:;e começou :t referida chamada ·gaoça, presidente da junta apuradora. Não 
pela lista, até a revisão de 1883. ultima con:- ha,rendo duvida sobre as cedulas, foram ellas 
cluida~ as quaes estavam assignadas pelo Dr~ queimadas em presença do. mesa. Terminar::~.m
juiz de dir-eito da comat·ca., sendo nessa cha- se o-; .· trabalhos as 4 horas da tarda. E para 
mada ob:;ervado pela ordem dos quarteirões e constar mandou o presidente lavrar a presente 
pela ordem successiva em que se ac_havam cn- _ acta., que depois de lida. por .mim vai as~ip-nada . 
trav:i ·!lo recinto reseryado, onde se achava a pelos mes:trios, fis<?al e eleitor._es que quizerem. · 
meza cercada de um'" grndc e collocada. de modo Eu; Francisco dos Santos Corrêa., secretario da 
que aquella fo~se observada portodos que se mesa a escrevi. e assigno.-Joa:o ..-1n.tonio Sem
achavam presentes, apresentaya seu titulo de tos Fi ttairedo .-P. C an i · 
e e1 or e· epost ava em uma urna ec a a e -F1·w1ci.~co elos Santos Con·íJa.-:..::...Felismino 
apenas com uma fenda na parte ~uperior, a sua PiMo dosSantos ... -C. C. por mim escrivão do 
cedula rctubdá..;;.... Par:i deputado :1. Assembléa juizo de paz s~rvindo de ta.beilião. Em teste-

o 
tente. Tcrmin::dn. a ch:1mada e ninguem mais 
comparecendo a votar, detei·mino;t·o J)residente 
que se lavrasse. no livro das assignaturas 
um termo em seguida a. ultima, no qu:il o 
mesmo dos eleitores~ que vot~u·am e as::.igna
ram, assign.:.mdo a. mesa o referido termo. Im
mediatamente o presidente abriu a urna tirou 
de uma a uma as cedulas contando-as e emma
çou-as, tendo sido encontrad~s 23 cedulas rece
bidas. promiscuamente. Dcixar:...m de compare
cer e votar os eleitores:-Ca.ndido Francisco da 
Costa, Manoel Clemcntino Prist. Severiano de 
Souza Fr:~.nco, Vicente Gregorio Borges, Anto
nio Manoel ela. Co::;ta., João Antonio de Souza. 
Anacleto Antonio da Silva, Domingos Marcel
lino, Felizardo Jose Alves Dias, Manoel Lou-. . . - . 
Fonseca Ramos e João Pedro Pinheiro da Silva"' 
Em seguida, o presidente annunciou que ia 

.: . proceder. a apuração das cedubs recebidas e . 
designando o mcsario Romualdo Antonio de 

. dade.-0 escrivao, llianoet 11'i- . 
l ippe Soares. · · 

N. 4.-Chroilica politica.- O juiz de di-
reito . de Bragança._- Damos espaço nestas 
columnas ao artigo, com que o integro magis
trado Sr. Dr. Joaquiml. d'Albtlquerque Xaviel" 
respondeu pelas columnas do lJefeaso;· Liberat 
a verrina escl'ipta contra S. S. pelo bacharel 
Antonio Bezerra. . ... 

Os que conhecem de quanto é~ capaz este pre:
tenso .diplomado, . não precisariam da de fez a do 
honrado mn.gis tra~o pa.r~L aqui! atar o valor das 
p::1lavras do seu detractor. . 

Mas fõra d'aq ui, onde o Dr. Antonio Bezerra 
não é conhecido como o mais enfesaclo político, 
que até seus proprios irmãos o evitam como o 
Caim da familia a defez:~. do illu5t ;..· - -
trado vem muito a pl·oposito~ porque evitará 
que a calumnia: e o enfcs~mento · de um candi
dato antipathico e derrotado, sejam tomados 
como cousa. seria -e verdadeira. ·· . 

E" por esta razão, pois, que nós aqui trans
crevemos o artigo do illustrado Sr. Dr. Xavier, 
para o qu:il chamamos a attenção_ dos nossos 
leitores. · 

. Figueredo para lêr as referidas cedulas, e bem 
assim distribuindo as lettras do alphabeto pelos 
tres mesarios, Francisco rios Santos Corrêa, 
Candidó Paulo da Costa~ê Felismino Pinto dos 
Santos~ ·-cada um dose quaes foi cscrevend? em -Eu e o bacha1·el Aiitonio Beú~1~ra da Rocha 
sua relação os nomes dos votados por algar1smo , :Moraes · . ~ . .. .... _ .. 

· successiva.m.ente. · digo ~ successivo de .nu~era- c E' ainda sob õ ·influxo· dos incidentes deplo-
. ção natural, public:u:1do em alta voz o_ nome~~ _ ra~e~~ ~~ apuraçã<? eleitgral que atiliso~m~ _ da 
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-imprensa, não para defender-~c d~s increpa:: 
ções virulentas com que a.g-grediu.;me- O cscri
ptor pot·nographico, bacharel Antonio. Bezet;ra, 
_candidato_ á _representação . parlament::r, mas 
para tomarbem s:tl~e.nt~ o indecoroso procc~i-

O bach~>.rel Aatonio Bezert·a abusou em. de- · 
ma.sia da credulidade e confiança. dos seus 
amigos. que tanto se esforçara1u·para que vin
gasi';c a sua candidatura. 

Si a. permanencia . fo_ssc menos transltoria , . . -· . ' üetx:arla a comarca canflagrada. Incitou :r r e-
. voltl~ os meus ju_risdic_cionados, que · se~pre 
deram-me provas meqmvocas de considerâção 
e respeito . Fez-lh~s acreditar .que o presidente 
dajunta a-onradora rocedeu arbitrariat r.> 

n o e1xando:-se vencer pela maioria• em ques
tões que ella não podia resolver. Consentiu c1ue 
um juiz. de p~~ seu . amigo _apresont~sse uma 

- . , 1 . 0 r!'l.-
ve. De alguma fórma tor-nou-se responsavel 
pela embriaguez de um t[l.bellião qu~ ficou im-
ossibilitudo de· c m r · · 

aconselhou a desobeàiencia ao outro, obrigan
do-me a usar da soveridade legal. 

Quer sabet• o bacharel Antonio Bezer!'a que 
conceito forroav<"- do juiz de direito de Brag:m

S.:l. o chefe mais prest~gioso do seu partido nesta 
província ~ 

Estando na c:1pital quando · realisou-se a. 
minh!'l. remoção, em carta derigida a um meu 
collega manifestou-se . nestes termos : Esta
mos servidos clcjuiz de àireito . E' um ma..,.is-
ra o q1:1e es a na a tnr~ o seu cargo . .. epois, 

um outro seu amigo, eni. um banquete, brindou 
em minha auscncia aos dous magistrados da 

, . 
mezes em Bragança, os jornnes · conservauores Quer ·esmerilhi r :1. minha vida publica como -
ainda. não me oppozeram suspr.ição 't juiz municipal em nm dos termos de S. Pau-

Si o bacharel :Bezerra quer ser acreditado, lo'? Eu n.nxilio-o. Ftli juiz em Sorocaba, co-
procure sahir bem deste dilemma : marca de 2:.. entrancia e em Tieté, hoje de 3a.. 

Ou o juiz de direito õ p:trtidario e subser- Se poder iuvestign.r que manifestações de 
viente e o candidato derrotado D:1 apuração, que apreço recebi nessa província, creia que ha 
sabia préviamente da promessa feita- ao seu de ter inveja. . _ 
competidor, nada tinhn a esperar delle e . por- Em conclysão, St·. bacharel : Porque o juiz
tanto revelou uma ingenuidade beocia, visi- de direito de BI"ag:mça. tornou-se repentina
tando·o por duas vesos, sem obrigação de monte exocra.vel, ignorante, servil, ridículo, 
fazel-o, solicitandô-lhe n prévia des1gni.Lçiio de cobarde e quantos improperios occorreram
um dia !'1. seu contento, pat·a ::t. apuração geral, lhe a ment~J escandecida. pelo insucesso da 
apre~entando-se-lhe no caracter de pedinte, a apura~.ão ~ · 

: ultima hora, munido de carta de recommcnda- Porque S. S . esgotou todos . os recursos, 
ção ·e tentando insinuar-lhe para secretario o desde a cortezi;:~. ató a amea~..a.. desde a adula
seu cardeal a latere, o celeberrimo- leader da ção até o insulto, desde ns. subtilezas daargu-. . . . .. . - . - :) 

de direito conseguiu manter a dig.aidàde do seu e afinal fugiu cobardemente com os dest~oços 
·cargo e fazer respeitar-se n. lei~ e · o bac!h!l.~el de sua tão decantada maioria,. mas não cõnse
Bezet·ra, que deixou· correr o boato de que a guiu que o oresidente da junta ·apuradora, 
sua iniciativa deve-se a designação desta co- conculcassc as prescripções legaes e ultimasse 
marca para sede do districto eleitoral, no in- os traballios fatigantes conférindo-lhe esse tão 
tuito de . -lisongear o espiriLo de bairrismo, ·e almejado tratamento de excellencia. 
que acompanhou a representação unanime da. Declino;· contrariando, da ' competencià. do 
assembléa provincial para :que fosse elevada a. accusador, o ·eleito Pela opinião publica;, e 
comarCa á categoria de segunda entrancia, tor- appello para o juizo dos homens criteriosos ·e 

. na.ndo dest'ar1.e-inamovivel por alguns annos imparciaes para quem escre-vo. 
.. mais o juiz adversario,. foi ridiculamente ·inco- · Não treplicarei, portanto, s:Llvo_ si o meu· 
... . herente,. vociferando em plena junta, .·c.na:c hora ~ . desl~al adversario propuzer-me. o repto: no ter- .. . 
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ren0 em que l'C\•t>r-b~rcim os ··.· cbrõcsdn.::: pro.'\•;:s. I Ill~. Sr;juiz.municipal.suppl:n!C-~Rrplican: 
nod·~ sóu1··~nt~ \: on<;1de:-o dccorcisamenl': p~r- do,thz o supphcante que o escnvao ~Ittcncout e 
wis;;iyel a;:eital.o . . · , - susyito na ptesentejustifica.ção, v1sto que al-

Br::tg-ança, z~ de . D:'zembro. ::~ J'3SJ. - Jos6 gnns/::r:~~~· do qut: ell:í tr.>..~~' .~.t~~~~'>O refB~ 
·· I ;!a·;i:? d~; :1lúü ~te;•~rw~·x,~·~mr. rem. H~.1 ~, po:tanto, V. S. d_.~ ~ - -;~~!la.. um ou 

g . 'J. ~ · tro ('SCt'l V"l'), .Vl I (' ' 1 

N. ;s.-l88:S.-Cid:1de de Brag:mça. pi'ovincia corn pa1·t0 de doente. P . dt:fdriménto; ·E. R. l\l~ 
do P:!rtl.-Juizo Mt.miciJ):ll.-:\ntos de jnstifi- Br.:ganç1, 1:3d·~ J:~ncil'O d~ 1885.-Joaqw·-m 
cação arequerime~ltode.Joaquimlunocencio de [;moc~nGil) rle Srr.ntia.Qo. ·· 

· . - · - ·• '·- .. Def•·rido. Ao es ·~rivão <h J.eleg .. :cia para. func-
Auto:J.ç.'to.-- A!lno do 1:a$7imeúto d! ~osso cionn.r Ro. pr~s.~nte justific ;ç.'lo y.isto '.}uú é ·sus

SenilO:- Jesus Ch'"lsto,dc uni oitOc"nto:; t: ottenl:! p<!ito o :v.~tuaL Citadas as p:n:·t~s par.\ o di:1 de 
e cinco, aos treze dias do m!~Z dê Janêiro do amanhit üs 2 ho1·:;s da tarJ ~ ern niinh:t rClsUen
dito ::tnno nesta cidade d::, Br;:tg-anç~. p!·odnci:t cta. Bragança, 13 de J.:neiro de 1885.-Jli
do Fa.r;i~ et:n meu carto:-io autoei u p~tição que rc.nda. 
ao diante se sec-.;e, do que fi;r. e;;ta autoação. Certidão~~c~~rtifico QUO citoi ao prônutor 
ELl. lJ(~Jro José~Poreira,. escrivão, 0 escrevi .e da comarca, e bem assi1:! o juiz do paz Antonio 
a.ut.oei. · :SeYcr(,·no Lope~ b Queiroz ; deix:anJo de citar 

Illm- S1... ··uiz muuici al su ·üent:J .- Jo- · · -iz d •) · · · · 
auuim Innocen:·io ch Santiago, ciJ:1d:1o deitoL' distn.nt;). O rP.ferido é \'.!rda.d•,, do qu:: dou fé. 
nêsLa P'\rucllia d•) Brag.mça. cp r•1' justific.::·, Brag:.nç:~, 1:3 d~, · Jan!•iro de 1;)85.-0 escrivão 
Par.~ ;usto;.; fins, per.mte V. S. o segumtc: d:l. d~l -·.·g-acin, Pedro.JosJ Perci1·a. :~ ·' . . . 

. Ll J: u '· -·.· u · ' 1
·: · L.:.. 1 - N:io potL'n•Jo tr;:r Jogar lwj >. n. justifie::tçiio re

r.:.1dora das ehições l)roce:lidn.s "rn ·1" d '~ De;r..,_m- onerida. ~tdin-a p :tl'.; am<~otl ! t:1 ús 8 horas do 
bro do anno paSStldU, pa1·a deputadO gcr .. l p 310 dia. r•m casa. de minba. r;:sid·~ncia; 0. nest0 S8 U-
9o ; ... -. .• · ,_. -\ :)· ..... -1 ~ ., ,. · _ ... • . _,. · ... _ • . ·. • .. 

nio-.~c com o esc !'i v ::to .-, t:l.b: lli:'io .José T •·ixeii·~t 
cil Sii\•:o 13itw:rcm:-t r•: n c·:s' ,Jo tew~nt·~-t:Ol'O
nê\l..:\o.Lon-io Ca.•·tano n.i!;ciro SOg'l'O d:~Stf', sita 
:i ru~ do :\ot·t·~. àurant·: parte do dia 0 noit·.~ de 
i8 c manhã d•' HJ t :~.m.iJ·.!m ·le D::_t. <;mlJro do :m-:10 

finclo, 0 ahi exlrahiram C)pbs do ·· reg-istro <bs 
;"t·ctas· Ja apuraç:to, dando 1m1s. d,~llas como di
p1o:na :w Dr. Antonio Bezerra da Rocha .Mo
raes. 

;2o ur.>, uando foi torminado o reo-i;;ü·o das 

L a .l., :~ :) 

Br.1ganç:n.! H de Janeiro de 1.)85.-Jfirtu<dd. 

. C·~;-tidão.--Certifico que cru virl:ude do d.es
pacho sup:·.!, (lit·igi·me a c:~s~t do promotor pu
blico desta COlllii'C<I, ed<~ f!O i'' juiz de paz d::J~t:J. _ 
cidâM Anbnici Sc,c0riaíiõ Lopes de Queiroz, e 
os intimei d·) teor do raL,rido despac.ho do que 
ftca~;nn bem sc:entes ; deixando de intim:1r os 
demais juizes de p 17. pela r.;zão de residirem 
muito distau~es, c não hav·ct· Le:npo pat·a, is~o ; 

o qu ~ p:tl'.l const:w avro a presente cert1liio. 
Hr.lganç'l., ,lJ •1~: .Jan~i:·O Jc 18:35.-0 escri,'ão, 
Ped7·o J osrJ Pe1·ei1·a. · 

a c tas pelo t :<belião Bit.tencourt, a uma hO!·a . ch 
madrug.;d.,. do dia f .:), na casa da Cam:tr.L muni
cipal. cst:tvam taH!bem coucluidas as 3 copias~ 

· ~ o re- 1 _'-. em s as es-
g-istr-o. . tcmunhas Leoncio Franci.,co de Fari~:; c João 

3 • q u ~, ~'mquanto o s ~crd~rio da junt:1. cil· Scrvulo Percit·a, o justificantc apresentou Ja5:o 
cerrou as 3 copi~s,o ~'~c;·h·ão ü tabellião Bitten- Cla::-o à o Rosario qu' foi inqucrido. Bt·aganç;1. , 
conrt :ms"ntou-s•~ f11rti. vamentc sem lic"nça do 15 de Janeiro de 1SS5.-0 escrivuo, Pecll·v JosJ 
jt1iz preside_nt0 da .it;tnln., ú 1~?lo foi encontra~o P<m;i;-a. _ . 
p:~.r:L conf~t'l_r as cop~as, mot1vo .J?orque, ~1_,ped1- Assentado.-:Aos 15 dias do mez de Jane1ro 
elo do m r·sano L:1ur1ano Antomo G1l de :s_ouz::t, do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
o juiz adiou _par~ a :m :nhã. d•:.-s~e IU t~smo Ula.- 18~ ! Christo de .. 1885; Resto: cidade ·de Bragança, 
a confcr0nc1:~ da;; ('n pt:lS r) :t~stgn:l turas. u:-ovincia do Púâ~ na. cc:~.:;a d ,~ resid.enc ia do 

4° que~ o juiz pr:~,;;idcnt0 C_?lllPll'(~C~u nrJ m~~s- tenent·~·coronel Autt.1nio Felippe de l\lira.n.!a, 
mo l_ogar do~. trabal~o~ d.'\ Jtlnt;t p :n·a ~ c?,n~·;- juiz mu~icipal i o :uppl~nte em e_x~rcici?, onde . 
re::lcia, e astngnatui.t , porem (iU0 ~ t .1b .lh.to 1;u, escn\'iro ch delegacui. de pohc•a, VIm, por 
Bitte ncourt, n ~g~u-sc :i confr:re_nc1a. e dos :~ch,1 re:11-.!le doe11tesirnpedidos o escriv:1o e o La
membros da m:uor~ 'L. n "n?um compare~eu, cs· bellião Al0~sndre de Oliveira R.aiol e .José Tei
p er ;lndo o !nesmo .Jutz ~.te ~s 2 hor~ da tar:de ~ xeira Ja. Silva Bittsncourt: pre~entes mais o pro

Pede a V. S . quo admüb o supphcante 2. Jus- motor uhiico da comarc:1 João Re..,.is Pinheiro o 
· - · · - - juetificant~ :1lferss Joaquim Ic.noccncio de San-

blico d:1. corn:trca c dos juizes de p:<z dest<~ ci- ti&go e as t~temunh.as qu~ por elle fora.q:t. 
dade e d:\ yilla. do Quatinurü, visto acharem-se :tpre::entu.das. Palo mesmo justiúcante foram 
os outros distantr)~ desta citiade, marcado db, inquil'idas as dit::.;; test~;rnunhas pelo modo.:. q~e 
hor3o, e lug.1r. E. R. :M. Bragança, iO de Js.- adiante L'e v~, é. revelia do juiz de paz Anton1o 
n~iro de 1885.-Joa qttim In.nocencio de San- Severiano Lcpes de Queir;;z; do que, para 
tiago.-Testemunhas: _Leoncio Francisco de ,cons tar; faço este wrmo. Eu, Pedro Jose ?e
Faria, José Pedro.':Nonato e João Serv_ulo Pe- reira, escrivão, o _escrevi. 
reira.. · · .. fa. testemunha. . . - Alferes José Pedro Non-

Ao· escri,rão Bittencourt: Como re1~er, cita- nato, de 26 annós de . idade, en:ipr(!gado -pu-
das as partes· para a manhã~ blico, casado, 'morador- nesta cidade, ~atural de~ 

Brag.1nça; i2 d~ Janeiro de _i885.~.M imnda. ~a.ntarém, desta ~p.ro~hicia.~ e aos costUIJleS di:5se 
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Sessüo' ê"hi ·20 de· AbriFde<i885 

na :lo.. Testemunha jurado. -aos · Sin_tos Ev:mg:- \ depois <le lhe'ser lido e declarar~achâr.:.s:) J0n.:.:; · 
ll~os_, om um hvr.:> delle~, em quo poz suu. lllao 

1
. f~r:ue o pr•::scnte depoimento, •q!ie . Ya.i tambern . .. 

J"re1ta. c promettcu dtzei' a Yerdade do que , ass1gm.do pelas part0s~ do _que tudo dou fé. Eu~ 
soub~::;s:J e pergun~ado_ lhe_ f~;;se? _e _ pa~s~n~o .a j _PGdro : J.os?_ Ycreira, es:;:fvão,. ser:vindo neste 

_ser p rn·guntalo ~o.br<: o C?ntoudo do requeri.:. 1 juizo no !m.pedimcmto do prop:-iet::u;.io, sob ju-
. men~o que _ lltf? fel _ hde, d1s.1e : _Quanto ~o 1°_1 r_amento_âo eargo 'fUí! oeeupo o eset:evi. - .. 'di- _ 

p:·ocedida.s neste segundo di.~tricto. reuniu-se I :...." ies emun a . ....; A tere:; ... oao ~tro - o o-
:.:c?m o ~;;cl'ivão _e l:l.bellião .íosé Teix.e ~ra da. : F;Úio, de 32 a_nnos de i~ade, Cclsado,negochn.te, 
Stlv<~. Btttencoort . em casa do tcnr;ute c.Jron:?l nat:tral e restdentc nesta ciJade c so.s costumes 
Antonio Caetano · Rib.~iro, sogro de;tc. e al;li diss·! nada. Testemunha jurada aos S·•ntos . 
extrahir~ul cópias do registi·o das _ acras da Ev8ngelhcs ~ ~; fórmn da lei. E pcr·gunt,1,do 
apuração,. dando uma d~llas t~O!llO dlplOllh ao 1 sobre o contou :o (lo requerimento ,;o justifi
Dt·. Antonio Bezerra da ltoch;;. Jfot·_:tll-". _Ao :2° canto ·~ue t!ldo lhe foi lido), d!sse : Qu:1nto !lO 
que.~ilo, que sabi:t tet· sido terminano o registro p:·iruóro que.:;ito; qu<:i responde :dJi;,mativ:1-
d:t:> ada" pdo ta.l>ellião Bittencourt, á 1 hor:1. :nenLo pot· :· et·::publico e notorio o' factcs c ciJ"
da m~drugad. L do dia de que t:·ata . o re- cumstancias de qu ;~ trata. o p:-imciro ite;n. Ao 
quc:-u.~en o. 0 qm. a .re::; c P·.· · o · , • • . : 

fo::arn cscl'iptas ..:on,juntaruente COill o regi.stt·o; mat:v:•. porqu:) achava-se prese::w~ e assistiu aos 
sendo CjUÓ, uma dellri.s f0i escripta p:)r ello tes- tt-:.b :~lhos de qu:; s:~ trat~~- ;'10 l~re~iro e yu:u·to 
• ·' • ., ,1 r: n :; U\'1 · d · · • . · ' 
trün1J.o'm schur-:;e prcse::te ter o osc1·i vão Ditten- 1-1 uo . nos. me~mos_ se contém: Pelo promotor 
cout se a:.;:;cntado furth·a:nente sem lic Jnça do publtcu iorlim f,, tta.s as s:~;;mntes pe1·guntns: 
·u ~z )resid_~nt ~do. j::nta,dt~r;lnt<! o 0.ncerramcnto Perg-unt:: rlo si elle testemunha : não sabe t•::r 
pe1.J secrdano. c:hs reter1 as copus e nao 01 · . o sct·id:o Hittet!l' ourt suspenso e o qútJ 
alluel:e eneontr:J.do pu.1·a que fossem ~stas con- tUOtlvúra essa. st::;pcnsão ?Responieu quo sabe 
ferida..;; e por is,;;o a pedido do mez·trio L~lu- pot· lhe ter dito o substituto do escrivão Bit
rb.no Antonio Gil de Som~a, o juiz, pt·esidente, t0ucoUI't, ter sido C!:ite suspenso por não ter 
adiou pa.ra à manhit do mesmo dia 18 de Dezem- comparecido na casa da camara, no dio. '18 de 

· bro ultimo, a conferencia das cópias e ~sisgna- De:r.cml>ro uo.anno ultimo. Perguntad0 si não _ 
turú. Ao qu:::.l'to item, finnlmcntc d:sso que sabe s:1bia. por que deixou de ser chamado .o se
ter ido nesso. d_ia o prQ_~~lcnte do. junt~, paEa. !:ttndo tabcllião Alr~xandre de Oliveira Raiol ·~ 
ter logar o refendo tr~d.)alho, o qual porem nao Respondeu c1ue não sabia. E nada mais disse 
foi reaLizado porqur~ sô comp n·ocera.m. os dous e :1.:-:signou colll._ o dito ju!z, depois elo lhe ser 
jui;~ s o tJ · • • ·- • c • • :-ente àepeimento, 
part) negou-se a confet·cncin. dns cüpias, cujas qu.-~ nd ta::Jucm ~~~sign~ldo pelas pat·tes, do que 
circumst·.tnci:ls fizeram o mesmo juiz o a .m.i-_ tudo Jou fô. Eu, Pedro Josú Pereira, escrivão, 

· · · · ruo o .escrevi.-JI ii'W!da.-Jo{!o ClaJ'O do Ro-
pal ate :is 2 holW> da tarle. Pdo proiUotOL' sm·ia .-luarp!im I nnocent:io de So.nt'la!JO .-
publico f.)ram feitas as peJgunt&s seguintes: Jo~To Re[Jis Pinlu:i1·o. ·. 
Si a tcstemunbn. não snbb. a t•a:di.o •l 1 não 
ter sirlo chamado o t!l.u~lli:!o Aloxnnd1·o do Oli- Conclusão.- Aos quinze dias do mez da 
veir;\ Rn.iol? l{espondcu que tendo c~lo fuuc- .hnoi1·o de 1885, t'lll meu c:trtol'io fao;o estes 
ciona1•i,l se prQ::.tado a s:üitifu1.0l' p:·didos incon- autos :conclusos ao juiz manic:ipnl primeiro 
foss~wcis. pcl:l. mnullii ,!0 :lia li tlo n•C•J·i1h sttpjl l~ nlo <'Til cxercicio, tenente coronel ..:\n
mcz do Dezembt·o, l.'o:n :~ 1 unicott ar) S1•• D:·. jui:t. tonio 1-'olippo rll Miran ra, do que para. constar 
de dil'citD da cflmarca ;lchnr-:;;o gr:wcmeute faço o:-:l~ Lcl'mo. En. Pnd:·o .los6 Pcreirn. es
doC>nt o c retirou-se para sell ~i li o c po1· isso não cri vão o escrevi ·e fit. conclu ··os. 
podi:\, G•!rvir m~ junt:l. ::pu1·adilt'l\, COlno ll:io sct·- .Julgo \•t·ocoJeute :t pi~esento justificação; 
viu. Perguntado si sa.uia ter sido o tabellião Hi t- entr·egue-se á part·~ os autos sem que fique 
ten<'ourt, substituido na tarde do di~t 18 cur qucs- tmsladv : o pag:"n o justilicante ns cnstas. · 
tão? Resp::>nd ,~u atü1·ma.tivameJJt'J 0 que pola des- Brag-ança, '15 do Janeiro d•) 1~85.- .:lnto11io 
ob·ldiencit\ do mesmo ' soffrera a p('n~L de sua-. Felippc de Jlirancla. 
pen:';ão por 15 din.s. PN·gu:.tado finulmrmte · se. Data.- Aos quin_ze dias do mez de Janeiro_ 
• ,; r> !" andi ialo Dr. Be- . ,- s 
zerra por qualqu~ t· modo ob~eve um::~. da;; cópias juiz wunicipal prinieil·o· suppl ·nte em exer
ex.trahidas per;ante o presidente ch junt:t? Res-. cicio . tenente c0ronel Antonio Felippe ~de Mi
rondeu que CSRllS cópias ficaram em l)Ocl•Jl' d<J se..: t•anda, ·com "o · despacho re_trO' 'e supra para. 
cret~rio dajunta; qne sa.be nã:> ter sidó Qnlregoe - ser cumprid;,, do que fiz éste t·n·mo. Eu, Pe
nenhuma dellas áque!le cnndid:J.to e qui'\ portan- Jro José Pereira, escrivão, o escrevi. 
to a cópia que lhe foi dada pela maioria da,junt~ 
só podia ter sido extrahicla em cas t do tenente 
coronel Antonio Caetano Ribeiro. conforme 
fica explicado -na resposta dada ao primeiro 
que~ito. Que o tabellião BittencourL teve .por . 
substituto o cidadão Joaquim Juvencio da Motta. 

_E mais.não .disse .e a.ssignou como_ d~to ~juiz 

_Entrega.- E logo no me::mo d1a, m z e 
anno supra declarado, - faço entr~tP destes 
autos ao requerente ulf.:ros Joaqüini Innoc·en- . 
cio de Santiago. :. do q u c para . consta r faço , 
est:' _termo. Eu, Pedro Jol!é Pereira, eserivão, 
o ~§crevL .. ~ ~z::entrega.. : ~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1500- PÃjgina 93 de 128 

-- - 5t2 

---- - N. ~·:-J9aqu~m :Juvoncio da.M~tti, tabcllião , -q~erqu~ Xavier, , me-Joi dcferião o jurarrie!lto 
e escnvao 1.c.termo do termo da ctdadede Bra- 11um hvro dos S_antos E_vangelhos, ~~m o qual 
·gança~ etc. . poado a. minha n1ão direita, p:rometti

1 
bem e 

Certifico, em virtude - àe _pedido verbal, : fielmente e::s:ercer interinamente os cat·gos __ de 
que !1. portaria de suspensitó do t:\bellião c es;. . tá.or:liião e escrivão dô j ury. lia forma. con--; 
criv.io José Teixeira da Silva Bittencourt foi stante_ da portaria retr.), do ue ara constar 
avra :1 nos segum es ermos : / avro;est,"! termo que será rúbr1eado pelo mes-, , 

Juizo de direito da comarca de Bragança, 18 mojuiz, e por mim -assignado. Eu, Joaquim 
de Dezembro Je 1884. Ju vencio da .;:\lott;t, Gl'crivüo interino o escrevi. _-

_ c er1 a por 
lei, suspeüdo correceion:ilniente, por 15 dias, 
ao tabcllião José Teixeira. da Sih·a Bitten-::ourt, 
por haver-se occultado.lo.~o de:1ois d~ tra.nscri
pb a acta da:apuraç~io geral das eleições pa
rochiaes, na casa da Camara Municipal, sem 
authentic~1.r as respectivas cópias, e ter-se re- 
cusado a fazel-o quando comp:ireceu de novo 
per:t nte este juizo ~ e nomeio para substit•lil-o 
no servi<;.o .da conferencia da::; -cópias ao ci-

• 
cerá. t:-~mbem as fuacções de escrivão do jury, a 
cargo do tabellião susp:::nso. Intime-se a pre
sente ao tabellião e escrivão sus enso ara os 
devido" etfeitos. Cumpra-s~--Joselgnacio àr: 
A.lbt!quc;·quc Xa'ViCJ". 

E nada mais se continlfa na dita )Ortarin. à 
· qual me reporto c dou fé. Eu, Joaquim J uven

cio da :Motta, escrivão interino, que esta. sub
screvi e assigno. 

Bragança, 30 de Dezembro de 1884. - Joa
qttim Juvq!~cio da :Jiotta. 

Doe. n. 7. -Joaquim J uvencio da !\Iotta, ta.
bellião e escrivão interino do termo da cidade 
de Bragança etc. 

Ceni:fico em virtude de edido verbal c ue a 
portari:~ de minha nomeação, feita- pelo meri
tissimo Dr. juiz de dil'eito da comarca, consta 
dos seguintes termos: . . -
loi, e de conf~)rmidade com a decisão do !\li
nistcrio da JusLiç:~. de :30 de Setembro de 1853, 
nomeio ao cid<~.dão Jon.~1uim J uvencio da Motta, 
para substittlÍl' ao tabelli:1o .José Teixeira da 
~ilva Bittencvut•t, na conferencia tl:ts acta.s da 
apul'n.çi'ío elt~itot·n.l o ser\'ÍI' interinamente o 
otncio uo osct·ivão do jury, visto tet· suspendido 
correccion:dm~nte no dito tabellião por ter s~ 
oecullado quando dc\•ia proceder a conferencia 
tias cópia~ das :.ctas da. apuração, perante a res
pecth·a j u_nta. e desobele;ido á. ordem verbal des
te juizo, e achar-se gravcm0nte doente o tabel;. 
lião e escrivão do jury Ale::s:andi~e de Oliveira. 
Raiol. Entrarâ em exercicio depois de pagos os 
direitos c prestado o devido juramento. Bra· 
gança. iS de Dezembro de 1884, (assignado) . . .,. ' . 

,.I ... • •• 

1\Iott:~. E nad:l. mais se continha. em di ta poJ:
t:iria a qual me reporto e dou f~. Eu, Joac1 uim 
Juvencio da 1-lotb~ cscrh·ão interino quo esta 
e,:;crevi e assino. Bragança~ 30 de Dezembro 
de 1884.-haqttim ~Jtwé;tcio ela .:l!ott-''· Con
ferida e concertada por mim.-J. da 3[otta. 

Doc. n. 8.-Jgaquim Juve:1cio u:l. Mqtts, ta· 
bellião e esc ri vão interino do termo d;~ cidade 
de Brag·an .a, etc. 

Cert1fico;; em virtucle do pedido verbal, que 
recebi o livro ele notas em que estão registradas 
a,s acta.s da apuraç:-ão g (:ral das eleiçües paro-

• 1 • • • 

. ' -
vincia do Pará~ no dh 19 dt~ Dezembro do anno 
pro::s:imo findo: ás iO horas da~ manhã, não 
tendo· r i · 
meado nu àb :mterior, p:·ocurei na tarde desse 
dia o tabellião !3ittencourt, afim de intimal-o 
para entregar-me, e este occultando-se lerei o 
facto ao conhecimento do Sr. Dr. jui:r. de di
reito · da comarca, que mandou..;me intima.l-o 

:com hora certa, para fa.zer7'me :1.- entrega, a 
qual só effectuou-se no dia seguinte a liora 
supra declarada ; o refet·ido é verdade do que 
dou fé. · · 

Bra.•l'anÇn, 30 de Dezembro de 1884.-Eu-
oaquim uvencio da Motta, escrivão interino 

que esta subsc~evi e assigno.- Joaq_l.!im. Ju
vencio da .:.li otta. 

N·~ 0.-Illm. Sr. Dr.jttizde direito.-Jor.
quim Innocencio de Santiago, cidadão cleitot· 
nesta parochia de Brn.gança~ requer a V. S., 
para justo.;; fins, que lhe atteste o seguinte: · 

Si o cidadão Jo2.qttim. Juvencio da 2\Iotta 
esteve em exercicio do cargo ele escrivão inte
rino no jnizo Jc V. S .• e desde quando.-Petle 
deferimenro .-E.---R. ?I-L-Bragança. 4 de J:l.
nairo de 1885.-Jo(!quim Innocenc~o de San
tiago. 

Attesto, sob o juramento do !lJ.eu carg-o, que 
o cidadão a quem se refere o snpplicante esteve 
em exercício desde o dia 18 .de Dezembro 
utlimo. 

Bragança, 5 de Janeiro ·ae 1885.- .. Albu
-u er tte X a 'Vier. 

gue-se o pagamento do sello do teor seguinte.: N . 10.-A apu1·aç a:o ela eleiçc'Zo do 2° cUs
Numero 130 sello. Réis dous mil réis. -PagoU: tl·icto.-Já contavamos com adesbt·a~ad3. des-
2.S de sello. Bragança, 18 de Dezembro de 1884. compostura publicada na. C omtituiçcro de 23, 
-0 collector, JJi. JJiotta, o escrivU:o interino. pois o seu autor, o candidato amargoso,Antonio 
- Jes~ts . Segt1e-se o · termo :ie juramento do Bezerra da Rocha Moraes, escreveu-a a. bordo 
teor s eguinte: Aos 18 dias do mez de Dazem- do vapot· S . Doming.n, espalhando as tiras pela. 
bro do . Anno do Nascimento de Nosso Senhor mesa pa~a que 'fosse bem visto-que elle é um 
Jesus Christo de 1884. na casa da camara mu- grande escriptor de falsidades e do~aforos. _ · 

. nicipa.l, onde fui vindo eu escrivão interino Esse candidato, o mesmo que dei:tou uma 
abaixo nomeado, ahi pelo meritissimo juiz de chronica. negr:'\: em Pernambuco, prostituindo 

. direito · da :comarca DI."~ ' José Ignacio de .Albu-_. uma mOÇ!l.o de -bo~ Jamilia. e ,fa.ltanuo - covarde- ··-
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mente "á. ~rom"ess:i de casamento; 6 mesmo qu9 l o -dia 17 para. continuação dos :trabalhos: e: re- -
- . causou _muitos pezares aos autores de sen~ dias /quisitando · cópia authentica da dita el~içãode 

e está br;iga.do com toclos os seus ü·mãos~ :<tre- I Q11atipur-ú.- :? - · · 
ve-~e a cha:n~r1)atote~r_o :ao_ n_~osso p:·estimoso 1- _Esta requisição foi por umproprio que che- _ -
chere Dt·_. Fehppe Jose de f:u~3., l~morando a. gou ao sou d0stiuo ús 8 hor.ls da manhã de 16, 
a~sucarcm·a., a cama1·a mumc1pal e os bon- i ênco:cl.w .. ndoahi o emissario conservadot· que 
dmhos. _ ... , . . . .. , ._ . I jà :tinõ.n. feito occultar-se o eacr·ivao. Assim · 

A ~lssuca.r.~n·a :fo1 votada pol" assomblea con- conseguiu o _ cimdidato conservador que não 
si:lrvadora. c o Sr. ser:.a.d~r Ambrpsio Leitão da fusse aput·acla. essa eleição. _ · 

b.,.d l : · · 11 - bl' 1 - • · · a~ -~ 7,. .., · ' henticM de Our0m 
1,:: ~c;~ . em ::·~go P~f e~.c rm 1C3.f o ~m ~- c S. Miguel elo. Guami, fo-ram apuradas, 1~..,-~n

v~l:~;.- Jom:~:s_,;~cm .eLe se _en_te~cl~-a C onstz- 1 ta1~do os conservadores grar:.U.e __ celeuma,_ dlstm-
tt-•• ~.co e p ... ça lue contas des:::apc.tol .. ~. gumdo.:.se pela lmguagem mcon.vcnrente o 

A c amara muri.icip:il ~ candidato conser;•acior. .:.. ' 
Refere-se talvez a portaria do Dt·. Bandeira _ Os nossos amigos, porém, mantiveram-se em 

de ::\Iello Filho, conservador, suspendendo ~los ·seus logares, rindo-se das fa.nftl.rronices dos 
vere;tdOl'e.s c.onservudore~ pol' su_ as geut~ieza.'5.

1 
t.~uõ~s,_ qu~ não se ~--tt~?veram a. executar uma 

Querel'a guc rep~'oduzn.m•.ls es•::t portai'la ? ;;o das ameaças que fizeram. · 
E os bondinhos'? A h ! o~ bond1nhos? ) - O di:._;·no mag-istrs.do, que i'esidiu aos traba-

blico gosa das vantagcms 0 o mesmo articulista no~ ~t ap~r~ção, Jec arou que as ·attrll.lUições 
da Constitttiçúo pref.;ro 1)agn.r 100 r~is em be.- d~ ,1 anta. lumt:ly~m-se ~• somtwlr _os votos me_n
neficio de seu bolso. e!Onados nas d1herentes authen.tlCa.s, como d1s-

..!. 1ntemuuentc f:t.lso t1ue o candidato iberal 
pelo 2° districto dissesse a alguem que ha.via 
de trazer de Braganç.,_ o diploma de depu-, 

• -"o• t> " 
1881 e de c. de 17 de Nover:nhre do mesmo 
anno e a expedir diploma ao candidato que 
obtivesse m::.ioria absolti.t:l com etindo á Ca-~ 

.. • _ . . . mara dos Deputados a apreciação do modo por 
O ca.nruuato_ cons~rva.~or, s1m e que gr~h~~a que tivessem sido feitas as eleições . -~ . 

que ~sw.va e:elt~ P;los JO~:~;~: .e ?e.h-..~ 0p~n~ao I Lavracl:i s. acta, na qual fora.m insertas todas 
p~bl~ca, e_c~ue 0? .. eus cm,.~l:-:olOUa.rlO.:. l~.J ha~ as decbrações e t()dOS: o.s protestos que aprouve 
v.o.m_ de dar. o chploma cust .. as __ e_o q a e cu::.~asse . l . a.os amuro-osos ap_res.entar t.oi a. ssiO.i::J.ada por· 
que 1 ~1. ma;n[ar o Dr. Ernesto Chave;:; pa.ra. o tocl~ ., me'='~... -_ ' tl 

G . . f 'l' .r. . ""~ :::. .. . 
uam~t para azer ~~: 1 o mesmo que 1!ZC!ra em ·~ . .. ... _ 

Santarém, e ·que quando fosse presiderlte da Os dous tabellw.es ele. Br_ag.lnÇ:l sao ~onser-
nrovincia havia do ensin:11' a muita gente ! vadores. Chama.do o prrme1ro pa1·a re~1strar a. 
• T t • J -- . , - . 1 neta, deu parte de doente, sendo por 1sso cha-. t•emam oaos ; UPlter carlcil.·o.o va.1 ançar 1 , • ·. 

()g re.lOS. ~ 

Com o desplante que lhe é peculiu.!.' o c~mdi
\1ato cons,~rv~dor :ldulter~u o.~ facto.;; rcbtircs :1 

A proporção que se fazia o registro Cl'~•m 
tiradas tres cópias. 

apul'll.Çt..o. ~ o o ' 
1- cmquu.nto o secretm•io dn. junta cncCl'l'a.va as 

Teve clb começo em :..<> sendo :1prescntc?.dns cópias, 0 tabellião esgueirou -se com 0 li\•ro de 
as ~1ch~s de 8r:J.gança, Qu~i tipurli, Vizeu, Vigia~ môdo que não foi encontraào .p:l.r::t conferit· as 
Colla1·es, S. C::et·:not l\1:i.r.l panim, Cintra, San- authenttc:is. -
tat•ôm _Novo, ·Salinas e Irituia. 

· A pedido do ccleberrimo Laux-iano, da Vi_gia, 
A có•,,lia ela. o.ct:J. <le Quatin. urú estava. viciada h ~ d o dig·no juiz dei:s:ou para a. man ir .... es~c Ul a 

c foi apr:!SOlltada. pelo 'j2l'csidonte da mes:t eloi- conferenci:~. e assigr.utura das o.uthent1cns. 
tora!, que é conservador. . 

O tabcilião: recusou-se n. confet·ü· as cópias e 
Quem a vh:ion. ~ ·O candidato conservn.dor, os mesarirs conservadores não a.pparecera.m 

que a teve em seu poder, com o fim de nüo set• · 1 1)ara. assuma -.l.s. . . ap· ura.da·. l ~ 1· • d · · O Sr. Dr. jui~ de t trê1to suspen cu :!O ta:. 
.A vot:;~ão clossn. parochin. foi: bellião remisso no cump•·irnento elos seus de-

Dr Lima ..•. _:.... . . . . . . 5 veres e nomeou a um cidadão par~1. servir inte-
Dl.· B"zer·.... 9. rin:tmente. _, 

• "' H .. -···· · ····· - V e-se que tudo foi feito segundo um plano 
Faltando as ~-nFhcnticas de Cura .á. ÚL1rem c · o %lo autor das falcatruas de Sah·aterra 

S. lYEg-uel do Guam:i ~. esb :1do viciac!:t n. cópia donde ultimamente s:lhiu pelas barbas ma.is 
de Qnntinurú, parochiá proxi.ma de B1·agançs., denressa do que- entrou. · · 
reqne<·et~ o candid:t to liber~•l que o digno juiz Os conservadores estão acostumados nesta 
presid~ntc do.:: n:esa adias~e os. trnba~hos da provincia '" fazer impnnex_n~nte o qu~ q1;1er_em; 
apuração por roats algu~s d1as, Vtsto nt~o. c>sbr e quando encontram "l!m ,JUlZ .recto., JUStrcelro e 
e~g?tudo o pra:-o do 20 d1ns. e q11n ~equ~sltMse que siibe fazer r~spertar a le1 como o de Br~a-

:: cop1,a_ a.uthenttca. d,~ a.ct:1. de - Qu~tlpurLt, afim gança, o.troam ceos ~ terra com_ desc:?_mpas?a
cle tlrar-sc. a hmpo a verdade sobre esta I das vozcrius e despeJam contra elle qctunta ln-
eleiç:lo. - ) famia llies vai pela_ alma. . . . · 

. . . . Este requerimento foi dcf7rido como ~r~ ~e i . · Por mais. q~e fa~n.n:, .· o c~nd1dato_ hberal . 
- inteira ·justiç~, m::;::ando o mteg-w ma_g"iStl::lÇLO lt:)btc~ro a malorra. a b~oh.ta dqs ~-o~o_s,.,: _ : . _ _ 

'\r~ I I.- ()~) _ · .. 
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.·.Eis o resultad9 da a pu ração : ~ .. 

B:.asança •..•. ~ ..• ' .••. 
Vlzeu;; •.•• ~; ....•. .- .• 

Dt•. J.ima. 

·t.mesa.rios Feli.ppe· Alves Barrcto~}oão Josó doa · 
. Reis;, Ger:~ldo Josó dos Reis, Amandío Josê 

Dt · ·Bezerra Mendes, · para se reunirem no dia seguinte 
deste corrente anno no mesmo Ioga.-, ás ~horas 
a~. manhã,"para se· proceder ao recebimento das 

Collares •...•...••. • .• 
S. Caetano ....... ~ •• • 
Mara )anim •..•..••.•• 

1ntra .• • ••...•.•.•• :-_ 
Santarem Novo •.••.•.• 
Salinas • : .•.•... = .... c. 
l1·ittiia ... .. . .... ·. : .. -.. 
ÚUL'Cm ••••••••• , ••••• 

S. MigueL. · ....... ~ . 

32 
1.1 
4 

35 
39 
2Y 

412 

Não f<-:ram apuradas as ele~ções 
' . 

maioria de .dous votos. 

--10 
<):) ..-.... 
19 
16 

. --····· 

39G 

~ ~apuração de ·todas us parochias darà 

Dr. Felippe Lima. .. •...••. 
D r. Antonio Bezerra ..•. • . . . ... ~-.... 

Desesperados os conservadores por não pode
rem legalmente dar diploma ao seu candidato, 
fecharam-se em uma casa. pa1·ticular com o t~
'bellião Bittencourt e là fm·jaram e assignaram 
as .authenticas que falsamente dizem ter as--
signado na junt:l.. · 

Do artigo que respondemos se deprehende a 
causa de tanta ira. 

O mais que rabiscou. o desgravat.'l.do depu-

- .., . . 

João .Josó dos Reis, Geraldo José dos Reis. 
Copia.-Acta da eleição para deputado geral. 

-No primeiro dia do mez de Dezembro do auno 
do Na-scimento de Nosso Senhor Jesus Cht"isto,de 
1884, ás O horas da n1anhã, em casa onde func· 
cion:a a escola publica d:) sexo masculino, desi
gnada. pelo presidente da. provincia, para ter 
logar a eleição e no recinto reservado para 
mesa eleitor:Ll, o presidente da mesa 1° juiz 
. . .- . , . .. . . ' ' · ~ 

dente, e os membros da mesma meEa Felippe 
Alves Barreto, Jo:1r) José dós Reis. Amandio Josó 

eleito com 380 1-lendes e Geraldo José dos Rúis, tomaram 

o, a ass e 1ce. que somcn e sera 
crida por_ beocios ou idiotas. . . 

E atreve-se a dizer que está. 
... . . -

S. Miguel do Guainá. e Quatipurti ! 
Se as juntas pudessem julgar dn. validadd ou 

nulliuade das a.uthenticas, seria!il. elb.:> que 
fariam os deputados. 

N. 1i. - Cópia. - Mesa eleitoral d~ sede 
da. parochb de Nossa Senhora. de N~~Zal"eth da 
Villa de Quatipurti.- Acta. da. installação da. 
mesa eleitor:l.l. Aos 30 dias do mez de No
vembl"O do a.nno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus · Christo, de 1884, nesta pr•rochia de 
Nossa Senhor11. do Kaz:.we~h d:\. Vilb da Qu:r.
tipurti, na cas:\. onde funccionn. a escola publica 
do ses.o masculino, designadn. por port:::.ria da 
presideilcia, de 17 de Outubro .deste anno, ás 
~ horas da. manhã, presente o fo juiz àe paz, 
cápitão .José -Antonio Pinheiro, o 2''. Felippe 
• ves n.rre o, e '-> , oao ose o3 lels, e os 
seus immediatos em votos, Ger::tldo José dos 
Reis, Am:mdio José Mendes. O fu juiz de paz, 
ca.pitão José Antonio Pinheiro tomando nssento 
na cabeceira da. mesa convidou o 2o juiz de 
pa.z, Filippe Alves· Barreto e o 3 >, João José dos 
Reis, o 1° e o 2=> supplentes dos juizes .de paz, 
Geraldo Josó dos Reis e Amandio Jose Mendes, 
pars. como mesarios·tomarem assento na Iilesa. 
O que feito, o 1° juiz da paz presidente da mesa 
decb.rou insta.lbda a mesa eleitoi"::tl d esta pD.
rochí a, eni seguidfi..c o j uii de paz presidente, 
ca.pi tão Jose ' Antr:rilio Pinheiro - convidou os 

assen o em seus respec ·tvos ogarcs, e o pre
sidente dedurou installada a mesa eleHoral da 
1}<l.l'Och.ia de Nossa Son.hora de Nazareth do Qua
tipurú, o presidente immedintamente designou 
a mim Felippe Alves Barreto, para sen•ir de 
secretario, c ~10 membro Joiio José dos Reis, 
para Í:l.zet• ::. cha.mada dos eleitore-;, quo co
meçou a fazel -a pelà lista parcial do alista
m~nto da. par<?chia, ultimamente concluída, e 
sendo os elcitô're;; chamados segundo a. ordem 
dos quarteirüe~. c a ordem em que se n.chavam 
seus nomes inscriptos na lista, à medida. que 
c;1 da eleitor ora cha.mado eotr:rva no logar 
onde funccionava a mes:~, c depositava a ccdula 
fechada irrotul~:la de papel branco, n"fio trans
parente e assignn.va o seu nome no livro pa.r:1. 
e:c;se fim destinado, findá a chamada. e recolhida. 
a c e u a o uLt1mo e eüor c 1ama. o que cons
tava na - lista, :ninguem mais compareceu a 
votar ; a. mesa lavrou e assigllou · um termo e 
em seguida declarou estal" imct·ipto no livro oito 
eleilores ; conclui.do o recebimento das cedulas 
veriiicou-seque f::t.ltaram os í;le itores Cczario 
Antonio Corrêa e tenente Leandro An tonio Pi
n heiro, e foi aberta a urna, contadas c emmus~ 
satlas a:; cedu!as, sendo t irada. cada uma· por 
sua vez. sendo eiÍcont.-ad:"is oito cedul~s. imme
. diatamente o presidente designou ao mesario 
Amandio José Mendes, para ler B.s cedula~, e 
aiinun_ciou que·ia·proceder á_a.puração dellas re-
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partin?o a le~tra elo a.lphaqeto_ pelos outros tres 
mesar1os F~hppe Alves Barr(!to, Geraldo José 
dos Reis, ~Amandio Jose Mendr.s, c::.da um dos 
qri:lcs foi escrevendo em sua relação os nome;; 
dos vot~dos e o numero de votos por algarismo 
successlVo·da nUmera .ão naturaLóublicando eín 
alta voz os num13ros que e'!revia ; tet·minada 
a leitura das cedubs, eu, secretario da mesa; 
formei ' da·s tres relações uma lista geral de . . -

~ . ., I. . '-' , o 
a ordem da votn.ção,desd~ o maximo até ao miui
mo,c o publiquei em alta voz que é o seguinte: 
Dr. F'elippe José de_Lima 5 voto~, . Dr. Antonio 
Bezerra àa Roch:1. Iv1oraes 2 >Otos, appareceu 
uma cedub.. em branco, o presidente _logo que 
foi ultim<1da a lisLa. dos votado;;, mandou publi
car por edital na p0rt~ do cdificio ; em seguida, 
b.vreino competente liYro a presente acta da 
eleição <iUC ~ai assignada pela mesa, dctcrm.i· 

madas em. presença da mesa, e que se extrahi.sse 
da presente ~ctn. da form~1çiio da mesa, das assi
n-naturas dos eleitores no livro es ecial tres 
copias assignad:ls peb. mesa. e concert:~.das pelo 
escrivão de paz ; um::t ·ps.ra o D:. juiz de direito 
p~esidentc da ,j~nt~ apuradora,outra para o pr~-
:os ~ 1 

' protestar coutra o procedimento illicito e cri-
minoso do referido secretario e declarar qual 
foi o meu voto · edindo ás autoridades c m e-

··tentes repressão desse abuso e dirigindo-me 
especialmente ao Exro. Sr. conselheiro presi
d._i:'nte d:l. província, visto nesta comarca a jus-

d<'l. camar.a dos deputados. O presidente mandou Cintra, 14 de Janeiro de 1885.-0 vereador, 
qut; o escrivão de. paz que se;:-ye de tabellião La:::a?·o Escov(J,l Pimentel. 
lanç:tsse em seu hvro d·~ notas esta neta.; e para. . 
constar lavrei. est:~ acb ã 1 hora da tsrde. E u N. 12.- ..:-1.' S. Exc. o St. · p1·esidcnte · da, 
Felippc Alves Barroto, sect·etario. a ~screvi. ' · p1·o ·v~nc~~' ao eu;·egio t?·~?n~nal ria ?·elaçct~ e t:w 
. Protesto.-0 eleitor Folippe Alyes Barreto, p~bhco em. ge1·at.- V~·ulentamente agg_re

com o devido respeito p;:-otesto contra a eleição d1do em m.mhn. re)?utaçao, por u.m pasquu~. 
a r1uc se .-acaba de proceder nc;,;t:1. parochi.a dG que se pub~ca na VJll~ de Marapamm, com fo
Gu::tt'ipnrú~ para um deputado. geral, quo tem ros d.o. org::o do p!lrtldo <:o~set•vado; e sob ?S 

't.. .. .... .. ., .. • 

~ 

Pa;:-á, pelas illegalida.de;;; seguinte!~: Pri
meira, a falta de grade pa1·a sepa;:oa.,;ão dos 
eleitoras • Sf:""Ull'b. ue est:1ndo o .cl•)itot· 
.João S:•rvulo l?eL\~ ira mud:!do h:~. m·.: is de 
dous ::~.nnos par~ a cid:1cle de Brnganç:~. para 
onde r.equereu sua passag-crn dl) eleilo;·, 
compareceu em mesa e ter adrnittido votn.r, e o 
mesmo acouteceu com o eleitoL' Amaud:o Jose 
I\lendes, que estando mudado pat':L ::1. po\•oaç:io 
de S .. íoão de Pirabas, dist1·icto d::~ S:üi11as, 
onde rege uma escola comosub:> titnto. e jul
g-ando cu que tlldo i s to Yai contt·a a disp ~·si<;ão 
d<L lei, 1rrotc;;to como de facto protestaà:.~. fica a 
validadê d<t pt':'s~ntc cloi.1;ão o pc.ço quo scj(l. 
meu protesto trn.nsc:·ipto n:1 acta o j:.mto o ori
ginnl ps.rà consta.r. Vill:t de Guatipurü. i o de 
Dezembro d~ iSS.t-0 elei tor, Fd0pc .·l!ves 
Bw·~·elo. - .Jod .Ait lonio P1:nheiro. - Fclippe 
. :llves Bcu·;-cto.- Jbna nrlio Jose M CMl e.o.: . -
J olio .Jo.-;d dos Reis.-Gcmldo Jose dos Reis. 

Certifico mais qu"l no logar em que se decla
ravam o numero clvs votos obtidos pelos can<li
datos achasa· se a cntrelinhíl. se.:;uinte:-Emen
dndo Bat•reto-e que a emenda não foi resalvada 
no fin:ü da mesma copia. E na la mais se con
tinll:i. r!m dita copia~ á qual me reporto ~- rloi1 f,~ ; 
.Eu, Joaquim Juvcncio da Motl:n, - e:scl'ivão inte
rino, que subscrevo e a ssigno. Bra.gança~ :H de 
D ~z,Jmbro de 1884. - Jo~tquim Juvencio ·<ta 
Jf otlo .• 

N.H-· -XS.E:_~;c. o Sr: con~<>clhei;~op:-csidertte 
dalJl·ov!.ncia c -aos met~s amigospoli!icos:~Na 

menta e Affonso Barbosa da Cunha Moreira, o 
primeiro juiz de direito e o segundojuiz l\luni:. 
cipal destn. comarca, veuho a imprensa, não 
com o m e l'-3SpOn\.Cl' as 111 am1as que me o
ram assacadas. mas unicamente para fazet• uma 
clechl.t".'IÇÜO muito sél'ia. 

Esses dous Senhores contr:>.riados nos planos 
quc3 a:ntes de mi.nlw. chegada a esta comarca for

.:;icaya.m de parceria, conseguindo levar a atreito 
-tndo quanto queriam, p~)rquG ninguem atê eu-
tio se lembrara de npresent:.tr umba.rgos-ás suas 
tropelias, desmandos e perseguições, ~ntencle- _ 
ram que o melhor meio de que poderiam lançar 
mão set·ia marcar n minha rcpu t:nção e do;;mo
ralisar-me~ 

Nesse intuito, Ih se foram os seus apanigua
dos ag~\'ra.r ás columnns livres do J.llcwalJa
n icase e cmprcstarnm-me dos seus melhor<is at
tt'ibut:>s, como sejam :-:-- devnsso, bebado, etc • 

Estes insultos, em falta 'de aro-umentos de-
centes p:n·a travarem qua quer discussão,- o

_ram dirigidos directamente ao · ?"epl·esentante 
· dct }ttstiça., cargo que tenho a honr;L ele oc-
cupar. _ 

Estou bem convencido · que, se procurasso o 
desagg1•avOd<\ affronta por meie dasleis que 
nos regem • . me scria. .apresenta.do um testa de 
(drro, um desses mise~veis, cujo estado nor
mal é a embriaguez, e que, além.disso, opl'o
cesso cabida, visto a protéêçiio cega e escanda.- . 
losa que, têm aqui os ' sequ·ezes desse., dous .Se- · 
nb.orcs. .· · · 
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Scssüo em 20 d.ê AJJdl· de 1885 

Des_isti pois desse pr~posito. . ··· . . ·1 du~lidide, dC:clo.rando desd~ j:i (: perempt?ria
Os wsultos, as allusoes, verdadeir,'ls dw.tr~-. , . mcntc que sao elles .o;; umcos responsa.ve1s e 

bes, continuar~m u ser cuspidas ou p(Jr elles ou que,' :i vista do est:ldo la~timoso a que chegou 
a. mand;1~0 seu. .. . . _ _ J est::t comarca., YOU arma.Nne devic!amente para 

·Superior aos insuito;; t}UC me ·lêem sidojo.ga~ repellir quaiquer at:tt}ne que se me faça., isto 
.. ,.. . . - - . . . . . . 

q;~ m~'toi confl~~ peio governo; não" c~nse;-1 assiste, como t~mbem ·p~r instincto de consei"
tindo q ne a justiça public:t fosse pO!' m:1is tempo I vação proprL1.. 

m a • c • ess - ' "' · P. • ""' ~ .... I 
ferir sius_desaif<3ctos · . . _ . eüts \'is~o achal'-llle ameaçado, peço :is antori-

Como nao p~c,tua.:·a com as P,er~eg',~llçu:s 1~- d:1des competentes, r1ue tomem nota de minl~a 
fre_nes que es.u.' a ~ en~o d~sem_oh er .... m.-se, _e.s declar.;\.ão, forçada. pelas cÍI~cumsta.neias prec::~.
.alu ~ causa.~,.o m

4
ou:·o;lu;;ttfic:l.ttYo)le t~r cu :n=! rissi!ms a que. ch.eg~tl. esta c~ma:e~L, tendo, 

cornd(1nas L as ·~e~sa:s duas potenc1as .. 1 ue ::na; \ como tem, por dls~t·J bmdores ela JUSttç~, pot• :.n•
sa~avam tudo, acooertados com a damyde <w, todda,t 11s, dous homens rancorosos, politi.cos 
lei.·· . . . . l exult11.dàs e l)erseg-uidorcs infrenes.- Cintra, 

Como. h?1m~m part:cmar, trate1-os ~0mprc f 7 a.3 Jani>iro· de ts%.- o prometer publico, 
como _cavalnelros; como homem ~ubl.tc_s>, a i Amado de Cam'Júj. 

uom mcumbe velar nela rccto. d;stnbul .ao da "' · J. 

ju5tiça~ nfto encontr:t!':l.lll c nem encontt"arão tC!'O n. minhn. decbração. Cintra, 
em tempo algum o meu carac~e!." mal~::<.F.~l.l de ·1885.- .A ... Ca?npos. 
pl'oro1~t~ a dobrar-se a pelidos, insinuações ou 

I ::iJ.. • ~ 

Esse é o meu maior defeito, quanto a. esses 
dous Senhores. -

1 

de seus desejos e~ .. tomaria para logo um logar 1.884, nesta fL·eg:1e7.ia de S- JHignei U.u Ci.utra, 
eminente entre elles c sc;·ia enttCo cuncei- n:• vi!l2. do mesmo nor.o.c, provincia do Pttrá, 
tuado. . ~ - pebs 9 hor::s Ja manhã, na cas:t da Camara. Mu-

Por tal pr-~ço, porém, declino das llourarias 
1 

nicipal da mesma vilh1., lagar designado para 
que me pod~.riarn conferir. . . as eleições d'osta parochia, pelo prcsiden te da 

DeV'O, porem, tratar do assumpto que rue for- pl'oviucia, p:·e«:cnt~:J o 1° juiz de paz e 3° tam-
çou n: vir à imprensa.. . bem juiz de paz l\!atloel da Fonseca Pereira e 

Das allusões torpes G inclcc'}nte:::, d~l.s dcs- Florindo .Antonio Pinheiro, e os dons immccha
componcnda~ proprias d;:~. arraia. rniwla, passa- tos em voto;; ao 4'' juiz c1 ~pai: lg-nacio .Tosó Raiol 
r:~.m à~ ameacas. Mr:.noel Eno-:mio du. Concei -~o commi••o es-

O Sr. Dr. Altino Rodriguc~ Piment:~. pot· criviTo de · paz abaixo nomcHlo. dechr·ou o i" 
mais de .1tm;t vez tem apt·eg-oado o seguinte :- juiz de paz que não se :1chando presente o 2·· 
<< Que e casado~ mas não tem t1lho ; que a. sua jui·1. de pa.z cotwucadc, Rayroundo Antonio da. 

r · • · , .i, e SOU.: ~l'O : .qul'l i.va, .cara 1·5[ 1'3. :... , ... ÍlJ .a :. .• . 
/ este c rico b~stante para livt·al-o de qualquer pois das 2 hora-; d:::. t :n·de p:1ra podet· fuze:· a 

collsa que elle pratiquo c que. uualmente, elle substitui<:ão de que t1·a.t:'. o§ 2 · do :.'.r~. 08 do 
(o Dr. Altiuo) é ... meio malttcO.}) àec. n, 8~13 de U de A g-o~to ele 1881. Dez mi-

Est:ls declerações importam no segllinte : nu tos d0pois d:t~ 2 ho!':l-S cb. tarde, declarou o 
- Que quo..lqucl"' di::J. sou victim:\ de uma ag- io juiz 1lc paz, prcsid·~nto. c1u~ nã.o t.eudo rcce

gress~o na rua ou em meu IJroprio domicilio; hi !o :.:.té aqueUo mo monto, do 2° .i uiz de paz 
que de~S<'l. aggressão me poO.et•;i. result:::.t· :1 morto Raynumlo Antonio da Silva, commun1caçilo 
(cttji) a·im<.: nesta comw·ca costHm.t( se;· í'Jt~- ai.;um::~. de impu.::sibilida.dc de comparecer t\ 
11,ido t.:Oiíl. dow> a;;,í20S ele p •·isao! •. . ) ; que o m~~~u, ia na fór:na do§ 2u do citado art. ~)8, con
mosmo Dt·. Altino, m.eio m.muc:o como ó, não yi.b.r ao eleitor preqent<J , Arrtanio Bra.silio 
se lh.e impol't::r-d. alici~.l' qualq ue;· sica;·io para P~r~onse de Leito, p:\t'a suh;;titu ir o 2° }1iz de 
con!';ummar o seu designio; qno, fin~lmente, paz e do f;Lcto o convidou e o qual tomou as
( injuria. :i mag-istratut·a do paiz! ... ) Lcm o :-:ento.~m 1·a:;iTo rt1: tei' fallecirlo o .Jo fui:; de pa:; 
seu sogro dinheiro para.livra.l-o do tn.mboretr) DomicirL;ro A,to;?io Si;niies c não se achar de
dos réos. .. vi..lamente juraruentndo o supplente que o de-

Estou · prompto a discutir com o ::nr:smo D.-. vi:t substituir na forma da lei, d:~cl::rando que 
::-.juiz m.nnic1pa. on a moa com quem ~!';~lm -I.!~ v a consn :m :::. :1 me.sa c eiL r::t ; 

que!."' que seja, sobre os fados revoltantes oue compos ta d'elle i ó• juiz do paz como presidente, 
t êm succedido nestª comarca. 

1 

do 3° j uiz de p::~z Florindo Antonio Pinheiro, 
E, te<-min.anclo, tenho a dizer : do el~itor Antnni.o Bra7.ilio P n.raen;;e de Leão, 
Apresentando-m-3 di::J.nte àe S. E:!.c. o Sr. ~~dos 2 immedi:ctos em vo-tos ao 4'' j•1iz àe pn 

tJre,;;idente da provincia, dos respeitáveis' mero- Ignacio .José R:1iol e Manoel Eugenio dil. Con
bros do egTegio tribunal dn. rcb.ção e do pu- cei~~ão: e qnél pm· este modo 5cava ot·ganisada 
blico em geral, é meu intuito scientifical-os a me;>:l oleitoaal d'esta parochia~ par.1 a. eleição 
das ainear;as que me são dirigidas e previnir· de nrn senador. que tem de pt·oceder-sc amanhã 
acon.tecimentl)s futuros, responsa'bilisando os. Zu do corrent~, conforme determinou o Exmo. 
Drs. Altino Rodrigues Pimenta e Afti:>uso Ba.r- presidente d2. pr~vincia em officio-circda.r de 17 
~nsa.- _da ,Cunha Moreira,- por qualquer eventua~ de Outubro ultimo~Bm seguida, .Jeu um reque-

. hdade em que venha a soffrer a minh';'l. iridivi- rimen.to assignado por 13 claitores,n'l t1ual de· 
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· claravom que a.dherindo a candiclaturadoconego 
:Ma.noe} Jo~;é de Siqu'Jira Mondes, c .Dr;::. Joio 
Lourenço Paz Je Souza o Antonio Joaquim Go- · 
mes •do Am:ü·al,nafórma..da ultima. parte do :trt. 
131 do dec. do J3 de Agosto de 181:H api"e~en-

• .I • • . .. ., .. 
· C~n1w .. e Mello p::ra fiscal dos traba.Íhos, ~ que 
fot aco1to e defendo tJel:J. mesa. l~m continr~nte 

assou tambem a ler: um rec ue.-imento a.<:;si ""na-
o p_or e eltores eclarando que apoia,•a:n a 

candidatura do ha1·ão de Guajarà, cons1Üiteiro 
Tit~ Ft·anco de Almci~a e Dr. Joaquim José de 
Assis, e nomo!lvam Igualmente a Lourenço 
Adolpho ele Far1a, p::ra fi;;cal nos t:•rmos dos ci
tados arti90~'. E por estar o::oga.nisada a m~sà 
e m1.da ~ms haver a trat~Lr-se mandou ojniz de 
paz pre~1rlnntt'l Ir• pois de deferido o último re
querimento, lavrar a pl'esente acta qu:; vai 
asz;tguaua pelos referidos membro.5 àa mesa, 

os e ei ot•es presen es; epo1s e 1 a pol' 
mim henju.mim Ardasse Pinto Carrér·a, <·SCt·i
vão do jui;: de paz que o escrevi.-Ma.uoel t.h~ . 
1 - ~ • • 

" ., l --

nio Pinheiro.-AnLonio B1·:J.zilio Paraense de 
Leão.-Izn:tcio José Raiol.-tvianoei En~enio 
da Conceicão.-Luiz Farz da Cunha e h!cllo. 
-. lSlO Antonio Dias.-Affon~o Barbo.5a da 
Cunha .Moreira.-Au::;·u!'!to Jos !~ Fe1·reira Gui
mat·ãcs da Si!v:~..-Lourenço Adolnho de Fa
ria.-(Assignados) Manoel da Fonsêca Perei
ria.-P: Florindo Antonio Pinheiro, Antonio 
Brasilio Paracn'3e de Leão.-Ignacio José Raiol. 
-Manoel Eugenio Conceif;ão.-ConferUa e 
c?ncci·tacla por mim tabellião .José B.'1.ptista da 
S1lva.-Conforme.-Rodrigo Silva. 

N. _T - -

qnim luno_ccncio de Sa.nt'iago, para justos :fins, 
requer a v. S. que lhe mande certifi.cat· qual o 
supplente do juizo ruunictpalque se acha em 

x rclcto, e quau o pre-;tou. JUt·amonto o ca;·go 
que occupa. P. deferimento-E. R. 1\I.-Bra
gança, 19 do D:::z0mbro de 1.884.- Joam~im 
1 . "' 2 nnoc~ncto A.Jantf.a!JO· 

CcrtLfique. Brag!mça, 19 de Dezembro d0 
188-1.-"llóttque;·que X. (!Vic;·. , ·· 

O cid&.d~1o .Jo:J.quim .Jurencio da l'dotta, esct·i
vfio do tabelli:i.o intc!'ino de.~ta com:u:ca, etc. : 

Em cnmprimento ao despacho supra certifico 
nue "j.uz municipal supplentc em exercício é 
Joaquim José Meu .es Pereir.:l, que prestou ju
ramento no dia 21 de N ovcrubr•J do corrente 
anno. O referido é verdade. Bra;;.~nça. 2U do 
Dezembro de ·188L- O escrivão iuter·ino, .Joa
quim htvcncio dct .Motta. 

N. )5.-Illm • . Sr. dcle~ado d~ policia..-

que mande o r~spectivo es;~i\'ão, rt~ven.do o 
protocollo das au áencias, Jhe certifique desde 
quan,lo V. S. se acha em exerci cio do di to 
carg·o. P. deferimento-E. H.. 1\.I.-Bt·agança., 
19 de Dezembro de t88-1;-JoaqMiín I nnocencio 
ele SatUI:ago. 

Certifique. Bragança, 20 de Dezembl'O de 
188,1.-C'oclho. ,-.... 

.,:;. .... 
Pedro José Pereira~ escl'~vfio da delega0.._:.,;rte 

policiá, nesta cidade d~ Bragança, -~te. : 
Certifico, em cumprimento ao despacho su· 

pra, que o àel~gado de policia tenente-coronel 
·~u;eliano Rodrigues Co.elho s0 acha om exe::-
cJclo de seu cargo desde Janeit·q de 1883, ,sondo 
quo do pt·otocollo das audiendlls -con~ta ·a sua 
primeira audiencia em LO de Fevereiro do dito . . . . 

reira, tenente coronel A::reliano l~oàt·i"'UC=" 
Coelho, cap.itfío .Jo:1.quim do E=-:pit·ito Sa;to ~ 
Souz.a e capiti1o Gustavo Antonio da Silveir:i · 
sen o que, o pn:neu·o Jmz e pl:lz m::~jor liii
guel Rar.aos, falieceu no dia 20 àe J ullho de 
1884; 

N. 0 17.-18~5.-D~l<J_gaci.a de policia do 
termo de S. !\hqael do í.:iuami.-Auta de c:sa.
mc de co~po ~·) d~lict? foit0 a :requel'imento do 
Manoel üarc1a 1-'mheu·o, no h vro ,tr.s actas da 
eleição da parochia do Out·ell!.- Escrivão, 
acl-hoc C alladu. 

Anuo do nascimento rio nosso sen hot· .Josu.;;_ 
Christo de 1885,aos 31 cli;~s do mcz de .Janeiro elo 
dito ann~. nosta villa de Ouro:u. em cnsa da 
Cn.m::u-a l\Iunicipal, a.utoei a podi:ão que se 
segue. Eu Ezc,Juicl T··ixctra Calla.qo, escri
vão ari-hoc, que o .. ;crcvi. 

Illm. Sr. Dcleg~tdo d<.~ Policin. do tc!·r,1o ih 
S. Migue1 o Curem:- Diz .:Ur.noel G:lrch Pi
nheiro,que tendo o b!:ch:!.!'el Antonio .)ezerra da 

:") ,· o . " . 
c to no livro d:1,;; act!:S a ~~ eléição de i ode Dezembro 
do anno passado e tendo o procurador do me~mo 
bac:ha1·el rctir~1.r!o ou subtr;dlido s11 :1. petição por 
não ter sido logo e.:s::hibido o àito li n-o pelo pre
sidente da c:1mara municip:ü, que submettm a · 
exhibição :i. veroação, e estando e4a encol'po
r::.cb e tendo àecidido que :1.quoile livro devia set· 
exhibido, requeiro :."L V. S . se digne proceder ~m 
exame pal'!t ve1· so nD. mesm.:• acta existe al
guma LLlsiiic:wão, nomeando V. S. peritos, 
com cit:J.ção do promotor publico da comarca 
11ue,se acht~ ne3ta vHla. O supplicaute pede u 
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V.: S. deferimento c (1uc ,iülg~\do o · mesmo 
exame se lhe mande entrcgat·. E. R. lii.
Ourem, :H de J~nciro de 18.:35.- Jicnwel 
Garâa Pinheiro. 

A. Como roquer.-Nom.eio peritos os tabel-·- . ~ . ' ""' 

E:s:cquiel T0ixcira C:tll:::.do, que t•.::dos comp:lre
cerão no p,~~~o Municipal emquanto se ach:tl' 
n vcre:tção reunida.- Ourem, :3!. de hnciro 
de 1885.-lgnacio C'a;·do~o de .Athayde. 

Termo de iuramento.- Aos :31 dias do moz 
de Janeiro de 18.%, nest;1 vilb de Ourem, em 
casa da C:,mar~ l\Iuuicip:d, onde se <~ch:w:. o 
delegado de polieí:i do t8rmo alferes Ign:,cio 
Cardozo de Athaydc, ahi pelo dito clelegaclo me · 

; (J. ··i . ... -- "~., '. 
e me encarregou de bem e fielmente desem-
penhar o c~wgo ele csc6Yão aA-f,oc no exu.me :1. 

que se Yac proceder a requerimento de :\I:mocl 
~~rcla m eu·o ; e sen o vor mun acc01 o o 

jnramen.to, assim o prometti cumprir do que 
f<ço este tere1o qne assigno com o mesmo dele-

.. n-, • • ... -

" ' ,·~ I. ~ ~ 

ad-hoc que escrevi e assigno.-Jgnacio Cm·-
do~o ele Athayde, E::cg_uiel 1'â;.;e1:rc:. Cetllculo. 

Cei'tifico que notifiquei nos peritos nomeados. 
tenente Joaquim Sant'Anna Gome-: e :Manoel 
Raymunlo ue ::\Ionra Junior, rlo que ficaram 
bem scientes. Ourcm. :31 de Janeiro Je 1885.-
0 escrivão ad [la c, E:;equiel Teixeira C allado. 

Ce:-ti:fico que notifiquei as testemunhas desi-
"'n:ldas ca Jitão Jo::1. uim l\ht·inho de Vascou-
ccllos e professor José Bonifacio NuMs. Ourem, 
31 de Janeiro de 18S5.- O e:;crivão acllioc, 
E:.c(ptiel 1' eixein: C all (!elo 

tenderem; e encarregou-lhes que procedessen:> 
a exame no livro dasactas ds eleiç:1o que foi 
exhibido peb. Camara l\lnnicipal, e que rcs-

. pendessem aos quesitos seguintes : L o Si o 
liv.ro exhibido peh Camara Municipal é o .P~O-

procedidas nesta pa;·ochia ; 2. o Si são falsas 
ou verdadeiras as assignatui'as da acta da 
elei ~n:o rocedida. em iu de Dezembro do aimo 
passado ; 3. 0 Si ha altemçüo na referida 
actil. ; 4. o Qnal elb seja ; 5. o Como se acha 
distribuída a vut:lção na roferiln. eleição. F:.n 
consequcncb , passaraa1 os peritos a fazer 
os e:s:ame.;; e iavestig:açõe:; o1·denadas e as 
que julgarnm necessarias; concluidas as qual's 
declarar~~m o seguinte . Que o livro e~hibido 
peh Ca.rnar& 1\Iunicipal é o proprio que tem 
sempre servido n:ts eleições desta parochia, 
visto que nelle _estão as act<1S dus eleições des-
e o anno o · e que se a c 1a 1mpo sem ras-

padura alguma. e que a maior parte das actas 
est~to assign~Lbs pela maiot·ia dos eleitores 

, , t c , 

:tos que~itos pela maneira seguinte: Ao 1o: que 
sim ; no 2°: que são verdadeiras, · pelo"perfcito 
conhecimento c un dellas têm • ao 3o : ue niio 
existe <.'.ltera~~ão alg11ma ; ao ·:lo dei~am de res
ponder por estar prejudica-lo com a resposta do 
t'!rc,;il·o ; ao 5° : que ~\ votação que tem na 
acta tla. eleição do 1° de Dezembro do anno paE-. 
sado é a seguinte : Bacharel Felippr:l José dó 
Lima~ advogado, residente na capital, :39 votos. 
Que são estas as declat·ações qne em su:l oon
sciencio. o debaixo do juramento prestado tem 
a. fazer. E por nada. mais haver, deu-se por 
concluido o exame orde:iado, e de tucb se la-
vrou o p:.-es~nte nuto, que y:u por rn1m escn
pto e rubricado pelo delegado, e assignado p ~lo 
moamo. p0ritos, testemunh't~, pt•omotor o re-

Cl' l !CO que 111 liDei O promotor ':lll UC0 · a : ' : ' . 0 , ~ •. t.. ~ : • . ' 

con):Lrc~, co.pitão .Tosó Esteves üoc.:it~. Ourcm, Caludo, ~luo ,O fiz\' escr<:n, d~ que tudo dou~···· 
et·a supra.- 6 esct·iy:lo acl kx, E~cottiel1'ei- -l!Ji.?a..:z.o C ~t i'do.~o de .-1t.,w:;;le.-.Tol~•7L~:ol 

. . - .,..., . , ,., . . 

_,,; .. c··a'l · ' .J. I Saitl A iii?a (l(nnes.-llfaauel· Jiwlinww.a de ,r,.e, I a ,. ((Q,(). ~1 T . J . , r • ;; I d "r:" 
. ~ . . . ~~ Ol!i'a •. W1.!0l·.- oaqw.m ~'1. t<n;~,w .e v a~-
. Auto ae e:s:ame de. :orpo d~ d0ltcto fello no co;zcella:;.-]u::;<J Bon~{acio .:.Yu1 1e~.-.losd Es

hvro d:ls ~telas da ~lC!ÇUO 'ch ~·llla. de ~urem, a teves nodt!!.-JJir.tnoet (-;a;·cia Pinheii'l ... -
req~lenmr~nto de Il~anocl barc1a Pmhe1ro, como E:;,erft!icl 'l'cio;c ira Callaclo. 
abi:l.lXO se declara : 

: ~\nno do na:::cimentn à c Nosso Senltor .Tesus Conclus5o.-E logo faço.osles .autos conclusos 
C!aristo de 18.-!5, aos :;t dias do moz de Janeiro ao delegado ele policia alferes lgüacio Cardoso 
do Jito nnno. n.;slfl villa de Ourcm. tnr,uo ,b. de Ath::1yde; e faço este termo. Eu Ez0qu!el Tei-

=•·oma:-ca de (~n:l.mi!. no Par~o d:-t Camat·a ~'.fnni- xeira C:::.ll.do~ escrivão ad·lt ~c que escrevi. 
cipal. estando esta reunitl~l, presente o_ dde- Conclusos.-j ulgo procedente o presente 
gado de policia alfe:·es Iguacio C:!:·dot:o de exr..:nc de cot·po de delicto pa.ra que prc.duza 
Atahyrle, commigo esc!'ivão acl hoc 1l0mcado, sens cfl'citos logaes. E ntregue-se a parte re
comp:treceram os peritos nomeados. tr::nentr~ qnerentc . pag::s as cnstas. Ot1rem, :J l de Ja-

• ' .. "") • ' ' . , - : 'r .. ,7 • 

de Moura Ju;lior, p:·cs~n.t~~ tamfJe~~ o pro- Data.-E no mesmo dia, mez e nnno me fo
motor publico da comarca capitão José Este\·es ram entregues estes autos com o respf\t~vo ,jatl
H.ochn, e o requerente :\Ianoei G:c:rcia Pin heiro gamento, c f;~ço estt~ termo para constar. Eu, 
c presentes mais ns testemunhas de:::ignarlas Ez• ' qu~ci Teixeira Ca1lado, escriv<1o acl-hoc que 
o notificadas capitão Joaquim Marinho de escren. 

En tt·0ga."""='E logo fat;o e11 treg<>. destes auto.-:, 
ao req•H~rentó Manoel Garcia Pinheit·o. c faço 
est t: termo . Eu, Ezequiel Teixeira Calladv, es-
crivão wl-!wc, t}lle escrev i.-En. treguci. · 

Vasconcellos c o profe-:sor .Tos·~ Boni.facio 
N unos, o delegado de policia deferio aos pe 
ritos o juramento düs Sautos Eva nc-e lhos em 
um livro delles, e lhes encat·rc;;ou'"' de bem o 
fielmente d<!,Sempenll.arem <i. sua mi:;são, do
clar:m.Jo com. verd:ide o que d.e:scobrircru e; N. 18.- :'~ó~ :tbaixo a~sign~tdo::;, eleitor~s d:1 
encontrarem e o cp.v: em sua conscienciú. en- l p<trochia de Our~ro~ tendo !':Ci~n.cÜ\ do que al-
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gun::; eleitores cons('rvadores, fiscram um:~. dn-J RQconbeço as :J.ssignaturas supra, na pré
cbração dp que o resultado da elciçiio p:1.ra I sença. dus testemunhas abaixo assignadas, se
deput<ldo geral procedida 110sla parochia em rem dos proprio-: assignatados por d13llas tl?r 
primeiro der;;te mez,ni'i.o é o que cons!a. dares-' í)::rfoit<l couhccim(?!lto. Eu, Manoel Garcia Pi
p[)ctiva. act:~.vi~o;; por nossa vez, decl::r:1r que nhcúro. csc1·ivfto privativo <lojuizo de paz e por 

:: .... . • • , • ~ •· • ~ "!" J.. • · : · • 

pela apuração ter obtido 39 votos o b!lchur(jl :tos 8 tlias do rucz de .Janeiro de 1885, 
Felippe Jo3é d:~ Lima. cumo :'e lê na acta. blice e razo. 

Esses declarantes conserv<:dores nem- sabem 
0m q ucm voütr~m pois que -r:oc0berJ.m. das . "' • r . . 
mãos de Marcolhno Surano Antonio Damasceno Manoel c:n.rc:1u. .?mheu·o. 
as ccdulas fechadas e assim a:; lançaram na . 1\hno•_;o.l Ro~rigues do Oliveira. 
urna, retir:tndo-se del)Ois da. casa em que fez-se .:-lntomo Jcao.~ dos Santos. 
<\ cl~'Íç~o. . . ~ N. ·19.-0urem, 15 de Janeiro de i885. 

Nao e a pr1meH·a vez, que acontece n;;:.o te- - . 
rem üS conscrv:.tdores nenhum voto; assim sue- I 111m. Sr. Dr. Felippe José ele Lima.-Ei3timo 
cedeu nas rleiçü~::; pur,1. v:·reaàol'es c pa1·~1.juiz0s j sn.nde a meu amigo e sua Exma. familia. 
de paz. sa hindo eleito~ sô libcracs, mesmo os Por esta por mim '1ssignada u autorizo .:i dP
immediatos, accrescondó quo houve seg-undo cbr:u· que, por mais de umn. vez tenho sido 
e;;;cru ·inio para e 0içao '):> v<ilrca:..orcs que cowm .. i· pu 'ar· s c ·rva ores, a n~n e 
não fo1·nm eleito.:.; no primeiro. dos quacs meu irm:'Io L:tzn.ro Antão Picanço, 

Os trabalhos cleitoraes corrct·am p::cifica- pedindo-me para a.s:.;ignat·-lh~s attestados con.-
l>Hnl.te e sem protel>~O a.l0 • ; ; · " " • · 

que veiu a. esta vill~ o b::charcl Antonio Be- quulquN' in.lemnizaç:to que peça, :i ordem do DI.". 
zcrL''" da Rocha Moraes foi que ~\ ch,~mado e Cruz. Pótl·~ isto dcchu·ar pela imp'rensa.. O seu 

c:lido deste assign:J,ra1u a dechu·ação nor clle roeno:- cri:lúo.-.A.ntailio Cypriano Picanço. 
arranpda.. 

Se houve· fr:nldc, o meio para pro\•al-o é 
outro ; porém os conserv:Jdores n:'io lançam mão 
delle porque tem certeza de que ficariam con-
fLtndidós. -

A verdade é que o bach~rel Antonio Bezc;rra 
não teve nenhum voto. não obstante ter t;~n
tado ~orrompet• com dinheiro ao ch1~fe libe1·al. 

Tanta certczo. tem o bacharel Antonio Be
zerr~1o de que não ha nem houve f1•::ude, c 
que as ac as que e~is em sao s mesmas quo 
foram lavrado.s no dia ela eleição que, estando 
aqui nos dÜl.s 19 c 20 <lr;stc lll(:z, mr~ndoa ofle-

A ~ ·- . • 

tidi'ío por dlo pr0parada ! _ 
E' preciso, porém, para. se:J.s phno~ Ct'Ie não 

vingne esta eleição, e para que as.sim não 
succcda oppomos esta decl:u·ação i que foiicita 
polos con~crv:ldores . 

ÜUL'Clll, 31 uc Dezembro ue i88-1. 

!\bnoel Garcia Pinheiro. 
Marco::: José Ribeh·o. 
Sauino .Jo:>é de Som':a Nobre-. 
G;mn:Jno Antonio Pestana. 
Esta cio J osé Picanço . 
1viatheus And!'é ele Lim:t. 
José Hildebrancl da Sil.-a. 
Antonio Roberto da Silva. 

-Bo:•venttna Antonio d:t Fonseca. 
A ~ 

Antonio Cypriano Pic:1nço. 
Pedt·o Ivo du. Cunh::~.. 
.ilrog-o, de Agostinho José Rodrigues. 
Ped1·o Ivo da Cunha. 
Felix .José Hodrig-uo~. 
:i:\hrcellino Modeslioo Pc:·cio Jos Reis. 
Arogo. de I\Ianoel Gil de-ülh•e!ra. 
]\h1·cellino .Modestino Pcrcio àss R:}is. 
J\!artinho dos S:mtos Gil. 

N. 20.-E:..: :tbab:o :1s.:;;ignado. sendo m·evcni
do d r! que pot• occa:sião em que f L1i ch:.tm~do pelo 
Renl. ·padre .Jo~~•{ uim Gomes da Rocha, no dia 
õ do corr-:lntc. para <'l.ssignar alguns papeis, rc
lati vamento á il'm:mda.de de Nossa Senhor:1. do 
l~osado. do qual sou thesoureit·o ; fui trahido 
com millh:~. ~\S5ig-na. tura e:.n. um papel diflcren.te 
dos de que scJ tratava, apresso-me em declarar 
com jt.u•:1mcato. q~tc se ~xistit· coro minha as-
-~ .. + • ,. l . -

Jê~ta po.t·ochitt, a não ser que de , corno nu. 
eleic,.~i.'í.o, 8\) \·o tos ao Dr. Felippe .José de Lima, 
é verdadeirn.mante f_!íl30 e só nascido da trai-
çào c e um Vlg-ano, -· esae Ja protesto contm 
es~c a.cto. · 

Ourern, 10 de Janeiro de 188':5.-.FcZix Josê 
Rod,·i:;wJs. 

Reconhe~o a nssignaturn. supra, na. prcsençn. 
das tcstcmun.bas abaixo assignadas, ser do pt·o
prio Feliz José Rodrigues, pot· della ter per
fe ito conb.•·cimen.to. Eu, Ma.nocl Garcia Pinhei
ro, csct·iYão prh·ativo do juizo de paz c. por lei 
tabelliKo de notas, (tue escl'evi e o.ssigno, aos 
10 dias do mez de Janeiro de 1885, em publico 
e raz:). Em trstcmunho de verdade.-Jlanoel 
Ga1·cia P:n/,ei.í'O .-Jttt:~ro .-llves de 1li c:ne~es. 
- .Antonio .Teceo dos :3~..mtos. 

DEB.\.TE SOHRE A EL!;rt:;J:.o DO :2° DISTRIC1'0 

A todo trnn5c prclcncle o Sr. Antonio Be
t.crr:J ser o d~pi!tado eleito pelo ~o districto 
do Pari!. 

Jost~ c!a Silva c Soúz:t. 
Anton!o Hil:n·io Rodrigues. 
Baltl.:.o.zar Jnsé de Cat·v~llho . 

Vendo dc::tmidns ::~s s1ws suppo~içücs, que 
cla~:;iiicou d() arg·umenLos, c reclm;iilos :.\ saa . 
ju~~la prüporç:io os ar tigos dps jormtes con
~'·en'ac]ores. o ue j untpu em grande numero, 
e ·a juslific:Úçiio por ~neio de tes,tcmuniws 

-- ~h i iei~H.i~l~~ .}lerdcu a cann:1 calct)l~tg:,l c ~ p._1a
J nifestou-~0 li.ll quai ó - violeato c injusto. 
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Foi assim qUi\ fingindo-se indignado em 
occasião que 1!1e pnreccu ttst~cla, ge~ticuhmdo 
<le:-ordt~ll:1damente, :n·reg:1lando o:-; olhos, cet·-. 
r::tndo O$ pmihos e r<mgcntlo os c1enle:-;, 
vocifct·ou qu~ eu tinha sido proccss:~do por 
·~·'f ,:p.. :.r• " 1.~·····1~· a ":1-

m;~ra ~Iunidnat de Bdem e que era o fal:>i-
11cmlor Ja ncttl de Ourem ! 

Foi ti"io inc,n:.vcniente esta scenn tragi-eo-
l111C:I. Cíll~'. Um QOS lg'llO~ fllCl:l Jl 05 
com1i1i;são de . Yerit1c~.\::ão de poi.leres quiz 
n!J::l!ldontn· n sua catieil·tt. 
Perc~beu o Sr. A!~toD.io Dezcrra crne cn 

tinha deslnliclo :ts sur1s !Jt'0\1 ilt:, mo:o:ti'~do :1.~ 
contr:1àk~:ü~:; Jos :-:eus Lli'gumenLos, fdro;:ndt1-0 
a d.aelarnr que não P<IS.::UV<lm clles de sup
nosieõe::, e posto a dL~:-colwrtG o pl:ino que 
~ . . f '. 
ctlllCtJ!Jêl':l t.' exeeut;J!'~I. p;1:·~1 :t:~1·.r atrcG:l:•r 
qu~ eril f:ilsa n eleloiio de Om·t:m, e, ~.:on~o 
,.,, (. I' l:, ~ ! l- ,. 1 -~ .._,. • • • .t-

minoso, halJiluaLio :1 falsitit.:;l:_:ües !Jõll'tl <.1lhei;:J' 
de mim qnaiijuer sympatil!:t, alim de fazer-me 

. .,. • .l • .. , -. ~ : ., - I t • , I o :) ") ·~ <t 

pat~<:_cer ~o_iJr.e :: .minll:1 . . deiç:"'to t. • • ··-
:i:\ao surtiU. poren1, ei!êito esta 111.lllrt:l v11:'' 

nois q tlt~ expliquei sem con~e=-t::ç~o q ne ~u-
mente o o 10 po 1tu.:o mo\'C:l Ci)ll ra mun um 
pro~e::so _por crime d0 f:dsii_1ade, o qual fi:~ 
JU!~;·tdo imvrot:edente por juizes eon:-;et·v•l· 
tlot·es. 

f.',.l' ]:".llL·] 1 · ·~a "·1c10 c1.l''C €''1 r(""'lOlO. .u.~LJ lv~l L l.~~, , 1t. ,, • '~:, ~ d ... .,-,l .• 

Emjuni:ode 1Si2 fui nomeado secretanc da 
C<nt::rra I1Iunidp31, que era libeta!. 

Em Dezeui!.H·o elo mesmo anno concedc~ Ll e lia 
por ;Jfar~mwni:o mii,npproxim.'ldamünte~ peque
nos lote:' de t8rreno5, de 3, !J:, e 5 bru~iiS de 
~.n:n e ·n a 1m. 

Os <:onccssionnrios ap:·e:,ent<l1':1!l1-se em 
grande numero para pa;.:·at' GS dil·eitos e recc-

. t• • • ,. , • • ., ~ "\ -' ~ l " • I J'' .. . .. - , . ."\ • 

cob!':1l1C<1 fvs~~ !'dt~1 c os termos lavr::dos 
put' u·es empr~gado~, em vez de um, como 
a:::ont-2cin nos tem;1os ord.lnarios. 

PD.g-os os d.i reitu:; 1.:: hlvrttdo o tcnno de nfo
rn:ru·lltO, que era a5sign;1do pelo couc0ssio
nario e por um nn llor. o ernpreg:-~do pre pa

. r~li'a o titulo,qae me era trazido p:tra en1:errar 
a as:; i g·na:-.~•tim uc ser entn~gtw ao irrteressado. 
E~~ot;1di.l. a hora do CX[1Ct.!ieatc, rulJrit::.nra 

en os~ conllccit!Jentos dos impostos colJr~ldü3, c 
eueen~1 'ir~, e assign~wa os termos de a fora
menta. qtte Cl'a possivci. 

Em 7 de .i::tMiro de 187:3 tomou. posse a 
C:l!nara con.se:"i'c':ldor~, c o sen primeiro acto 
foi dem.ittir-:ne, niio : con~entindo que en 
encerT;_:sse ~~l!!· nns termos de nfor<.l mento 

. . .. • ' . "' .. . .. ,1: l :.. ' 

E j1~r is t~ f~li e;_ pFoc:es~dllo po~~ ·crime de 
fal:;icladc ! 

A simplcs exposiç::ío deste fac to, que somente 
~~ perYel'sidade póde classillear de cri minoso, 
ba5t3 para hitotnr a deslealdade do Sr . .Auto
nio Beze-rra,f}llC pa!'a al'mar n elfeito, d.isse que 
en falsiflca r::~ termos de tl'asm•s~c ! 

Aggredido de modo iilstdi v), d1!monstrei que 
o~~· . .!'l..nt.onio Beze!Ta e mio eu, fJ l'<1 o que 
estava h:Jbi tll:Hlo a p ratk•n· fl'audcs c!eitor;Jes; 
qnc era ellc, e niio ea, o C!'imiJlOSu, que at.·~ 
íinlu.t sido pt·ocessnd.o por cri me infau1ante. 

Debalde o meu. competidor pretendeu impe
dir que ea demonstrasse e provasse o que 
:waucei, diundo elic ,que me :.1tive::se ã 
cleic;ão do 2° districto, que fóra d!,\ elei-ção 
que se deb<1tia n:ld<J de\ria ser pennittiâo. 

t:> • .. ' 
trnzirlo ü di:;eussuo um supposto Cl'ime de 
187:3, c nt\o se me poclia impeuir que en exhi
bisse as n·ovns d<•s ultimas f1·audes eleitorucs 
pratic .. 'Hlas pelo meu ant:1p;onista. 

.•\ primeirtt, em ~ivalerm. em 26 de No
vembro, por occa~iiio da eleiç:io 5-enntori:Jl, 
sendG :1pnnhado em n~tf;r:mte, o que :::ahiu-1}1e 
bem caro, como melhor se vu dos :H'Ligos qut: 
pu!Jiieo sob ns . 21, 22 e ~:J; · ' 

A seg-und:1, em Som·c, em Dezembro, :~r
l'ttnjando nma :md:Jciosa duplinlta :::imuhHl:l, 
1w qnal se t1gur·.'l t0.r0n1 os tJ·:!]yd !lOs começado 
ús 8 hor:1s da mnnhi'i de to tlcs::e mez, na e::tsa 
ú[l :llll:l!'<l, ll<llJ O,:_:. illltC !C!' ('J e CSCI'!pto e 
:~ssign<Jdo com outr·os um protesto, qne j~ntei 
:-:oiJ n. ::-2)' no qnal declara que t1lé as 9 ~·~ 

~ ,~ ~· . ~ 
• .... 1.. t 

elci~ão da C::IS<I dn ~~scol:1 ! 
E. como se defende o mcn competidor? 

Dizendo . uc lrwos de -an(l'ue im )cdcm-n'o de 
üisc.ntir rsse:: faetos t 

E disso niio se lembrou elle, quando, rm 
Sonrc [t)rjou ,, dnpltcat:t referida, cujo Llnico 
!ilil foi prrjndicm· seu irm~o! cm1llhl:lto 
elr~ito pc!o ~·) districto, ~rrnnc:1ndo-Ihe o di
plo:nt~. p:wa chi-o ~~o seu compelido r! 

E qne Plllito é que pretenda fner o mesmo 
commigo, por um expediente pouco clec:cntc, 
1:.! td·tn. {lOr<:m que el!c snppóc inffi1llivel? 

Se não va~lllou e;n simul:lr uma duplicata 

'• (., L 

o:l mesmo impossivcis a caracteres scme
llwntes. 

Dü~se documento. sob 11- 21! consta 
tatnbem oue o Sr. :\nto~1io Dt!zcn:1, <1Pm tla~ 
flUella rr.-iude de 2G dt~ Xovcmbt'O, pr;Hicara 
outr;!s. ?\~a is um~. menos umn, pouco importa. 
pai·a quem tudo é licito c:n m::~ter;a eleitoral. 

:5oiJt'C o nutro crime, de 1881 ..• . .. gunrdo 
a [lro·ra commigo; quero ser ~enP.roso. 
· O que fica cx.pendido 1Jasta para mosttar 
ouer:1 é criminoso e habituado ús fraudes 
êleitoraes. 

O Sr . Antonio Bezerra avnnçou perante a f :~o 
commi~s~o qu1~ os li!Jcraes do Parú são os :m-

. n -, • l . -. l" • • rl l "" • t •· , .. .. rç 

~:; te. p i :~os do discurso do Sr. D t'. Assis, in·o
fe riJ.ü Gml87Q c que lhe for<llll apontados pelo 
sctl comp;1dre c G:;rinen, Dr. l\Iac-Dow.~ ll. 

Nesse ternpü o Sr. Dr. Assis f<1zi:l p~ rtc da 
tm·ma dos ,::.mdiclatos conservnàores e seria 
inepc:a exigit• qttc clle achas~c boas <1S eleições 
que co mbntia e que for;lm <ll.JlH'O\raclas pela 
Cmnnr<l dos Srs. D,.;pul :~ dos . . 

Esta excnviH~~o foi inf~~li~c.issima e sem npph
ctwiío. c .sómci1 te. feita para lnnç:ll' á conta do 
,in!·tido libr~t'{tl as nlic~mtians e fraudes de que 
tem elle sido victima. 
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Est~ ·na consciencia de todos que a quasi I F:1lhando este plano, começou a. concertar 
, totalidnde do::;. juizes no Pará é conservt~dorn outro, baseado sobre a falsidade da eleiçfio de 

extr• m:.~da e que- a elles ·deve o partido du Ou rem, escrevendo, mesmo em V), a primeira 
ordem as fictícias victorins de qu~ se ufana. notiein a respeito, que füi publicada no jornal 

Para exemplo basta citar a e!ei1;uo de depu- Constituir_;ãQ, orgão do partido conservador, 
tados rovincit~- s d i · · · ' ,., 
direito de Santarem, o Dr. Ernesto Chaves, Em :17, fingindo·se surprendido con1 a 
deixou de apurar H authentic3s (mais de um leitura da acta da elei.ção de Ourem, apresen
terço do districto) para arr:mcar diplomas a tou immedi:.:tamente ·um protesto contra a. 

, · :s e · J iu. quociCn e. Y:l 1 a e aessa e ciç:.to, e os seus anugcJs apre-
.A. imprensa, de norte a sul, tratou deste at- sent!Jram dons t 

tentado; os} ib_crues> porém, ficar~m espoliudos , Como conciliar a surpreza com estas pro-
dos seus íllreltos. • lestos de antemão prepara.dos. - I Por occasião 4a apuração o Sr. Antonio 

. . . :. ' ... . Bezerra tornou-se inconvenientissimo, o qne 
~ Sr · fnt?m.O p~z~~ra, co~ ,0 des~mbth :JÇO · nuo ~1dmira, depois da scena repugnante que 

~ue lhe.~ p~cultaL, alli} ma t~r. eu ,?IJ!Jdo s?b~~ representou perante u illustrada :l" commis
elle a m:li.OrJ_a de um -voto, p .. na d.1iu conclu~r s:Io de verificaf·ão de poderes 
que p~ec.1se• tomar para num toda a votaçaü Desesperado" pela derrot;, o eleito da 

Vizeu .................. . 
Cnrur.ú ................. . 
Qnatiimrü .............. . 
S!!lill:.tS •••• - ••••••••••••• 
Marapnnim ...........•... 
Guan1::í ................. -. 
S. Caetano ............. . 
Il'ituia ..... .......... , .. . ,, ... 

.);) 

Collares ................ . 9 

Cintrn ...........•....... 
]~~a~ança ............•... 
\• I n·1a •••••••• : ••••••••••• 

urem ....•. _ .......... . 

- . 

19 
47 
J •) 
l.•.) 
C)~ ..... ..... ',. -· :a. o 
1.:3 

A maioria por mim obtida é de cinco 
votos, e, portanto, cne por· terrn a nrgumen
t:tção basead:l sobre a phnntnsinda maioria de 
um voto. 

Tr:.1ümclo da junta apurador:~, o meu com
petidor não cessou de injnri:.1r o dig-no juiz 
de direito de Bragança, por ter este insistido 
no fiel cumprimento da lei. 

Qnal o· -crime por que é accusado esse 
m:Jgistl'ado ? 

Por ter adiado de Ui para 17 ::1 conclusão 
dr1 ~pur<Jção, visto fa!tal'em cinco authenticas 

opmwo e a Imprensa VlU u o a remer, 
como o icterico-v•3 tudo amarello, e attribuiu
me em seus escriptos palavras que não 

' ~. ,.... . o ·~ u 
proeurador e amigo, LeãG Titan, (nmbo floren
l!·s) responsabil isando pot· ellas n presidencia 
da orovincin do P::~r:i. S. Ex. não interveiu 
Jl<lS "elt~ieões de fórma alguma, e seria ridiculo 
suppor que o fizesse dons mezes depois: 

A prisão de Titan efiectuou-se em 30 de 
Jnneiro, tendo elle em seu poder os inqueri· 
tos já ultimados e a petição autoada, em ·que 
requerera exame . no livro das actas, o qual ,., . "' 

apoderara á forc.1, tendo antes disso commet· 
tido toda a so1:te de desatinos e violencias, 
com o fim de ::~rranjar provas da desejada 
falsidnde da elcicão de Ourem. 

Os autos, de qÜe se ::~poderara Titan, eram os 
inquerilos a que se procedia para conhecer-se 
dessas violenci::~s, desses attentados, entre os 
qunes Hguram o m-ro~bamento d~ casa ~a 
collcctoria e do cartor10 do tllhcllwo, com o 
fim provavel de ::~possm·-se do livro de notas 
em que fora registrada a ~1ctn da eleiÇão, e . a 
co~iCÇiío em pregada contra o septuagenano 
Felix .losé lloclrigues, para delle arrancur as 
clecl<ll':lções que lhe couyinhum. 

Tudo isto consta dos documentos o.fficiaes, 
que tr:mscre,To soh n. 21: ... 25 e 26. 

:.to es .ar n o o pranen·o prazo c vmte 
dias ! Descoaccrtado o Sr. Antonio Bezerra, pela 

Porque tanto se empenhou o ni.eu cornpe- r.:mtestaçflo que eu oppuz ê.Í. sua exposição, não 
titJor JJ::Il'::t que lhe fosse expedido cliplomr~, obstante o=- muitos Jias que teve para prepa
upuradas sómenle ~~s authenticus àe noYe r::~r-sc. na discussão oral os seus argumentos 
parochi:.ls ! serviram apenas para m::~is comprometter a 

Porque tinha a certeza de que a apnr<wão sua causa. 
de tod<lS ellns l h c scri~1 contraria . ' ~ Sempre que trntava da eleição de Ourem, 

Si assim não fosse. seria elle o orimei<o a classilic<lVa-a de falsa. isto é, dnva como pro
querer o etltUprimen.to un lei. para 'que d.o seu l vado o que elle pretendia provar, e desse 
dip!Gma _constasse a totalidade àos votos que f~l~o--s~lpposto . deduzia tod~ a s~1a argumen-
obttvera. - · l.<H~:.•o, mcoherente e contrad1ctorm. · ·· . v. r.--GG ~ . . .· · ·~ . .. 
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Para que- não se pense que exagero vou 
confrontar esse argumentqs. 

(A) P"ublicou elle, na Constitu.irclo d~ iS _de 
Dezembro, que eu estivera em Ourem mto dws 
falsificando actas, e na exposiçfro e~cripta e 

• r ·~ • 

. cinco dias ! 
· Nenhuma das versões é verdadeira, pois es-

tive em Ourem nos dias H e 12, partinoo na 
man 1a e para ragança, aon e cnegue1 
na tarde de !4, como por elle foi confessado. 

(n) Disse elle que a fnlsificação de Ourem 
fõra feita por occasião da eleição, lan~ando-se 
na aeta e no registro co usa diversa do que 
era lido. 

Como combinar-se a falsificac5o de Ourem 
no dia e por occasião de eleição: com a falsiti
cação dur~mte os oito ou cinco dias, que se
gundo _o meu con.testante, demorei-me . nessa 

l 

cussão, oral, que parti em 7 de Dezembro 
(madrugada ?e 8) d~t . cap!tal para o Guamá, 

~ . 
(c) Affirmou que a acta verdadeira foi la

vrada num livro falso, e a acta falsa num 
livro verd[1deiro, e que, portanto, existiam dous 
livros, devendo isto ser crido, porque elle o 
affirmava. 

Se existinm dous livros, se foram lavradas 
duas actas, qual :1 necessidade de escrever-se. 
por occasião da eleição, cousa diversa do resul: 
tado que era lido 'l 

plicar ter-se requerido exame para verificar se 
o livro das actas estava raspado e emend<1do ? 

E' verdade que, interrogado sobre esta con-
ra wçao P<l mar pe o 1 ustra ore ~no r, o meu 

contestante respondeu qne presumia se1·em 
dous os livros, mas que era possível que fosse 
um só! 

Felix José Rodrigues, mesario liberal, a 
quem o meu contestante dá inteiro credito. 
declara ter assignado a acta logo que fo! la~ 
vra.da. 

Se lu1 dous livros e esse mesario assignou 
só um, facil serin provar que Ilão nssignou o 
seg-undo, o tal verdulleiro em qne foi lavrnda 
a acta f::~lsa. 

Por que nrro o fez o meu competidor e nem 
ao menos tentou ? 

Por que o seu procurador retirou em 29 a pa
tiçTio em que req nerera o c,;a me, sob o rrivolo 

Se et·a um- só o livro e o meu contestante e 
seu procurador tinlwm a.s certidões da acta .~ 
do registro, como nffirma!'am nos artigos, que 
publicara.m na Constituiçiio, e dellas não . 
constava ~~:-taes as.5ignatu~·as, ~o mo pretender 

.. 
procurador verificasse se exisLinm ou não 
essas assignoturas no dito lino das actas? 

Não podendo o Sr. Antonio Bezerra justi
ticar o que avançara, declarou que, se não foi 
por isso, foi para impedir que esse procurador 
colhesse todas as provas da falsidade da 
elei~~iio. 

Ainda desta vez o meu contestante metteu-se 
n'um becco sem sabida. 

Como prender-se Titan em 30 de Janeiro, 
para impedir que elle conseguisse as provas 
que 1e oram cncommen n as~ se antes tsso 
e!le já tinha em seu poder tudo que requerera, 
isto é, os inqueri.tos concluidos e a pe~ição 

Pretendeu o meu contestante encontrar 
arguú1en to da falsidade da eleição de Ourem 
no fact.; de não ter elle obtido nem o voto do 
seu fiscal! 

Isto u::u.la signiUca, pois tem :.1contecido em 
muitas parochias. 

ar ex . s i a 1 ~1 , 
onde o Dr. Castéllo Branco obteve dous votos 
nas oito secções, tendo fisc::tes; Silves, no Ama-

.... • • • . l .... . ., . 

out,·o n~m o voto do fiscnl ; Santo Antonio da 
Barra, na Bnhin, em que um dos competidores 
obteve Hi3 votos e o outro nenhum. 

Nenhuma desLüs ·eleições foi acoimada de 
falsa por tal motivo ; estav~ re5ervado o úrevet 
ct' in1:ention ao Sr. Autonio Bezerra . 

Exhibiu o Sr. Aulonio Bezerra umu carta de 
de Lazaro .~ntão Pican~~o, que elle h~pti:;a de 
chef~ liberal, na qual declara quo o resultado 
d:-t eleiç~IO de Ourem é diverso do qne consta 
das netas. · 

Esse eleitor não é chefe liberal e nem com· 
p::trcceu parn votar, como eonstn da authen
Licn. e a sm1 declaração é ft·ucto do~ manejos . . - . 

l J. . ,_:, . t l \ 

livro seria apresentando na sessuo de 30. isto A' cont~~la~;~o escripta juntei umtt c<l!'ta de 
é, no dia seguinte? · · Antonio Cypriano Pic:mço, irm;io de I..az:~ro, 

(d) Disse lambem o meu contest:mte que ft~l communic<mdo-me ter-lhe csto promettido 
preso o seu procut·ador para nüo poder Yeri. pagar, por qualquer que fosse o preçn, uma 
ficar se constava do livro das netas as assi1rna- dcclarnção contrnria · :.i. verdade:~ n favor do 
l!J.ras dos eleitores conservadores, das q~::tcs meu competidor. · 
tmha tanta certe::a como do 1W11UJ1'0 do.~_ lim·o.<;. A' mel'mn contestnç:io juntei tambcm duas 

Se os livros eram dons, se uo verdaJeiro cleelarnções: uma de Felix José BodJ'i~ues e 
estava lançada a acta falsa,. como pretender outra deste e à e muitos outros eleitores, affir
encontrar nesttl as tnes assignaturas. qne mando te.r eu obtido em Ourem 39 votos. 
deviam. tigurar na acta verdadeira, lavrad<~ Nfio obstante esw contradictu documentada, 
no livro falso? • que oppnz ú carta de Lnzaro, o meu compe-
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tidor ainda tem o arrojo :de dizer que ficou Esta allegação, porém~ vai ferir de morte a 
ella sem contest~u~flo ! sua justificação. feita perante a mesma autori

Não me admira· este procedimento de:~leal, da de e com assistenciu do mesmo lJromotor. 
pois .que elle teve a cort~gem de -pôr na lJocca 
de uma testemunha· do seu fa~osõ in!Jnerito 

ceii·a vers5o) em q!le estivera em Ourem, das 
nutos do secretario da mesa eleitoral c do 
tnbellüio as auth · 
todos os mesurios. 

Duas pessoas! para entregarem U'l11as cópias. 
n5o assignadas, em . presen.-~a de estranho .• : 

J?ecididamente o meu competidor, ou perdeu 
o siso ou quer zombar do bom senso. 

Por fim tratou o meu competidor da sua 
prova irrecusavcl, consi~tente n'uns inqueri
tos ou 'ustificacões or· meio de testemunhas. 

Pelos documentos officiaes transcriotos se 
evidencia que o procurador do meu contes
tante empreg-ou todos os meios para aliciar 

prova el!e que o meu competidor esteve ohan~ 
tas i ando quando contotl ~ histol'ia de· àous 
livros, pois que Surano Damasceno <tffirm:J qne 
a acta foi lavrada no livro proprio, isto é, no 
mesmo que serve para tal fim, o que P.stá in
teiramente de accôrdo com o exame feito nesse 
livro. · 

Esses inqueritos foram começados em 2.1 de 
de Janeiro deste anno, 55 dias depois da elei-- . . ~ . 
miri.ha partida para esta côrte. 

Tanta demora mostra pelo men.:Js que foi 
o ultimo recurso de fJLle lançou mão a meu 
competi or par:.l provar a tuo eseJa a alst
dade, que lhe abriria as portas do parla
mento. 

Sabem todos que em materin elcitornl n pro
va testemunhal é de tod:1s a rnnis fallivel. e o 
meu f:ompetiuor isso ret=onhecen qu:mdn di:;:-e 
que coutr:• <t a lleg·aç5o de fnlsidade só mente 
v;dem pt'OV<•~ directas. 

A proY:l dircl!!.a, nc~ic cnso, !'Cria o exame 
nos livros uns :;et11s c do tahelli::io. c c li•' n re
qu•·l·en. O ::eu pt·ocut'<~tlor, pon:~m, desistiu 
desse exame, rP._timnrlo a pNiç:i•), c tentou 
npodcrar-sc dos llvt·o:;, pm·:1 que o desapp:tre
cimento tlelles servisse de motivo par:1 suspci
tnr-se que tinlwm sido fnlsific:1dos . 

Po1· isso um eleitor requereu exame no 
li • dns ,tas. o ue -~ · s.-:· .-: · 

Ou rem se evidencia que o Sr. Antonio Be
zerra já sabia que n<lo tinha obtido nenhum 
voto nes~e collen-io 
gança afim de assistir á apuração. 

Como porém, não conhecia o resultado de 
alg~m.as parochias, nas quaes esperava grande 
ma10rw, por cautela, o orgam de seu par
tido nada dissera a respeito, não obstante 
serem faceis e com pequeno- intervallo de 
tempo, como diz elle,._as communicações entre 
Ourem e a capit<Jl. 
· -Cheg:mdo, porém, a Bragança em !4: de De
zembro e conhecendo não ter obtido as vo-
~çoes que espe!·ava em a g:n_!nas parochms, vi

crou as auLhentrcas da eletçao de Quatipurú 
que tinham sido trazidas pelo presidente a; 

' ' mesma casa. com o fim unico de não ser apu-
rada, e no dia 15 fez todo o possivel para que 
fossem sommados os votós de nove auth · 
somente e expedido a elle o desejado diploma 
com exclusão das eleicües de cinco paro: 
chias. • 
. falhan~o .este plano, porqu~ o integerrimo 
.JUIZ de drre1to de Brag<mça adiou a conclusão 
da apuração para 17, começou o Sr. Antonio 
Bezerra a propabr que tinha sido falsificada 
a eleição de Ourem, e nesse mesmo dia i5~ pelo 
vapor particular que o trouxera, escreveu a 

rim eira noticia sobre a falsidade dessa elei ão 
qne 01 pub ica a na ConstittÜf:ão de 18. 

Até então esse jornal guardou silencio sobre 
essa c uutras. elei!:ões do 2° districto, assim 

~ . 
Desse modo deixava margem para o que 

fosse possivel fazer-se, afim de salvarem-se os 
dous candid~1to~ conservadores, que tinham : 
sido dcrrotndos nesses districtos. 

No din 17. o Sr. Antonio Bezerra. ouvindo 
n Ieitur:.t da :ÚHht~ntica d:.1 eJE'içüo cie Ourem, 
nn:.!'in-se surprendido c ...... . apresentou e 
fez ;:qJl't'Seutar em ucto eontinuo tres longos 
protestos ennt.nl :1 validade dessa ::mthcnlict), 
de antem5o prep:n·udns! 

Concilie quem puder essa surpreza com a 
apresentação immediata dos tres protestos. 
Este:; suppoem o conhecimento do fDcto que 
ctl nsou <t surprez:1 ; esta, não sendo fingida, 
~·.imnnttl se mnnifestnria não senda conhecido 
esse megmo f:tcto. 

do promotor pablico · Dczerra esteve c~ Ourc~ nos di<ls 2o e 21 d~ 
Por clle ficon prov:1do que o livro, em qne Dezembro ,e ahi pretendeu subornar o tabellião 

foi lavrada a :lcla da eleiç5o, procedidn em para conferir-lhe uma certit.lüo a geito. 
:to de Dezembro do ~nno !HlS::'<Hlo, é o mesmo Tendo elle :dleg-<1do ser féJlsa a t•lei~ão de 
quo tem servido r.m tod:.ts as eleitões feitas Ourem c achnndo-se ness~ pa.rochia, o seu 
nn p::J ror;hia de Ourcm, desde :lSSl, e que cst:'t primeiro cuidado devin ser requerer ex:tme 
sem emendas, raspadur:ls ou co usa que du· nos livros das a c tas e do tnbelli5o. N5o o tendo 
vid:~ fnçn. ; feito, porém, nem por si nem por outrem, 

O meu competidor pretende · diminui!~ a I deixa ver .cl:lramcnte que cs!av~ clle conven
forç:~ probante deste documento, alle~:mdo cido de ser legitima e verdadeira a votação 
qnc sii_o.Jibcraes o !lelcgado que presidiu no consig-nadn na authenlica que fora ~prescn .. 
exumo e o promotor ptlblico que o assistiu. 1 t\lda ú junta npuradora. . 
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Não havia mesmo motivo para que o meu Na contestação escripta pedi a nullidade 
competidor estranlülsse ter eu obtido toda a das eleições de Salinas~ Cintra, Brogança e 
votação nessa parochia: pois sabeellc que ahi Vigia, por defeitos na organização das mesas, 
são liberaes todos os vereadores, eleitos em escudando a doutrina por mim sustentada no 
dous escrutinios, e todos os juizes de p:1z e parecer da 33 commissão de verificac;ão de 
supplentes, eon · ~ 1 eres e 188:2 sobre a:: eleição da parochia 
publico l'Ob n. 27. de N. S. das Dores de Guaxupé, :1.2° districta 

Para sabir-se dessa difficuldade: allega que da proYincia de :Minas, parecer que foi ap-
essns eleições tambem foram fal,· · ~ ' . . , 

Se assim aconteceu, deviam os conserv:,- sess~o ordinaria de 25 de Janeiro do uiesmo 
dores estar muito prevenidos contra os liber~es anno. 
de Ourem e não consentir que pel:-~ tcrceil·a vez A isto opJ)OZ o Sr. Antonio Bezerra a opi
falsificassem a. eleição, o que f:lcilmente con- nião de uma com missão encarregada de reYer 
seguirinm requerendo certidão d<1s actns, que o regulamento de :1.3 de Agosto de i881! 
não podiam ser negadas ; mas, ca:;;o o fossem: Este modo de refut<ll' o direito constituiuo 
tinham o recurso de protestar [1ela imprensa. e n5:o pôde ser nem é :1ceitavel. 
de reclamar perante qualquer aut0ridnde. - As opiniões, por mais anLorizadas que se-:-

Não tendo apparecido nem protesto nem re- jam: não têm força para reformar a lei. 
clamação alguma contrn esta eleidío até ' 1i de ) · · · ,· · · · :- · 7 

ezem ro, e ogwo concluir-se que a tal falsi- é boa, que deve ser substituidâ. ou snpprimida; 
dade foi engendr~da pelo meu competidor de-

1 
mas por isso nüo perde clla o caraeter obriga-

pois de reconhecer em Brag:mça que esta\.-a to rio. ~ 

palmares em que cahiu na discussüo oral. · quando discutir-se o citado regulamento ; fóra 
Ora: dizia elle que em 15 de Dezembro re- di5so parece-me extemporanea. . 

queri o adiamento da apuração porque ainda -
pr~cisava falsificar a anthentica de. Our~m; de- Tenho demonstrado que 0, arrrumentos e 
po1~, que eu passara em Ourem: Oito, cmco ou I d . . d '·d 1 ~... f t · B··_. 
quatro dias falsificando essas actas; mais adian- 0~~mento~. IJIO U~1 7 os pe o. :Sr .• "l,n :-o mo e_ 
te~ que a f:.llsific<1ção fora feita por occasião da zer.t a coD:t:,l a elet~ao de Our.em n.to co,nse 
eleição e no n1esmo dia, escrevendo-se nos li- ~r:rram, !)OI er ... ~n du~Tt~a, sequer, a verdade do 
vros cousn diversa do verdndeiro resultado· em re::.ultado des~rt eletç,lo. 
serruida. que no di o da eleil~:- ' . o~ ~trrrumen_to~ d . r . . . . 

a e c.essa eletç<ro :. prectsava· que r~ss1m fos~e procedeu no respectivo livro. 
~ perdta.-s~ em ~onJecturas~ qual dcll:ls a m:lls E dependendo dessa eieic5o 3 maioria abso-
mverosmul e dtsparatndn. luta de votos em meu faYOl:, d:1 sua avprova-

Natla havia de certo e fixo para ellc, sen~o t-5o decorre o meu rccouhl!cimento como 
qtle cstaYa perdida n.dcsejoda cndeira de de- deput::tdo eleito pelü ~o di5trlcto do Par:.í. 
putr.do, se nuo exhibisse provas da tal falsi- Côrtc, Abril uc 1855. · 
dadc. p· · J · d L .· 

:M::Js onde ir lwvc!-as ·~ ' tlippe os~: e nna. 

Tinha esgotado os argumentos inutilmente noc . N. 21 
e .a ~ua que~·i.d.a jus.tit~~:~ç.ã,o_ .. ~sbarr~v.'~ .. c_onu? .1 . ..:1 ell!iç1To ele Salwieí'l'a 
a_:, uuthenttcns, ~s celtiUuL:, e o cx:nae c.v 1 ,T,.· : 1 . r. . 1 (~ . ··. · .. - d .. . •.1 1 
ltvro das netas e nmd:t, por cumulo de de:;gr:t- • ., . ~· 10 ,l ~z '\'1 ?~ ... :;1~ .o.~,.~l n ltt!-~'1~ .e :.a. c.:~ 
ea, 0 seu ti:;eal dizia que era. fal::~ a. cxisteucia \ t;Oll. ent;, ~oiJ <1 ~l::~. lc-ll:tLUJ ~l .do bach.t~el. An 
d.e dous livros pois que elle viu laYnr-~, tonto Dezerr~: :.t CX!Jltca.çao, pro.wet~tdt~ , dos 
~cta ela eleicüo' 110 livro proprio, nfJ 'Ill\;~m~ I f;tctos~ c1u2 tJ:tc~am. !ogar no dw :-!G tlt: .No-
em CJUC fez-se o cx~nne, no mesmo em c uc , 'em~, o, ,_m Sal'\ ater! :l: . 

A • • , • a n. ::ts a c :ls (,e o a=- [lS clcieüe~ - ·.• a . . I so. e. n~ ~ntre.t:m o, 
prtJcedid:1s na parochia desde 1881 ! · · n::o consc;sum o fals lft crtd?~ encotm ~· a. fraude 

· . .. . , . . . q ne pretendeu levnr a e!letLO, pnra tirar votos 
Em t~es ~XL!Cmos so 1m~tr-se md1gnaào: ao C[tndida.to Dr. Assis. 

mns ll~UiLO m~1gnado, por nuo poQcr provar YDn restabelecer a. ve:·d:tde rJos factos, para 
U!fiA fmu~e ta~ audc!Ci~sa, como nao hu nem in~_Airn conhecimento. do publico. . 
pode · haver GXemplo · . u J)~:ehnrel .AntoniO Bezerra, dtspondo da. 

E elle o fez como mestre: ficou. medonho! mnioria d:J mesa clcitol·ai de Sa.Jyaterrn, tem 
Confesso que.tremi e commi~o a cndêa velha por ma.is de umn vez arr~wjado ai! i eleirücs: 

e todos os phy!Jsteus; mas felizmente o meu f'als:ls, illud.indo a boa fé c simDlicid::~dc dos 
competidor tinha cortado os cabellos e apar<Jdo l eleitores lilJcracs. · · . 
a ·barha. · ~as vesperas da eleit:ão !Jara· senador f:JL 
. . - , .:- · · ·. av1sado de que, por ordem-·thtquelle bach:.1reJ, 
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a eleição de Snlvaterra seria feita na madru- 1 9=> 
d d "'6 I DOC. N. ...::. ga a e~ , antes que che~assem dous mesa rios 

e os eleitores liberaes. A's 3 horas da madru- Achando-me nesta capital, devo contestar a 
g;1da nz com que partissem nara alli os meus carta assign.ada pelo Sr. Manoel Jo~o Beda das 
:1migos el~ito~es, _e,_ chegnndo de surprcza em Chagns, q~e ~oje .v~ publicada na Constitniçiio, 

., tl n e le • ' 
e outt·os individuas a lavrarem uma actn em prox.imo passado.· 
que se dizia que os mesarios liberacs nãb ti- Tomando parte na mesa eleitoral daquella 

. . · larochi · · · · :-
Surpre~didos neste trabalho clandestino, nome do Sr. Dr . .Joaquim José de Assis estava 

os mesanos conservadores abnndonnram o nssirn escripto 11<15 ccdul~s, na occasião de 
plano concertado com o referido bactlarel c lavrar-se a acta; porém foi esse nome aiterado 
foram obrigados a come1~ar a elcit~ão á hora pelo s.ecretnrio da mes:.1, que escreveu- José 
m:Jrc:~du. • · Joaqunn de Assis- e essa alter<lctio deu lo(l'ar 

A's 3 para q, horas da tarde, sabendo que o no conllicto~ àe que resultou ser" inutilisad~ a 
bacharel Antonio Bezerra tinha ido para Salva-. eleir;ão. · 
tena~ para ~llli fui tabem, e chegando na casa E', portanto, inexacto que tivesse apparccido 
da escola, encontrei-o :Jssentado ú mesa d~t al·gnma ccdula com o nome do Sr. Dr. Assis 
elei(;tio, ditando a acta com aiLet'aP-ão do nome trocado. 
o Sr. r. Assis. neclamei contra a sua in-

tervenção nos trabalhos da mes<t, e contra a Leonel Canclicla Goil;:alces, 
referida alter11ção do nome do candi~<tto, ç 

lei, arrorando-se em presidente da n~esn, sen; 
ser ao menos eleitor du parochia, agarrei-o 
)elas barbas. deit i· · -"" · 1 
cola .e _fil-o embarcar para Soure um pouco 
}n·eci pttad~1men te. 

N:essa oceasião houve grnnde confus5o entre 
muitas pessoas que se achavam na casa da es
cola, desappnrecendo de cima da. mesa os livros 
~ p::~p~is, sem que sé possa aflirmar se foram 
mutll1zados ou se os proprios mesarios os 
guardaram. 

Ha, portanto, em tudo isto duns cousns in
contestaveis: :1.:~., qi.le o bacharel .Antonio Be-
zcrra, umgmc o pessoa mente a c eJç5o c c 
SaiV<Jtcrru, fals!IJ.t;Oll o rcsuitado da urna, 
mandando alterar, 1w acta, o nome do cnndi-

,~· ~ . 
• • ... ... '"' ' l • l -

JJlicada n:1 Constiinit:tTo sob ~1 tlSSi~natura do 
S!'. 13ed::s das Chagas; em seguida encontr::n·ü 
o publico a dech1r:1~~ão que t'uz o mes~1rio Ji
her::l a quem elle se refere; :!a, flUe nquclla 
l'a!sillcaeão . custou C31'0 ao ba<:lwrel Antonio 
Uezerra: · , 

.Nllt.l<~ nwis qu:mto á eleil}fio do S:,lvatern.L 
Diz ~1ind :1 o b:.1churcl Antonio Bezcrrn, que 

cu tin!Ja quntro parn::hilxmos p:1rn nssnssinal-o 
e ~10 seu amig-o H. Nunes, c mnis, que prouJclli 
ir assi:-Lit· :1 apnr·at:flo dn eleii"iio do q," dislricto 
Jlara nssassimu· o êoncgo SiflUCira. 

o lwcb:,r·cl Antonio Bezerra :nHln :'ltcnndo 
e Yô um ~ie:n·io em cuda um dos mctls pnrrw
IIibanos. Tr:alfJl'Lillise-se, q tlc, par li fa.zcl-o re
cuar .dos S«ms projc~1os criminoso~ n m~u . . . . . . 
p:eci:::n de allxiliams. 

Quanto ao S_r. eoncf]:O Siqueira, deve compre
hcnder que quem quizesse assnssinnl-o n:1o 
o previniria nem pt·ecisarin it· :.i cithlde de 
JJreve::, e pôde ficar tJ·unquillo, porque en
tendo que a unica punição excmpl~tr pur.a as 
suas espertezas politicus serin umu cmpalaç5o 
nn fH':l(i:l ·publica ; mas, infelizmente, esse su
plício nao é pena legal. 

Belém, 12 de Dezembro ãe 188L ~ 

F1'(mcisco Bezerra. 

Li. na Const-itttiçiio de H do corrente um 
artigo lirmado pelo Sr. Dr. Antonio Bezerra, 

. rma que na e eiÇiJO e a va
tcrra parn sen<1dor, 11ppareceram cednlas com 
o nome do Sr. Dr. Assis trocado. 
. E' inteiramente falsa essa affirmação: cu fui 
membro da mesa eleitoral e verifiqnei que o 
nome do St·. Dr. Joaquim José de Assis estava 
con·ecto nas c~dnlns e assim foi lido e apu
n:do ; a alterat:.lO que appareceu .fni feita na 
neta pelo secl'etêlrio, e por causa della deu-se 
um conflicto~ durante o qual dcsapoareccram 

• .. • ' • - A: • 

.• . 
E' tambem fnlso que 11lguem estivesse nlli 

armado de revólver. 
O { ue é cert . 

Linlw asscnlado no plano de falsificar :\ clci
~ão por qualque1· modo, e~ portanto~ é respon
sa \'e i pelos factos que se det:Jill. 

Conte::;Lo ainda que a mcsn ·sc reorganizasse 
e conti nu:lsse a funecionar depois do conllicto. 

Belém, lG de De:wmiJro llc 188L 

Iicnrigtw d'Oliceim Salgado. 

• DO(;. N •. 21 

?\. ~-- Secretr~ri:1 o:\ policin da proviucia 
tlo P<trú, lJ, de FC\'Cl'eiro de 1885. 

Illm. c Exm. Sr.- Pd:t5 pnr·ticipaç:íJes. que 
dircttalllC:tf.t) roram .:li1 · ig-ià~~s a V. Ex., de 
Ourcrn e S. I1li~neldo Gu:1mú.cpclusque tive 
a lwm·n c.lc ilpre;;entat·, achu-se V. Ex. intei-. . ' 
cstaYa n pr:tlie:.n· Le:io Til::tlL hebraico nntura
liz:,<lo br:1siléiro c ruand:1clo desta capital com 
o fim de~ po:- qn:dquer meio, obter pretextos 
de nullicinde da eleiç5o procedidu ultiwumcntt\ 
em OUI·em ~~ara de1mtado ú asscmbléa ger:tl 
l~g-islativn. 

Titan, homem reconhecidamente tLlrlJulcnlo 
c prompto semJn·e· o desempenhar qu:~lquer 
incllml.wndti, come~~ou esp:.lllwndo dinileiro, 
promc~sa:; e ume:,ças, em nome àc seus m:m
dat:u·ios, :1 commcttcr tod:1 a sorce lle de5pro-

l positos, ~té no ponto de · arrombar a casa em 
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que funccionava a collectoria e arrebatar de r favor do Dr. Felippe Lima contr:-~ .Antonio Be
sua casa um pobre velho septuagenario, me- zerra. No dia 2i, pelas 3 lwras da L<lrde, che
sario na alludida eleição, o qual foi levado guei nesta villa, acompanhado do alferes dele
violentnmente de Ourem para::;. )Iiguel, sub- gado do termo, Ignacio Cardozo de Athayde, e, 
mettido a maus t1:ato~ e a!_Ileaças, para jUI'~r o promotor publico ; encontrei a. p~pulação 

... ' •. ~ . ... . 

que'nenhuma segurança o1Ierece, tcnta5:se <W~l
dir-se. procurando primeiramente subornar 
as ra.ças com promessas de dinheiro, assegu-
ran o-l es m:t!S que na a r~ceassem, pois, 
além de :300 a 4:00 humens arruados, que tinhn, 
dispostos a cumprirem ;!S suas ordens, era !ll'O· 
te!!:ido~ resoiveu o delegado remettel-o para :l 
cac1ea publica desta c;tpit:.~l. ú disposiç~o da 
autoriclnde .i udicial'ia daquelle Lermo, em cujo 
poder já se :.~cllav:Jm os inqueritos poticincs. 

Sendo-me, hontem, apresent~tdo o preso 
acompanhado de duas praças com <lS referidas 
informações, requereu- me a fltlllÇ<1 pro v isc:_ri<1, 
que recuse1 ar, 1 I 1 . 0 <l .. e ;t 
podia f~ZOl', pO!'qunnto das alludiclas p~u'[ici· 
paçJ..~s consta .nwis ac!uu:-se o refc:·i~lo Ldco 

·- " . _, " , ,, -.. , ,. 

como perfeitamente sabe v. Ex., n.ão· ~drnilte 
H:mçn. 

Permi tti-lhe, entretanto, com o fim de provar 
que :1 recusa da fiança provi,;oria n~o tinhn 
presidido espiritc .algum político, que, antes 
de ser recolhidt) it ende~1, se apr<·s<mtasse :10 
tribun;ll da relaç5o ((:ournrmc requtweu-me e 
onde jú existia umn poti~i'io d<! ltrtbr•rt.~ COii"J:IS.I, 

o qual resol\reu mund3r pol-o in cont:incuti 
em libeidade. 

Deus gu:~rde n V. Ex.-IIlm. e Exm. Sr. 
consF!lheiro .!o~o Sih'cira de Sollzn, di!.!.·n!:::simo 
pl'esidente da província.- O chefe dt~ polida 
interino, .J O!;(; .r orrq1tim da Palma. 

Conforme. O secrct:~rio, .. :t;·istide.~ de Mol'acs. 

Le:.io Tit:1.n exaltados, mornndo este na casa 
do chefe dos conservadores, 1\Iarcolino Surano. 

No dia 28, sondei as cansas e conv~nci-me, 
com e e1 ü, c que e~10 1 an.querw rou lar o 
liYI'O d~1s act~1s da eleição, da casa da camara, 
vist<ts .<lS denunch1s, quer.tppnreciam,e o arrom
bamento h;lvido na ca~a da collect01·ia. tendo o 
subdelegado pi'Ocedido ao competente corpo de 
delicto ; Leüo 'l'itan promettia avultadas quan
ti:ls ;' nem só por si ofTercci:J, como mandava. 
o1Tereccr p.,r outros, como verá v. Ex:. dos in
queritos 3 que está procedendo n autoridade 
P?li~ial com muito acerto, criterio c im.par-

No dia ~9, pelas 8 horas da manhii, foi clw
madn mintw.attenoão~ n d? delegado, sul:de-

publico da villa, José Bonif<1~io Nunes~ c1i;.en
do-nos que na su~1 casa apparecera o ancião 
Felix: José Uodrin-ues conduzido or seu f}Jho 
Jo!io Bodrigues, dizendo-lhe que trazia seu 
velho (Jai á presençn das autoridades, alinlode 
n:trrar J fnl!to s~guinte, como verá lambem 
v. E~. do interrog;~torio feito slle e seus filhos. 
E~m. Sr., o dito Felix é maior de 70 annos, 

foi um dos lll~'mbros da mesa eleitonll e no dia 
16 p<1ra :1.7 do mez findo appnrecer<llll uo 
seu sitio Lc5o TiLan, rriarcolino Dam:1~ceno, c 
o hesp:.mhol Isanc, e :-:eu genro, o portuguez 
Domino-os Leite da Silva, promettendo-!lw 
gr~m e somm<1 c mhelro, ven~.~.o que com 
isto nt:da conseguiam, lançaram m5o dns umen· 
~ns , pron~ettenàc que, se elle niio em!~arcas~e 

c. ( .. - ' .. " 

conduzido preso, e conc1 uzi r:tm forçad~lmenle, 
sem que seus lilllos, Dernardo Roctrigue:; e .To5o 
Rodrig·ues, soubessem, e sua vellw mulher, 
céga, como é, ncon <:h orando, -julg·ando qne 
Titarl e seus sequazes eram algumus autori
dndcs. 

Cllegundü clln com o velho na s1id·~ da co
nwrca, ::tcompnnlwdo llos mais. que j:'! n:1rrci,= 
requereu no del·~gado um::t j ustitkaçüo, com o 
fim <1e f3Z•·· r o velho jurtn· f:JI~o, dtzenuo que 
Antonio Bezerr:J tialw obtido vola~ão. 

Est1~ velho \'iYin detido ma casa onde morava 
Titan e Si!as adeptos, sem c1ue s:~hisse :i rua. 

Foi lcvndo de 1G p~m' 17 e só eheg-on n:t sun 
casa no tli~t 2i, e então pôde, no dia :29, ir;\ . .. ' ' · , . . ..... ..._ . 

No di;1 30, e :~t;mdo o_ deleg::do de policia 
Cópia.- Villa de Ourém> :H de .T:1neiro de procedendo a inquerilo~ na cf•S::t d:1 Camarn, 

1885.- !llm. e Ex:m. Sr.- Com a nrecisa ve- Titall entrou a h i atl':tz do cscriv5o 1\lourn, e 
nia de V. Ex., nest!1 data cabe-nie Ievut· ao nessa :1Ce;1siiio sniJtrahiu uns autos do poder 
conhecimento de v. Ex. •1s oceurreneias dadns do referido est;rivuo, depois de ter iujuriado 
nesta -villa, desde antes da minlw chega~n até muito o de le~.!'ado, que se nehaYn em nudienda 
agora. No dia .26 do mez lindo, cheg·nnào na ness<l occ::~si:·to, l.ambem fazendo O$ mesmos in
comarca de S. Miguel c1o Guamú, nhi nt~hei stlltos ao snbdcleg-ado, que lambem se neha,ra 
Leão 'fitan com os eleitores consl3t'VlHlores. fc- presente. Correndo, metten-se na cnsn do por
zendo justificação perante o delegado, co·m ü tnguez Domingos Lei te da Silva e foi neste 
fim unico de querer a toda a força provar qur- acto preso pelo delegrtdO: cnJ ll[lgrantc, c con-
os liberacs de Ourem falsificarem ~~ eleição .Q 1 duzido p;:~r;:t a prisão. -
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o -
seguir para essa capital, visto que as cadêns 
desta villn e de S. Miguel n5o oiierecem segu
rança nenhuma. v. ,Ex. queira aceitar os 
protestos de minha maior estima e cousiàe
ração. 

Deus guarde a V. Ex:.-IIlm. e Exm. Sr. 
Dr. José Joaquim da Palma. muito dig-no 

. cbefe de pelica d<l província do Purá.-Joct
gn'i?n Marinho de Yasconcellos, tenente de po-
ICia i ig cia UI m. 

Confere.- O secretario, Theodoro Cftates. 

J1forae.~. 

DOC. N'. 26 

Suhdclegncia de policia da villa de Ourém. 
:1 de Fevereiro de :1885.-lllm. e Exm. Sr.
Com este será pre~ente :t V. Ex. o indi
viduo Leão Titnn, que foi preso em flag-rante 
delicto, em acto de desobediencia e injuria:; 
ao de!eg:.1do de policia ·do termo, em occ<1Sião 
que e~te õav~ auuiencia no .paço munic-i
}Jal desta vil la. O moti\•o que me ievn a re
metter o cri rninos:o a V. Ex., pnrn ser r eco-. . ""'· . . \ 

'4. • ' 

o promotor publico da comarca de snn de
nuncia, a quem nesta data foram remettidos 
os inc neriLos oli0ines é n~o ter a cndên 
desta villa. e nem a da vi!la de S. nii::rue o 
Gu::.má, a precisa segurança, visto que, eomo 
vertt V. Ex . dn cópia junta da pat·te do cnho 
da guarda da cadên, esse individuo, Lc~oTitnn, 
alli mesmo M C3dê;\, tratou de peitar a 
mesma g-uarda. dizendo mnis ter rtOO ou 500 
homens ú sua disposio~o p:>.l'n se b:llcr com n 
força publica que está nesta villtt~ e J):lf<t que 
nfto se dô facto ~;!inguinolento, entendi :ll'<lS
tnl-o desta, p~1r:1 que nssim o poYo, que est:'t 
em sobl'es:llto, se :~c:llme e se rcstnbeleça a 
tt·anquillidade publico, tudo de nccurdo com 
o pnrecor que me deu o offici;d que :HfUi se 
acha em commissiio c que muito tem feito. 

Deus guarcl~ a V. Ex.- Illm .. e _Exm. Sr. 
Dt·. Jnsé Joaqurrn du Pt~lnw~ mmto d1gno chefe 
de Jolicia interino ela Jrovincia do P:mí.-
Eswcio .Tosé Pican~o. mbde egu o e po 1cia. 

Confere.- O secretario, Theocloro Chaves. 
Conforme.- O secretario, A1·istides de 

l!lomes. 

os !mmecli~tos pertencem :.'i parci<1lidade libP.
ral, tendo-se procedido a segun:lo escrutínio 
na eleição dos primeiros para completar com 
m:.~is dous eleitos o numero de verendores.
Eu Ga.bJ:iel de Souza Nobre, secreturio, o es-. . , .. . . 
llEl~UTAÇÁO DA CONTESTAÇÃO PELO DR. ANTONIO 

BEZERI\.,\. D.\. ROCHA ~fOP.A.ES 

Aniquilado pela ex.posiçiro documentada que 
apresentei á illustre 1a commissão de inquerito, 
procurou o contestante insinuar em sua con· 
testaç<io o m.eio de evitar o meu rr.conhecimento 
como legitimo_::representante do 2 1 qistricto do 
Pará. 
. Esse meio é a. an.nuliação das eleições em 
que obtive maioria de votos, o que importa na· 
decapitação de 458 votos, qQe representam mais 
e um crço os e.e1 o•·es que compareceram a 

eleição ! 
Perdido, -porque não lh~ pócle re.star a m~n.or . :\ 

a.l·rojada falsificação da.-a.cta de Ourem, com a 
qual arranjou a maioria de um voto(!), tenta o 
meu competidor di:;farça.r, com allegações im-
pet•tmentes e a 1e1as ao p clto c e1tora • a post
ção afi1ictiva em que o lan~nra.m as robllst•>s e 
irrecusaveis provas d:Jqudla fraude. 

No intuito de amesquinhar-me :J.OS olhos dos 
nossos juizes, injuriou-me com os apodos de 
falsificador de actas e fabricante de dupli
catas. 

Com isso, porém, só conseguiu empeiorar sua 
situ;1ção, obrigando-me a declin<l.r fact~s, que 
o. desabonam e que, por não t~rem 1m:ne: 

pas~:1d•Js no 4') districto eleitoral da provincia 
a. respeito do,; q uaes nllo podin. eu, de prompto. 
exbibi1· documentos com que me seria. facil 
confundil-o, destruindo as dcsleas imputa.cões. 

A falsificação de Salvaterr,, (pat•o;.:hi::\ ào 4° 
distt·icto) que, segundo o proprio jornal citado 
pelo meu cont~ndor, consistiu na troc:1 do no
mo de um dos ca.ndi latos á senatoria. ó uma 
t1·ic:1. inventada pelos amigos daquello can. .. 
didato. 

Facto identico passou-se na parochi:~. da 
Vigia, 11:1. mesm~• eleição o a respeito do nome 
do mesmo candidato. 

Em ar tigo publicado no orgão do meu parti
do. nrovci a falsidade dessa imputação; c, como 
elia ... sUt'g0. de· novo aqui, juntarei mais os doeu-. . - ') 

A duplicata da paro chia do Soure ( 4° dis
tricto eleitoral) não póde ser jolgada~ á vista. do 
unico documento a que se refere o meu con
testante. Desse documento consta quo eu e 
mais cinco eleitores protestámos contra a or-

noc. N. 27 ganização da m~sa eleitor:l.l dn. casa da. escola, 
visto não se achar alli um só dos qua.tros juizes 

Ga.briel _de Souza -:-~obre, secr.etflrio da Ca· ie 'lln· , . _ . . 
mara Munteipal da VIlla de Ourern • Pertencendo este facto u. eleiçao do d1str1cto 

Certilico, á vista do requerimento supra e 'P.''lo qn~l ó c·mdi.dato um irmão meu, é intui
despncho no mesmo exarado, que os veren- t~va a. dttficuldade em. que me .n.cho. por falta,de 
dores e juízes de p::~z desta._ paro chia c mesmo , hberdade, para aprecltll-o deVlda.mentc. 
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Foi. entretanto, por isso mo:::mo que o meu 
desleal contendor o troux.e a terreiro ! 

E' mais umn. prova. dll. contingencia em que 
o collocou a minha · exposição. 
Ess~s dous factos! em qu~ :figuram dous dos 

vocação, nada honros:J. ao meu contendor, que 
delles serviu-se com o :fim de iniuriar-me, cet·to 
de não lhe poder eu d~l' a conveniente resposta, 
porque mvo vem pessoas a quem me 1gam a
ços de ~angue. 

O documento n. 12, a. que me referi, prov~• a. 
vardade 3. respeito de um delles, e na discussão 
da eleição do 4° districto ser :i julgado o outro. 

Não fiz na minha exposição a minima refe
renci::t a factos estranhos ào pleitõ ; nem mes
mo aos que tiuham alguma affinida.de cum a 

·impudente falsificação com que pretende o meu 
competidor disputar-me a cadeira do 2° dis-. . . . . 
nc o 

Polleria, verb: gm!ig, ter referido o facto da. 
falsificação dos termos de traspassf da. Camara . . . ... · . 
pc~idor, como secretari.o, a.ind~ que fosse só
mente para mostrar que sesteti·o que (a~ ·wn 
.~estofa::: um cento ; e, assim procedendo, não 
lhe u·rogana. lllJU!."la., pm·que o processo 1ns
taurado deixou de chegar ao termo legal~ por 
te1• o meu competidor allegado pre,;cripção ! 

Deixei, todavia, de fallar nisso e limitei-me n. 
usar dos documentos, cuja força prob:.mt-3 não 
foi sequer diminuída pelos que o meu contes
bule junLou :i sua contestação. 

Não ó com abaixo assig-na.dos e o:s:.amcs clan
destinos, em que só interviera.m os pt•inc!paes 
interessados na f~lsificação da acta. de Ourem, 
que se sup ar n. T r , r; r men co
nhecida na pl·ovincia, sobre aquella. falsificação • 

Não podr.ndo contestar que a. maioria do elei
torado uo 2° districto do Parà é conservadora, 
attribue elle, com n.lmiravel desemb~raço, as 
consecuti\·as vic torias eleit01·aes do partido con
seryador,n:t província inteirn., a auxilio da ma
gisti"[ttw·a; ao emp;·cr;o de (Nmdas, dupti
clltas c a qurjandos desp:mtorios. 

O d!scur,;rJ do St·. Dr. A~si;; (um dos mn.is 
cs(o;·çado .-; libcraeo:, depois do congraçamento, 
nas vesperas da eleição) li(lo por mim :i illustro 
commi~são de inqu<'rito, pol' occashio da. dis
cussão oral, mostra. quo s110 os libe1·aes os in
ventores de dnnlicntas e de toda a sorte de fal
sificações no Pà.ri (Documento n. ia). 

Outras provas po:lel'ia eu ainda apresentar, . . . . .. . -
:. ~ . "' ' · i 

fosse bastante o juizo daquP. lle coroligienario 
do meu competidor, externado em plena sessão 
.da camara. dos Srs . deputados, em Fevereir(1 de 
'1879. . 

Que os ch~fes libera0s de minha provincia 
são o que p1·ocura o St•. Felip1le Lima attriuuir 
aos conservadores do Pat•ú. acab:J. de Yerificar-se, 
r1a c:1pital •la provinf..:ia, por occasi:io dos tu
multos e ameaças ao consdheiro Silveira de 
~ouz::t, sob o falso pretexto do COllti•acto, ainda 
po1· celobrar~s~. para o saneamento d!'. c:dade 
de Belôm. 

Os documentos sob ns. 14 :ité 14 o tiran1 toda. 
a. duvida sobt·e a indole e costun1es dos direc-: 
tores do parti.lo libt:ral daquella. pro\•incia, e 
sendo de fonte insuspeiLll, como é o Dia1·io do 
Gram-Parú.. ?t·gãe '· abolicionista, ainda ~a. 

desta. côl;te (docurnento n. 15), e defsnsor da 
presidencia, sogun::lo o proclamou a propria 
P;·ovincia do Pant, em artigo de fundo (doeu-
mento sob n. · o a ~ esses documentos provam i 
toda a luz : 

i o Que não são os conservadores do Pará, 
mas sim os pseudo-liberaes, direc.tores do par
tido liberal, que empregam em politica todos 
os meios para chegar a seus fins, desde ·a ca
lumnia até a re\·olta~e a sedição, contra seus 
proprios co-religionarios, como é o actunl pre
sidente do P~ri e o ·era o distinctissimo Sr. 
Dr. Perlrosa. 

.... >,;ue os vergou os,s a c 
20 de FevcreirJ ultimo, na capital do Pará, 
encobriram os verdadeiros motivos da opposição 

. 1 · cr • 

. 
cação. 

A. vista c1o attentallo contra o meu procura
dor e da informação que devia tet• prestado o 
delegado Atbayde, chamado á capital, por ;;et· 
essa a autol'ido.do que processou os inqueritos, 
por mim juntos :t minha e~:posição como docu
mento sob n. 4 c, S. Ex:. conheceu ter-se pres
tado de boa fé a um escandaloso maMjo. c, 
assicn c:omo o tribunal da relar.~ão, convenceu-se 
tie que o fim dos ilwcntores da. sedição ,]e Ou- . 
rem er.~ imp:dil•. por todos os meios o modos, 
que se fizesse a luz sob:·c a falsifica((ãO com qno 
o pa1·tido liberal do Pari pt·etendia tomar de
putado, por um voto, o seu candidato do 2·' clis
tl'Ícto. 

l;ule i;·o: ! . . . ~ahi o rompimento sob pre-
• I - . 

E', en.tret:~.nto, com "' sediç"- illV<;nção de 
sedição, que o meu com potidor e o or;;fí.o do sell 
partido 1weteudem justificar a covarde perse
guição de qur~ foi victirna o meu procurador, 
pelo modo constante <los docuniontos sob ns. ·1 b 
e 1G, 16 a 1G; e ú com ess:1 inventada. sccliçfi:o 
qui) tenla o meLl ~ontest::mte impugnar a. Yali- --, 
dade e fé dos dcpoimootos jurados de 2H;;;t r~
muo.has c o auto de pergunta:; fei tas, <.1 r•:quc
rimento do promotot· d?- comarca, ao rncsario 
Felix .José Dodri;ucs. 

Baldado esforço ! ~ ycrcl:l.dc t·~m mais for~a 
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Lima tem a coragem de pretender d~struir a 
validade e merecimento dos documentos a que 
me tenho referido! 

do que todos os ardis e sophisma.s empregados 
pelo candidato centestante e seus amigos, para 
impedir que um raio de luz, s3quer, penetrasse 
na escuriàão em que o meu competidor dei~ou 
envolvida a falsificação; que lhe dava um voto 
de 'maioria sobra mim, e em ue es erava con-
serva -a, pe o menos, emquanto durasse a 
y~rificação de podares. 

o mesmo e e
ga·lo e a':lsistido pelo mesmo promotor que :fi
guraram nos inqueritos 1·equeridos pelo seu 

• • ro urado · - - oda. 
Um facto notavel deu-se com relaç.ão á eng·J- a fe, » disse o Sr. Felippe Lima ! 

nhosa sedkão de Ourem, que deve ser devida- Em primeiro lo3'ar, sendo o delegado de po
mente aquilatado : - o silencio da Provincia licia e o promotor da comarca co-religionarios 
do Pa1·ú, durante toda a discussão cia impreusg, ·ao ri:nu competidor, que não negou que o sejam, 
da província, sobre a prisão do solicitaior Leiio a sua suspeição só póde aproveitar ao Sr. Fe
Titan ! lippe Lima; por ouLra, só eu posso invocar a 

Li e r eli todos os numeros daquelle org;J.m relação de parcialidade em que elles se acham 
congraçado, hoje inteiramente ao serviço da para com os fa.lsificadores, mandante e manda
commis~ão, por elle mesmo nppellidada de re- tarios, afim de mostrar o valor dos actos por 
o>·macla e em nenhu nc · elles raticad s n · P. • 

arespoito da sedição d"l Ourem. vada, com assistencia dos mesarios e até con. 
Fiz esse repal'o por occnsião da discussão -fissão de um dellcs, a falsificação da acta d~ -

oral, e o meu competidor limitou-se a dizer,com Ourem. (cit. doc. n. 4 c.) 
,qu ::lao ra ver a c1ra a nun. a a 1 a 1mproce encia da allegação de impar-

affirmação . cialidade desses dous funccionarios, com rala-
Li. perante a commissão os documentos ~ob ção ~os actos pratica•;los em favor do meu anta-

ns. 17 c 1 8-dos qua es const<~, a nota de culp 
0 0 

• 

entregue ao tribunal supcri01·, p::llos soldados Que n nos diz que o promotor houvesse con
que escoltavam o meu procurador, e os depoi- cordado com o exame clandestino, dando mesmo 
menlos dos mesmos s )ldados; fiz ver que o sub- de barato que elle o tiv;~ss~ assistido ? 
del~gado, á cuja ordem fõra preso o di to pro- Quem póde garantit· a veracidade dos termos 
curador e solicitador Leão Ti t:ln, é o mesmo o certidõas do auto de exame, senuo da parcia
uiz de paz, Estacio Picanço, que presidiu a !idade politica dos falsificadores, e até seus pa
eleição de Ourem, c, p')rtanto, um dos interes- rentes, o presidente e demais vereadores ela 
sados e.m diffi .. ~ultar,ou impidir,o descobrimento camara de Ourem, o delegado de policia, o pro
da falcificação da acta por elle assignada ; fiz motor, o escrivão e até o official de justiça? 
ta.mbem leitura da teti ão em u · - o-ado Athayde Yê·se-Go-do>eC'~±U•----
procurador requereu exame no livro das actn.s mento sob n. 20 A. 
das eleiçõ3s proc•3didas em Ourem, assim corno O argumento do meu ousado contestante não 

~~ •. do ofticio em que o presidente da csmara, co- tem, pois, a menor procedencia. Para isso seria 
'i:eligionario do rneu cornp '!tid , ava, como rots er que . os 1m 1v1 uos que mtervteram no 
motivo de não poder t~Jr lagar o cxa::ne, !.L su:.>. exame do li-Dto das actas de Ourem estivessem, 
incompctcn.cia para exhibir o livro, a não ser pm·a com os falsificadores, em identicas condi
perante a camara reunid<:~.. (Doc. n. 19.) ções, como para commigo, os que officiaram no 

Fiz ver que essa eva~iva teve por fim evitar inq.Jierito polici<1.l, em S. Miguel. 
que o requerente assistisse ao ex:tme, aconse- Cumpr ~ notai.' ainda que os depoimentos das 
llwdo. ali:is, pelo escrivão de paz Manoel _Gar- testemunhas deviam ter sido religirlos pelo 
cia Pinheiro, um dos co-rúos do crime de delegado de paliei ~•, assim como o auto de 
falsid:1.de argui..la, como se evid-1n:::ia do-ab:~.ixo perguntas feito ao mesuio Felix .José Rodri
assign:~.dos-que o contc•stant9 juntou á sua con- g-ues, a requerimento do promotor, e, pot-tanto, 
testaç:Io. (Doc. n. 16 D.) nem ao menos se póàe suppor que as teste-

v exa111o que não poude i:Cr feito a re 1ueri- munh:.1s não tivessem dito o que nelles se lê, 
manto do meu r·rocnrador , no dia. 30 de ou que S ) houvesse escripto só o que conviesse 
J;meiro. tr!\'e logar no dia seguinte, a reque- ao meu procurador, que, aliús, poucas per
rimento do referido escrh·ão Manoel Gat•ci:·L, gunt::l.s fez quando lhe era dada a pala.vra. 
porém, <lcpois de ter sido preso, á orJem do O reln.torio elo debgado, a respei to do inque
mesmo Estacio Picanço, co-róo do requerent~. o rito, confirma o valor dos depoimentos, posto 

: · - · · qu p inn cen ar aos seus corre tglo-
Por esse mod:> e cora appa rato de força pu- narios. (Cit . doe_ n. •1 c.) 

· blica, :is or·dens do tenente de policia Marinho Como. pois, dar ao exame do livro das actas 
de Vasconcellos (urna elas testemunhas do cxa-· (que, seja dito de passagem, foi feito depois 
me). não foi difficil aos falsificadores da eleição do:.; inqueritos c para o :fim manifesto de de
de Ouram procederem a um falso exame no livro fender os ind!ciados), exame no qual sómente 
que ell,s di zem set· o wesmo em que foi lanc{a- interYÍI}ram indivíduos da par.'\ia.l idndc liberal, 
da a acta da ultima eteição, (Doc. n. ~0 .) o os interassados na occultaçfio da.-vet·dadc sobro 
' E' ó com esse documento, é com um pa;Jel a e leição de Ourem, mais valor e fé do quo ao 
preparado por scm~~lhante fórma. e sem o mi- inqul}rito processado com o mabr e.~crupulo, 
nimo valor~ p3la qualidade e condição d t;S pes- sem J rr.~teriç:io de uma só formalidade legal, 
soas que nelle intervieralll, que o Sr. Fol.ippe 1 por a utoridade Jibe:·al, com assistencia do p,n·-
: v. "u . - G7 
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mot~r pu~·lico, tambem _lib_eral, e escripto pof 1 ven:ura, a ~m mane.jo de veri~ca.ç~o _ou intimi-
escnvão aa. me:sm<l. parc1ahdade 1! daçao exercidas relativamente a eleiçao. 

Si uru docutu•'nto como ess·J e os de ns. 17, · E' uma questão de,facto que o poder verifica-
iS, 19 e 19 a não provam á saciedade a esca.n- dor deve apreciar com os meios de prova que 
d~losa f••lsifica.ç~ão da act:t d·1 Ourem, então não tem ao seu :.llcance. . ... . •. . .... . . ,.... . 

Si ~s prt)vas directas, i~lteiramente acordes 
com a;; innum.era,; circumstancias, por mim al
le<>-adas n:1. .;~ osi .ão escri ta e no debat~ orai, 
e constantes tios documento;; :1 que me tenho 
referido, podam ser recusadas pat·a só s·~ dar fé 
aos - al>aixo assignaJ.os -, arranjados pelos 
proprios falsificadores, e a exame clandestinos, 
em f~vor do;; mesmos, não ha meio de provar 
uma falsificação. 

Allegu0i con.tr<~. a acta arguida. de falsa. 
aqni.llo rnt:smo qne "~ acha affirma~o por teste
mLmhas n~to contrad1ctada;; pelos Interessados, 

ue assistiram a•)S .-eus de cimentos: um dos 
p1·oprics me;:ario::; declara com a maiS provada 
espontanoidade e sem a menor coacção, que o 
resultado da eleição não é o que a acta men-. . . . 

l . ... ....... l o 
as cópias da;;; actas quatro dias depois da elei
ção, sem as ler- ( does. n. 4 c e 4 d) -: 

I (li it m · 
a 19:1., ·lécla.ra ter visto o meu competidor 
receber .üs mão~ do secretario da mesa 
eleitoral c das do esct·ivão de paz as cópbs 
que n:io 1•st:wam <:linda assignadas por todos os 
mcsarios, facto este que se deu depois da 
eleição. e qu:JUdo o Sr. Felippe Lima passou os 
qua.úo ou cinco dias em Ourem-á espera-, 
segundo diz elb, dos juizes de paz de Irituia e 
S. ·l\EguCJl, afim de levai-os comsigo para Bra
o-an '"' : o chde do )artido liberal de Ourem 

verdadeira carta ·de seguro para os fabricantes 
de fraude, poi" que em regra as testemunhas do 

roce;::so eleitoral não são sen[o eleitores de uma· 
e oritt·a. parcialidade politica, contr•'l. os quaes 
se pretende antecipai' uma. suspeição perma
nente e ex -vi legis, quaesquer que sejam as 
circum~tancias do facto. 

. . 
Já no dia. 5 de Dezembro era conhecido na 

capit~l o seguint'} resultado das eleições do 2° 
districto: 

Salinas ......... . 
Sa.ntnrém-Novo .. . 

. v· . lg'l:L ••••••••••• 

Colbres ........ . 
S. Mignel ...... . 
Iri tu ia ... . ...... . 

19 
22 
i 
47 
41 

i02 
13 
:1.3 
16 

370 

Maioria-38 votos. 
Foi esse o resultado 

votos 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4 
H 

47 
40 

05 
9 

21 
:35 

332 

• · · . ' · ' ' . . Santarém;..Novo e Salinas, e davam todos os dias 
entr•; o:; dou~ ~andt.datos, obtendo? Dl". F:hp- ao meu competir 239 votos e a mim 207; (doc. 
pe ~t~~a ma~s ~m \Oto, qne lhe fo1 dado pot um I n. 21.) ao pas'o que 0 Diatio de Noticias, de 
ele1to. de Irltuia. » 5 do mo:sn10 mez, pubhcava o resultado cons-

E nada disso rale p~ra o meu competidor, tante do doc. n. 21 a. 
na ia disso prova a falsificação; só vale a acta Aquelle t~sultado, entretanto, é o mesmo que 
falsa. só :t a.cla falsa é-verdadeira!- consta das authenticas remettidas á junta apu-

Tem-se, om g : ral, ~uscitado na ia. commissão rador:L e á camara dos Srs. deputados. 
a opinião d·~ não serem aceita,·eis declarações No dia 10 tive noticia do resultado da eleição 
de eleitores relat ivamente a seus votos. e com de Brag.mça, de torna-vi~gem do vapor em que 
isto procU!'Oil argumentar o meu antagonista para alli partira, no dia 7. o meu competidor. 
contt·:~o a •1ue fit.eram os eleitores conservadores Na parochia de B1·agança foi esta a votação: 
de Oureu1 tanto na. imprensa, como perante 
a delegacia, d') policia. de S. Miguel do 
Guamà . 

Bezerra. . • . • . . . . . . • • 67 votos. 
64 votos. Feli ppe Lim:~. .. . .... . 

Essa opinião, porém, não é verdadeira, nem 
ab5;olut:1 nem sustentavel a ezar do silencio Minha maioria, pois. que, como acima ficou 

da 41. da noss:~ legisla ção eleitoral a respeito ; e os 
pr<3ccdentes dn. camara dos Srs. depu tados ainda 
vêm em m·Ju apoio. 

.A lei eleitoral da Belgica dispõe expressa
mente, em seu art. 130, que « ninguem é obri
gado a rcvebr o seg redo do seu veto, mesmo 
em uma instrucção ou contestação judicia.ria, =

ou em um inquerito parlamentan. Comtudo, 
diz um annotador dessa lei que a.quella. protec
ção á liberdatl c do sigilo do voto não inhibe, 
todavia~ os eleitores de os poderem declarar, 
toda a. .vez que dessa fórma não se prestem, por 

Faltava o resulta lo das eleições de Vizeu, 
Quatipuru e Ourem, que só pude conhecer em 
Bragança, séde do districto, no dia H, isto é, 
na vespera da reunião da junta apuradora. 

A votação dessas tres parochias fC?i esta : 

Vizou ••••• 
Quatipurú, 
Ourom ••• 

Bezerra 
·i3 votos 
4 • 

19 • 

36 • 

Folippc Lima 
li votos 
3 " 

19 • c i em separado. 

39 • c i em separado· 
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Abatida a. maioria de quatro votos (éontando 
o voto em separado) obtida pelo candidato li
beral riaquellas tras parochias~ verifica-se ainda 
em meu favor a differença de 37 votos. 

conservador. As versõe;; são favor·aveis ao Dr. 
Lima.>) 

A junta apuradora., porém, em sua reunião 
do dia 15 rasolveu, por unanimidade, dei~ar de 
apurs.r a e e1ção e uat1puru, pol' se ac ar-vi
sivelmente emendado o numero dos votos obtidos 
pelos dous candidatos. 

motivo justificado, como provam os documento;:; 
ns. 22 e 2:3, do dia 15 J!lara o dia 17 ), e na qual 
a vota ão, incluindo o voto do meu fiscal, fi-
gura to a apura a para o meu compet1 or, em 
vez de ter sido rep::trtida como acima disse e é 
a ver.Jade, como o affirmam as testemunhas do 
inq ueri to e o proprio mesario Felix José Ro
drigues, no auto de perguntas a elle feitas, a 
requerimento do promotor da comarca, e como, 
em summa, é publico e notorio, não só em Ou
rem, Bragança, Irituia e S. Miguel, mas ainda 
na. capital. 

• 

Compare-se o numero de votos (38) do col
legio de Ourem com.a maioria por .mim obtida 

v vo os , como ac1ma m 1, 
nhecerá que o meu competidor, para tirar-me 
aquella maioria e alcançar a de um voto(!), teve 
necessidade de todos os votos desse collegió, 
sem dispensar mesmo o do meu fiscal. 

D!l. propria acta falsa consta ter comparecido 
o meu fiscal ; entretanto, não consta :\ sua a.s
signatura, sem se dizel· porque,não assignou-a~ 
assim como não constam as assignaturas dos 
eleitores conservadores, quo, sob juramento 
(doc. n. 4 c) e no doe. s:>b n. 2 a, affirmaram 
tel-a assignado ! 
. Compare-s~ ainda com aquella. maioria a 

differença de votos que os dous orgãos Iiberacs 
davam, nas suas publicações, em f<wor do meu 
competidor, e será facil de comprehender por
que, sob a epigraphe-Noticias para o Sul-
rouxe a 1 v i i ·, 

bro, um artigo, que concluía. pelo modo se-
gu~~ : ~ . 

<-< Do 1o e zo circulas ainda não se póJe affir
mar cousa alguma, por falta de informaçõ~s 
inteiramente insuspeitas de parcialidad9. São 
candidatos no 1o o~ Srs,.. Drs. Americo Marques 
de Santa Rosa e Josó Ferreir.t Cantão, aquelle 
liberal e este cons:!rvador. Falla~se qtle a elei
ção terá de s~r decidida em 2° escrutínio. No 2° 
pleitearam os Sr:'l. Drs. l"ellippe José de Lima, 
liberal, e Antonio Bezerra da Rocha Moraes. 

A este artigo deu a Constit~âç.To :::.seguinte 
resposta, que não foi replicada : 
.............................................. 

~ r s, a 
é exacto que sómente estejam eleítos os Srs. 
Drs. Guilherme Cruz e Samuel l\fac-Dowell, 

:- • t • 

Bezerra da Rocha Moraes. A eleição do;:,·· dis
tricto, disputad<L pelos Srs. Drs. Leitão da 
Cunha e Raymundo dr:~ :~rito, està ma\s que li
quidada a favor do primeiro, candidato eon
servador. Como a vict0ria do Sr. Dr. Leitão, 
nenhuma cont~stação aoffrern as dos candi
datos conservadores p'}lo;; fo e 2° districtos. )> 

« As versões de que falia a p , ovincia do 
Pará, orgão liberal, hoje mais ?"ea!ista do que 
o l"O l"io 1·ei, s3:o uras invenções, detcrmi-
nadas pelo interl}sse que tem essfl jornal em 
encobrir a estrondosa derrota que soffreu o seu 
partido. 

I O ' 
doue orgãos liberaes teriam publicado o resul-
tado dessa elei,_·ão, da. qual, como fi(!a demons
trado. dependi:l. o resultado final dn. Gie:ção do 
districto; entretanto, não o p: ~blic ::tram, ao 
po.sso que já no dia 4 de Dezembro davam ore
sultado das eleições de S. Mig-uel e Irituia, 
p:1rochias visinhas de Ourem e pertencentes 
á mesma comarca. 

Depois da eleição, até ao dia 16, houve tres 
m a a · 1 s nd zo 

aquelle em qua, no dia 7, S!~guiu para Ourem 
o meu eompetidor. 

Esse vapor voltou no dia 10. 
mguem acr- i ra qu s ' , · coa i-

beraes não teriam recebido noticias de Ourem, 
principalmente quando o resultado da eleição 
fosse, como se pretende, a totalidade d~1. vota
ção para o candidato liberal, segundo a acta 
falsa. 

O facto de ter o p:\rtido liberal de Ourem 
ganho a eleição de deput:.do por um ou dous 
votos, tendo perdido, quatro dias antes. a. de 
senador, seria bastante p~ra lhes fazer cheg:1r
a noticia da. eleição, em dous ou tres dias, 
mesmo em canõa . 

A navegação entre Ourem e a capital é 
feita por um vapor subvencionado, tres vezes 
por mez, 'POr uma pequena. lancha não subven
cionada, duas vezes per mez~ além das viagens 
em pequenas canôa.s. · 

horas, no maximo. 
Admittindo que ató o dia 7 não houves :e na 

capital noticias da eleição de Ourem, porque a 
primeira. viagem do mez de Dez1mbro foi jus
tamente no dis. dn eleição, podia haver no 
dia. 10,pelo vapor em:que foi o meu competidor. 

Demais, de S. Miguel á capital as viagens, 
quer em ca.nôas, quer em vapores, .sio mais 
fa·equentes, e de Ourem para S. Miguel ha 
const:mtemente communica.ções por terra e 
pelo rio. 
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Em S. :Miguel, pois, devia o meu contendor eu e os outros representantes perante s. junta 
br recebido. no diaS, quando ahi chegou, apuradora, a.ffi.rmimos no :dia 17 que a votação 
noticias fidedignas da eleição de Ourem, do collegio de Ourem hwis. sido 20 por 21 
Br:1gança, Vizeu e Qua.LipurLi, unicas pa- votos. 
rochia:S: Clijas eleições não eram conhecidas na Ora, a Const:tuiçüo de 18 publicou cxacta· 

~~~~~~-~~.~~·~~~-~-~,~·~~-.~~- ·~~~~~~~~~~~~~~oque~~~emunhaseome~-
parti.da p~ra Oorem. rio Feli:t Rodrigues dizem ter sido verificada 
__ Pelo mesmo ya.por que o levou, podia o pela mesa eleitoral. logo, a1uclla. noticia, si 
con~endor ter <laJ.o noticia.c:; àessas elei . a - • <1 por mim, não e.o;taria em di 
seus amigos do Libcnrl e da P1·ovincia, si o verge11cia. com as representaçõe;;; qu~ eu e o 
~eu resultado fosse o que hoje se quer fazer eleitor Xavier de Souza apresentámos á junta 
crer por meio da ÍL'<Lude. npnracor·a. 

:Mas, IOi justamente por não adiantar cousa. A vct'dade é n seguinte : 
alguma ao meu :lllk•gonist..'\ o -resultado da elei- Até minha chegada á Bra.grnça, no dia 13 de 
ção de Ourem, OHde a. votação fóra igual para Dezembro, nada se sabia de positivo sobre o 
ambos (sem cont:~.r o >oto de um eleitor ultima- resulbtdo da. eleição de Ourem, sem embarg-o de 
mento transferi-lo pal'a aquclb parochb), que ficat• esta parochia apenas a 14 leguas de dis
a. Provinchl ainda no dia. 1'3 dizia. a resp:-!ito d t tancia daquella cidade, por bons caminhos: 
eleição do Zo districto o que acima transcrevi, e sabia-s3 tão sómente ue o c3.ndi · 
a e o L4Ia :..,· o mesmo me:.: c ezembro n:1o obti>er·a apenas um voto sobre o candidato coa
haviam o-; orgãos li.ber~tes publicado o resnl- S3t·vador. 
tado da eleição de Ourem. tendo aliás a Cons- No diJ. seguinte chegou d<lquella parochia o 
titHifcio d,, 18 d.\do :i publieiehtde o re!') · · . . _· viet· e ouza, em 
dessa elei\~to. (Cits. does. n. 1 (.) compaahia do meu competidor e dos juize-; de 

No dia 18, publicou o mesmo orgão conserva- paz yr~sidentes das mesas eleitora.es de Ourem 
dor um arti""O doc. sob n. l c em u f i a - • 
tes de ~abido o resultach da apuraç~ão geral das 
elei~ões do districto, denunciada a audaciosn. 
falsifi.c3Gãod:~ acta de Ourem. 

Não obst::mlc, nenhuma pab.·;r::t. disseram os · 
orgã0s liber:te:=- sobre essa eleiç:To, nem ao me
nos por simples contradita ! 

Foi então qtV! ficou explicado o f~cto de se-. 
rem aquclles dous jorn:1es os unicos t"[Ue, na 
som ma dos voto;; das eleições do districto, col
locava.m o meu coml_Jetidor n.cima de mim na 
vo açao. 

Fo'i por isso tambem que o Diai'io de -No
ticins de 12 de Dezembro publicou o que se le 

. . . 
Intcri?l3lb.dos pela Constítv.içüo nadn. disse

ram ainda os orgiios congra.çados, MÓ que no 
db 2.3 sahiu-se o Libe;·rt/ com a resposta, of
ferecida por meu competidor ao al'tig-o, que ora 
transcrevo como doc. sob n. 2. 
Quem~ todavia., ler com attenç-ão a resposta 

do Libe1·f1l, se convencera de que com elb se 
prccurou antes Jisf :rçar un.1 aptt;-o do que 
su•tentar uru:~ verJade. 

E" nes~e m·'smo artigo quo se di~ que em 
Quatipurü e Curu~ã obteve o meu competidor 
dou:;; votos de maiot·ia, quando as respectivas 
authentica~, remeltidas à Camara do;; Srs- de
put:tdos, nao lhe -dã0 essa maioria. :nas, pelo 
contral'io. verifica-se que em Cm·uç:i obtive eu 
um voto de maioria e um em Quatipu ru, cuj:t . - . . . . . 
velmeute cmendaaa a authentica de q uatt·o 
para dous. em seguida. ao meu nome, e .de tres 
para cinco, em seguida ao nome do meu con
tendor, como acima fiz ver. 

Na discus~ão o1·aldissc o meu antagonh:ta que 
a noticia da fraude de Ourem e da Yotação do;;sa 
m~sma parochia, publicada na Constituiça:o de 
18 (doc. n. i c e 1 /), foi por mim enviada 
de Bragança. pelo vapor que me le\·ou a. esta 
cidade.- Nn. sua contestação escripta disse que 

Pm· aquelle eleito~, que ié\ :i Bragança. espe
ci::Llrnente pat·a entregar ao juiz de direito as 
petições de rccm·so:,; do ultimo alistamento 
eleitoral, fai informado sobro a eleição de 
Ourem. dizendo-n1e ellc que não tinha bem pre
sente si a votação havia sido 19 votos para. mim 
c 20 para o candi.-la.to liberal, inclusi v c o voto 
do olt~itor de Irituia, André de Lima., ctu'-~ foi 
tomado em separado, on si havia sido 20 votos 

· )::l.ra mim. e 21 ara ac uclle candidato · mas 
podia affi.rmat• que o mett competidor apenas 
tivera um voto de maioria., que era o do referido 
eleitor de Irituia. 

·-, ' · , · juiz e paz 
Ourem, E~tacio Picanço, disse 3.0 l.!hC>fe conser
vador, tenenle-coronel A. Caet:mo Ribt:iro 
(s~n primo), em conversa~ na porta da casa. 
de3te, qnc a maioria do men compotidot·, em 
Out·em. tinha sido de 12 votos, c que no dia 
seguinte o mesmo tenente-coronel veria na 
acta que elle juiz de paz ia apresentar á junta. 

Est:l. declaração fez-me vir a lembrança o 
boato qne se espalhava na capital, de;;de a ves
vera da partidà do meu competidor : qtte o 
diplomaclo se1·ia o S1·. Felippe Li1na ~ nao cu 
pois, o jui~ do direito est~va compromettido a 
t:•zer o que fosse preciso para dar-lhe di-
plomn. .· 

. Esperei pela apresentação da acta. de · Ou rem 
no dia seguint:, :15, á jnnta apuradora ; mas, 

- ç ~ u 
ns. n e 22.) 

Sob pretexto de requisição da certidão da 
acta de Quatipurü, considerada pela junta alte
rada, como acima. disse, adiou o juiz de dir.3:to, 
a requerimento do candidato hberal, a conti
nuação dos trabalho::; da. Hpuração, depois de 
apuradas dez authenticas, que me davam maio
ria absoluta de 63 votos e qne repre;:;entavam 
mais de dous· ter~os dos eleitores que haviam 
concorrido ã eleição. 

Posto quf-l de,•esse, con'liderar :findos os tra· 
balhos da junta. apuradora, á yjsta do arL 176 
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do regulamento de 12 de Agosto de 1881, e sem · _- Pelo que fica exposto vê-se que as o::estões 
embargo d<l. declaração feita·· por ~s2te membros · sobre a · eleição do 2·' districto do Pará rêduzem
da. junta (citados does. ns. 9 .. e 22,) o juiz se :i falsificação da acta. de Ourem. 
de direito de Br;tgança. adiou esses trabathos Annulla.la el';sa eleição, como espero da recti
findos ~ marcou o dia 17 para a continuação da dão, amor ú justiça_ e moralid:ule, que deve 

Pa1·n. evitar questões, e desejan:lo ver- até putados, sou deputado por 37 votos de maioria 
q_ue ponto levaria o meu contendor a trica com- absoluta.. -
binada com o presidente da junta., aconselhei As arguiçõe::; de nullidades das ~?lei ões das 
ao;; meus amigos, mem ros a JUnta, que com- paroc 'tas e t·agança, Sa mas, Cmtra e Vigia, 
pareces:;em no dia 17. ficaram ;:ompletamente refutadas por mim no 

No dia 16 tive noticia que se preparava força debate oral 
-publica pa:·a apuração. Com relaçiro á paro chia do Sa.linas basta ler 

Com effeito, no dia 17 acbarn.m-se na casa da a respectiva authentica para conheC')r-se que 
camara todos os soldado.:; do destacamento da não é seria a artruição do meu antan-onista e 
cidade, antes da hora da reuni~o _da ju~ta_. e simplesmente i~risoria a pretençii; de fa~el" 
pelas 11 horas compareceram o.] u.Iz de d1re1to, I prererit· á authentica, remettida peb mesa elei
o p~omot?r• o delegado de pol~Cia, (chefe do tora.l de Salinas, uma cópia sem authenticidade 
par.tt~o hberal). e meu compe~tdot·. com o setb e que não se s:J.be de onde e por uem foi e:x-

, ~ · . tra 1 a. 
?\o meio do mais profundo silencio, annuncio•1 Nestas paro chias as eleições foram assistidas 

o juiz de direito que lhe haviam sido entregues pelos fiscaes do meu contendor: nenhum,entl"e-
. ~ . .. .. . 

tando a de Curuçi. 
Procedeu elle mesmo i leitura da acta de 

Curem, pelo modo fielmente narrado nos do-
cumen os so ns. -, •J c e. c, e quan ... o o os 
esperavam os taes i2 votos de maioria, annun
ci:vlos. tres dias antes, pelo presidente da mesa 
eleitoral desse collegio, foram sorprendidos 
com a declaração de ter recahido toda avo-:
tação no meu co~petidor ! 

Este, 1)allido e de cabeça oai:xa, ouviu a so
lemne condemnação (le mais de cincoenta cida
dão!; eleiLores e da maioria da junta, que j:i no 
dia 15 havi~ ass:,·erado que corriam boatos .so-

~ 

does. ns. 2, 3 c, 3 d e 22.) 
Indignado com es;:e criminoso recurso, dirigi 

ao Sr Fel h e Lima esta a ostro h": << V. S. 
não póde negar que mandou falsificar essa 
authentica ! >> 

Elle, porém, erguendo um pouco a fronte, 
gottejante de suor, ·di~.,e-mc em resposta: « e 
V. S. não mandou falsificar a de Salvaterra, no 
4° dlstricto ·~ >> 

'1 
o co1~testantc all ega, hoje. 

Com relação às outras pm:ochias é uni-

nuUidade~ por vicies na organisação das mesas 
eleitores, sobt·etudo depois da opinião mani
festada. pel:t commissão mixta. do senado e da 
Cam~ra para. rever ou alterar o regulamenLo de 
13 de Agosto de 1881. 

Essa com missão composta -dos Srs. Conde de 
Baependy, Leão Velloso, Cruz ~Jachado, Dan
tas, Fa.u,;ts de Aguiar. Franklim Doria, Prisco, 
CandUo de Oliveira, SouzaCa.rvalho e Belizario, 
)rO õe O sen·uinte no art. 7o do !'O ·ecto: 

<< E' nulla a e eição por incompctencia. da 
maioria dos membros da mesa : !l·w;.ndo, ponJm., 
du;·antc todo o curso do processo eleitoral 

na delibm·ação tive, sido torltwla que 
in(lttisse í!O re.-n.tltada da eleiçao sc;·à esta vú
lida, í1!tO obstante a it·,·egularidade da eleiç,!o 
ela mesa, isto d, incompetencict dos 1nemú1·os 
delta » 

Buscava assim attennar a ma impressão que 
em todos ca.llsára tão inaudito attenta.do, que A despeito dos pt·eparativos empregados pelos 
não atreveu-se a neg-ar perunte as pessoas do Sr.;;. Folippe do Lima e Vicente Miranda para 
legar. inutilisarem ns eleições nas parochias onde 

Ma~. nem a represalia seria. justa, quando obtiv•~ maior numero ele votos (doc. sob n. Se 
Ss.lvaterr<t pertencesse n.o 2<> districto c não ao da 1a. p:wt"'!) correu o pleito eleitoral sem o 
4&. nem é verdadeira a. arguição, como j:t pro- menor incidente dcsn.grad:.wel. 
vei com os documentos sob ns. H, 12, o 12 a. Em Ourem, á prudencia dos conservadores, 

Para· não alongar demasiadamente este tra.:. se!npre n man tes da ordem e respeitadores da 
balho, 6.ço transcrever como documentos sob lei, deve-se não ter produzido graves conse
numeros 2 a 2 b 2 e 3 c 3 d e 22 os arti- uencias o fa.cto de ter um official da guarda 
gos publicados em Bragança, a respeito elas nac1onaltmpe 1 o e votar o e eltor conserva or 
occurrencias da apmação. Domingos Praxedei:, conforme affirmam as 

Antes de concluir,devo mencionar um ultimo teEtemunhas doinquerito.(Doc. n. 40c). -
facto que talvez tenha passndo desnperc0bido á Tendo o Sr. Felippe Lima Ee referido a um 
illustrada commissão, e é- que o mett conten- artigo do promotor da comarca de Cintra, 
dor, até hoje, aindn. não teve a ousadia de affir- Amn.do de Campos, quando lhe pedi as pt·ovas 
mn.r que um só eleitot· conservador lhe désse o das injustas c apab:ona.das censuras por elle 
voto no collagio de Ourem! : fe~tas · ao in~egro ~ ~llustr!l.d? ~r. Dr. Altino R. 

Sendo interrogado a. esse respeito perante a Punent:t. dtgno JUlz de dtretto daquella co
commi,;;são. foi notavel o seu embaraço, e, marca. faço transcrever como doc_ument~ .sob 
depois do dizer que a pergunta era impet·ti- ! r;·. ~4 uma parte do auto de .. perguntas, feltas 
nente, balbuciou_ um ::i p1·o1Ja~el... - · aquellc promotor. 
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Esse documento e o de n. 25, são sufficientes Rocha, que ·da villa de Soure 'i'eiu acam
par•• dnr a justa meãida das despeitadas :lccu- patíhado de :-rrande numero dH cidadãos. 
sações feitas ao illusti-o Sr. Dr. Altino~ ~1lguns eleitores daquella parochin e outros 

Ao passo que, sem e~hibi~ uma s~ prO\'J., l'<~nllllos e vaqueiros seus, invadiu o·recinlo 
· accusidnjust:•ment~ aquelle. d1g-no mag1~t~~do, onde · funccionav<l est:-~ ·mesa eléitnr:ll, e di-

~ o . • • - · :.-, t: as 
direito de BI"n.gançr., de cujos ~ctos de perse- pan1 se emend:1r o nome de um candidato 
guição aos conservadores se tem occup~.do a que est<tva trocado, provocc.)U por meio de 
im rens:1. d:1. uelln. cidade o 11. d:~. ca i taL Do- "m a,-- :.; 
cumento.~ ns. 26, 20-A e 26-B.) ! se ;•chav:lm o ]H'e:;idente e os m~:;nrios que 

O St·. Dr. Xavier tornou-se impossível, como l extr:1 h iam as cópws da referida a c ta, vai
juiz, em Braganç·1, Jep)is do seu procedimento I t~!ndo:S'! :lO · m~_smo t_empo para os predietos 
na junta. apurador:1.. · ctdadaos que: J<l havtam tomado completa
: Para bem seu e da moralidarle na distribui- mente <~S jnneJI:~s e a unica porta da ::al;.l, dis
ção dajusti\.a.. de\·e pedir ao seu diylom.ado se-I!Jes que entrassem p:.11·t1 escang-alharem 
que lhe obtenha a re;moção. . tudo; par(t acaba1~em com estq, m,.-.: (textuaes) 

Em logar e occas1ão opportuna, Yoltare1 a p::S5<1ndo em ~cgutch• da <~meal_~:l :1 vw~ de fncto 
·tratar d·.1s violencias e arbiti":triedades, prati- CIIIII seu iruaão llr . .-\. nton io .l:iczerin d:1 Rocha 
cadas por esse juiz de direito, contt·a os con--;er- .Mur<1es, < t.ie se iiChava na me:;m~• snl:1. á es-
Ya ores e sua comarca. pera ·que se ulliuwssem as c<ípws chl meneio-

A respeito do procedimento do Sr. ViMnre 'll~tdu t1cta, cheg-anuo ao ponto fie tirnr do 
Miranda, não preciso aJditar co usa alguma ao bolso um revoh:er que tal vez ti v:es::e _ disp_:'l· 

- . 
plitados e ao que se vê nos documentos sobre os 
tumultos de 20 de Fevereiro ultimo, na capital 
do Para.- .4.ntanio Be~en·a da R. M omes 
-Côrt~, 26 de Março de i885. 

Doc . :;s. li.- ..-1 desm·dem em Sal'Vate1·m. 
-Com esta epig-raphe escreve a Provincia do 
Para, em sun ultima c?diç~o , " que o Sr. 
Dr. Antonio Bezerra, vindo de Soll!·c (em 25 
de Novembro), tratou . de inten•ir no l:mç:J
mento da respediva nctn, o qne lhe foi {rrcil 
conse!Jt~ir por contar com a ?liaiotlrt da mesa 
... c, desse modo . fez que truncussem o 

. . 
• Qne o .Sr. major Francisco Bezerrn, que 

t[lmbem chegára de Soure, s:-~bendo do occor-
~ - c ' - :, < 

o ]WOinOtOI' da desordem, IISeiro e ve~eim t]C:>tn ilenrique de Olivclr:1 s~dg-adoe Leonel Can
brav:ttil ... que se tem celebris~tdo pelas dupli· ui do Gonçalves e bem assim retirando-se o 
catas, etc. etc. • Osrnl Beuto José de Souza Alves·. ncaudo 

Sou con:;ervador, mas nem tomei parte portt1nto :1 mesa comp0sta npen:1s cio :to, 2° 
activ:1 no proce:>so elejtoral, 11em occnlt:•rei e :Jo juizes de paz, officiararn est~s immedia
as symp:1thins que voto ô pessoa do Sr. t:•meute ao Dr. juiz de rlirdto da comarca, 
Dr . .Joaquim José de A~sis. Protesto cntJ·e- cummunicando o occorrido ~ tllle ia a mnio
tanto contrn o que nhi ~e diz de de:::airn~o rin ua mesa enviur ü cam:.1r:1 municipal da 
pnrn cnm o Sr. Dr. Antonio Beu!rra , que capit:ll o ~~ditai q U(' esL•lV:t ~~mxndo na porta 
oppor·Lunamente. espero, se defendem eal.Jal- do edilicio c do qual con:'lava o result<tdo 
m~nte de Wo injusta ar:.mi~~fio, e peço :~o pn- da eleit;fio e que as cópia~ d:1:' :~e ta~ deix:nvam 
bltco que sobre. tal. :tssumpto ag-uarde sua de ser auther:ticudas pelo t.alJelli;io do termo 
pal:1vra._-:- A Ptnltewo. I que havia comparecido c j:i tinha authen-
. Do Diario d~ Bclem t!IJ !, de DczcmiJro. I ticada ·umn das Ct':pi~lS da :•da da org-aJ!ização 
. Este artigo é do Sr. Dr. Pinheiro. distincto 1-da rnesn_, porque o hvro d;:~s acta:; huvw· ~~do 

advo1.wdo e red~1ctor e proprietario do Diarir1 ~ub_Lrahtdo ~o poder d:t mesa pc_Io refett~~ 

d~ute da ~esa,de confo;·~id:Jcl~ com o art.14:9, 
~oc . . N. :1.2.~ Certif~co,. etc.-1\~es~ elei- ~ 2·', do_ Dec. n. 8213 de. I :~ de Agosto de_ iS~i 

tOI.~~ da : pa~ochw de Nos~. Se?hTor~1 da Con- reconst1tum a n~esa de ... 1g-!1ando_ os eleitores 
cc~ç.,o de Salvaterra em ... 6 de .No~· emllro de presentes Hennque Pere1r.'l L una e l\Ianoel 
1884:. Pereira Lima pnra preL~nchnrem n f:1lta tdo 

Illm. Sr.- A mesa eleitor:1l desta parochia i 0 u 3" immediatos. visto niio se acharem 
oJeva :•o conhecimento de V. S. que hoje pelus l presentes o 2o c !1:0 , e jil se haverem: reti-
2 horas e meia da tarde mais ou menos e na oc- r:1do, como_ acima fica di lo o 1.0 e :3", que ser- · · 
casião em que se cxtrahiam as cópi:1s d:1 acta da i viratn de mes:lrios. Assim recomposta.} a 
eleição de um sen:•dor, cujo resultado já se ., mesa~ mandou elln h1vrar novas netas pelas 
achava publicadQ por edital nu porta do edi- cópi:1s que haviam ncado sobre a m~s:t, ~m um 
fiei o, o . mujo r Francisco . Bezerra. de Moraes ·: c::~derno aberto, ·numerado e rubricado _pelo 
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presidente da mesa, es·pecialmente parti isso, 
mencion~ndo..;;se as occurrencias acima ex
postas, e mandou convidar o escrivão da sub
deleg:,cia, que serve no juizo de paz, para 
transcr~ver no seu livro d~ _notas, a ~cta da . .•. ... ..-

~ .. ' ~ 

sign:ulo peln primitiva mesa sendo as respecti-
vas cópias <lUtheu tic<ldas pelo mesmo escri
v:'io, atiul de terem o de~tino determinado no 
art. 151 do precitodo decreto e determinan· 
do 'estn mesa que fo~se remetlido appenso 
a acla dn eleiç5o o referido edital que con
tinha o rt:sul ta do dn eleição, ao presitlente do 
Senado. -E' qnanto cabe neste ,momento 
rel:-~t:~r a V. S. Deus guardo a v. S.-111m. 
Sr. promotor publico interino ~a comnrca.-:
Innocencio Fe1·reira. dos Râ:). - P. Ant1111,io 
Pernnnrles dos Rei.~ .-:1 ngelo C!istodio F e r rei m, 
prc~identc. - secret:~rio. - Hrmriqne Pe1·eim 

i a, e~at i .- an e eretra mut,, ·1 . :l
rio. -Eis o que se continha em o dito offi
cio de.... ~-

(. 1·-( ( ' l. 

da no di:! ~ü elo proximo passndo mez em qne 
se \"Ol:t ra p<H"<l um senador e roi encontr:1dn 
um:1 cet.lula em que o mesario Angelo Custo
dio Ferreira, em voz r~ltt1 len o nome do Dr. 
José .Jo:"iquin1 de Assis e sendo reclamado pe
los cleitore$, tnesnrios Leonel C. Goncalves c 
pele, li::.c;tl Bento J. de S . .-\lves veriucaram 
ser o nome ndla e!'cripto o do Dr . .Tosé Joa
quim de A~sis, acima referido. Sendo o que 

, • Oi -:- ~ ... ., . 
fazer d·'~tn minha resposta o uso que lhe con
vier. Sou seu Att. Criado. Obrid. Mono~Jl.Jorio 
Béda. r.los Cltn!Jas. - Soure, 4 de Dezembro 

Doc. N. 1:3.-Sessa"o em 4 de Fe'Oereiro de 
1.879 .-0 Sr. Assis. . . · 
...... . .......... .. ........ ... .. ·-. . . .. .... . 

Dec:lnrou um dos seus nobres contendores 
que :1 vertlnde das eleições do 'P:1r{l dependinm 
da resoluçüo de duns questões que elle repu
tou pt·iucipaes; o orador, porém, acrescen
tarú mais duns : a organização dos collegios 
eleitornes e as eleições e1n que o pm·tido ad
ve1'so proc:urou perturbar u ordem, inutili
sando os trabalhos eleitoraes. 

Com effeil0a camara sabe que na provincia 
do Pan1, em mais de um collegio apparece
ram duplicatas, taes como na c<lpital, em 
Jrr[1ra é-mirim Cametii e Cintra: as res-
pectivns mesas desses collegios não foram or
ganizadas de accõrdo com as prescriprões 
legaes e es::as duplicatas devem influir no 
resultndo final da eleição.... · 

Outras eleições ha em que um dos partidos 
empreaou meios violentos para inutilisal-as, e 
o rela'torio da commissão trata do assumpto de 
~odo que nada deixa a desejar. · 
................... ............... ~ ....... . 

O Sr. Assis. 
Quanto á eleição de Cametá; a)llustre com

missiionão teve prova em contrario para de-

clarnr que niio tinha havido eleiç~o na casa 
dn camara municipal, pois que <'lpenas se 
b<1seia, para fazeil-o, no facto de niio ser essa 
r~Jeiçiio presentida_pela opposição, emprnhada 
como estava em inutilisal-a. · 

. ... t -

praticaram nesta eleição, que bastava esse 
facto p:m1 que ros~e approvada, .. o que impor
tnria ui~ a Cam:1ra dos Srs. De utDdos re ro-
vava tnes attent:ldos. 

A oslentação da forçn foi ~1bi apparatosa e a 
urn:i foi levada em triumpho, flepois de rou
bad:l, e lançadn no rio Tocantin:', f"acto este 
J>rtrn o qual cltama o onulor a animndver:;ão 
publica porque é necessario que estas scenas 
seh•aticas não mais se repitam. 

Em Santarem os esêandalos ::ubiram de 
ponto : a unw foi quebrada a m<~chndad<ls e 
o:: pt1peis esp<1lhados pelo chão; ' pediu-se um 

e · · , · u 1avw 
falta de uma só cedula! 
............. ................. ............ . . . 
fez a c!t1ssilicar,fio dos candidatos chamando
os conservador, 'catholico ou ultJ·amontano, e 
democrn ta. 

or<J or nao se con orma com essa eno
minaçuo, nos termos em que lhe foi dndn. E' 
ilberal de ha nmitos mmos e foi membro ela 
commiss:·to central desse partido desde i8i5. 
Militou .na imprímsa pelo partido e não deu 
motivo par<~ ser excluído delle . Reclamou 
contra sua exclusão nfto justificada da lista 
dos candid~1tos á deputaç~to e niTo quiz sujei
tm·-se no papel passiv0 que lhe impunham. _ 

(JJuito úem, nwito bem. O oradol" é felicitado 
por a guns rs. epttta os.) 

Doc. N. 1~ A.-... . .•.• . .............. • .. . . 

excitado :1 curiosidnde publica, que·é um sym
lJLoma doloroso da falta de cohesiio, de unida
de no pen:-:amento n na acção e que enfra
queee o partido iiberal. 

Registramo:; o facto pnra que mais t3rde 
niio proclame I) partido liberal, como justi
tificativas de ::eus desastres. a pressão de 
causas estrnnhas. a n1ad1inaç~o dos adversa
rios .. de complicidade com o podet· judiciurio, 
representado pelo lribunul da reln~·:io, que o 
co !leg-a classifica de- tribunal politico. 

Enfrnquecer o partido no momento dfl umn 
crise é má política. 

Occorre-nos ainda uma consideração. O il!us
stre coJiega do LiberaZ do Para, corno impren
sa independente, tem o direito de optar pela 
orienta ·ão ue lhe arecer mais razoavel e 
melhor attenda aos interesses, que tem em 
mira defender; como imprensa partidaria. 
porém, corre-lhe ó dever de apoiar a ndmi
nistraçiío .ou fazer-lhe frente: francamente, 
quando a direcção dos negocios pub1icos fôr 
tal que lhe imponha o sacrificio heroico da 
opposição. . : 

Como não conhecemos acto :1Jgum admi
nistrativo que determine a :~ttitude dtt ultima 
hypothese, somos levados a crer que 9 colle
ga nfio representa o pensamento unnmme do 
partido liberal tanto mais quando vemos que 
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discorda dos sentiment-os que nutrem alguns 
de seus chrfcs, em relação ao honrado <.~dmi
nistrndor da província. 

··o· õ;g.5õ · iit;~;a·l· ·;iê·~;-~-~~~ ·situ;1Ç~õ- (úin;ii 
" . . :"' ... . 

\. • ..... l"" ... • •• - ... ' 

que teri~l razão de sér Jogo ·depois da memora
Yelcon fcrenci:l em que o conselheiro Silvei
ra de Souza de11niu nitidoment.e a sua )O~i-
ção n:) política d<J provincin; depois quando 
se tunram os horizon les, ~ opposi~ão é tardia 
e esl~ril. 

Si o orgtio official n~o re:~giu, qn:mdo o 
honrado eonselheiro Silveir~1 de Souz:-~ resol· 
:v eu g-overnar por si os ncgocios pn bl icos, 
ntio é justo que o fnc;a agora, qu:1ndo nenhum 
motivo supernnientc justilica semelhante 
procedimento. 

Doe. N. i~ B.-Belem, 20 de Feverei1·o de 
1885. - O Liberal do Par á. - 1\"ão h a nw is . -

provocar o rompimento que a todos tem 
~orprendido. . 
· .. Aind<t muis sorpresa cnusou o meio de que 
se serviu espalhando uma Jwoclamat:ão :mo· 
nyma, que não coube no artigo de fundo 

• . • I • • . ' ( 

pelo fundo revelou a slln origem. 
Nus· qneremo=' commenlar o f<1cto. que não 

é mais do ue a realiza 5o nnteci ndn dtl ro-
messa feit3 pelo orgão liberal, no final do seu 
arti~o, nos termos seguintes : 

~Si, porém, nem uma nem outra das hy
potheses se re~llizar,. contentar-nos-hemos 
com dizer aos municipes d<1 capital,. espe· 
cialmentc, e .'los filhos da pro\·incia de amb<Js 
os credos polilicos. -

• Res vestra · agitm· n 

O liber~ll :-~narc:hisando ! 
Sô lhe falt~' bradar: 

......... -....... ............ ............ . 

penoso de contrahir- pelas convenienci:Js os il~ll~ras do di:1, em i>alacio: 3 maioria da cn
rescntimentos, que trabalhav:1m de lw muito mar:~ municipal desta capital, representando 
o espírito de alguns chet'es do partido liberal tl s. Ex. 0 Sr. presidente da proYincia sobre 
deS\'endo:t :1tln~l . as st~ns bn.terü1s e i.nici~. o os boatos que corrhnn na cid~de. de uma 
co~~bate ~-- :1dmm1straçao do conselhetro :Sll- . propo!'La para um contt·acto de e~gotó e lim
veua .~e '-'ouza.. . . , ; . . . 1 peza u~1 m.esma em t~rmos _111uito onerosos p:1ra 

,o !n d.exlo pal rr. ,as ltosttlt~adts c?, c.m,llt flclo n provmcJ~, e para 0 publico, respondeu-lhes 
d~ c.~gotos, afint de completw o sancJnunlo d r. s. Ex. nw1s ou menos neste::. termos : -que, 
ctdade. louvando nntt>s de tudo a solicitude cl:J c:1mara 

P. 

oppos~ão lJbcral é tnrdi:te_ c~teril ; a porque que tinha conscicnci:t do seu dever e Jwvia de 
tendo [tpow do a :~dmmlstr<.IO, sem rcstric- cumpril-o estriclmncnte no circulo dns suas 
çi'ío e frane:1mente, despertou o org-iio offici:d, attribui ~õc~ lerraes;, ne nfto estava disposto a 

epo1s o carn:1v;·1 , e recon 1cceu que pcng~IY<l ab 1cn -:ts nas mãos c c quem quer que osse 
a cnu5a publ1ca. ou sob a pressão de ameaças de qualquer espe-

A qnesti.io do s:~ncamen to da cidade foi lon- cie, como as contidas nos boletin::. irrellect.idos 
gamente discutida por tod:l n imprensa que, e qe todo ponto infundados, e:-;pr.lhados honlem 
sem l!i:;cre puncia, concordou n<J neces~id:Hlc nn cidnde por espíritos mal intencionados ; 
de dot:1r-se a eapital com esse melhoram~~nto . fJUC sobre o contrnto propo::to (nliós cópia fiel 

Proposto o <1s~umpto á nssembléa provind~l], do~ que nns demni~ . p:·ovincias ~c tem feito) 
ncnhurna voz levantou-se par:~ impug-nflr o S. E~. por ora ncnhnm acto praticnra senüo o 
plano,e nem o org5o offiei<.d produzill a menor de mand:1r sobre elle OU\' Ír a~ reparições 
impu~n~~~·ão qu:111do aqtlellrt corpon~t;üo, com- competentes ; qne, portanto, :1 repreiientat;ão 
llOSta de adv(!r:::ario::. decretou :1 autorizaâio da cam:~rn cr:1 ~em base c feita por meras 
que o l1onr:Jdo adrnioistr:1dor da provirÚ;ia conjecturas ; flnnlmcnle, que a referida pro
pretende :1gorn pôr em execu._-ão. posta corrcrin tndos os tramites legne~, qnc 

A opposição, porlnnto, que ::;gora ff1z 0 seria convenientemente cstud:1da por s. Ex. 
org-ão liberal ao mélhoramcnto em questão e que, feito isso, S. Ex:. resolverin como en

é tnrdi:1 e contrildictoria com o seu procedi- tendesse justo e conforme aos verdadeiros in-
., · teresses da rovincia e do . ublico, sob sua 

. .. ... .•........ _... . . . . ........ .. . . . . . . . .. uni C<) inspiração: responsabilid:~dc, luzes e 

.... . . ... ....... _...... . . ... . . ....... . .... sua coosciencia e J~ela fôrma por que está 
Não p:~rece ce aceõrdo com o c:u:1cter de ncostnmado a cumpm·. o~ deve~es uos cargos 

or~iio official levaul.:1r e correr lebre~, pnra que occup~l ~ que fieasse d1sso st~Jentc ~~ camara 
fazer opposição t1o presidente da p-rovinci:1, e 

1 

e
1
• com

1
•en

1
e1d

1
a de qucsne1~hum outro 1nt~rc~se 

ju. ~ tifi~ar_a :1ttitutl~; que .n.i:io. enenutr:t apc1io tga:--:1 )50 n,:11~1en~e •. ~x: _::1 esta provmc1a, 
w1 nwiurla do p:trlldo,. cUJO pen~a:uenlo mt.o;- senao o <k f.1Zei-lh1;, . po1 mclole e pelo seu 
pret~• e representa. :: · 1 dev~r,. ~odo o benefiCIO dependente d3s suas 

AJTinr~:~-::c que niio siio sóment~ o~ r0sen- j :JttEJbmç~e~. . . . 
t!mcn LO!'.· que r~rovot: __ ' flf.ll a opposiç~o do orgiio I ~e~r·~l:trl:l d:l _ _Prcsidencw do P:.ml, 20 de Fe
)J h·~r~ll; on1.1·os wte,-es.~es, 011 JllCUIJad:1s preten- VCI Ciro de :188<>-» 
ç0es rcl<ltivas á olJra proposta actuaram par;.l • · (Do Gram Pará di 2I de F<:veJ·eiro) · 
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Doc. N. !4 D.-Noticia1·io da Grao Para. de 
20 tle Fwvereü·o • .;....A',.u,ltilltct hora.-A cam
panha da calumnia.-Hnntem ás 1:1 horas da 
noite o Sr. vereador Co11durú distt·ibuia na 
rua Ja C:tdê3 o :'ieguinte lllanife,to : 

~J. • ... 

povo de"8ta capital proteste _contra a e;;c:m
dalosa proposta que pende de ~ecisuo da pre-
. · ·ia d<'l r vin ·w ntr·a as ·r:t 1:ano,; 

de e~goto· da cíflatle, obras que impt~rtim um 
novo e pesadi:-:simo imposto :.10 povo. c princi
p:~Jm,•nttc! uo p"brt}, poi:' que o colitl'ato n;io 
exc:.lue :•o menos os predios dos inflig-entt!S; 
convidn-se ger·ulmente a todos os h:,IJitalÚt!S de 
Beltim para comparecer hoje, ãs 9 llor~JS õ.a 
mttnh:'t, no paço d<~ c:.Jmat·a municip;)l, anu1 
de p··dir· a estu como repr~~~entant'~ do muni
cípio, que se digne levnr· <.Í presenea d:J pre
sid,~nd:t da província urna r·eclania~_:ào, no 
senttt o e so r e:-: 31' um ao oneroso quanto 
prc•judicial Cttntr:tto. · 

N:"to_se tt·:na de que~~io P?litien, mas de 
). ..... 

benelicio de mda dnzla de individuas, pelo 
que e~ptW<l·Se que lodo~ os eitladàos, sem 
distinc ·iio de côr Jnlitka nem nat;ion:tlidude, 
com[Jareçnm <llJUella se:'são. 

20- Fevereiro -1885. , 

Oht·:l de lei .Pas~e sem comment:wio I .•. 
1\I:IÍS L:1rde, ~~ 10 hilr:lS d:1 noilt~, uistribui:J-Se 

por toda a cidade este outro avulso incen-
di:l rio : _ 

ALE!ITA ! ! ! .- « Projecta-sc extor·qtlir vio
lentamente os 1'1~rursos d:1 popnh11:ãu de~tn 
capi_t<ll: rt~dnzinclo ? in_feliz _ nrti~ta ~a pobre 

nhado e mais ex.traordinal'io ain~a é que sejam 
prO\'Ocarlos por· aquelle~ que deveriam St~r os 
mais interessado~ na m:muten\:30 da ordt~m. 

Pnlseneiamos o doloroso espectaculo de uma 
opposiçiio insolita e desle:1l que, ret~:1hida c~-. . 
de ser,.surge de repente por um fur.il prelt!X:to, 
armando-se ~om uma c~d umnia que, depois de 
a;; oallwda á I oc a et uen:1. se est•' m )uU em 
plenn publiciuad,~, nas columnas do orgão 
ollicial. 

A oppo:'içi'ío anarchica e violenta, que al
~uns chefes libera~s fazem no honrado :Jllmi
nistrador da pro\·incia, devia ter 3prendido a 
usar ~rrnl:JS de c:nralheiro, ~om a mt~muravel 
liç::io que lhe inílig-iu .~sse \'eneranrlo cid:1dào 
na c'elebre conft~rt~neia renliznda em p~tl:tcio, 

na oecasião em qne a commis:-:ão direcLora do 
p:1rtiJo líbt~r:ll roi· enc0rpornda impor-lhe o 
seu tt tma nm.. 

D1~veriarn então ter aprendido como proce
dem homens de bem, lomnndo o exemplo do 

• .,. . r·· .. ., • 

veirn de Suuz:1 o,: interpellou, a ead:1 nm de 
per ::i, lanç:mdo- lhes em r.·osto: que se t:on
stituiam enr org-iios de uma calumuia sóez 
contra a ::ua on1':1. 

Confundidos pel:1 justa indignaçiio dt) mag-is
tn\do convicto de sua nobre mi~siio. firme na 
Lr:mquilla serenitlt.lde da eon:-;ei~:~nt~ia, r~ pela 
energia do hllmem traiçociramAnl.e ft ·ã"ido em 
sua J'eputaçào, descentm os 111embros da com
missiio as escadas de pnlacio. para ahi nunca 
ma i~ voltar em, ilOis lhes fõra form:dr!ieUte 
ved:.td'' o :JccesSIJ ú residencia pr·l'Sidencinl. 

E~Sf\ rue to tr:1 nsbordou do ambi to do p_:dacio 
t:~ ( 4. \. ' 

e todos e~perav:tm nnciosamente qne o org-ão 
liberal no dia st~gninte e~t:1111p:1sse r.m suas 

·>:-·11"n uf• b:-io im•Jnnlla 
Fó;·a co,n os lcull'õesJ.-Qnar.lrilheiros aba.ixo! aos chefes exat1torados com demasiad:.1 seve
- N:io ~abemos como · clas::illcal' setnelbautes rirlad1~ . 

N:td:.l di:-so succecleu. No di:l seg-uinte o ex CI~!'~SOS. 
E.:se~ avuls·~s,como o IH·cf·edentc; distribnido orp:5o libt•r:-~1, que m •ntiver·a até ent:"lo ttma 

hont,·m pel:.1 manhii, foram impre~s11s 11:1 Lyp11- po~i~:iin enn!voc:1 e :lCant,•latla no mai~ e:tlcu
g-r:tphia do Ubaal, e e:•Liin de aceôrdo co 111 a~ lado sill'llCio, nppnr·eePtl com um ln~m t·l:tbo
it1éa~ ,~mittitb~ por este org-ão da impr·eu~a nn rado t.lrtigo 1k de!'t!5:1 ú administn•ç:io, como ;;i 
<Jdição de honLem. proVL:iLti:O:<l lhe h0twesse sitio a reprim,mda 

Concit:1-se o povo,, illudindo-o eom :.1 pcrs- p:-tril t'nrlírcit.at'-St! no cnnrinho dtl J,~vt·r . 
pcr•tiva du perigos f:mt:1sticus e de proposito E q11e, eutdf), /l.lin r~strtvam ainda f.t!l"mitl.!tclos 
inv;•ntadns 1t:n·:t faze•· barulho. os m·r.m~JOS p·wtidr~rios, r.m.pn·h.t•udülos P'll'a 

Si 0 f...iúel'al niio conlwee :1 propo_sta :Sübre {a:;er vitt.fM a c:u~clidtttura tlt• Cllrelt:1Íollari.os, 
a obra d.,s esgnw.:, 1:oiiw pt'ldc~ ntnrm:1r qne r1 n cot~t.:euie~~cht m,müJt'e a oi'dem. 
sej:1 tmlrom:rn, 1·1111Úo e espermlopio? Antt~:S de ro111pcrem e, prevendo CJU3ntn is::o 

O Lil.Jf'l'al anard1isnndl)! prcjudicar·ia :\o partido. solicitar.nn p:11·a a 
r ' 1 · · 1 cúrte a ~·x.rnwr:~r·5o doS:·. Conselheiro Silveira 
.on~:m:os n:~ ?.''.':!{ t:ne~a. c o povo ~)ar_nense~ de ~ouza faÚLt:, ue a im lrens:~ noticiou e 

• l • . . • • ~ . 

in Lere:-:ses co n tr;l ri:Hlos , transbordando nesses u:io fo i co nte:-:tado, e. corno o g:ovemo ~~·n r a 
ignobei~ :rvul:-:o~. · s1~ r'~cusa:'se a ~:ttisfazer esse pedido, preme-

Ac:lrltele-se o povo. ditou-se o :rolpe, que só pr~~cisav:~ enl.~IO de 
O honr:Hio Sr. Conselheiro Silveirn de Souza nm pretexlo; ··esr.oii1Cram-se os ex.ecntore::;. e 

está muito aeiill desta calllmni:~. os cher,~s s~·n.:atos e sel'ios, aquellt!~ que 
Con ... t:•-nos que o Sr. Ga1ná e Silv;l Junior comprehender:.un <1 immensa responsahilitl:ule 

ser:í o vereador est:Ohido par:1 org5o ua red:1- de semelhante proceder, se esquiv:~raiii p::rra 
m - · o interior •.. p:Jra~cjn$.til1carem.cõm. a au.sencià açao. - f d _ qn:mdo m::ti:.' ta rde lhes or unput:1 a a 

nnc. N. Hl: E • ...;.;.BeT.em., 21 de Fcverei1·o de a autori:1 da c:~ta~u·ophe. . .. 
1.88;).-A questiJ.fl do dict..-São extr:wrd i na rios O pu h li co conbt~ce os . meiOs em P~~"·~a~os. 
os factos que o publico sensato tem tesLemu:.. t Emquanto o orgam, officrai e do partidO libc-

v. u.- 68 
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ral na imprensa desmascara\"'a:ls su<ls baterias, ' Si se- pergunt:1sse a qualquer dos ve~ea
Iev<mt:mdo. su$peitns e p:-o:vocando desco.t:- ~ores: do que se trtt~1tva, elles respondenam 
fi~rH;:•:; contra a probidade do respeitav_el ancwo mg-euuamente: qt~e 1gnorav:un .•. 
que dirig-e a província, fle snas offiema:; p~r- E,tudo_se faz:tssJm ..•. 
tiam, eomo ttr<mtos froncos da caltlmn1a? E l<tSLJmavei. 

~ ... -: . . .. . - :.:. . . ~ 

desordem. assustando-o com a perspectiva I 
-de pel·ig-os ruturos, c tudo isso deturp~n- Doc. N. 14 G. 
d -se d slenlmcnte os f;tctos ~~om o maiOr . .. . . . . . . . 

Insistimos em pedir ao collega a rn~o de 
seu p!"oceder insolito e violento, porque não 
concebelllos como um org-üo da imprensa, que 

Doc. N· 14 F.-Chro«ica diaria.-0 motim, pretende mérecer o conceito publico: se aven-
da Tw,ltem. tura em lévantnr celemna, coucitr•r a popula . -:. 

çü9 p:1cilica e calumf!iar atrozmente o dele-

.(Do Dia do dá Gram-Pará). 

desprendimento da verdade e da ju~Lil_'a.. 

De:;de pel:1 manhü de h ontem, em _çonseqnen- gado do go,rerno imperial, fundando-: .se em 
ci:t de nntlsos incendinrios espalhados ante- mér:1s presurnpt;ões, en1 :•ccus<:~ções que re
llontern :í noile pel<1 ddadc, notou.-:::e movi- velam o despeito que as ditou .. 
mcnto de tro a, sendo atrnlhns commandad<lS , 

d I(. ~ l • ~ ~ .Ju ~ ~ , 
duzentas pt:S:'O<ls, 11c~n- o n:J ru<J outras tnntas. da lei do or~~nmento Yig-cnte, que corúra!'ia 

o~ incidentes e o historico da sessüo se C:llndmente tudo quanto serviu de pretexto 
achan1 já fld mente narrados adiante, po1· isso para o motim, com q tle se pretendeu vertur-
nad"' <1ccrescentaremos. bnr u ordem publica; 

No S<ll::io da cam:1ra municipal achavam-se Estil. por con:::eg-uinte, plenamente demon-
os Srs. B<~rões tle .Marajó e de Gunm<1, Drs. strada a procedencia da noss<~ ceumra. 
Vicente Miranda, Clementino Lbbua, Souza 
Castro, .M~·noel D:n'<\la (1) e diversas outras . • • • . . . . _ . . 
pessoa:-. O pro_c.e_,der do org5o official -é " ;-

terior, m::mtiYel'Mn-se em ordem, opezar de 
alguns agitadores que proc\lr~vam to:d~tt as 
a_qaas. 

_ re~po~ a o r. ::>1 x~etra · e ::,ouz~• a ca
mara municipal foi digna, eneq::icn e •• unica 
que poderia occorrer a um :ldmiHistr:ldor de 
sua cstatnra. 

Estava no lado de S. Ex .. nn occasião em 
que recelJeu <• municip_alid::tde, o Sr. Dr. Cllefe 
de Poliei:~. nn sal:• ~~ontt.r:U:l aclwvam-sc <tlg-nns 
ami:.:·o~ dedicado=- ue S. Ex .• entre etlc:: os~Sr~. 
Drs.' Danin. ::;ouzt~ C:•br::tl e Bnrão ele Bacell:n·. 

E' de not~•r que :1 eam:~r~1 municip:d tenha 
tomatlo umu delibern6in, que s{t podi:• ser 
determin:1dn por C<J~os· ext1·emos, por infnr
m:Jçõe:-: co! h idas em avul5os anonymos e sem 
em ho:t fonte inform<lr-sc com plet~n11ente ela 
quest:1o, par::• saber si h:tvia raz5o de ser pnr:t 
as sm:peita.s e o barulho levantados pelo Libe-

viva 

r~1do admin.i~trador d3 província. 
ALtenda o publico :10 seguinte período e jnl

goe do me1·ecimento dos coneeitos extenwdos 
pelo Libual: 

• Como or~~o político, nós podi:m10~ soO"t•er 
que fossem conu·mind·'~ int,~re~ses políticos do 
paJ'tic.Io, e m:tJ!termo-nos JHI e:;:pectnLiV<l, sem 
:u'licul:•r sequer qneixt~s eontra ACTOS QUE 
FEiliR.UI DE fliE~Tg A 0111::'\ID,\DE no PAHTIDO ••. ~ 

- (Aqui refe1·e-se o c~)lleg·a ;i celebre con
fcJ·encin, tlc que re:mltou ser :1 commis=-iio di
rector<t do p~trtido l"epellida do p:Jl~•cio d:J pre-
sidcneia.) · ' 

..... mas, qnando se Lr<Jtn de, interesse geral 
do pO\'O. qm•ndo especuladores procurnm illu
dir a bón fé _ do :•dmiui:;:trndor da lli'Ovincin~ 

· - ( dever de le<lldnde externarmos frnncamente u 9 Sr . Coron~l ~I:.~g;a_lh;.I~S- _2) fez a esse res-. noss~ opinião e pedirmos à ndministJ'<lÇ~o que 
pe1tu ponde_raçoe:, ll1UltO JU~ttiS. • • • ln5o se . deixe ARRASTAlt POlt FALSOS .11:1\IIGOS. •' 

o. procedtmento d~1 camara mumct tn•l fot I Isto seria r<Jzoavcl, confor·me o que di.s5e
levwno ~ procedeu sem_ cnlma,. Sf!lll fundn- mos Pm editorinl · de h ontem : m:1s ·pergunta
n~e~to, e, certHl:uen~e, nao se te~Hl t~xpost_o a_o 1 mos <lO colleg;a: 0 proceder de seus chefes e 
ndlcnlo que fo1 ep1logo do movun~nto, SI t1- 1 amigos foi pautado por ess:~ norma? · 
vesse _estudado ao menos superficwlmcnte a i o que fez 0 org·ãú offid~tl? 
qu0sl<to. I Ao pa~so que jnjuriav:1 o administrador com 

1 suspeitas infund:tdas, _em vez de admoesL<ll-_o 
(lj São todos mtmbros proeminente; do partido liberal. ~ contr:t esses falsos 1111UfJOS, derramava peJa Cl-

(2) Con ~cna•1or e Yice-prcsidente da C amara. 1 dade papeis ::; incendiarias, .provocan!lo uma 
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ma,~ife~t~ç:Io, que se mallogrou no mais deplo-] aventa~a, e quando pensu~a .o Liberal d? Pará 
rave~ ridicul~. _ _ . I de :1ccordo coll! as noss<•s 1deus, precorusando 
~-Fo~ leal e~sa conducta? pcrgu~tamos·lhe. omelhoramento~ que ::~gora desperta ··as suas 

Nilo e ell;t condemnud;1 pelas proprws palavrns ir.:1s. 
que acabá mos de transcrever? · . A suspeiç5o, ~ortunto, cabe mais a quem não 

di ar a '" · .. · l ~, · d 

Nós ·n~~ ~a~em.os ·par.te dos· :m)ig-o~ :1. que sé 
,. .. . - .... . . · ... 

conseqnencin de actos que f'eriram de {rente 
a dignidade do partido, do que a nós, qLle pen
samos de accôrdo oom m<Jioria dos homt!ns 

9ão! inti~1os ~ t~'o. p_onco fnl~os. Pare1:e qne a 
msrnnaçao fot dmgida aos IlJustres C~IValhei
r!JS cheres e p_restimosos membros do partido 
hberal, qne nuo pactrwram com os desmandos 
do di;1 :20 .e por is::o foram ;)pupndos na rua 
pelos fieis amigos do Liúeml do Parâ. 

-. 

illustre co ega . 
Agorn é que, superexcitada :1 fibra do amai· 

pel11 c-11tsa. JmlJlic·.1, vem o co li eg:1 dizer que - . ' 
\ ( . 

o contJ"nl;to do 11ef:r.e ; 
o cdebeuimo privile;Jio llas loterias, creaçc7:o 

unica ·no impedo ; 
o Ronco Hypotllecatio. 
Confessa-se, port:mto, o collega omisso no 

cumprimento do seu dever : porque, convicto 
de que esses contractos eruo ruinosos parn 
n prvvineia, n5o articulou um:~ ~ó palavra 
de opposiç~o_. nem admo~stoLl o. :1dmini~trador; 

ses d·~ que actu:J.lmente se constitue o maises
(fJrçado paladino. 

E é quem procl'de de tal fórma, quem con-
· e5:1 :.1 sua es• w, que em es v o a tsonan e 
e com louv.,vel ingenuidade Yeni dedurar que 
só agCinl acordart~nl os chefes c perceberam 
que er~m sacriticndos os interesses de seus 
comprovincinnos? · 

O Liberal lavrn a propria condemn:~ção e 
exhibe prov:1s h:-~~t:111Le cloquentes p:~ra que n 
opini~o publicn o julgue. 

N:io podendo comb;~ler ~~ nos::<• argumenta
ção, o illustre collcgn oecup;1-se em·averhnr
nos ü1~ suspeito na n,uesti'lo, porque defende
mos os intere~ses do:- • proprietario:- , dL·stn 
folha. 

.Jti declnrit mo!l que o Diatio do Gr(tfJ·Pa-rá 
tem llous unicos responsavei~ por tudo quanto 
publi,~3 : seus gerente e redactor não obede

- cem á inspiração de quem quer que seja, e dis-
ser:~m-no em <I o. 

Tambcm podh1mos nlleg-ar a mesma suspei
ção e pergunta i.' <lO colleg-:1- quem sflo os 
propl'iet:•rios d:-~ s suas ollicinas, pois devem ' 
pertencer a alguem. pelo menus a ~dgumn 
corporaf àO de ~úio morta, pois ni:io é natanll 
que !lejam res nullius, entregues ao" caprichos_ 
do pr:;imú ·o ocm1p:r11.te ; mas nós e o publico só 
temos que ver com as idéa:s ; n:ão podemos de~ 
\assar a ~ua economia intcl'lw. • 

Na questtio de que :;e W"lta. o n~so procecli
mi! nto tem sido coherentc, desde que clla foi 

,1 • , :, ,I ~ 5 (\ ' <I .I ~ :S 

prestimosos chefes e proprictarios do Liberal. 
Mantenha-se o collega no ::terreno verda

deiro ua questão, nesse terreno Je~d e franco, 
q_t~e escolhemos para dar-lhe oatalha; jus
ti ltque-se f~ os enos que confes~tl ; diga porque 
o _~eu }nu·t,~o,fe~·ido de frente em s·ua dignidade, 
1wo teve brio bastante para reagir, e, final
ment_e, poeque dormitou, emquanto <I presi
dencw contrad<~V<I a pesca,:1s lote: ü.-.s e o b:~nco 

t ~ e . • 

hypocrit<~mcnte eng-an:1r a Deus P<1ra obter: 
por milag-re uma taboa ue salvaç5o. 

ao triste con ·unctur<J ! 
( Do Gmm-Pará.J 

noc. N.- 1•111.- Os mntlsos elo Liberal do 
Pari.---' O Sr. vereador Theophilo Condm·ú 
(i) pcuiu-nos pnra dcel<1rnr que niio distribuiu 
avulsos tis 8 horas dtl noite de ante-honLem .• 
e ~i m i1s ü horas d~ tarde. -

.Disse-nos mais que mandou distribuir os 
avul~o:i do LiútJral e que n5o o fez pes~oal 

::0 • • T l1 ll 'ti 

(Do GrcTo-Parâ de 22 de Fevereiro.) 

avulsos do Liúeml do Prwá..- O Sr. 1'. O. 
Condurú veio, no J.ibernl elo Parú de ante
hontem. contêstar n noticin, que dêmos~ sob1·e 
a disl ribniç~o dos avulsos impressos na tvpo-
graphia daquelle jornal. · 

Diz o honrado v•·rendor dn camara mu
nicipal que não distribuin avulsos ás. (j horas 
dc.1 lai·de, c apenn:-; t3ntre;,:·on nm :.10 St·. Pe:.:-o, 
· Eslú dü aceut·do com a noti(·i:•, que petlilt 
ao nosso colleg-a .1. Lueio rectilic:.Jsse. 

Salbl'ez-nos :t $~~gtmdu pnrte do seu ar
tigo, porque conli r :na o q LlC dissemos - que, 
devith no seu estadu de mulesua . n5o dis
tribuill os :•.,· ulsos e uwtHl(JLt·o fazer . 

A rnor~didnde do c:1so ü a mesma. 
Ficn bem cvidcnck•do o seg,iinte facto, e . ... . . ' ~ 

so·ld:1dos de pol ici:1, tivesse ou n5o distl'ibuido 
os incendiarias a·miSO$. 

Os avulsos concitadores e nn<u·chicos I~OR.Ul 
Il\IPRESSOS XA!; Ol~FICINAS DO OI:GÃO ·OFFICIAL. 

E' o que nós quet·emos que uque bem con
signndo. 

O Libel"al, aliás~ não contestou o fi.lcto .,. 

( Do Orão-Pa1·a, de 24: de Fevereiro.) 

(i) 1-: • .li hora! ~ vorcadllr •In C:un:rr:L • . 
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t1·igcwtc ou i1~triga~aü _que re,·el:~r:•m ... o ~e
grt~do dt• ~.:onlerencm. aLnrmamos que :s. Ex. 
disse á commi~são cenl-l':Ü: 

c- Os senhores ·tr:•tn111-me de um modo 
indi!.!·no, assoillhandq il boen pequena colum
ni<ts'contnt :• minb<~ probid;•de. 

--':lo don o direito de censurnrem r-eto:; 
em que pr·ocedo eomo juiz, de accôrdo com 
a mi 11 !1::1 const:ienci<~. 
-:\~o norudo o Sr. SaJn·ado or· ue : rn 

isso os senhores querem fuçar-me ~~ praticar 
uma ille~·:did<•de. · 

-Violento as mi11has nffe_ições nã_51 
I l. ) -

bJi~,, um ÍilJer<tl distirÍcto, cum quem nie lwvia 
c~m p n•metLido. 
. ':"'· ''" 
dos nwn:; a do:;:: si q uc·rem saber o nome de 
nom··~•do, v~o ü secret<~ria. 

- i)rohi!Jo-lht'S de subirem e:;tas escadas, 
como wuHniss~o direetora do parlido. 

- Cacl:l um do~ ;o;enl•on;s. individu<dmnn te. 
pódé sul;il-a::;, l[lUllldO n;:io se julgar C0ll1 Í5SO 
desllou r:1d0." 

E :oubiri.lm?! ... 
Para pedirem terrenüs no Pinheiro; 
P:rra Jedirent auxilio o tc:,;l â.~ io -m 

de Otu·cm. C1i11lra ü cidadno Vlill Titrr11: 
Para !JIÚlirern snspensi'io da eanwra 

Som I'! o Porto de ?116z. 
,, J · ,~ 0 u · ··c.: : J~ 

fere11ein um ariigo-panegyrico no prcsiJenlc 
da pro v- i ncia. 

E continuam n publicar o expediente e actos 
officiues. · 

Eis <.lhi como é c:'crupnlo~a <1 parte d<~ 
comuti~são cen tn1l refornHHh• incon li deu te. 

( D<i Grit·~-P.rrâ de 24: de Fevereiro.) 

Doc. x. 11: :11.-Aoscoizsc;·•l)('dti,·es.-Acon
~elh :•I·nos aos IHJS~o~ illfligo~ que se lthslenham 
de intc~,·vir ua3 manit'c~t:u:ões ~ellkio::n~ lJtle 
esf:i fnenrlo o partido liber:d cont:·:• ü :tct::wl 
S1·. pl'c~itlentc! da provincia, delegado de um 
g:tl_dne.le tamiJem libet·:d. 

Tui.lo induz a erer que o contr<~cio, cnjas 
• < • • - 1 1''-

tieõt~,; pulJI icas, Tillo p;•:::S<l de um- pretexto, que 
toina :1 • commi:-~~~o CC•Il;.:T:•<,:~•da • para ajt~stat· 
suas contas cum o presid1mte da provinci:J, 
de qnem~ ~diits, nern justiça têm oLtido os 
no~sos correligi o:wrie~s . 

p~,ra defeuuer os interesses l e!!'ilimos llo 
povo. outros s~o os meios, e só os tolo~ podem 
crer· que o pre;;iden te da provincia tem com
pelt•nt:W para decretar us impostos, da fC::rma::c 
que se diz. 

Quando a assembléa provincial ocrupar-se 

do assumpto, verão os nossos amigos que os 
interesses do povo não ser:io descurt~dos. 

(C ousti.lu ição de 20 de reverei I'O.) 

O poviléo, que ncudiu ao S:9U _?"~clame, cerca 
de qu:•truceut:•s pessoas, nao for, e n~m. po_
der.l ser tido sen~o por u111 g-rupo rns•gnr
ucant·~ de dt-~sordei1·us, .. pe~car em a~ua~ que 
turvam de prnp••sito. O povo pan1ense. essas 
60.000 peS!'••:ts qut-' h~bitam c~~a pneifi1·~ ci
d:.de. deixou-se íica1· em suas oc•·npa· ues e 
n~-:;e·, qn•·ndu levP no1ki<• do <•en~~(:~~itlo, do 

' . -
.. • .J I ' , .. c. .J ... I • ' 

ve=-tida de nrlc·quim. de pennaeho de .~nronel 
da !.!'Unrdn IHldon:•l na caber·n e chor·aHIO na 
mã~1. mlon e :'illtt~u n:1 .1f:! :1 mLiic:1. es-
queceudo-sc de (llle ú Carn:wa! já t·~rmínou e 
e~t:,nws (•m tempos quare~:11:.1es . 

u povo par:'len):e cornpr,~ller\tlen que não era 
· o rntere~se pn 1eo ..• que se traL<tV<~ .. m~s 
do ~~u, de alguns membros da contr'tli~sao 
central. . .. . 

O pO,'fJ par:wme, e~~e pr~testou eirPrg-H'<t
mente contra a mn!'c:1r:•d:1. derx:~ndo em c"rnpo 
o prn:iléo_. .comnwncl<ldo pelo_ ::ir. coronel D:'rão 
de ~IaraJO, c~~ronel V. de l\l:raud::t, _onlro:s ~e-
oente..:-coroueis e o « popularr~Sil!tO • ;,r. 
Barao do GU31Pá, que, n:1 l'niL:1 do::: c p·rnprie
tat·io~ dos log-ares, fniam • de membros da 

SlllJrl• sua dt•sa::Lrathi p11s.iç.:io. . 
IJe:::J~LI·:~d:r. ~im. t'l r~n df's:•slrad:. que 11 ~na 

re=-punsaiJilid:tcle fu;.:ir:11n os Srs. Bnrjo .. de 
Ctwjaní ~~ A·s:-:i:', ~~ml•:•rc:mrln :unlws l.".''';a lorn 
da ~~:tJ>ÍlaL qu:1ndo a « m:•s~ar:tda • jiJ eslavu 
LJI:meatla. . _ . 

E ·~· us~im que a eot!liTI IS~uo c~ntr:tl :-~ dc
gr:•da e n rrasln eoms1g-0 o p:.rllclo. nbu:-a n~o 
d:1 in1Jil'CI1:-:l. do Libeml lb Para, que lhe two 
pertence, de qne -c; :qltm:a!' gn:1 ::d51, IHII':• se 
impor o tri~ti:O:dmo [l:tpel _de iw_::tll1s:1r e pro
curti!' dc•snwrali~at· a~ presl\.llmctns ele quantos 
tiberaes têm tido o inft•rtunio de tonull·~ ues
te::. tri:'l t•s lt'lll(lOS, a dirc·crilu da p!:oylllew • • 

A nll:'. dt'llOi~ de rtcebida a not1cw d~! :o_ua::, 
Pxonc•rnru•~=-. " rmtro~ depois de s~n p:•rltdn, 

admini~Lr:wiio, porqnt~ tl)dos têrn lido H hom
bricJ;,de neêe~saria para repellir com 11 Jl"!Jta 
do p1~ i.lS nnjent~IS Í~fJUSÍÇÕt•S da COffiii~ISS<IO. 

Fizer:•m do dndw1ro o sen elementt• . pelo 
dinheiro si rnul<tm <t escolha de cnnditfatos 
popul11re.~. pe!odinlwiro lf1J.erem. {Oiy.a1·: aq'IJ:illO 
'f"e perdem r.mn o seu de ... prr'sti!J io, pPio di
nh•·iro transl'orm:.m-se em :Jdvogados.do bem 
publico, inve~tem contra um . veneràndo e 
respeitado t:idad::•o, como si nós, os liPer~tes, 
já niio estivessemos acostu m ndos a conlle, 
cel-os. 
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Pesa-nos, de cor.açi.io o confessnmos; ter de 
fallnr vercl:loes tão duras; mas cumpri n10s um 
dever appellandú p:.1ra o partido lioeral, )Jara 
os verda-deiros libt·raes , estimulando-os a 
obri:.!'ar <I cor:nmiss:io a entrar no caminho 

nosso prejuizo. 
Falsê:l e mt•nte, porque, si fôra inspirada 

elo bem pilblico, (JULI'O seria seu proceder. 
eerear-se a pr·e~J enew, g-uw -n com )ll'U

dei:le~ e criteriosos juizo~ l'Ohre os diversos 
ramos de admini~trat;:'iu e publwas necessida
des, cutnJJUrlilhar· com ella da re~pomab!li
dade mnrol da adminislraç~•o, esse seria o 
prn1~t>clirnentn de hnnwn~ ile Item, inspirarlo~ 
no b ·~m ; tudo o mais é eavurdia-, é traiçiio, 
falta de bom senso, Ct~rn prejuir.o :'empre d<~ 
provind~l, do povo e do JJartido lilleral, que 
?e enfraq~ece e se divide, entregue <1 Lilo 

(Continúa.) 
Um liberul. 

Doc. N. ilk 0.- O ]H;trtido liberal do Pàrd. 
-E' gr·ral o deseontent:1nwnto dos liberue:.: dl:l 
pro\:mc~~ do l~<Hú ~nutr:•" r11ú direcçi1o que os 

e e:- o _,,~ o • 
Nüo é de hoje qut> si'to nccusadns ~1quellcs 

que tem o de v e r de melhor guiar o partido e 
dirig-ir os seus correlig-iom1riCIS. 

N~·,o quer~·mns aceusar as situn~ões p3S:':l· 
das. pnrq Lle, p<• r a b~o, se riu predso rallt~r .no~ 
mortos que no:; merecem vetll·r:•çào e re=-
peito. O nosso lim é p:ttentcar e trn1~r á me~ 
mol'ia rle todos o m;1l que tem feito a esta pro
Yind:' o partido liberal. 

lhe it;lpozcrum :(eus correliginJi:Jrios. esl::indo 
a seu la do um do~ li ben•es m:Jis i 11 U:'Lr:1dlJ~ e 
de mais mereci nll'n Lv, o sr. consel beiro Tito 
Frunco de Almeidt~, que .. não só a~:at·retavu 
com a rcspons;d;ilid<'~dC de seus actog, como 
taml1em o defendi~• nas colulllJWS do « Libcrul 
do Pará )>~ uo q unl era red~•~;t~r chefe. 

. . . . 
O nomeado pm·a substitnir no Dr. Crm110 

foi o Sr. Or· . Jo~é Coellln da Gama e 1\.lm·u. 
hoje Bar~o de Marajó, Jilho ue:'L:J provinda; 
cavnl heil·o r espeitndo c membro de uma de 
suas princip~es fnmilias. 

T ;- • •' ~ ·" ·~; 

ridministradores, poré n1 ~endo essa uma das 
presiclencias nwis duraduurus, agual'(lamos 
para deserevel-a arni•n hã. 

P:ll'Ú, ~3 de Fevereiro de 1885.- Urn velho 
libeml. 

(Extr. do Gram-Parâ de 22od.e Fevereiro). 

tia valentemente pe)a emancipação desde 
muito, antes. que o benemerito miui:-:ter-io 6 
de Junho, fazendo SUCI a ruais nrdente aspin1~ão 
nadonal, lhe imprirnisse a impuls~o energica, 
e_sel~n·~cid:l. e preyiden•e, que veiu assegurar-

( Do-.rornal do Comnze1·cio de 21 de_Fevereiro.) 

Doc. N. 15 A.- Sejrt bem vindo.- Dos f1r-
t'<Haes controrJOs e~tacou-se o 1ano o ta
Pará para vir prestar il ;Jdrnin.Jstr:H:<·,o da 
provinda seu valiuso concurs1J. SP-ja bem 
vindo, e demon~-se por algum ·tempo na 
po~iç~o que ucaba de escolher; é o que nós 
sincerarnenle desej<~mus. , 

-·: • ......... • ...... • ....... .. ............. ... . 
Cs ch]:,d5os de que é composta a commissão 

centr<ll têm bastante patriulismo e dign1da~e 

de:'cance 0 Di!lrio rio Gn'l·Pará e prosiga no 
deseruveuho do papel 11ue em boa llonl lhe 
foi couli:.•do . 

(Da Prodncia do Pará de 21 de .Janeiro.) 

. . 

Doc. N- i5. - Ne~ta reivindicaçtio caLcrá 
á Tribwza, de Pern:•mbuco, pnpel conspi:.. 
cuo, como · h a de caber ao Dial'io do Gram· 
Pal'â, outra folha conserva.dora que se ba-

rt~m; etc., e que, qunnt~ á historia:::- do ex<,me 
do~ I ivros, jul!1a que cnhe por ten·•• c11m. a 
eertitlão que public:ou, de um exame (etto 
no livro d<1S uctn~ (~i111?) donde (ico11 tir:1d0 
a limpo ( pnr:11Jen~ !) que · o meu eliente, o 
Exm. Sr. Dr . Antonio Bezena da Rocha 
Morae::. n~o obtivt:ra nc!m um voto nn dita 
vi lia de Ourem, po1·que basta dizer~se (!)que 
os wes 19 que os DEJCAM niie : podram ::nher 
si efpu;tivmnente vo!aram. tlnf]tJt!lle crmdidato, 
qua~d-~ é certo (c~rto como,!) (jUC 1;efebernm 
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slistas feclwdas (de quem?!)enfíopodiam, 
advinftaJ· que nmne continham. 

_ _ Queren) confiss5o mais c. Iara e mais po'5itiv:l 
das talc3truas do Libetal do P•c-rd e seus 3llli • 
rros de Ourem ? . 0 o - n - · · tida tltten 5o'-o· Libemt de 
7 do corrente, adquir1r;í a eertez!l de que a 
verd~tde está sendo truc-idada em toda esta 
que~t:l1' pela gente do Ubera_L, para prem~nir 
~- a~(.. ~ " ( .. 

e espr.liar ao eleito do pc1VO, o E.xm. St·. nr. 
Antoni·• B(•zerra dal\oclla Moraes, d~l Codeiru 
a que tem ju~ na camnr;1dos Srs. deputados. 
como n·j)l'esentaute legitimo do 2o districto 
eleitoral da oroYincia. . 

Quer mais uma vez o Liberal que lhe dig::t 
porque n~o dei a conhecer ~~ pessoa alguma 
em uurem, o motivo que nlli me levou, antes 
de adquit:i~· ~ c~~vict;5o da ju~tiça da eausa 

Foi porque certo fig-ur~o liberal, a quem 
muito í n teressa a fraude de Ourem, sabendo 

honra com a sua :Hnisade, disse-me que, em 
Onrem, tinha ·feito tlm Mr:mjo. mas ni'.io 
fulsilicaç:1o como o dito doutot· di1.h1. Eis ahi 
a razao pot· que occu Let o mottvo a mmw 
viagem par~t e'rítar que o armujador e o 
armnj:rd-o - :->e entendessem e me creassern 
difficuldades nas pesquizas que estava fa
zendo. 

Compreltende agora o Liberal? 
Terú coragem o . Liberal de contestar que . 

um seu amigo muito interessado, na fraude 
de Onrem me fallassc no tal arrnnjo, quando 
arrora o t'!=t~riptor do Liberal serve-s:e da 
mesma per a msmuaçc.to, quan o 1z que 
(os taes 19 (eleitores) que os deram (os votos) 
não podi:un s~ber si ('/{ecti'~~mentr~ votara~ 

' ( . ~ ( ' ( 

certo que receb~ram as listas {echadcts e nii.o 
podiam advinllar o nome que continham?! » 

Não dirá o Liberal, de quem os tacs !9 
receberam ns listas fechadas? 

As receberiam dos amigos do Liberal sem 
-ao menos saber em quem inm -votur ? 

E como sabe o Liúeral que os taes 1.9~ que 
os de1·:nn (os votos :iO Dr. Bezerr;:~) receberam 
3s·li~tns fechadas e n~u a.dvinbar~1m o nome 
que coutinbntn? · 

E depois <le abertas c apuradM! essas listas 
os tacs !~l qne os d~·rmn (os votos ao D1·. 
Bezerrti), não advinharam o nome que conti
nha ~ Jistlt com que votaram? 

O Liberal ter:i. tambem certos ingredientes 1 
(sem nllu~ão). 

A verdade, convença se o Liberal, todo::: os 
dias vni se LOrn;mdo mnis pntente, apPZ<tr de 
suas argueias e dos seus exa·mes, e e qunnto 
bast:t pata minlw vingançv 

Tr:)l;tndo o Liberül d;is oppressões de que 
fui vi c ti ma em Ou rem por parte de seu~ 
amigo~, quer tirar argumento dns minlws 
propri:1s palavt·as quando diz : si Tit:m estava 
ameaçado de morte~ si as <:lUtorid::~des alli o 
queriam mrLttyrisw·, como _nrío pagou logo o 
seu <lrrojo nas pc.1lavras proferidas contra o 
subdelegado, quando lhe disse que não se pp-

dia defender. porque era (elle subdelegado} 
um dos :H:cu.::;ados do crime lle f<llsidade '! 
--Quer s:Jber o Lilm·al por que não paguei lo

go o meu arrojo !f 
Foi porg nE.s~u:- amigos, c~ lculist;)s,c•:•bardes, 

~ 

sem rcsponsabi.lid1;de, â conta dos conserva
dores, e ú por is~so que tinham phtn~jt~do 
fazer-me snhb·. da cttdêa de mndrug:tda com 
d11Rtino a « St:·rrnna » pe a estrad[t on e os 
conscrvndores, os· tnes da sedição accom-mette
riam a dili_qeocür para tomar-me do seU po
der, d::mdo solJre el1~1 uma ·descarga. da qual 
a unie<t vitti mil seria cu, porque os outros 
:Jchariam a salvnc:5o intern;tudo-se no matto. 

Enlcndeu agor:l_ porque não pa!Juei lo.qo o 
a-rrojo '! · 

J;.F disse o modo providencinl como se frus
trou esse !ano inferna I c o rn eio )OI" ue O:· 

:;oub•.:. Um di<t~ qu~mdo ch:Jmar a contc.1s os 
amigos do : Liberal, perante o~ triburwcs do 
pc.liz, direi o r<"st? e o prtlVpi.:_ei plcnnr~lCJ~te. 

é ella que impede, que um desconhecidD a 
qnem Títnn viu <.~té pretender passar peta reta
guarda do sold<ldo e levnr a m::ío no seio como 
para tirar alguma coesa ..• ~ » 
-Onde encontrou o escl·iptor do Libetal con~ 

tradição n·essas palavras'? . _ _ 
Quer saber a razão por que o ~oldado Romao 

fez recuar o desconhecido, pouco depois da 
minha pris~o? Foi porque u5o estava :1inda 

. . ·~ ." . o 
seu dever. 

Quanto it histot·ia d<ls·cscapulas, é f<lcto que 
nada se adianta com a teima· cu não e.;cre-
vo sómente para o Liberal, escrevo tambem 
pr~ra os homens irnp;:trci<leS que julgarão de 
que lado estü a verdade. 

Le(io T itau. 
(Extr. ch Constituit:iio de :13 de Fevereiro 

de 1885.) 

Doc. ::-;. 16 n.-Negociós de O·<l- i·em.-Do 
nosso digno amig-o Leão Titan receuemos o se
guinte: 
~ O Liberal dv Pcwâ, nos p<lroxi:;mos da r:li v a 

de que cstú po:::suidn, pelo mallog-ro da com
missàú dos ug-cnte:; do g-nverno em Ourem, 
atir<.i-~~~ fur·iosament'~ contra mim, em vez 
de conteswl' com proV<IS a expo::.ição que fiz 
das violenci<Js de ue fui victima em Ou-
1·ern. . 

:Niio me compete deci:lir si foi ou nfto Vl
ciado o resultado dil eleielio de 1° ue Dezem- · 
hro nt~ vill<' de Ourein, pelos , amigm 'do 
Libe1·al. e por isso nfto ~~ceito <liscuss~o sobre 
esse ponto, que opportunamente ~ ~ em logar 
competente será elucid<J{lO; e julgndo pela ca
mar:~ dos Srs. deput<:luos . 

Além disto, não =estou disposto a tir8r. ao 
Liberal <1s c:1 tara c tas~ antes de tempo, e p~r 
-.isso tenha un1 pouco de paciencia, que nao 
h~ de' perder com a demora. 
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mim olteradn com ::1 .~ediriio que proclamava 
para con.~l!fJ1~i1· meus n~{ar~do~; fins. 

Pantbens, portanto, :JO Liberal rlo Pará, 
pelo feliz resultado do exame que suas autori-
dndes e ag-eut~~s fizeram. · 

O Liberàl falta com tamanha emohnse na 
sedição de Ourem, que me animo :t pêrguntar
lhe : 
-Sabe o que quer dizer sediç5o? . ._· 

conta,·a para fazer ving<tr os seus nef:mdos 
fins.)) 

Qnerem mais claro? Ahi está o proprio 
Liberal, de~ do corrente, ~dlirm::mdo qrre o 
moti,·o da minha pris5o e consequeute re
messa para e~ta capital, foi o PltOCEDIMEN
TO cann~oso que tive pe1'<1nte o delegudo 
Athnyde, o qual com essa pristio evitou a 
sedição que eu pi'Oclamava. _ 

- · · ·:i nb ue o meu }rocedimenlo 
criminoso, para com o delegado, consistia. 
em não lhe querer fazer presente dos in
que~itos, on~e s~ acha :l ~r_9va completa d~t 
ri J• ~ • , , _. , 
qu~nto ú sedição, ella, segundo :.t affirmaliv:~ 
do Libernl, não se vcrilkon porque o dele
gado a evitou com a minha prisão. 

No Lib:?ml de 5 do eorrente lê-se : 
« N:1da, linaimeute, comeguindo pelas pro

videncias tomi.ldus, ousou em plena i.IUdiencia 
da deleg-ac.in dt:l policia de .Ourem subtrahir 
um-autos (sempr0 os autns !) da sala da au
dienein 1:! deitou .H correr com n sun preza. 

«Preso em flagrante, proromrJeu em insultos 
e amc~1r:as contra a ~utorid~Hle, e o que é mais 
a pl'oclamar ~~ sedição eorno meio de vingar-se 
e do mallogro de seus feitos ! 

« Ainda mesmo recolhido :i cadei:J dn villrt, 
alii, em brados, chamava o povo it revolta e 
aconselhavr.t que a1·rombasse a :pris5o, porque . . . 

4 ( .. • 

c O delegado de polich1, trnt:mdo de acon
selhar (l povo que ~~~ COlMI!'I'VCMSI' cordeiro 
(notem bem, que se eonservasse ordeiro) e 
receiando que o possesso hebraico conseguis~e 
esc:Jpar <la prisão para pôr em execução os 
seus nefandos planos de carnificinn, apro
veitou a pass:agem do vapor da linha e en-
viou-o ao Sr. Cbefe de Policia. ,. :. 

Querem m3is cl:1ro 1 
· Ahi temos o Liberal affirmando que. insullei 
e ameacei o delegado, que subtral1i os autos, 
. que pí·oclamei a. sedição como meio ~vii'r.- · 

fiz a sedi(·5o. 
Isto é de mais ! Pois que! ! tenho cu sob 

m inlws ordens 600 bomens arm3dos e me 
deixei arrastat· para cadeia: por H sold:Jdos 
insolentes, que me assacnvam toda a sorte de 
injurins "! l 

Tinha cu 600 homens armados e esses 
homens foram testemunhas de pedra d~ts vio
lencias de que fui v'ictinw ? I 

Tinha ett 600 homens armados, e entre
tanto confiei de preferencia a um adver~ario 
a g-u<~rd~ dos inqneritos, onde estil a prova 
da fraude da eleição de Ourem ~ ! 

Tinha eu 600 homens ~~rmados, e me deixei 
conduzir a est:l capitnl apenas por dons sol
dadinhos de policia ~ l 

< l:> -
tnm:1nho disparate'! 

O Liberal convença-se que si ha um ou 
outro seu co-religionario fnnatico que se 
louve em suas palavras, não acontece o 
mesmo com os libt>raes sensatos, que os ha 
em grande numero, os quaes esr.5o convictos 
que q Liberal e seus a·migos ele Ourem não 
têm defesa possi'\reJ pelas violencias e ve
xames que me fizeram ; e· que essa historia 
de sedir.ão n5o é senão uma vingança phmejada 
contra mim e contra os eleitores conserva
dores, que-juraram terem votadó 0

Dtl eleição ~ 
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de :Ló de Dezembro, nn _yilln de Oureín, no do Tribunal. cujoi: · depoimentos se acha no 
Exm. Sr. Dr. AntonioBeierra da Rocha ::\Io- proce~so de h-1beas :corpus impetrado · em 
raes. · · ~- -- favor do supplicante. E. R. 1\L- Belém, H 

·· Em occnsWo opportuna, quando sahir d:ls · de Fevereiro d·~ it\85.- Lt!rio T1t''"'· . -
{orj1~s do Liberal o. processo s~dicioso, e_xpli- A.u~us_to Egydio d_~ Ca~t\~ _Jesus. b:lcharel . ~- ' . ~ .. - '· . . . . 

0 que se entende por sedição, em ·raee do di
reito criminal, e nessa occasião lhe tirarei as 

. cão d-~ B:·lém po1· Sua l\Tagestadc o Imperador 
a (juem Deus Gmll'fle etc. .. 

CntH.-en<;a-se, entretanto. o Lil.Jeml que 
perde o ::eu v•mpo, porqne félizmente ainda 
ha jtú::es em Berlim. 

Em rutro~ artig-os, tomnrci em cousid:-!raç~o 
o que diz o Libru·al de 7 do COITente e me 
occuparei das vi~Iencias e oppressões de qué 
fui victimn. · 

Belém, 9 de Fevereiro de 1835. » 

Le1To Titcm. 

.Certifico cue r•wendo os autos de c ue trata 
:1 presente rwtit-5n. nelles all:-;. 5 e 6 e:wontrei 
t•s depoin:en~os pedidos pClf cHrtidüo na pettçiio 
r·etro os qu:tes s:io do r.~~~)r, fórmn e m:llld~a 
Sl'guinte : PrimPir:• te.:;ternunha Hut1uo ::\Ion
teiro da Silv:l, de '25 annos. pouco rrwis ou 
nwnos, solteiro, cearense, ffi1)rado1· .. nesta ci
dade; praç:• do corpo de policia sem :;aber 
ler nem esc1·ever. 
Per~untado o que fazia no Guamn, respon

deu que l'·•i _em diligímcin. P·~rg-unwdo em 
que '1 _1gen1:13 01 ar• uarrw, res(l'~ll' eu que 
fui em dili~~·w~ia parn acommodal' :dli os 
judr•us que ~~_ndavym at:1e:mdo _os ffi(~l'ndore~. 

- ,... 
dad~o Lc~o Titan. respondeu que n<io sabe 

:::: --. __ de .s,·iencl:rj)l'ü·p,·ia, mus qne pur dizer-se que 
Lr·íio Tit:m, rc( uer a V. Ex. se digne m<1n- -ror or te1· rouhndo um )a Jel do delt~g-auo de 

dar -li! e d .. 1· por ceru ao o:; a n los ~~ w t?OS . poi ici<J. PerO'untndo :-i viu o c i c!n dã0 Leao 
COl'jJtrS im petraclo em f~ \'_or do _snpplic:t nte :1 

1 Titnn armar~J, l'••:;;pond,~u que nunca o viu 
nota de t!Uipa_ que lhe lo1 fornec1da pelo ~ub- Hnwdo nen1 <u;ompanllado por pc:::su:1:-: ~U:'fJCi
deleg-udo da yl!l:J de Ourem e que :-:e acha JUII- t:Js. E por uadn mai:-: ser per!.!'nnt.ado nem 
ta nos réfendus ,_,utos de lta/Jeas corpus. respondido mandou o Sr. presidente lavrar 

E. R ~I.- Belém, li dt~ FBV!·:1·eiro de 1885. este Lt~rmo, CJ~le sendo ~ido~ depois dr; o :wll:Jr 
-Lerio T it11n.-Despaclto :- Angusto Egyrl i o I 'Ollf<~rrue :1~s1gna 11s. Cldadao_s OI ympro Gomes 
de Castro .l ~·sns, B:H~Iinrel rm Diieito, Se- Rocha e LUIZ Ant~n10 de Vllhen<.l .a rogo _do 
erel;•rio rio Tribun:d d:1 Rel:lçiio de Belt'm por rcspon1l~nte po~ m10 sn~1:r escre~er, cotnrni~O 

• Itn) ·r;nlor a Ouem IJens :-:ecJ·etano e o sr. pre·qdente. ~n. seeretarlO 
t U!!US o ~!!Y( 10 r e ~as ro esus qu , .. ~-- rc~ ·. 
-Paes d•! .Andrnde. Lniz Antonio de Yilhena. 
Ol~mpio G. Boeh:L ) · 

Gu:1rde, "etc. 
Certifico em virtude do despacho retro que, 
v ndo os :mtos de uc tratr;• ;• )J'esente .H:J· 

tiç5o, nelles n follw qUatro t:neontrei :l nota dt~ 
cultla, pedirla por cei'tiu:io, a qnnl é do ll~or, 
fórnw e maueir:1 se!.!'uintc: O Tenente Est:•
cio .To::é Pil'anço, Su.bdel eg:1rlo ile Polida em 
Oun~rn , f:1;: ~nber :10 r~··u Leãi1 Titan. qtw :-:e 
acha pre~o na cndei:1 pnbl iea desl<l Vill :1, por 
de~o!Jed 1eucia no D.·legndo de Paliei:~ do t1!r 
mo, :\lft·r·•s 1·e fornwd.o do t;OI'po de poiHa. 
lgnacio Cardoso dr :\.thayde. Ourem, trint:• de 
Ja1wrro de mil oitoeentos e oitenta e cinco. 
En. naymnndo Nonato Hot~ha, eSCI'iV~O que 
suh~,:revi. O :'nbdeleg·a·lo de polida Estado 
José Pic~:nço. Eis tudo qua11to se continha em 
a dila e mendonada not.:1 de culp:r pedidn por 
certiu5o, ;,1 qual ~qui bem e l1el111ente llz Ll'an
crever c ao proprio orhdnnl me repnrlo. 
Dad:.1 e ):tssada nesta Secretari:• uo Tribun:d 
da Rel:1rão de Belém aos IJUartorze dias do 
mez de Fevereiro de mil oitocentos -""' oiten
tn e d ncn. Eu, SecreL:1rio, . .tlu!Justo E}íydio de 
Castro .Jesus. 

Doc. N 18.- Depoimento dos soldadrJs.
Jllm. c Exm . Sr. co:tselheiro pre~idente do 
Tribnnal da Rt! la\~:t o . Despacho: Silfi.-Bt>léni, 
:13 de Fevereii'O de 1885. - PaP.s de 1lndrade. 

I:<efio Tilan requer á V. Ex. , se digne 
ma ndnr-1 he dar por certidão verbo ad 'Derbu.m 
os depoimentos dos soldados que conduz r<.•m 
o supp!lcante .da villa de Ourem, á pr,esença 

' O 
Sa ntos. ~1-annos, ~tl lte iro, cr~nrense, prat:<~ do 
do corpo de policia, sabendo ler e escre
ver. 

Perguntndo si foi :lO Gn~m::í, re:'pondeu 
fJUe $Ílll. P••r!!untado o (jnc foi lú f:1zer, · l'es
p .. ndeu que roi em diligencin, mas n:·•o ~abia 
no qut·, e sim o :'eu command::mte. Pergun
tado si lú conheceu o cirl:ulão L0:io Titan, si 
\'ÍU :mdi.lr :ICO!Il pnnh:11l0 ue [llUÍla ~ente 
e 1le f! ne q u:d id:tde, e si estava :1 rrnado, 
respond,.u qU«l neu1 viu o rnf•!ritlo eidurlão 
:Jenrnpnnha1lo de muiL·1 g'l~ nte, nem :111Liar 
:1rmatlo. l1•!lll mesruo :u;ornp:1nhndo de ~~~nle 
<~l'mad :l . E por nadn mais ser perguntado 
nem re;;;pondido rn:nHlna o Sr. prt\~idenle 
lnvrnr o presenh! termo f]_llC depois de lido 

. . . 
( ' - ' r" I._ ._ ~ o 

Sr·. pre~id nnte. Eu, :::ec1'eL:1rio Augusto Egy
dio de Ca:stro Jesus o e~crcvi.- P:•e:; dtl An
tirnde, Pedro Pereira clns Santos . Er3 o que se 
continha em os ditos depoimenlos aqui 
tr:mscriptos e fi elmente copi:1dos dos pro
ilrio~ originr.-es. aos q naes me r epol'to . O .re
fel'idn é verdade e dou fé ~- Belém, 19 de . 
Fevereiro de 1885.- O secret<1rio, Aug11sto 
Egydio de . Cast1·o Jesus. · 

.Doc. N.t9.-1885.- Delegacia. de policia--: 
do 'termo do · Guaíiúi . ....:.... Escrivão interino, 
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Callado.- Auto de corpo de delicto proce
dido :1 requerimento· do b::tclwrel Antonio 
Bezerra da B.ocha 1\ioraeg. 

Attt-oamento._ ~ Arino _do Nascimento de 
""Noss~· Senhor Jesus . Chl'isto ~e 1885, à o~; - . casa da residcncia do del••gndo de policia do 
termo, alferes Ignacio Ca1·dozo de; Athnyde, 
nesta vílla de S. }Jio-uer do Guamá autod n 
petic;iio e documento que a muto se seguem 
do que f<l ço este termo. . 

Eu, Ezequiel Teixeira Callado, escrivão in
tc~ri no q u e escrevi. 

Illm. Sr. delegado de policia.- O bacharel 
Antonio Bezerra da Rocha Moraes, requer 
a V. s., se dig-ne proeeder a exame e corpo 
de delido no livro em qne se hão lanf;tJdo 
as nct<•s das . eleições feitas na villa de 

' ' form:t eleitoral, .;afim de se veriOcnr si o 
escriv~:o de paz da dita vil la, Manoel Garcin 
Pinheiro transcreveu fielmente pant o seu 
livro de nows a DCtil ~~ e CIÇ:.to a 1 proce 1 a 
em primeiro de Dezembro do armo rmssado, 
pm:n deputado ~er~l pe.lo segundo district_o 

l ... , 

c~o fora votHdo o supplicante nn mesma 
~ri1ln c•~m desenoYe votos, entrelt~nto que,pcla 
certidão junta, p~tSSllda pelo supra referido 
escrivüo, esse ·numero de votos fõr::1 addicio
nado- üOS desenove e um em separado que 
na mesma eleição obteve o l)r. Felippe José 
de Lima, omittindo-se ~ssim nas cópü1s a.u'
thcntic"s :.1presentadas :.1 junta apuradora o 
nome do supp!ican~e. 

ta-se de um:.1 falsilit:.lçüo, considerada -crime 
em o nosso codia:o criminal, e por i_sso o sup

licante requer':l V. S., se digne de offi.ciar 
ao r~s1 ente a amora 1 u tc1p~1 ~l vi a 
de Ourem pnra mandar ex.hibir no paço nm
nicipal da mesma villa, no dia e hora que V. 
s. se servir designar, o livro em que foi 
lancada a acta da eleição havid<l em 1. 0 de 
Deieml.Jro para Deputado Ger<.1l~ a qual foi 
assignada pelo fiscal do supplicante, na 
mesma eleicão, Marcolino Surano Antonio Da
masceno e por outros deitores da mesma par
cialit.lnde polititrt, :.1fim de nelle se pruceder 
a exame pot· peritos nomeados por V. S., os 
quaes deveriioser inLim<tdos para comparece
rem, sob pena de desobediencia. _: 

O livro. cuja exhibiç<1o o supplicnnte ~·eqner .. 
é o que ha scrvi~o para as eleições fe1 t_as em 
Ourem no domimo U3 nova reform~1 elettoral, 
isto é, desde a primeira eleiçã~ _feita segun-
o es <t e1, u ·e a supr<l 1 · 

Dezembro do anno pa~sado. 
Ne$tes termos, o supplicnnte requer a V. S., 

se di .... ne deferir na fórma requerida e de tr~m
sportar-se :.1companhado .ios peritos, testemu
nh<lS, epromotor publico -da comarca, pura 
a villa de Ourem, ufim de se proceder ao 
exame requerido que rleverú ser assistido 
pelos individuas que serviram de mesarios na 
dita eleição, Estacio José Picanço~ Pedro Ivo 
da Cunha Boaventura Antonjo da Fonseca, 
Antonio Cypriano Piea~ço e Felix:)osé Rodri-

v.-u.-69 

gues e bem assim __ do escrivão de paz da 
mesma villa, Manoel Garcia Pinheiro que, na 
q ualid;,de de taiJeliião transcreveu a acta da 
el[~ição supm ·referida. _ · 

Assim o· supplicunte pede a V. S., se digne 
uc A. a lrescnt se ordene a cita ão -do 

interessados sob pena de revelia.-E. R. n. 
-S. Miguel, 2(1, de Janeiro de 1885. - P. 
P. -Leão T itan. , _ 

Despacho : A. Como requer, nomeio peri
tos os tnbelliiies .Jo11quim Sant'Anna Gomes e 
:Manoel Raymundo de :Moura Junior qoe pres
tari'to juramento no acto, e pnra testemunhas 
_o capitão Nicoláo 'l'vlentino Pereira de C:lstro 
e alfe1·es i\Iartinho Antonio Pereira d'Oliveira. 
- De.sjgno para escrivão o capitão~ Ezequiel 
Teixeira · C:.tllndo.~ Faç::tm·se as req11isições 
11ece~s<1rias quanto aos T<1belliães e ex.hibi· 
ção do I ivro de que se tratn .--Desig-no o dia 29 , -

.Janeiro do unno retro deci::~mdo, junto u es
tes autog o ofiicio do presidente d~1 cnmara 
desta villn de Ourem, e é o que se segue. 

Ourem, 29 de Janeiro de 1885. 
Officio do presidente da C!l-mara. - Illm. 

Sr.--Accuso a recepr;5o do offi.cio de V. S., 
datado de 26 do corrente, hoje recebiuo, 
em que requesita-mc a exibição do livro de 
::~ctas da eleição a que se procedeu nesta villa 
no ditt 1.0 de Dezembro do anno pnssado para 
Dcput,\do à Assemblén Geral. 

Em respo~ta, ~abe-me dizer a V. 

maru ~lanicipal, a clia cumpre decidir sobre 
essa ex.!Jibição e para isto tenho convocado 
uma sessão extraordinaria para o dia 31 (1) do 
corrente e por t::so r g · . . ·,., · 
designar esse dia para o exame requerido pelo 
bacharel Antonio Bezerra d•• Rocha :Moraes. 

Deus Guurde a V. S.- lllm. Sr. Alferes 
Ignacio Cardüzo de Atbayde, digno deleg~do 
de Policia do termo de S. }liguei do Gua
ndt . .:.._ O Presidente d:} Camara.- A.ntoni~ Ro
berto da Stlca. 

Dê-se conhecimento ao requerente, 29 de 
Janeiro de 1885.-Iynacio de .Atlwyde. 

Certifico que dei sciencia elo officio retro ao 
Bacharel Antonio Bezerra da Hocha Moraes_ 
na pessoa de seu prOt;Ura~1or Leo~ ~_itau e dou 
fé.- Ou rem, 29 de Jane1ro de :Ui8<>.- O es
crivão interino.- Ezeqtúel Te-ixeira Cnllado. 

Termo- de juntada-E no mesmo dia, mcz . .• :-

segue; e ftJço este t~r~o: Eu! Ezequiel Te!
xeira Callado, escnvuo mtermo que escrevi. 
-Juntei. · 

rnm. Sr. Delegado de Policia .-0 bacharel 
Antonio Bezerra da Rocha Moraes, t~ndo re
qnerido á V; ~:..corpo .de delicto n.o livro da-. 
actas das eleu;oes ha-vidas nesta _vllla no. dos 
minio da presente lei~ e tendo. v_. S. offi.Cia~o 
ao presidente da Camara I\Iumctpal para hoJe, 

(1) No di:~. 30 foi prc~o o Sr.Leão Tita.n. ~ 
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· sess~o -em 2o de Abril dé1SS5 

ás 9 horas, mandar-exhibir esse livro ·· para o 
dito fim; os int'eressad-o5 em que o exame não 
se fizesse conseguiram que o mesmo Presi· 
dente respondesse a V. S. que sómente á ca
mara em 'vere ação -cóm~ete delib~rar- sob~e 

~ 

formar-sepor todas estas razões com a es
pera incert~ para o dia 31l e por isso requer 
a v. S. lhe mande entrerrar os autos em 
original, protestao o o supp icante requerer 
o exnme em occasião opportuna, depois de 
1ev•n· o occorrido ao cont1ecimento do presi· 
dente da província, pois tudo o qüe acima 
fica já hontem, ~n_t_es de V. s. receber res
posta, o supplicaiite o scienti'ficou á v. S. E. 
B.. l\L;.;;;. Ourem, 29 de Janeiro de !885.-
Léão T itcó~. -

Despacho.-Sim,ficando trasl~do da presente 
· - d o ·io da amara iunici al. Gua-

má,ein Ourem,29 de Janeiro de 1885.- I. Ata
hyde. 

<_-: 

sentada cotn o nome de -autbentica pelo ex:.. 
-presidente da .mesa eleitoral, Esta cio José Pi
cancv, á junta :1purador3, se omittiram crimi
·nosamente o nome_ e a_votação do supplicante, 
e, como isto constitue o crime previsto pelo 

Q .(r • • • • • • • ·-

reito qile seja tomado o depoimento requerido, _ 
não só sobre o facto principal, como tambem 
sUo i afixado-- cditnl do resultado da eleição; 
como precettun a e1, e SI uran e os ra a os 
eleitoraes esteve postado um official da ~uarda 
nacional á porta do edificio em que tinha Jo:... 
gar a eleição, com o fim de impedir que o 
eleitor conservador, alferes Domingos Praxe.;.. 
des, =votasse nessa eleição. Nestes termos, o 
supplicante espera lhe seja deferido na fói'ma 
requerida, sendo notificado o Dr. Promotor 
Publico para assistir o depoimento, entregan
do-se os autos.em origina~-E. R. ~I.-Belél!l, 

Paró, 18 de fevereiro de 1885.-Lima Caxias. 
Assentada.-Aos i9 dias do mez de Fevereiro 

do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1885, nesta cidade de Belém do 
Pará, em a chefatura de policia, presente o 
i 0 delegado de ljolicia do termo da capital, o 
capitão Antonio Iosé de Lima Caxia~, com
migo, -escrivão de seu cargo, abaixo nomeado 
presente o so'lici~:idor Leão Titan! na qualida, 

Rocha Moraes, e bem assim · a testemunha La
disláu Benevenuto da Silva Prego, a quem o 
delegado deferiu o juramento na fórma da lei 

licia do termo da capital • ..;.. Autos crimes :-e mqUirt~ ._- u, oa~ orre1a a un a l
de inqueritos , em que é requerente lho, escr1vao, o escrevi. 
o bacharel Antonio Bezerra da Rocha Moraes, to inque1·íto.--'L~disláo Beneven:uto da Silva 
representado por seu procurador, o solicitador Prego, com 50 :mnos, casado, empregado pu
Leão Titon.- Escrivão, João Correia da Cunha blico, natural do Pará e morador em Ourem, 
Filho. _ . e presentemente nesta capital, á travessa D. 

Anna do nascimento de Nosso Senhor Jesus Romualdo Antonio de -Seixas: --aos costumes 
Christo de i885, aos 18 dias do mez de disse nada. Testemunha jurada aos Santos 
Fevereiro ·do dito anno, nesta cidade de Evangelhos, na fórma da lei. E sendo inqui· 
Belém do Pan1, em o meu cscriptorio, á rua rido sobre a petição de fl. 2, que lhe foi lida 
dos Martyres, autôei e preparei a petição, pelo juiz, respondeu: que, na qu::llidade de 
despacho, procuração, fé de citações e o mais eleitor ·da parochia de Ourem, elle testemu
-que adi:mte segue. E eu, João Correia da nha, votou _ n::~ dita p~rochia na eleição alli 
Cunha Filho. _escrivão, que o escrevi. procedida em primeiro de Dezembro do [tnno 

Ilhn. e Exm. Sr. 'Dr. Chefe de Policia.- passndo, para Deputado Geral pelo segundo 
O bacharel Antonio Bez.erra da ,Hocba Moraes districto eleitoral por esta provincia, fazendo 

r:~. 

a Ladisl:lu Benevenuto da Silva Prego para - Dr. Antonio Bezerrr. da Rocha Moraes, 
comparecer no dia, logar e hora por V. Ex. advogado, residente na Villa de Soure,-cuja 
designados, para depor sobre o que souber cedula in traduziu Il3 urnn. Perguntado como 
com relaçuo á falsillcação do resultado da . sabe que foram introduzidas dezenove cl3iiulas 
eleição feit::~ na villa de Ou rem em :l de na urna na ·occasião _da eleição do dia pri
dezembro do anno passado para deputado meiro de Dezembro do anno passado e -que 
geral pelo 2° districto eleitoral da província, nella -estava escripto :o nome do bacharel 
visto como o referjdo Prego é eleitor daquella Antonio Bezerra da Rocha ':Moraes, ·para de
parochia, votou na mesm~ elei~ão e acha-se- putado geral t Respondeu que ellc testemu.:. 
actualmente nesta ·cidade. _ . nha presenciou -a apuração e com um IapJs 
; - 0 supplicante Obteve na sobredita elei~ ·e papel. que . tinha, ia tomando nota, CUJO 

.·. ção :1.9 votos; entretanto gue, na cópia-:ap're- l'esultado foi dezenove "votos ,ao Dr-. 'Bezerra ,e 
-· 
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vinte ao doutor Felippe de Li!na, . sendo um 
tomado em separado pelo que, elle testemunha 
protestou contra o voto do eleitor Matheus 
André de Lima, por. ter sido transferido no 

···ultimo :~Hstamento da pa.rochia deirituia para: .. . . . . . 

alli estava por ordem do·Governo para prender 
o alferes da guardil nncional Domingos Anto
nio Praxedes, pnra ser rcmettid() para esta 
cap1 ~~ , p r nao querer vo ar com o governo. 
Pergunt3dc si esse depoimento que acaba de 
ü1zer a testemunha, si este officiill declarou 
ver!Jalmen te que tinha estas .ordens ; e a 
quem ? Respondeu que declarou perante elle 
testemunha e al_gumas pessoas que alli se 
achavam pre3entes. A requerimento do soli
citador do -requerente for~m feitas as pergun
tas seguintes : Perguntado si a votação a que 
se referiu, .obtid~ pelos ~aclwreis Antonio Be-

ca.nço.- Sendo V. S . . o director da politica 
liberal .desta parochia e se achando por isso 
no caso de saber o que se passou · na eleição do 
di3 :1.0 do. corrente, rogo-lhe o favor de dizer~ 

me. si sabe qual foi. o resuJ:ado d~ssa- eleiÇão . 

por todos nestn villa, permittindo-me fuzcr de 
sua resposLa o uzo-que me convier. -Sou de 
V. s.-Att . . Cr.- .t1ntonio Beze1·ra da Rocha 
· oraes. 
Illm. Sr. Dr .-:Respondendo sua carta so

bre o resultado da eleição, é o seguinte: não 
fui \"O ta r nu•s souhe que V. S. teve dezenove 
votos, e o Sr. Dr. Felippe José de Lima vinte 
votos; isto é publico e noLorio;-por todos os 
habitantes dest:1 villa, podendo V. S. fazer 
uso de minha resposta con1o bem lhe convier. 

Ourem, 21 de Dezemúro de 1884.-Sou de 
V. S. attento criado Lazaro Antiio Picanco. 

Do·c. n. 23,-0 Liberal do Pará de hontem 
apresentou em sua ~chronica politicn~a tran-

.. • 7 • f'l' "'" •IY • • 

JUn a apur:1 ora . - 1s ic . 
Com curiosid.adc lemos o artigo assign:1do 

por S. S. e alem de doestos ao seu accu
sador, de elogios á sua pessoa c de uma 
injuria a um officinl publico de sua co
marca:, sem lhe dcdinar o nome, não des
tróc uma só dos nccusações feitas, não jus
tifica o adiamento de 15 para ii, não prova 
que haja questões ·referentes ao processo da 
~p:uração. geral, da exclusivn compet~nc~:l do 

. ' 
junta não pódc deliberar. 

Julg-amos que assim seri<.~, pois que um 
· · d ireit - defendia de ar ... ui ões 

nar-se ã votaçiTo acima declarada? Respondeu graves não devia deix.ur pedra sob,re pedra. 
que sim. Perguntado si assignou elle teste- Provou que é bom moço, que tem sido 
munh3 a acta de que se trata ; e si leu nella. elogiado, denominado perola, brindado e si 
as votações dos dois candid:1tos 'l Hespondeu o sou accusadot· conhecesse a sua chronica 

·-que sim e que assignou a ::teta depois de verifi- em Sorocaba e 'rieté. havia tle ter-lhe inveja. 
car que della constavam os dezenove votos oh- . Tudo isto póde ser muito bonito, mas .não 
tidos pelo Dr. Bezerra. Perguntado si, além justifica o seu procedimento no processo da 
delle testemunha, assign<1ram esta acta outros apuraçiio gerol do 2° dislricto, que não jul-
eleitores ; e si póde individualizai-os 'l Hes- gnmos rcgul:lr, antes parcialissimo. · 
pendeu que.assignaram a acta I\Iarcolino Su- . S. s. mandou npurar a neta de Irituia, en~ 
r:1no Antonio Damasceno, fiscal do candidato · tregue na occ~~~wo por um mesario e que a 
.Dr. Antonio Bezerra, José Canuto Oamasceno, . maioria da jüuta declarou n5o authenticada, 
João Erico Vital Ribeiro, José Henrique Xa- quando a lei no nrt.liG § 2° prollibia essa a pu
vier de Souza, Francisco de tal da Costa, Fe- ração, desde que sobre essa acta houvesse 
liciano J~sé Lopes, Angelo José de Sant' Anna simples duvida de não estar authenticada. 
e outros. Perguntado si a eleição foi feita em s. S . decidiu adiar n apuraç:tío do dia:l5 para 

rr·1 • li o onde? Res ondeu ue foi 17 a re uerimento do candidato Dr. Lima, 
feita em uma alcova da casa da camara, facto quando o não podia fner em face o Cita o 
este. por que elle testemunha protestou. :Per- art. i76-
gunLado si. na casa da camara ha algum lo- : N5o pôdiá marcar novo pr~so para nova 
gar mais publico do que o em que se fez 3 apuração, autorizado por esse art., por nno 
eleiç5o? Respondeu que existe a sala das-ses- · se dar o caso p~ra o qual é autorizado, quanto 
sões. E lido, que achou conforme e assignaram · mais adiar a apuraçV.o. 
o deleg~do, a testemunha e o procurador do · s. S. quiz lavar ·o peito e dar ar~has de 
requerente.-Eu, .Toao Cor,1·êo, da CunhaFilho, . partidario, e não tivesse injuriado ~obar~e~ 
escriviTo o escrevi.- Antonio José de L ·ima ·mente a um seu subalterno, . que nao occu
Caxias.-Ladislau Benevenuto dct Silva Prego. pariam os o tempo aos nossci_s 1citor~s co~ a · _ 
-P. P. -Letío Titan. · ·- · apreciação de semelhante artigo, vasiO de .m-

Doc. N . 20 Ii.-Illm. Sr. Lazaro. Antão Pi- teresse. 
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Mas dizer. de sGu accusador que det~lgu~a 
: ~maneirn tornou-se respon::avel pela embrw

guez de nm tabelWio, que ficou impossibili
tado-de comparecer per<mte a junt:.1, é: muito 
syuilino e preci:;a de explicaç~o. -

................................•......... 
Doc. x. 25.-Desnorteados com a defeza ca

bal c convincente, que tem produzido o illus
tre-juiz dt~ direito de Cintra, bntt<1lmente ata
cadt) pelo Liberal do Pará, ph:mtt~siam des
o>;dens e pe1·sequitül'S, por ellc promovidas con
tra os pouco:;· corrclig·ion:1rio:;, que nlli têm ! 

Nilo se lembram. entretanto r rie ~ f<lCil d ~s-
masc<ll·;i}-os, expondo- os ao de:'p reso publico, 
com o testemunho insuspeito de seus proprios 
amigos~ 

O Dr. Altino Pimenta, t~10 injuri;tdo c culum
nhHlo, qu~mto têm sido outros illustrc:' col
le~as seus: .. nesta proyincia, deve intimn-

~~. ~ I ., • <OI ' ~ 

o1·dens e pr!!"Ú[Juit:ões diz o delegado de 
de Cintr<t, .no attest~do -in{m : 

c Illm. Sr. dele~ado de policia do t0rmo. 
- Anizio Antonio Dins. cnsado, proprietario 
e commerci:mte nesta villa, precisa p<ll'<l justos 
fins. qne V. S. se digne attestar-Ihe. sob o ju
l'3mento de seu cargo e a bem da jnstiça, os 
seguintes -itens :-1-0 Quaes os disturbios que 

Itim " " 1 · r 
2.0 Si por occasi5o delles houver,u:n prisões; 
3.0 Si ha ameacas contra al~um:1 pessoa, e 
quem ella sej:1~ -1~(· Si têm havillo perseguições,. 

1 ( r . JUizes e tret o e muniCI-
pal desl;t com::~rca, e qtiacs sejam elhls ; 5.0 

1lnnlment .. ~, si ba falta de seguranç;1 indivi
dual nest;l villa.-Neste::; termos.-E. n. M. 
-Cintr:1, :31 de .T::meiro de 1885.-Ani.=io .4.n
tonio Dias. 

O alferes l\Ianoel Acurcio da Costa, :1.0 sup
plente da delegacia de policia da villa de 
Cintn1, por nomeação Jeg:1l, etc.-Attesto, a 
quem o conhecimento deste pertencer, sobre 
os itens da petição retN: Ao 1" e 2o, quo não; 
ao :3.0

, que no dia 13 foi aggredi<lo o italiano 
Carlos Ah1s por José Antonio da Silva, em con
sequencin da altercnçiTo, que tiveram ua 
porta do estabelecimento do requerente; ao 11° 

e 5°, q~e não. E'o que me cumpre attest~r 
. n • ~ 

de policiwde Cintra, :H de Janeh·o de 1885.
]frmoel.tlcurcio da C ostn. ( ;Está reconhecida 
a Iettra do attestndo eassignaturapelo tnbellião 
publico, José Baptista Lima.) , 

Eis o mais formal desmentido, opposto por 
uma autoridade de confiança da situação, e 
da commissão duplnmente reformt~d<•, ;1 gritll 
descompássada e infrene de seu orgão na ·im
prens<~. 

Estão plenamente justificados os dignos 
juizes de direito emunicipal deCintr:~, que 

devem retorquir nos seus calumnindores com 
·estes expressivos versos de T. Hibeiro : 

R c probos tacs -são, 
1\Iircm-so m:l.is 

· Não. 

J\.CU E:'II 21 DE ABRIL DE 1885 

Presidencia do SJ· • • ~1 orei~·a. ele Bcm·os 

A ·s 11 horas a-~ham-se presentes os Srs.: 1\'Io
reii"a. de Jhrro:-:, Affonso Ceiso Junior, Sinimbú. 
.Tunior, Valladares, Lourenço de Albuquerque, 
Lea.ndro Mac1el, João Pcuido, Barão da Leo
poldina, Chag-!ls, Barros Cobra, Bezamat. 

• · ·1 I 

Faltam, sem causa participada, os Sr.ii.: • . -
fredo Chayes, Araujo Góes Junior. AraUJO 
Pinho Affonso Penna. Adriano Pimentel. 
Antonio de Siqueira, Antonio Pr:~do, Accioli 
Frãnco, Barão de Anadia, Bulhões, Bernardo 
de MenJonça Sobrinho, Bento Ramos, Car~os 
Peixoto, Camargo, Campos Sn.lles, Carncuo 
da Cunha, Castrioto, Costa. Pereira, Diana, 
Delfiuo CiE.tra. Dias Carneiro, Duarte de Aze
vedo,Euft•azio Correia, Francisco Bel"sario~Fer
reira de l\loura, Gonçalves Ferreira~ Gom0s O:c 
Castro,Gaspar de Drummond, Henriques,ltaqu1. 
João· D::mtas Filho, Ln.cerda \Verneck, 1\'lac
Dowell, Miguel Castro. Ribeiro de Menezes, 
Rodrigues Alves, Rodrigo Silva, Soares, 
Schutel, Salgado, Satyro Dias, 'Ulysses Vianna 
e Zama. · 

O Sr.. PRESIDENTE declara que não ha 
sessão. 

. O Sa. io Sxcr,ETAB.IO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 
Do Ministerio do lmperio, datado de hontem, . 

remettendo o livro do e~crivão de paz da paro
chi~ de S. Gonçalo de Una, em quefoilançado _ 
o termo de jurarqento do 3° juiz de paz da ~as
ma parochia, Raymundode Freitas _Padilh;:t, 
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bGm como os de actas das eleições feitas em· o 
fo do Dezembro ultimo naquella. parochia e na 
de S. José do Rio Formoso, os q uaes foram re
mettidos t.quclle :ninisterio, com o officio do 
presidente da pr~~ir:_cia de Pernambuco.-A 

querito). 
Da mesma procedencia e data, remettendo o 

:ffiid . . .. 

raes, da.ta.do de 15 do dito mez, ao qual aeom
panha o officio quG lhe dirigiu o fo juiz de paz 
de Arrepiados, relativamente aos livros das 
actas e das assignatur:ts dos eleitores dessa pa
rochia.-A quem fez a requisição (:3a. commis-
são de inqu0rito). ,, -

·• 0 SR. PRESIDENTE dá para' amanhã a se-
guinte ordem do dia : . 

Votação dos seguintes pareceres :· 

10-1885, relativo ao fo districto da 
província do Rio Gt·ande do . Norte, reconhe
cendo deput~do o DI.". Moreira Brandão. 

- 1885, reconhecendo deputado o 
Dr. Vianna Vaz, pelo 6o distric to da pl."o
vincia do Maranhão. 

:..-· ::> , reconhecendo deputado o Dr. 
José Lopes Pes~oa da Costa, pelo 3° districto da 
província da Parahyba. _ 

N .. 109-1855, que reconhece o Dr. Frede
rico Augusto Borges deputado pelo fo distt·icto 

. do Ceat·á. 

N. 113-1885, que manda proceder á nova 
eleição no 1 o districto da provínCia do Para. 

N. 114-1885, mandando roceder á nova 
e e1ção no 2° chstricto da côrte. 

N. 115-1885, recon hécendo deputado. pelo 
2~ districto do Parà, o Dr. Feli e de Lima. 

Eleição das commissões. 

1:~. discussão do projecto n. 48 A, de 1884, 
sobre a emancipação dos escravos. 

ACT.~ E:\I 22 DE ABRIL DE 1885 

A's 11 horas, acham-se presentes os Srs.: 
Moreira de Barros, At1onso Celso Junior, Val
ladares, Mascarenhas, Bezamat, Soares, Silva 
Mafra, Alves de Araujo, Lourenço d~ Albu
quet·quc, Juvencio Alves, Ü<li~argo. D1as Car-
neiro, Alvaro Botelho, Antomo Carlos, Costa 

oc ngues, antas oes, 1 e1ro e enezes, 
Bernardo de Mendonça Sobrinho, Mares Guia~ 
Salgado. João Penido, Lei tio da ·Cnnha, M~guel 
Castro. Chr.gas, Maciel, Prudente de Moraes, 
Campos S•lles,Gomes de Castro, Candi?o de Oli
veira, Montandon. lldefonso de ArauJO, Valde
taro e SinimbLi. Junior. 

Comparecem depois da chama<la 0s Srs.: 
Bezerra Cavalcanti, Padua Fleury, Augusto 
Fleury , Diogo de Vasconcellos , Joaquim. .Pe

,., dro, Sigismundo, Castello Bra:r;co, Fran~nsco 
Sodré, Ferreira de ~foura, Martlm Franc1sco., 

O Sr.. PRESIDENTE declara que não ha sessão. 
O Sa. 1° SECRET.\.P.IO informa que não ha 

expediente. 

E' lido e vai a imprimir o seguinte 

PARECER 

'N. !16-1885 

P1·ovincia do Pa1·á (4° disti~icto) 

A eleição para deputádo feita no 4° districto 
o :. a, il~ z m , compre-

hende dous escrutínios. 
Ccnformc as authenticas das eleições effe

ctuadas nas parochias daquelle districto, 
e:s:ce: to a de Soure, obteve o candidato Dr.De
metrio Bezerra da Rocha Moraes 399 votos e 
quatro em separado, c o outro candidato co
nego Manoel José de Siqueira Mendes, 386 
votos e um em separado. 

Quanto ã eleição da parochia de $oure, foram 
presentes á 1a. commissão de inquerito duas 
authentjcas de teor differenle. Em face de uma, 
realizou-se a elei~ão na casa da escola publica 
para meninos, tendo· recebido o Dr. Demetrio
Bezerra 3:!. . votos c o conego Siqueira Mendes, 
3. A' vista da outra authentica, procedeu-se 
• '.>a. 1 · - no m smo dia d r-meira no edi-
ficio da Camara Municipal, tendo sido votado 
o conego Siqueira Mendes com 13 votos. . . 

Para a computação dos votos do 1° escrutmto 
a junta . ap_urad~ra preferiu a authent1c~ me~
cionada em ult1mo~ logar; e, como ass1m. n~o 
result.asse da somma total dos votos ma1orla. 
absoluta pa_ra. nenhum dos candidatos, foi de-_ · 
terminado o 2o e~:~crutinio, que se effectuou em 
4 de Janeiro. . 

Mas considerando-se legalmente ele1to no 
primei~o, attenta a. sua votação, inclu-sive a da 
eleição __ de Soure feita na casa e~colar, o Dr. 
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Demetrio Bezerra não entrou em segundo es
crutinio. 

Aeste, pois. sujeitou-se unicamente o conego 
·. Siqueira Mendes, a quem afinal se e~pediu di-

a. 
Isto supposto, a i~ commissão de inquerito, 

usando da competencia que tem par:1 tomar co
h ,imento d·~ uaes. ner ue~tões attinentes á 

operaÇão eleitoral~ tanto em 1° como em :) es
crutinio, passa a examinar, si no caso ver
tente, a eleiçã.j ger.1l do 4o districto do Pará, 
ficou definitivamente concluída, indevendente 
do 2° cscrutinio, ou si o 2° escrutinio era ne
cessario e deve prevalecer. 

C,,m este intuito, a ta commissão attenderà 
não sô aos documentos que foram sujeitos ao 
sett estudo, senão que ás razões perante ·e!la 

· a ca. ndidatos em 
relação i eleição da parochia de Soure, bem 
como ás eleições impugnadas das p1rochias de 
Oeiras, S. Sebastião da Boa Vista e Chaves, 
cone utn o ll'::l a aprec1açao os vo s 
em sepuado, sobre os quaes tambem sa susct
taram duvidas. 

A respeito da duplicata. da eleição de Soure, 
allegou o Dr. Demetrio Bezerra : . 

L o Que não houve nessa parochia senão uma 
eleição, que foi a etfectuada na casa escolar ; e 
que, portanto. é simub.da a. eleição que se :fi
gura como feita no edificio da municip:üidade ; 

2. o Que, muito embora fosse · real, esta 2:~. 
eleição ~eri[l. nulla, por ter si~o feita fóra do 
lo~ar desi..,.nado, a sJbredita casa escolar ; por 
tel' funccwna o na qua 1 a e e mesano um 
4o juiz de paz não juramentado ; por ansencia 
de livro devidamente authenticado para a in-

' l)or ter sido transcripta a acta da supposta elei-
ção por pessoa particular. 

O mesmo candidato arguiu de nulla a eleição 
da pa.rochia de Oeiras, por não ter sido a mesa 
eleitoral ·orga:aizada de conformidade com 
a lei. 

A's allega~ões contra a. duplicata de Soure 
oppoz o c:tndidato conego Siqueira Mendes: 

1. o Que a e:s:istencia c legalidude desta elei
ção se demonstram : por um officio em que o 
1o juiz de paz, communicando, na vesper~ da 
eleição, impedimento de ~olestia ao 2° juiz de 
paz, enviou-lhe a li~a para a chamada dos elei
tores ; pela exhibição da authentica eleitoral ; 
pelos depoimentos de algumas testemunhas, 
uv· · · · · · · · 

diz, não liga valor jurídico ; 
2. () Quo a duplicata não se fez 110 logar desi

gnado em conseq nencia de caso de força maior 
ou receio, bem fundado, de violencias; que o 
4o juiz de paz se jura.mentàra.,na. fórma do 
art. 118, 2:~. part~, do regulamento eleitoral ; 
que a acta declara que os eleitores assignaràm 
os seus nomes no livro par<l. esse :fim destinado ; 
em summa, que essa act<•. foi transcripta pelo 
eEcrivão de policia. · .. · · , . 

E -accrescentou: que nulla era -a eleição:feita 

na casa escolar porque um 3'1 immediato em 
votos ao 4° juiz de paz presidira â mesa elei-
toral como se fosse o 1° immediato. · 

~ão aceitando como proced~ntes os motivos 
articulados a favor da el0i .ão ue se diz reali-
zada em Souro no edificio da mu nicipalida.de e, 
entendendo que a mas:~ eleitoral da eleição que 
na mesma parochi a se etfectuou na casa escolar . . . :..·.: . . 
do 4° juiz de paz o que não se juramenta-ra 
legalmente, a fa commissão"de inquerito, ab
strahindo de um dos m~mbros, o Dr. Samuel 
MacMDo,vell, quo se absteve de emittir voto so
bre as duas referidas eleições, decidiu que 
uma e outra P.ram nullas . 

Outt·osim, a ·commissão, attento o motivo 
já indi~ado, deciarou a nullidade da eleição da 
paroch1a de Oeuas, nullida<lP. que fôra reconhe-
c1 a pe o can · 1 a o con.ego ;:,1que1ra en es. 

?ste candidato impugna. a validade da paro
chla de S. Sebastião da Boa Vista, allegan.do : 

i .o Que a mesa eleitoral recusou-se a acei
tar o sou fiscal ; 

2. 0 ue votaram sem oxhibir títulos todos os 
eleitores liberacs ; 

3. ') Q~ os votos que lhe deram dous eleito
res, e foram tomados em separado, não cons-
tam da acta ; · 

4. 0 Que a mesa não admittiLt um protesto que 
a ella foi apresentado contra irregularidades e 
fraudes da eleição ; 

5. 0 Que o juiz municipal de Breves, sob fri
volo lretexlo frustt.·ott uma ·usti:fica ão ue se 
pretendeu dar perante elle contra as aludidas 
irregularidades e fraudes. 

Mas é certo ue a mesa eleitoral não se o oz 
a que :1. eleição.Josse :fiscalizada por parte do 
candidato conego Siqueira Mendes, tanto que 
o fiscal indicado por elle assistiu á eleição na 
qualidade de eleitor e assignou a respectiva 
acta; por outro lado evidencia-se que alem do 
referido eleitor, alguns outros corrcligionarios 
políticos do mesmo canditato, tambem assigna
ram a acta sem nenhum protesto nem decla· 
ração. As,;;im, pois, fallece ã com missão fun
dámento para fulminar nullidade contra. a elei
ção da parochia de S. Sebastião da Boa Vista . 

Ainda o candidato conego Siqueira Mendes 
pretende que 6 nulla. a eleição da parochia de 
Chaves, porque o :3o jttiz de paz, membro da 
mes~\ eleitoral, aceitou o posto de tenente da 
guarda nacional, e, demais porque serviu de 

. o • • . • -

De modo contrario opinou unnimemente a 
commissão, porque não existe a incompatibili· 
dade entre o cargo de juiz de paz e o posto de 
official da. guarda nacional, e, além disto, por
que, :i vista. da acta da ultima. eleição de ve
readores e juizes de paz, os quatro · immediatos 
em votos ao 4°juiz de paz tiveram igual vo
tação, e entre·-elles figura em primeiro logax- o 
sobredito mesa rio . · · 

Finalmente, tendo sido tomados em separado, 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1507- PÃjgina 3 de 44 

Sessão em 22 de Abril de 1885- 551 

por occa.sião do 1° escrutinio, quatro votos 
dados ao Dr. Demetrio Bezerra, a sauer: um 
na parochia de Melgaço, um na de Curralinho e 
dous na de "Breves, onde tambem se tomou em_ 
sep~rado um v?to que. re..9aiu no conego Si-

Entretanto, como no 1 o escru tinio, annul
ladas as duas eleições da parochill de SoUl·e, a 
maioria absoluta é de :396 votos e o- Dr. De
me trio Bezerra tem 400 ou mais quatro ~lém 
daquelle quociente, julga a com missão '1. UI) o 
Dr. De me trio Bezerra foi legalmente eleito 
em '1° escrutínio ou na eleiçãG a. q1.1e se pro-
ce eu no 0 e ezem ro u tmo no 1str1c o 
do Par:i,e que,por conseguinte,não deve subsis
tir o 2° esct·utinio. 

e aceor o com o e-xpos o e a commtssao 
parecer: 

1. o Que sejam approvadas as eleições de 
to as as paroc 1a.s o menctona o 1s r1c o, 
sal v o as das paro chias de Soure e de O eiras ; 

2. o Que sejam annulladas as eleições destas 
duas parochias ; 

3. o Que sejam apurados todos os votos que 
foram tomados em separado, e assim tambem os 
dous votos das cedulas não apuradas ; 

4. o Q11e se declare sem effaito o segundo es
crutínio a que se procedeu. no 4° distri~to do 

Sala das commissões de inq uerito em 22 de 
Abril de 1885.-F?·anhlinDo;·ia.- lii. A.l-vcs 
de A1·aujo .- Joaquim Pedro.- Joaquim 
Ta-oares.- Samtul J1f ac·DoweZL e Gonçal-ves 
Ferreira, com voto em separado. 

Voto em s~pcwado 

Tendo votado contra. a validac.le da eleição 
da parochia de S. Sebastião da Boa Vista, 4° 
districto eleitoral do Para, passamos a dar ai 
razões do nosso voto em separado . 

Funda-se elle : 

3.Q Na opposição que, sob,"prete:xtos i.lleg~es 
fez a autoridade: :,judiciaria competente, da 
:mesma parcialidade da mesa, ~a admittir a jus
tificação requerida, com citação dos mesarios e 
promotor publico, pelo sobredito fiscal recusado, 
· · · · s · r 
guida fraude. 

Objecta-se que a mesa, recusando o· fiscal• 
or dizer ue elle lhe attribuira má fé na. elei-

ção procedida para umsenador,cinco dias antes, 
todavia deixara livre ao mesmo com outros 
eleitores nomearem fiscal diverso para o sobre
dito candidato ; mas isto não procede, porque, 
sendo o fiscal nomeado pelo candidato, aliás 
ausente da parochb., essa delegação persona
líssima não podia ser substi~uida pelos elei
tores, que só a _ podem fazer na falta de no
meação pelo candidato ; em segundo logar, 
que. tendo o :fis~al e outros eleitores assi-
gnn. o a ac a a e e1çao, ra. 1 caram ass1m o 
processo eleitoral ; isto, porém, é da mesma 
~órn:a .im?rocedente po;que, na sua petiç'ão de 

o 
correligionarios assignaram a acta com o fim 
de obstarem que na mesma se pudessem fazer 
maiores fraudes, lavrando-se uma nova acta.; 
por consegumte, nem no menos p e tzer-se 
que approvaram a eleição com seu silencio ; 
em terceiro logar, que a :fiscalisação por parte 
do mesmo fiscal, nest:l. qualidade, foi supprida 
por sua. fiscalisação como. eleitor ; mas facil é 
perceber a distincção que ha entre uma e outra 
fiscalisação, lendo-se combinadamente o § 3° 
do art. 126 e o§ 2 ' do art. i31 das instrucções 
de 13 de Agosto de 1881. 

Do :final do ultimo artigo e paragrapho ci-
tados ve-se que não annu a os tra a os e el
toraes o não comparecimento do fiscal, isto é, 
a sua retirada -ooluntaria, mas por isso mesmo . . 
regeição formal pela. mes:J. ou não compareci
mento constrangidamentc do dito fiscal importa 
nullidade; tal a importan.cia que a lei eleitoral 
ligo11 á intervenção desse mandat:uio do can
didato nos mencionados trabalhos. E iióbe de 
ponto esta razão legal, quando conjuncts.mente 
se allega ter havido fraude na eleição. 

Por estes motivos foi que opinámos pela. nul
lidade dn de S. Sebastião da Bôa. Vista. 

Accresce que, além disto, foram contados ao 
candidato Dr. Demetrio Bezerra seis votos, to
mados em separado em diversas p r•rochias, 
entre estes um na de Curralinho, depositado na 
urna por um eleitor, cujo titulo estava intei
ramente em b:anco, contendo apenas o nome e 
mais nenhum dos dizeres, como reconhecem 

· ~ accor ;; o:s u . -
clidato conego Manoel José de Siqueira Mendes, ó possível ser contado, desrie que tal papel e-x-
por parte da mesa unanimemente liberal; hibido ante a me~a não póde ser cons1der~do 

2. o Na arguição de fraude feita pelo dito titulo legal do eleitor, de cuja identidade, ·aliãs 
_ fiscal e eleitores conservadores á mesma elei- dcsconfioa a. mesa, tomando em sep::~.-rado seu 

ção, especificando-se. entre outras, a falta de voto. 
menção, na acta;,de dous vo!os, tomados c_m. se- Isto posto, a legitima votação dos candidatos 
parado~ de eleitores que nao foram adm1tt1dos no districto será a seo-uinte: 
a assignar seu nome no livro da inscripção; . 

0 
• • • 

bem a.3sim a rejeição de um protesto apresen-~ Parocblas Coneso S•qucml Dr. Dcmotrlo 

tado á mesa, ao qual nem sique1· allude ames- Portei:· .•.. ··· :: ·1~ i4
5 -ma aeta ; - .- Curralmho . . ··- - 2:... 
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Parochia.s 

~iel::aço ..•..•.. 

Co nego Siqueira Jir. DcmcLrio 

18 
65 
62 

20-1 sep. 
81 

N. 115-1885, reconhecendo deputado pelo 
2° districto do Para, o Dr. Felippe de Lima· 

Muani ......... . 
Ponta de Pedras. 
Breve.;:; •.•...... 

Salva terra ..•..• 
Mons:~ràs ....•.. 
Cachoeira ....•. 

82-1 sep. 
44 
10 
21 
30 

27-1 » 
78-3 )) 
87 
8 

17 
31 

372-1 sep. 368-5 sep. 
Sommados os ·votos separados, ficará cada 

um dos candidatos com 373 votos, que não con
stilllem rna.ioi·b absoluta, quer. não se compu
tem para esta as eleições annulladas .de O eiras 
e S. Sebastião, porque então sel"â ella tle 374, 
quer se computem as ditas eleições, pnrque 
neste c:1.s0 subirá a referida maior-ia a 3!:.16. 
E mais eleYadu. seria ainda, si pndr.:ssemos in
c u1r no compu o um t . ei .- . · · . 
de SoUI."e, ambas as quaes for:Lm l:Jela commissão 
annulbdas. 

zo escrutínio, do qual entende•1 dever abster-se 
o candidato Dr. Demetl·io Bezerra, sendo, por 
con.seo-uinte, uasi exclusivamente sulfragado 
seu competidor conego ::S1que1ra en es. 

Em vista do exposto, offerecemos as sGguin· 
tes conclusões : 

i.a. Que, annullada a duplicata de Soure e a 
elei~ão de Oeiras, como propõe a commissão 
no parecer, seja igu:1lmente annulbda. a da. 
pa.rochia de S . Seb;1stião da Boa Vist:1. pelos 
motivos acima. cxar<:~ doo;. .· 

2.:~. Que seja responsabili5ad:ol. a mesa elei-. . . . .. . . ~ 

plcnte Jo termo, q uc recusou admittir a j usti
:ficação requerida, 

a. ... !':.·a u.nnullado o \'o to tomado em 
separado m. ~arochia de Curralinho. . ~ 

4. a Que seJ tm s.pprovada.s todas as ~>le1çocs 
do districto procedidas em 2 o escrutinio. 

5. a. Que seja. reconhecido. deputado p~la pr~
vincia do Parà o conego :Manoel Jose de Sl
quc:ira l\Icnâes . 

Sala. das commissões, 22 de Abril de 1885.
Sam,ttel Mac-Dov:ell.- Gonçalves Fc;·;·eira. 

O Sr:.. Pr:.EsiDE~TE da para amanhã a se
guinte ordem do dia: 

Votação dos seguintes pareceres : 
N. 110-1885, relativo ao i 0 àistricto da 

provincia. do Rio Grande do Norte, reconhe
cendo de1_)utado o Dr. Moreira Brandão. 

N. 111-1885, reconhecendo deputado o Dr. 

Eleição das comm~ssões. 
ia. discussão do ptJjecto n. 48 A de 1884, so

bre a emancipação dos escravos. 

DOCU:\IENTOS QUE ACO:\IPANI'I.\.)1 O PAREC!i:R 
N. 116-1885 li.ELATIYO "~ EI.EI ÃO DO 4d DIS-

TRICTO DA PROVI~CIA DA PARi 

Exposição do D1·. Demetrio Be::e1·1·a 

menos dignç,s que foram postos em pratica pelo 
meu competidor, afim de obter o diploma com. 
que me collocou na posição de contestante. 

Compõe-se o 4" districto eleitoral do Pará. 
de 13 parochias de uma só secção, e em todas 
ellas procedeu-se :i eleição para deputado a 
Assemblé::. Geral em 1° de Dezembro·. Tres dias 
depois os jnrnaes de todos os matizes políticos . 
começaram a publicar as votações das paro-. . , ·.;. 

sobre ellas, excepto com relação ã parochia de 
Soure~ a respeito da. qual a. Constituição, or
,.,- d arttdo c0 userva·lot· . contestando a u-
blicaç·io feita pel~ imprensa liberal, disse que 
era nulla. a eleição alli feita por ter sido a 
mesa eleitoral presidida por um immediato dos 
juiz<~s de paz. 

No dia. 9 estava conhecida a. votação total do 
districto, e no dia 10 os jornaes Libeml e Pro
vi;tcia do Parei publicavam o seguinte resul
tado: 

Paróchias Demetrio C. Siqueira 

YOlos YOLOS 

Breves .•.•... 78 e 2 emsep. 82 e l em sep. 
Melgaço . •. .. 20 e 1 >> 18 
Curralinho . . .. 15 e 1 )) ')') 

-""" Bôa-Vista ..•• 26 7 
. ... ... 

Porte! ..•... . 4 18 
Cachoeira •. . . 31 30 
Ponta de Pe-
dra.s .. . ... .. . 27 62 

Muaná • . . .•.. 81 65 
Chaves ••.... 87 44 ~ :. 
Salva.terra •.. 8 10 
Monsaràs .... 17 21 
Soúre ..... . .. 31 3 

Total. . • • 430 e 4 em sep. 389 e i em sep. 
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A imprensa .conservadGra nada acho11·a con-~ Não se conformando com esta decisão fun
t~star neste ~esultado, a~ém. do que já ha.via dada em ~ma apuração viciosa e contraria 'à lei, 
dtto.com relayao á paroch1a de Soure ; porem. os mesartos Thomé Honorato Pacheco e Luiz 
de industria deixou. de publicar as vot~ções Fr:l.ncisco de Souza Gonçalves, das pa.rochias de 
-de . ul?umas . paroch1as em que eu obttvera Muaná e. Soure, expediram-me o diploma que 

• :l :-. - .. 

Este facto . trahia um plano secreto, que a 
voz publica ji propalava: dizia-se que o meu 
com etidor conhecendo-se vencido c sentindo 
abalado o celebrado prestigio, no qual os seus 
amigos cl)nfiaram. quando o haviam ~cclamado 

.:: o 'll~ais i~onco para competir comwigo, não ss 
restgnarla a sua derrota e por todos os meios 
procuraria obter o diploma· de deputado. 

Com eífeito, no dia. 11 de Dezembt·o fui infor
mado de que na pa~ochia de Soure os eleitores 
conservadores tinham simulado uma duplicata 
de elr!ição, no dia 8, em casa do capitão Ray-... . . . 

camara municipal, o logo no dia 12 denunciei o 
facto pela imprensa, como se vê do Lib~;·al do 

e que consi;:;te na cópia authentica da acta da
quella apuração, acompanhada de um offi.cio no 
qual est:1o narr:.1das todas as circumstancia.;; 
que .aca o e re erll' so re a up ca a a pa-
rochta de Soure. ·. 

D·~ pos:;e deste diploma, que, comquanto 
de~s~tdo do.s requisitos necessarios, exprime to
d:~.vla um protP-sto fundado na lei eleitoral e no 
decreto n. 8308 de -17 de Novembro do 1881, de 
accôrdo com o parecer dó conselho de estado da 
mes~a data, declarei pela imprensa que me 
cons1derava eleito em 1o escrutínio, pedindo aos 
meus co-religionarios políticos que se absti-

, . ' . ' 
Libentt do Parà de 27 de Dezembro. 

Pa1·á. desta data. 
Releva notar aqui que entrava nos calculas 

. do meu habil corn etidor obte:r o di loma lo"'o 
A Cnnstittâçao, negando que naquella pa-~ no 1° escr-utinio, quando mandou simular 

r?chia se ti:':e::;s: feito duplicata, insistia. em aqu"'lla duplicata na parochia de Soure, como 
d1:r.et· qu~; alh nao se fizera nenhuma eletção se deprchencle do seu telegramma de 10 de Do-

• f:.. ·~ • 1 . - . ., . ~ .. .., . . 0: ' 

sultado fõra publicado. esse plano foi contra~·iado pela mingoada vota-
A esta declar;<ção é natural ajuntat·-se a cir- ção que npezar de todas as diligencias os seus 

cumstancia de que esse jornal, orgão do pat·- agentes pudel·am obter nessa pnrochia, hav0.ndo 
tido conservador e propriedade do meu compe- eleitores consen•adores que tiveram a neces
tidor, nunca. nem mesmo nas vesperas da apu- s:1ria dignidade part\ se recusarem. a subscre
r:;.ção, quando já devia ter certidão de todas as ver a fraude. 
actas como eu as tinha, nunca publicou resul- Cot·reu o 2° escruLinio com abstenção com
tado algum de eleição feitn. na parochia de pleta do partido liberal, que por este facto deu 
Soure, o qne sô se explica pela conveniencia uma prova solemne,de sua união c disciplin~, 

I") • t) 

No dia da apuração foram presentes 14 à.u- do meu competidor. 
th.enticas, sendo duas da parochia de Soure. A O Sr . conego Siqueira foi o unico votado 
·unta, tom~mdo conl!ecimen.to destas em pri- nesse escrulinio, c obteve o diploma a.mbicio-
meiro lo~:.u-, em virtude de redamação o meu · na o, mas esse lll!'Smo 1p oma con em em si a 
competidol' por s~u· procurador Ur. Samuel prova de que S. Ex. não foi suffragado pela 
Mac-Dowell, verificou ser uma eléção presi- maioria do eleitorado do districto, pois obtc\-·e 
dida por Luiz Francisco de Souza Gonçalves e apenas 3()8 votos, quando cu obtivrra. no 1•) os
feita, na casa àa escola do sexo masculino, logar ct·utinio 403, segundo a :1puração da junta, ou 
design:1.do pelo goverllo, e a outra de eleição 4:34, resultado legitimo da votação do dislricto . 

.. presidida pot• Manoel Cordeit·o Baptist~L da Silva Do exposto se võ que a duvid:~. da minh:.1. c~ lei-
e feit~1. na ca::,::.l. da catnal'n. municipal, segundo ção em i 0 escrutinio provém da duplicata da 
a respecti\ra acta.. parochia de Soure e de não serem ~ommndo~ os 

Não c"1bstr.nt.e a illegalidade desta ultima elei- votos que as mesas eleitoraes apuraram em se
ção, manife,:;ta pel:L cit·cumstancia confes~ada pat·ado . 
de set· feita fóra do lagar designado, a maioria Examinando as autheuticn.s \·ou mo~trn.r c1ue 
da junt:<, contra n. opinião do seu presidente e não póde ser ;lpurada a eleição de Soure que se 
dous me;arios, resolveu apur1l-a, de,prezando diz ter sido feita na cns:l. da ca.Dlara por ser 
os votos mencionado;; na outr:1, apezar da rc- nulla e simulada e que deve ser re~onhecida d~ 
clam:Lç{to que fiz e que se acha app:~nsa a au- toda leg:·didalc a ~ aput·:•ção da outra feita na 
thentica. da apur:1.ç:Io. casa d~ escola e presi.aida pelo cidadão Lu}z 

enct a essa pre tmmar, proco en-se a 
apuração das outras authentica!':, achando a 
junta qulel. eu obtivera 403 votos sendo quatro 
em sepat·ri.do e o Sl·. conego Siqueit·a 400 sendo 
um em separado. .: 

A' vista de!";te resultado, entendendo a junta 
que os votos em separado não podiam ser por 
elb ·contados para conferir diploma a quem 
com ell0s obtivera maioria absoluta, embora 
devessem ser computados par~ o calculo dessa 
maioria, mandou qu~; _se proced~sse a 2o es-
crutinio. . 

V. II.-70 

Mostrarei ainda que todos os votos tomados 
em separado pelas mesas cleitorae~ são legiti
mas· e válidos. Mostrarei, fi.nalmen te, quo da ri
gorosa verificação da validade das eleições 
esta illustre commis;;ão reconhecer:i que en ob
tive sobre o meu competidor uma maioria con
Eidet·avel de votos. 

Parochict de Sottre .- Eleicão feita -na casa 
da escola.- Nesta pa.rochia Ó pa.i·tido conser
vador elegeu' toda a tUI·rua dos juizes de p1z, no 
entretanto o partido liberal está em maioria. 
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Aproyeit~ndo-se desb ~ircumsta.ncia o ~r. co-~art. 1~0 do refe~ido decreto, baseados nos supra 
nego S1que1ra, reconhecidamente es1;erto, com- menciOnados art1gos, e tambem porque os elei
prehendeu que lhe seria proveitoso e facil I tores deixaram de assignar seus nomes no 
evitar que se :fizesse elei~·ão nbi, sabendo de · livro respectivo n:1 ordem em que eram cha
antemão que cu :teria .uma maioria de J5~votos mados, com infrac~tão dos arts. 140 e 144 do 

elo menos. Em e~ecu ão deste lano os juizes precitado decreto. Os arts. 98 e 9\1, § 1o do 
de paz não com parece:-aro c para. orgamzar a mesmo ecrr. o nao oram o ser\• a os. v1s o 
mesa nem na vespera nem no propl"io dia da el•Ü- como o 4' juiz de paz e não o to imruediato era 
ção atê ri,.;: 8 hm·;;~ ~a manhã. .Mas <lch~Ya-~e o u~ico competente p::::-a orga~i~:.tr _:<. mesa 

• • • 1) l • ~ ... 
4 ~ .O" ~ 4 .. , ... 

que fôt·a eleito, lhymun.io Estubno cte Aguiar 
Nunes, além de que nunca pt·estara o devido 
juramento, como se >~ê dos does. ns. 1 e :2, es
tava exercendo o cargo remun0r:1do de fiscal 
interino da camara rounicip:ü, como se .vê dos 
does. sol> ns. 2, 3 e 4. 

A' vista disto o cidadão Lniz Francisco de 
Souza Gouçah-es, 1° immediato aos_ juizes de 
paz, segundo a ord··m l' lll . que a mé~a paro-

1 • - •• 

eleição, como. const:t do doe. n. 4, pelas 8 horas 
da manb.ã do dis. fo de De?.embt·o. reunindo os 
outros immediatos. me~arios naturaes, e em pl"e-
sença o e <'ltora o prestou o .JUramr.nto para. o 
logar de 4° juiz de p;1z, Cúmo é perrnittido pela 
2a p~H·te do art. 118 do d~cr ·to n. 821:3 de 13 
de .\:g-o· to de i8 . • e 

presid•'n te da caroar.'l. municipal, seu adversario 
politi~o, opporia todos os obstaculos pelo inte
l'esse que tinha em que não houve;;se eleição. 

Prestanrlo o jur:tmonto tomou elle ~\ pre~i
dencia da meso, chmnou eleitr~res para. suppri
rem a falta de juizes de paz e declarou instal
lada a mesa, mandando lavrar n acta pelo es
crivão i:1terino desse juizo. 

Em. s:guida, às.~) h?rus da manhã, deu c~:n:ço 
. ' .. ... o tL 

e ordem. e ultimnda eli::l. foi a acta transcript::t 
no livro da notas do tabellião, que t unbem con-

. a ti m s verifica. da ue 
foi remettida a esta illustradn. coromissão. 

Quando se procedia a esta eleiç.::ro o elt)itor 
Raymundo Estulanõ de Agui::tr Nunes apre
sentou à mcs:1. um protesto assignado por elle 
com o bacharel .Antonio Bezerra da Rocha :\fo
raes, Celestino Leandro Barbosa, R:.ymundo 
Gonçalves de Figueiredo. Justino de Oli•·eira 
Pantoja e R:1ymundo Antonio da Silva, os 
quaes, :1peza1· de estarem pt·esen tes e assistirem 
:i chamr.da, recusat·am-so :• votar. Esse docu
mento, que se a«.:ha em original junto .L authen
tica·da(luella eleição, dev{~ ser :~.qui transcripto 

· porque por si sô tem a força de destruir todo o 
plano do meu competidot·. 

P,·otcsto 

« s a a1xo ass1gnac os, e e1 ores a pa.roc na 
de Soure, tendo deixado d~ concort·er à elP.ição 
por não ter sido constituída a mesa. eleitoral 
que tem de Í<lzer a eleição para deputado geral 
por este 4° districto na fórma do art. 98 e 99 
e § 1° do decreto n. 8213 de 13 de Ago:üo de 
i88i e§ 1° do art. i07do me::;mo decreto, sa
bendo agora, 9 1}2 da. manhã, · q:ue na casa da 
escola do · !':exo ·masculino se a~haro reunidos. 
alguns individuas co-mo constituindo mesa 
eleitoral. procedendo aos trabalhos da eleic;(âo, 
vêm protestar contra este acto • na.:fórma do 

' . ' ' · ' 
ta.n to mais quanto na eleição do dia 26 do mez 
passado o referido /1° juiz de paz, H.ayinundo 
Estulano de Agu:at· Nunes, fe: parte da mesa 
eleitor;1l, :-:eudo convocado pelo 1" juiz de paz. 
Além disso nã.o podia o i 0 immediato formar· 
me~a eleitor .:l sem estar juramentado pela ca
mara municipal, u'nico pod.er competeute para 
is,o. Dem:li~, a fot·ma.ção da mesa foi depois do 
pt·no 1lo § 1° do :1 rt. 107 do precita.1o d ereto, o 

· n i na .. te n llid,1de os trabalhos 
ele: toraes a que se e<:tá procedend<> criminusa
n1cnte, isto é, com violação tla.grant' da;; pre
citadas disposições legaes. Isto posto egperam 
os a :nxo ass gna, os que es :! pr I' u ' ta 
os seus eff .~itos, sendo sua apresenta~:ã:, men
cionada na a.cta. t•espectiva e elle envi::~do ao 

· •'putados, d"pois de 
rubricalo nn. forma do j:i citado art. 150 do 
mencionado tlecreto. Villa de Sourc, to de 
Dezembro de 1<:'84.-Bacharel, :tntonio Be
:;erra ela Rocha ?:.I oraes .-Raymtwdo Gun
çalve.<: de Figtteire-lo. -Ra.ymuudv Estula.no 
de A.gu ·aí· N tmes. -C elcsti?'l.O Leand1·o Baí·
bosa.-Justinn d:J Oliveira Pantuja.- Ray
?Wt.mrlo Anloi!iO ela Silva. » 

Da leiturn. deste impOI'la.nte documento se 
. • ... .. o 

' 
Dezemoro uiio se fez outt·n. eleição, e que os 
tres juizes de paz sem incompa.tibilida.Je não 
com )areceram 1ar:L or,.,.anizar a masa eleito-
ral. 

Nesta eleição obti\'e :H votos o o meu com
petidor apenas trcs, son.io qll• um foi Jo Dr. 
Joaquim Panleta Bustos de Olive'r:~, j>tiz de 
dit·cito da comarca, e outro do tabellião publico 
que transcreveu a nctn., como é pubt:co na
q uella villa .. Nomf!io estes dous ele i to1·es, por
que pot· sua qualida:le o !'CU compat·ecimento 
ã casa da e.:col:l. pam vo t::~ore:u fornece argu
mnntos de que ::~.diante farei uso. 

Em sua. reclamação aprosent:•da -i. junta apu
radora, pedindo que fosso nulla esta eleição, 
allegou o Sr. concgo Siqueira o seguinte: 

1. o Que o cidadão que presidiu n. mesa elei
toral, não podia tomar_ o logar de 4 'juiz· de paz 
por ser o 3° dos immediatos, pela sua idade, 
· · a ti-

veram igual numero de votos ; 
2. o Que quando fosse elle. o i·• imroodiato não 

podia presiJir a mesa _porque o cidr~dão Ray
mundo Estulano de Aguiar Nunes . e~:1·cia o 
cargo de 4o juiz de puz, que não fôt·a consi-
derado vago pela camara municipal; . 

3. 0 Que, daJo o caso de estar vago aquelle 
cargo, foi ainda illegal o juramP.nto do imme
diato que -presidiu.a. mesa, por ser feito perante 
cidadãos por ella convocados para sua orga
nização; 
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4.o Que o J.ito imme:liato dos juizes de paz; de pn, Gentil Aug-usto Cat·doso e Celestino 
usou de fraude para obter os livros ~as acbs I Lea~ lro B~rbosa, eleitores convidaJos na falta 
que se achavam em poder cb secr.!tano da ca- 1 dos 1mmedtatos, os qua(~s se reuniram pelas 8 
mara, ~ize~do-s~ fals::_lll.e~te 4a jlt-~z de paz~ hora:; da manhã na casa da ca.mara. municipal~. 

A prrmerra. aLegaçao e destrutda p~lo do- porque na escola do ses:o ma"culino não 0 ' .. . á . " 

corrobot·a.dc pela certilão da acta da. eleição aggredidos pelo chefe liberal· âa- 1o~aÜdade 
municipal qu ·meu co!!lpetidor ha de apresentar I acompanhado de outros eleitores e de famulos: 
para proYar o contrar10. que se mostravam armados. » 

• •x. ::;e encarregara e mo;:; l';1r a sai- m u o rs o nao a um so acto ver a eu·o. 
lustrada commis~ão que a mesa pa1· 1chial de Do protesto que acima transcrevi se vê clara
~o.ure procedendo á apurayão da eleição dos mun_t~, <~m primeiro lagar, que é imaginario o 
JUrzes de paz estabele :eu a ordem em que elles rece1o allegado para não se reunirem 0 ;; mem-

. e ~s sens imm~ lia.tos. cle\•i_at?- s::rvir ~m. todos b1·os. da mqsa eleitoral no edificio de::;ignado 
os-actos, e ah1 S~j acha o c1dalao Lu1r. Fran- pelo governo, porquanto os protestante;; allu
cisco de Sonza.-. Gonç3;lves collocado em 1° logar dindo a .outt·a;; circumstaucias que em seu en
na turma dos lm:ne,h .. ~ltos. t·~nder .1nqu n:;vam d~ nullidade a el8içoão 

D1•sta colbcaça? na.o ho~ve recur.:;o algum, c que alh se fa_zm: uern uma só palavr.1. dizem 
a orde.u estabele ;Ida tem S!dO sempre ouservada com r~ferencw. a pre·sença de homens ar·mado3 . - . . -

c. ... ... ... , 

aquelle cidadão t<:lm torn.;;do parte na organiza
ção das mesas eleitorae;; na qualidade de 1° im
mediato. 

A segunil:l. allegação c.:ahe por terra diante 
dos does. ns. 1, 2, :3 e 4, dos qu:tes se 
torn~ ev~dente que . Raymundo. Estulano de 
~ . 

cargo de 4o juiz de p 1z, e, portanto, não podia 
estar no cxercicio das S<.ws ftmcções ; tanto 
mais quanto achava-se exercendo um emprego 
remunerad,o. Nr~m tem valor o facto de não ter 
sido eliminado pela cs.mara municioa.l, porque, 
seg-undo a doutrina dos avisos de 7 e 11 de Ou
tubro de 1881, confirmada pelos pal'eceres sob 
ns. 11:3 e 12ô, :t p:n·oyados por esta. augusta 
camara em 1882, tal eliminação não se faz 

se der na turma dos juizes de paz, a \!Ual deve 
estar sempre completa. 

A terceira allegação é aind·_l. improc~>dente e 
a sa, por~, uo.nto o c1 a ao u1z ran•.:1sco e 

Souza Gonçalve;;; prestou· o juramento parü o 
cargo de 4o juiz de paz perante os mesarios 
clesign:tdos pela lei (turma dos imlllediatos) e 
convoca los pelo i" juiz de paz para a organiza
ção da mesa eleitoral. 

Finalm ·nte, é frívola e s::-m fundamento a 
quarta allega\.ão. O cidadão Luiz Ft·ancisco de 
Souza Gonçalves não usou de artificio fraudu
lento para. obter do secretario da .camara muni
cipal os livros em que deviam ser lH.nçaclas as 
actas d:L eleiçüo, pois que offidalmente os 
req ui si tou no ca.r.tcter de 4° juiz de paz e pre
sidente da rucsa, de qurJ se achava investido. 
pelos motivos já c>xpostos. A melhor prova 
disso est:i. no depoimento do mesmo secretario 
da camara, Miguel Archanjo Gonçalves, no 
mquertoq_uP.Juuoacsa. · .ã. · w 

De!i'truida.s a·~sirn todas as. alleg;1ções . elo meu 
competidot·, não se póie pôr em J.uvida a vali
dade da eleição de que se trata. 

EleiçãÔ:..la casa da cs.mara municipaL-A 
authentica da duplicata da eleiçlio de· Sou r e 
traz em si o cunho da simulação. «·Ahi· se·oiz 

· que foi ella fr~it:~. perante mesa. composta dos· 
cidadãos M::onoel Cordeiro Baptista da. Silva, 
2°-juiz de paz, na falta do i 0 , como presidente; 
Joaquim. Marianno de Aguiar Nunes e Ray
mundo Estulano de Aguiar Nunes,_3:> e 40 juizes 

ordem. 
O testemunho conteste de H cidadãos que 

de m~eram no in unrito ·unto. entr · os uaes 
::-:e uc tun dous Jo-; protestantes, Raymundo 
Gonçalves de Figueire lo. chefe cons'3rvadol." da. 
pat·ochia, e Raymundo Antonio da SilYa. e ainda . . 

' ~ 

ccição Soares, vem co:-roborar a prova nega-
tivn. que produz o protesto em seu silencio a. 
tal respeito. 

A falsidade de semelhante allegação resulta 
ainda · do absurdo que ella suppõe. 

E ' incontestavcl que na parochia de Soure o 
partido lib;ral tr~m maioria de eleitores,. como 
ficou pr'ov:tdo do resulta.do da ehição em 1() e 2° 
escrutínio, pois que ou tive 31 votos e o meu 

· 1 ')o • 

tneus amigos contavam com uma vantagêm 
certa. nessa eleiçã'>, n,bsurdo é ad:uittir-se que 
me quizess,~m prejudicar, embaraçando a orga~ 
n1zaçao a mesa e e1 ora . 

A verdade e., e est:i ao alcance de todos. que 
os meus a !versarias politicos procur·a1":1m impe
dir que se fizes:"e eleição, na esper;ln~~u de que 
sem os votos daquella parochia. o meu com
petidor tivesse maioria no districto ; e mais 
tarde, reconhec"ndo que ainda com a e~clu...:ão 
dessa votação alcançaria eu maioria absoluta. 
simub.ram cs tt~. escandalos~ d u pli cn ta, certos 
de qua pela janta apuradora. seria elb prefe
rida. 

Em segundo Io~n.r ó ainda. o mesmo protesto 
que servir::\ p~tra provar que não so fr~z elei~.ão 
na c:1sa da cnmura municipal no dia 1o de De
zembro. 

Cinco dos protestantes fig·uram como tendo 
votado nesta. elr~ição p hantasticu, sendo dous 

' prios declararam <' não tel"em concorrido 
ã eleição por não ter sido con:;tituida a 
mesa que tinha. de (a~er a eleiçi.Zo pa1·a de
putado, e que, sabendo as 9 i/2 horas da 
manhã acharem-se reunido~ alguns in li vi
duns como coni'ltituindo mesa, c procedendo aos 
tl."abalhos eleitoraes, vinham protestar contra 

.esse acto. >'> Destas pal::tvras se deduz logica
mente que nenhuma outra me!>a eleitoral foi 
constituída naquella· parochia. e que os pro
testantes ás 9 i/2 horas da manhã nchn.vam· 
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se presentes nu cnsu da escola. ?nde perma- · petid?r os votos de.sta elciçã~, mas ain~a que 
neceram durante os tt"abalhos eleitoraes. ella e filha de um crune audacioso que nao deve. 

Como, pois, Ra.ymundo Nunes e Celestino ficar impune. 
Barbosa. podiam estar 11:\ casa da cam~ra Pm·ochh~ de O~Jiras .-A eleição desta paro-
ao mesmo tem o c~mo membros da me~a eleito- · . . ., . . 
ral que S!' diz ter s~do conshtln u a 1 • r ·ao organizad::t. com violação completa da lei elei
póie h:wer fraude mais audaciosa. toral. Para provai-o basta transcrever o trecho 

Accresccm outras provas não menos robustas da neta rcs1_.1cctiva: 
o que as prece eu es. "- Reunidos pela!> 2 hora~ da tarde na sal:\ da 
A' eleiçfío da casa da escola concorreram, canl!ira municipal, designada pela presiden<.:ia . 

como acima ficou dito e se vê da uuthentica. o da prO"\'"·incia p:J ra nella ter logar a eleição de 
Dr .. Jo:J.q uim Pauleta, Bastos d~ O li \•eira, juiz um deputado á Assembléa. Legislativa peb4' dis
dr. direito da comarca. e Manoel Antonio Go..n- tricto eleitoral desta provinda nesta pai-ochia 
çah·es Ellores, tabellião publico. ambos conser- de Oeiras, os Srs. João Maria dos Navcgantes. 
v adores conhecidos, e pot· certo não teriam 1 o juiz de l)az, como presidente, Bruno Jose de 
deixado de votar na. casa da cnmara si ahi ti-~ Ft·eit:~s, 2' Juiz de pa:r., como membro, Bernar
vcsse havido elei~.ão. Ainda mais,_ ~o depoi: dino Antonio de Lim:1, _1'~ supplcnte dos juiz~s 
1nento do secretano Ja camara mumc1pal se ve . de laz em lozar do :-}" u1z de naz. Man,)(Ü R1-
que não lhe oram requlSlta os pe o pres1- beit·o.de Oliveira, eleitor de 1)arochia em logar 
dente da supposta mesa os livros para a eleição, do 4o juiz de paz, e Jose Raymundo Cardoso., 
o que tam~em se dedaz da, reclamação apre- tambem eleitor, em logar do 2' supplente àos 

. . ' 
qual depuzeram varios eleitores ~onservadore~, 
e sôrnente dun.s testemunhas, a oitava. e a decl
ma llri:u::ira, foram forçadas a faltar á verda·ie, 
recei:tndo inc.;ot·rer na penalid:i.de legal con-10 
complices da fi·a ude que subscreveram. Todas 
as outras juram contestes q_ue no dia i 0 de De
zembro não houve eleição na casa dn. camara 
municipa;, a qual conser\•ou-se fechad:~.; que 
o 2' juiz de paz, p1·esiden~e da p~antastica elei-
~ 7 • 

Votos em .:~cpctnulo.-Quatro votos ti\·e eu e 
um o men competidor. tomados em sopa:rado 
nas mesas eleitora.es, e todos os cinco são per
feitamente validos. 

Na parochia de BrevC's a roeaa tomou em se
parado os votos dos eleitores José Barbos:t de 
Lima e José Pedro Fernandes P~nna. porq u-:: 
na revisão ultima Jo alist~mento eleitoral (1884) 

• • 1 ~ 

aa testemunhas 7:1. e 13:~. delle ouviram; que rcsidencia. Pelo mesmo motivo na parochia de 
o mes:n·io Gentil Augusto Cat"doso esteve n:1 Mclgaço foi tomado em separado o voto do.elei

arochia. de Salvatel'ra, tres a quatro milhas tor Tito de Moura Rodrigues,que re uerera sua 
1stante e oure, es e as oras <"1. man a trans erenc1a para a paroc 1a c revel), como 

até ás 6 i/2 da tarde, como dizem as tastemu- tudo se vê das rcl';pectivas authenticas. Ora, 
nhas 6a. c i23o; que o eleitor Gustavo A.dolpho sendo incontestavel que as alterações feitas no 
de Aguiar Nunes esteve doente impossibilitado alistamento el~itoral de 1884 não têm effeito 
de sahir rle sua fa.zend:1 naquelle dia, como algum para a eleição procedida em conscqucn· 
affi.rma. a teste::nunhâ 14a ; que muitos eleito- cia da dissolução dest::~. augusta camara, como j:i 
:es conser\·adores c!.ei:ca.ram do votar na casa foi decidido por aviso de Novemb1·o do anno pas
d::t e:;cola por serGm dahi afastados pelos seus saclo, é claro que tacs YOtos devem ser contados. 
chefes, como dizem as testemunhas (ia, 7:~., Sa. e\ porquanto os eleitores votarnm nas . p::u·ochias 
~a.: finalmente, que nos dias 8 e 9 d::tquelle em que se achavam alist:ldo.;; segundo a revisão 
mez diversos eleitores conservadores estive- eleitoral de 1883 . 

. ram reunidos n:1 casa do capitão Raymundo 
Gonr;alves de Figueiredo e ah.i. simularam a 
duplicata eleitoral de que se trata. como se ve 
dos depoimentos das testemunhas 1a., za., Ga., 7:• 
e 14n. e era voz publica 11a villa de Soure. 

pairar alguma duvida no espírito desta illus· 
trad:1. commissão sobre a falsidade da eleição 
·de qtle me tenho occupado, pediria a sua 
attenção para os vicios insanaveis que a in
quinam d~ nullidade, e taes são : não ter sido 
feita no erlificio design~ do pelo governo, e a 
incompetGncia de um. dos membros da mesa no 
c.;a.racter de 4° juiz de paz por te1· perdido esse 
logar aceitanlo emprego remunerado c por não 
ter prestado o juramento. 

De tantos argumentos 'e provas resulta não 
sómente que não podem aproveitar ao meu com-

Ainda na parocbia df) Brc,•es a mesa tomou 
em separado o voto do eleitor z,)zimo Lydio da 
Sih·éira, porque n:L lista d:~ chamad:~ achava
se o nome .Jozino Lydio da Silveira. como tam
bem estava esÇ:ripto 1_10 corpo do ti:~_lo, que~ 

E' facil de ver-se que. no caso de que sa trata. 
houv~ um engano, facil de dar-se, com rela~ão 
ao nome deste eleitor. Com o documento sob 
n. G :fica provado que nenhum cidadão de nome 
Jozino Lydio da Silveira s•) acha quali:fir.•ado na 
parocb1a de Breves, e mais, que foi qunli~cado 
Z ozi'tiW Lydio da Silveira, :filho de Ludgano da 
Silveir<', do 38 annos de idade, c:tsn.do. morn.dor 
no rio Macaco, commerciante, sabendo ler e 
e~cr~ver. alistado em 1881 ; o que tudo c_o!fi
bina cxactamente com os dizeres do respectn·C) 
titulo, com a unica differença já notada. E'. · 
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portanto. de rigorosa justiça que seja con3ide
rado legitimo o voto desse eleitor. 

Na parochia de Curralinbo foi tomado em 
separado o voto de um eleitor, cujo nome a 
a.cta não menciona, assim como tambem nada 
u ~ 1 

miscuamente; consta, porém, que o fiscal que 
me represontava protestou contra esse a<:to, 

mentos da separação desse voto, segundo o pro
testo, que não veiu appeuso á authentica por
que foi remettido a junta apu~adora, conform13 
se vJ da propria acta., e do qual tenho conhe
cimento por informações do protestante, foram 
não consbr do titulo do eleitot· a sua iiliação e 
profissão. 

Na falta de contra-protesto da mesa., é natural 
acreditar-se que os fundamentos do pt·otesto 

,. • • (T 

Assim. ainda 0sLe voto deve ser considerado 

C edttlas nlio apttmdas 

Na pa:-oehi«- 6e Breve~, ·- , 
apuração . encontrou duas cerlulas. ambas com 
o meu nome, dentro de um sô eüvolm:ro, pelo 
que não apurou nenhuma, remettendo-as junto 
ã authentica, conforme a lei. E;:;ta illustrada 
comm1s,3o, examinando-as, reconhecerá ser de 
justiça apurar-se uma dellas. 

Na paro(!hia de Ponta do Pedras, diz a au
thentica, a mesa dei:wu de apurar um:J. cedula 
porque era um dobrão clitferente. ele trJdas a:'; 

Contra este acto da. mesa, o fiscal gue me 
representava lavrou um protesto, do qual se -..:ê 

do que o numero dos eleitores que votaram, as 
quaes ccdulas, apezar de reunidas, estavam em 
envoltlcros divet·sos e sepa.rn.'ios, e que, não 
obstante, a mesa recusou-se aapural-as, dizr::m
do. fals~mente. que se tratava de um dobrão, 
palavra com que quizer.tm exprimir o facto de 
estarem duas cedulas 1)equcnàs junt:ts a uma 
cedul::l. maior dobrada sobre ellas. Mas ainda 
isto não ô verdade, porque as referidas cedulas 
foram encontradas na urna separadas. Não 
tend::~ sido ainda abPrtas es,as cedulrts, nada 
direi sobre a súa validade, para serem apuradas 
todas, com prejuizo da eleição, ou sómente uma 
do!las, para. equiparar o numero a~ votos ao dos 
eleitores que compareceram a votar. 

Expostas com toda a lealdade as occurrencias 
que ~e eram e po· em 1n u1r no resu a o 0 -

r<ll da <3leição, aguardo as sorprendentes no
vidades que, pela imprensa, o S1·. conego Si
quej ra pt·cmetteLl t•·azer ao conhecimento desta 
illustr-ada commissão, para mostrar que é clle 
o legitimo representante do 4° districto do 
Pari. 

Quaesquet· que ellas sejam, -espero poder 
mostrar que se reduzem a illegitimos expedien
tes, que só servirão para tornar manifesta mais 
uma vez a grande habilidade do meu competi-
dor em tricas eleitoraes. , , 

E, tendo demonstrado que obtiv~ maioria. 
legal de votos, confio que esta illustrada com
missão concluirá reconhecendo-me eleito em 
'1° esc.~utinio por aquel!e districto. 

Côrte, 17 de Mar90 de 1885.-Demetdo Be-

Doc. n. 1.-Illm. Sr. presidente à:t Ca
m~ra Municipal de Soure.-0 bacharel Dame-

1 · • rr- " oraes requer :1. • 
se digne mandar certificar si o cidadão Ray
mun lo Estulano de. Aguiar Nunes jã preslou 
jur:tment-• uo cargo de 4'' juiz de paz desta pa
:·ochia e ca!IO o tenha. feito g ue lhe seja dado 
por certidão o termo do seu juramento.
E. R. l\1.-Soure, 7 de Janeiro de 1885.
Dem,et?·io Bc:;e1·;·a r.la Roclw .JI o•·aes.- Como 
re-lucr.-Soure, 7 de Janeiro de 1885.-:lgttiar 
.:.Y ttõws, presidente. 

O secretario passe.- Soure, 0 de .Janeiro de 
1885.- Agttia1· Nttnes, presidente. 
Mi~uel Archaujo Gonçah•cs, ten~nte cirur

gião da guarda nacional e secretario interino 
da Camara. Municipal da comarca de Soure, 
em Marajó da província do Gr:l Pará. etc. 

Certifico e l)Orto por fé que. revendo o ar
chivo da secretaria da camrl.ra municip::ü 
dest<'l. villa . neH~ encontrei o livr·o em que se 
la.nç:-un ::ts · actas dns sessões d::t. camara muni
cip<~l a fi. 04, extr·ahi a. c'1rtidiio pedida cujo 
teor é pela. fór:na. e man•'irn. seguinte: A~ta 
da. s~ssão ordinaria d:t C':1.ma1·a Municipal da 
villa. de Soure do dia 5 de Janeiro dn f8tiõ, prc
sid·'ncia do Sr. vereador Aguiar Nunes. A·~ 
H horas da manhã, p_rescntes os Sr~. ~·ereadorcs 

ouiar • . ·:• 
Rocha Bezerra, e faltaram com ca.nsn partlcl
pada o Sr. vereador Ma.chadt> de Miranda, e 
sem ella os Srs. ver~adores Lima Gonçalv0s e 
Cunha Pereira, e pelo qual foram multados na 
quantia de 5$ eada um, e nüo havendo numere 
len-al não póJe haver sessão e foram conyo
cados os mesmos Srs. yer~adores, para o dia 7 
do corrente, visto qne, te~ de ser. nomeado 
no\-·o presidente como a le1 determma.. Ex
pediente: um .requerimento de R::tymund~ E~
tulano de Agmar Nunes, requerendo dem1;;sao 
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do carg:o de fiscal e pedindo que fos:;e-lhc mar~ 
cado d~a parr.: prestar juramento de .J.o juiz de 
paz, vt:;to não se.r compa.rtvel o •'xe:-ciclO si
multaneo dos dito~ cargos. E para constai: 
hvt"ei o pr·:""llte termo. Eu, ?\Iüruel Archan jo 
Gon .,..}vçs. ,.-ecr.•tario ut: escl'<~;·i.-Gustavo 
Ad·Jlpho de Aguiar Nunes, vice-prc.;idente.
Manoel Lib:~nio da Concei~ão Soare!';.- Joa
q.uim à a Rvc.ha Bezerra. E nada mai.s ~e con-

por f~ e com ell,~s esta certidão conferi sem 
cousa 'iue dudda f:~ça nesta se·~ret:tria da. Ca
mara Municipal da villa lle Som·c ao~ '10 di<'l.s 
do m·~z de Jarwiro de anno do Na3cimento de 
Nosso Senhor Jesu:; Christo de 1SS5. Eu .. Mi
guel Archanjo Gonçah·es, secretario da camú~ 
~l.ue subscrevi e assigno.-Migt(cl.·lrchanjo 
t..•Onça!t·~·s. 

Doe. n. :3.- Sr. s-:.crctario d:l c::nua.ra mu 
nicipal.-Luiz Francisco de Souza Gonçalves: 
a b 3ru de seu direito precisa para fins eleito
:aes. que Vm. lhe dê por certidão o termo de 

rae.:;, que V. S. se digne mandar certificar-lhe 
o seguinte: 

1_.~ Si o supplicante é ou não o i<~ immediato 
do JUlZ de pa:l desta parochia; 

2. ··Si~ ~ymun io E~tulano de Ag-uiar Nunes 
•. o . • • 

, . 

interino, 3Iiguel A.rchanj ~ Go1tçalves. 

Doc.n.5.-Termo de Soure 1881.-Delegacia 
de policia. lnqueritos policiaes a re .. 1uerimento 
do bacharel D•Jmetrio .Bezerra da H.och.a lt1o
raes.- O escri\·ão do crime, Ettercs. 

Autua\ão.- Anno do nascim•:nto de Nosso 
Senhor Je.;;us Christo de 18S4. aos 29 dias do 
me;.: d! Dezembr·o, nesta villà. de Soura no . . . 

Raymundo Gon~·alves de Figueiredo, com .are-
ceu no 5ecretaria da camara mt1n1cipal 0 cida- lllm.Sr.dele~ado de policb. do termo de Sour~. 
dão Raymundo Estulano de Aguiar Nun~~. pa.r·a -0 bacharel Demr::trio Bezerra da. L-tocha MrH·aes 
prestar juramento do cargo de fi ~cal da cama.- requer a V· S. que proceda a in,lueritos sobre~ 
ra. mumcipal nomeado por portaria do presi- facto seguinte: No di[!. i ou 8 do corr ·nte o 
dente da camara municipal, de 20 do corrente 2~ juiz de pa.z ~a~oel Cordeiro Baptist·1. da 
mez~ cu:jo car~o sen·iu intcrinam •nte e pre;;- Sllva e outras mdtvtduo~. reunidos em casa do 
tou o Juramento com as forml'l.lidades le ~aes capitão ~hymundo Gonçalves de F•gueiredo, 
em um li::_rv ~o~ . Santos Bv.,ngelhos, em que nesta villa, fizeram cland~stinamen te uma 
poz sua mao dtr-•Ho e pr )metteu fielmente de duplicata d·~ eleição para deputado á a-:sembléa 
bem cum:•rir com boa c sã. ~on~ciencia. r~ de gnn~ol, simulando ter sido feita na ca~a da ca.
como ;t!'sim o disse assigna com a presid·~nte ~ara ~unicip •l no dia 1 do corr~nto, quando 
da camara este termo. E eu • .l\li~uel Archanj 0 e Pu bhco q uc nesse di:t apenas se fez el ição 
Gonça.h·es, ~ecretario interino, 0 lavrei .-Ray- n :L cas·t da escola do sexo masculino perante 
mundo Gonçah'es U.e Figueiredo, 11resideute.- me.:a presidi la por Luiz Francisco de Souza 
Raymundo E •tulauo de Ag-uiat· X unes-E na la Gonçalyes, na qu'llidade de 41) juiz de ps.z em 

: • • r.> i ausencw. d0s·outt·os. E como esse facto, além 

e fielmente o transcrevi. do proprio livro a que e i n a ·a · -
me r cp •rto o porte por fe e com elle <~ata certi- á asse_mbléa g-eral por este circulo, constitue 
dão, conferi sem cousa. que duvida faça nesta um crime publico, importa a justiça que elle 
secretaria da Cama.ra :Municipal da villa de sejn. nveriguado para ser punido. 
Sour·e n.os 2 dias do mez de Dezembro do ~ ~uppli:ante indica e p (!de. que se}1m in
annc do nascimento de Nosso Senhor J esus q~urtdo~aleUl de Manoel Corde1ro Baptistta da 
Christo,de 1884.- MiguelArchap.jo Gonyalves. · · S_tlva _e Raymu~do Gongalves de Figueiredo, os 

D c1dadaos JoaqUtm da Rocha Ber.erra, Miguel 
oc. n · 4.-Illm. Sr. presidente da Cama.ra Archanjo·Gonçalves, Manoel Liba.nio da Con:-

1\iunicipal d1 Soura. . ceição-Soares, José~ Alexandre da. Cruz· e' Silva~ 
Luiz Francisco de Souza Gonçalves, a. bem:do José Salgado de Figueiredo, Florindo da Cruz: 

seu direito e ju;;tiça precisa, para fins eleito-· e Silva, Christovão de Pina e Mello, Aniceto 
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Lemos, Igna~io Loureiro da Fonseca, Jose Cor
rêa de Souza, Seraphim Antonio dos Santos, 
Menandro Constanb de Figueiredo e Domingos 
Gonçalves de Figueiredo, e pede que seja inti
mado o promotor publico da comarca para. assis-

• - . ('r•.. ' .• 

. • • o ' 
que lhn sejam entreg-ues os :inq l! e !."i tos depois 
de concluidos, ficando traslado, si conviel· á 
justiça publica. · 

Soure, 20 de Dezembro de 188!.- Demet1·io 
Be:;er;·a da Rocha. .:.li o1·aes. · 

Ao escl'iv:io do juiz municipal, na flllta do 
escrivão desto delegacia, qne se acha com li
cença, faça as intimac;õe::; requeridas. oara 
amanhã ao meio-dia na cê.sa. d~' camara. pas
sao lo maneJado p:ua intimação do;;; qu·~ não es
tiverem nesta villa, not~ficando o promotor pu
blico. Soure, 29 d~ Dezembro de 1884.-Sa-
lH:>tion lr "'· 

Certifico que em comprimento do de;;pacho 
retro notifil1uei ao promotor publico Victor Be-
zerro. e bem assim i r · · ~ • ~ . 

Souza, .Jus(: Salgado ~~e Figueiredo, Florindo 
Antonio da Silva. Josr) Alexandre da Cru7. e 
Silva, Domingos Gonçatves de Fig11eit·edo, 1\'li-, . . 
e> • ·\'::t ' s, 1 ano • ..... 1 anto a 

· Conceiçfio Soat·es. Serafim Antonio dos SG~.ntos 
e 1\ir~nandro Const:1.nte dr Figu<!iredo, ror todo 
contendo do despacho e petição retro o :-:upra 
que ficaram scientes c dou fé.C..~rtifico rnaisque 
não no ti fiquei ac,s de mais por não ter encon
trado-os nesta villa os quaes são: capitão Rlly
mu!~do Gonçalve., de Figueiredo, Cbristovão de 
Pina e l\!e I lo, Ignacin Loureiro da Fonseca, 
.Joaquim da Rocha B:'zen·a c Aniceto de Lemos. 

• .. ~ • .. o .. 

.. ( . , -
de 1884.-0 escrivão, .!.li a.noel 
çalves Ellens. 

zembro do anno do nascimento de i':ossc Se
nhor Jesus Christo da 1884 1;esla villa de 
Soure. na casa da camat·a municipal a.hi pre
sent~ o deleg::1.do de policia tenente S:o.lustiano 
Helcodoro da Silva, commigo escrivão do juizo 
municipal set·vindo na del~'gacia, compare
cendo tambem o requerente Dr .. Demetrio Be
ze!·ra da Hocba 1\Ioraes, fm·am inquiridas as 
testemunhas como adiante se vê, cada uma 
por sua vez e s·~m que pudcso:em ouvir os 
depoimentos umas das ontras ; do que para 
constar fiz Ci;te termo. Eu, Manoel Antonio 
Gonçalves Ellem, escrivão que escre\'Í. 

1a. testemunha.- Florindo Antonio da Silva, 
de :37 annos de idade, ca-;ado, empregado pu
b~ico, morador desta yilla, naturnl da roes~a 

, "i 1 na a; . 
rada aos Santos EvAngelhos em um livro delles 
ero que poz sua mão direita e prometteu dizer 
a verdade do que souber o·lhe for perguntado . 
E. sendo inquirido sobre a petic;ão de fls. 2, que 
foi lida. respondeu que no dia .i do correute 
mez, se fez eleição para deputado geral neste 
parochia ·somente . na c~1 sa da escola do sexo 
masculino, servindo elle tcstr~munha ,perante o 
mesa dessa eleição na qualidade de porteiro da 
ca.mara e official de justiça. -e e~sa :mesa f.>i pre
sidida. por Luiz Fra ncisco de Souza Gonçalv~os: 

que na casa da camara nso se fez eleição ne
nhuma no referido dia, o que affi.rma porque 
conservava em seu poder as chave'> da casa c 
não a abriu nes;;e dia; que ouviu dizer de hon
tem para hoje quo se fez nesta paro chia 

• ' 1 • - -

pitão Raymundo lionçalrcs de Figueirr_•do, mas 
não se recorda. de qu~m ouviu. Perguntado si 
elle testemunha estava na cas:~ da (·scola do 
sexo masculino no dia fo do correntr-•, durante 
todo o tempo em que se fazia a eleição, c se 
viu na me~ma c.:1.sa H.aymudo Estulano de 
Agniar N une:::? Respondeu que :.:ssistitt a 
eleição de prir.cipio u.o fim, da.; 8 da manhã âs 
4 da tarde, e viu Rayroundo Estuluno de Aguiar 
Nanes entrar muitas vezes na casa em que se 
fazia: a eleição e demorat'-Sfl abi a assistil-a, 
apresentando até um protesto contt·a a mesma 
eleição. E por na la mais _saber, nem .lhe ser 

es:.~rivão, quo escl'evi.- Sn.lttstif.O?,' da Sit~:a. 
-FI o;·indo .:l n tonio da Silvo.-D.:r11e.~;·io Bc
~er7·a ela Racha 1lf o;·ae.,·. 

- .es euautLla.- ose 1 exan rc a ruz e 
Silva. de 65 a unos de idatle, ca-·ado, proprieta
rio. morador e natural desta villa. aos costu
mes disse nada; testemunha ,jurad;~ na. fórrna. 
da lei. E sendo inqueritla sobre rs factos da 
p:,tiçno d, fl.s. 2, que lhe foi liJ:o.. r.·spondeu 
que é 1 o juiz de paz c! esta parochia. mas que 
estando do~>nte nas vrsperas do dia 1" do cor
rente, participou ao 2° juiz de paz f!!le nfio po
d!a comparecer ~;1ra org~nizar : mesa, offi-

~ 

per ou...-ir dizer, desd·; o dia 14·, pouco mais ou 
menos, que no dia 1° do corrente se fe :r. e!ei
ão ara de utado n-eral na cas:1. dil. escola do 

sexo masculino, sendo a mesa presidida 
pol· Luiz Francisco de Souza Gonçll-lYes; que 
quac·to ü d1•plicnta que se diz ter sido feita na 
casa da camat·a nada sabe 0 sómente hontem 
ouviu Jizer que se in proceder a t:ro:tjl:stificação 
a tal reso~ito. E nada mais disso e nem lhe foi 
perguntado, deu-<~e por :findo el'te depoimento 
que sendo lido e achando conforme, assigna. 
com o delegado de policia 0 o re~uerente; do 
que dou fé. Eu, .J.11 anoel Antonio Gonçalves 
Etlens, escrivão que esct·evi.- Salust /ano 
d"' Silva.- .Jose ~1lercandre da Cnt:; e Silva. 
- Dem.et1·io Be~en·a ria Rocha. M o1·aes. 

3.a Testemunha.-Jcsé Corrêa. de So11Za, de 
54 annr.s. casado, artista. e empt•eg-ado pu
btico, roorarlor desta villa, nat01·al do ~ara, aos 
costnmes disse nada., testemunha JUrada na 
orrus a ct ; e sen o inq I! e ri a so re a p iça 

de folhas duas que lhe foi lida, respondeu que 
sabe ·tel·-se feito eleição para deputado à As
sé'mbléa Geral, no dia. i" do corrente mcz, nes
ta parochi:l. unicamente na cas:1. da e~cola do 
.sexo ·masculino, perante mes:1. presidida. por 
Luiz .Francisco de Souza Gonçalves ; que na 
casa. .da camara municipal não se fez nenhuma 
eleição no ref•·rido dia, pois elle testemunha. 
viu a casa fechada durante o dia. Disse mais 
que sabe q1;e no dia oito ou nove do corrent.e 

·houye uma reunião de pessoas na casa do cap1-
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tito Ra.ymundo Gonçalves de Figueiredo. e entre 
essas pessoas ,~iu o capitão Antonio da. Costa 
Villela c lgnaci.o Loureiro da Fonse_ca. na occa
sião em que entravam; que não llódc afirmar o 
:fim para._quo a.lli estiveram reunidos, mas l?go 

--------(}Bl--- o'.' .. . 

íher~ no ref·~I."ido tli:. mua duplic:~.ta. dr:\ eleiçiio 
pa.r::t dep1;tado g-eral. Perguntado si elle res

ondente este\·e na. e.asa da. escola uando a.hi 
se fazia a. el\'lÇE~' no dta 1° do corrente, e se lã 
estava tambem R:~ymundo Estulano de Aguiar 
Nums ? Hespondeu que assistiu a · toda elci

ç:Io e li viu por :1!.::-muas vezr> s a. Raymund:) 
Estubno de Aguiar :\unes, assiBtindo elle en
trcq;:lr um protesto contr:~ a eleição.· E nada 
mais respond·~u e nem lhe foi perg-untado; deu
se pot· fin:io est~ depoimento que dcp ~,is de lhe 
sr:r li tlo e :1char conforme. us~igna. com o de
leg-ado de poli~! ia c ? requerente , do que dou fé. 

1 -.on v c;:; ens. escn-
vão, que o escrevi.- Salustiano da Silva.
Jose C .• r, ·e(~ de Sott;;a.- Denw!;·io Bc:;erra 

4:1. T•' Stcmunha..- Sera.fim Antonio <!os San
tos. de 63 annos de idade, casado, a.rrist:1, mo
rador e u::tnt·a.l de,-ta. villa, aos costumes disse 
n:t a. estemuntl.3 Jura a na ormn. a ei. 
Sendo inqu~rida sobrê a petição de Jls. 2 
que lile foi lidn., respondeu que nada s~1.be 
nem ,lc ouvit· dizer sobre os · factos d3 q U•J 

tt·at :~. a petição, por.-luc não se im·olve com estas 
co usas, pois a pezar de ser eleito!."~ entendeu 
que n:'io de>·ia ir votar nesta ele i ç.ão p:1S>iada, 

· parn. ucputado ger:tl. E como nada mais res· 
pon·.te! t c Mm ihe foi. pergunt~do, deu-se por 
ilndo este de.poimento _que depois d·~ lhe ;;;er lido 

teve noticia peln. leitm·a de tlm artigo publicado 
no ,jornal Li';cral áo Pará, ftrm:tdo pelo rec1ue
rent0, c mais que Luiz Francisco d'3 SouzaGon
çalYes voltan,lo de Br<:v0.s, onde tinh:~ ido to
m n r parte ní~ junta apuradm·:1, contou-lhe que 
alli font a.pres·~ntada uma eleição como feita na 
camara municipn.l, eleição de que ató entã.o elle 
t~stemunha n:io tinha notici:L. Dissr:! mais que 
o mesmo Luiz Ft:mcisco de Souza Gonçalve~ lhe 
contou que est:1 elP.ição que se db: ter sido feita 
na ca.mara municipal. foi p1·esidida por Manoel 
Cordei\'o Baptista. da Silva. E como nada ma1s 

respondeu e nem lhe foi perguntado! deu-se por 
findo este depoimento que depois de lhe _ser lido 
e achar conforme,.assigna. com o del13gado de 
policia. e o requerente, do que dou fé. Eu, Ma
noel Antonio Gonçalves Ell!'lns, escrivão, que 

· -, . .: · w da Si~rm .- Domingos 
Gonçal·oc.;: de Figtteií·edo .- De11?.et1·io Be::;e1·-
1·a da Rocha JI o;·aes. 

G"- testemunha.- Menandro Constante de 
Figueiredo, de 52 annos de idade, casado, em
pregado publico, natural e morador desta -çtlla, 
aos costumes disse nada; testemunha jurad:1. na 
fôrma. da lei. Sendo inquerida. sobl"c a petição 
de Hs. 2 que lhe foi lida, respondeu que saba 
ter-se feito elci~.ão para deputado geral no. dia. 1 
do corrente na cas1. da escola do sexo masculi
no, senJo a mesa pr·es!did:~ por Luiz Francisco 
de Souza Gonçalves,o que elle respondente viu; 
que na casa. da cn.mara não se fez eleiç~iLo nesse 

1a nem 1105 segumtes, mas cons a- e que 
se fez urna duplicata d~ cleit;ão cnt casa tlo 
capit~o R.aym undo Gonçal vcs de Figueire~o 

' que se tt·atava. de fazer e~!:ia dnplic::ta,ulli vendo 
o juiz de paz Manoel Cordeiro Baptista da Silva 
c outros, lã se rennirem, tendo 3 ca. )i.tfio .Au-
tomo da Costa Villela. procurado a. lg-nacio 
L'JUrci.Lo da Fonseca, que servia. de escrivão 
ad-hoc da delegacia de policia, e umbos en
tr<~do em seguida na casa do capitão Rlyroundo. 
Disse mn.is que sabe que os eleitores do par
tido conservador deixaram de votar na eleição a 
que se procedeu no dia to n:J. casa da esco a, 
porque isso tinha sido combinado no intere}se 
do mesmo p::tr.ido; que apenas tre;; foram votar 
sendo o D1·. Pauleta, .i uiz de dü·ei to da co-
marca, o a e tao pu 1co • · anoe cus e 
Christovão de Pina c Mello; quo este ain la na 
oc?as~ão da eleição foi chamado por Justino de . 
Ag-uiar Nunes e Celestino Leandro Barbosa 
por ordem do bacharel Antonio Bezerra da 
Ro~·ha Moraes, para que não vot'lSSe, ao que 
clle respondeu que só deix::1.rh de vota!." si o 
Dt·. Pau!eta tambew. não votasse; disse mais 
por lhe ser l)erguntado. que na. casa. da escol:l. 
não viu nin~llem armado nem se deu circum
stancia. algnma que impedisse a qn(l.lq uer 
eleitor de ir d·:lr o seu voto, nem ainda que em
baraçasse os tres primeiros juizes ele paz <t 
irem organizar a mesa . Dis•e ainda. l)Or lhe 
ser pergunt::.Ldo, que o 0leitor Gentil A11guslo 
Cardoso, durante o dia i'' de Dezembro, e«tevc 
na parochia de Salva.terra, de onde voltou de
pois ãs 6 horas da tarde em corup;Lnhin de Hen
l'ique de Oliveira Salgado.D~~s~ final:neote ~ue 

o . , 
Bat·bosa e Justino Pantoja, demoraram-se na 
casa ela escola em quanto se fazia a chamada. 
dos eleitores , deixando de votar por não 
quererem; quo, em seguida foram à c:~ s1. do 
bacharel .Antonio Bezerra. e algum tempo de
pois voltaram trazendo um -protesto contra a. 
eleição que se fazia, o qual elles np1·esenta1·aw. 
à mesa. E nada muis disse nem lhe foi pergun
tlLUO, deu-~e por findo este depoimento que 
depois Je lhe ser lido e achar conforme, as-

·.signa com o delegado de policia, o reque
rente e o promotor publico que ao encerrar 
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este depoimento comparec:m, do que dou fc. 
Eu, Manoel Antonio Gonçalves Ellens, escrivão 
que escrevi.- Salustian~) da Sil'Va.- 1lf e
?~andro Constante de Figueireclo .-D~metrio 
Beze1·ra da Rocha ..:1:[ o1·aes. - Victo1· Be-

. ' . 
Sendo.i~quirida sobre a petição ?e fls. 2 que 
lhe fothda, respondeu que no d1a 1° do cur
rente houve eltf:ção para. d ·putado geral nesta 
pa.rochia, sômente na casa da. escola do s~xo 
masculino, fazendo elle testemunha parte d:;l. 
mesa eleit•)ra.l de c1ur~ foi presid:mte Luiz Fran
cisco de Souza Gonçtlves, e que na casa da 
camara com c:·rteza não houve eieição nesse dia 
nem no~ dias se~lÜntes ató hoj~; que,~hegs.n&1 

1 • re ·. 
geralmente nesta vill:l. que se tinha feito uma 
duplicata de eleição em casa do capitão Ray
mundo, sendo presidente della Manoel Cor-

etro ap 1s a lL 1 va ; que no 1:1. · • c"o cor
rente indo ~m viagem para a fazenda Boulevar.:i 
em cor11p~nhia do promotor public? da. comarca. 

nipapo onde havi:1 m énco:::tado, jnntou-~e
lhes Manoel . Cordeiro !3aptista da Silva GUt; 
ta.mbem scguta p~ll';l c1ma om outra canõa 
e em conversrt disse-lhes Cordeiro 'lue não 
fõra. no dia 1" do corrente tomat· parte 
na mesa eleitora.l nem dar o se11 voto, porque 
o ba.clurel ,\ntonio Bezert'~" lh.e tinha dito que 
não !osso, porq uo não havia eleição c como 
o promotor lhe pet·guntasse si elb para satis
f<'lZet· a. a richos não du\"idav:.'l. su ieitar-se a 
uma mul!;:l., elle r~ spondeu qne não tinha ido 
por estar doente e qt:.e nõ.o •m,·ia;-a cot:umun:ca
ção disso porque não luwin. mesa a quem cÕm-
mu icar e con i t·:m ,... • 
ainda o p1·omotor si era <:erto ter S ') féito uma 
J.uplicata em C'lS!l. do capitãO R~~ymtmclo, SOU a 
presidencin. dclle Cordeiro n:1 d1a l:i deste mcr., 
respon<leu elle que não se tinha. feito duplicata 
em dia. nenhum e em p:.1.rtc algumn. com a su:1 
assistencia. que era certo ter ollc e~tado no dia 
8 em casa do capitão Raymuuclo Gonç~~lves de 
Figuei1·edo. mas t}Ue fora para tratar de out1'o 
negJcio. Disse ma.is por lhe ser perguntado que 
em quanto so f•zia. eleição na car;:J. da escola 
no din. primcir·o, viu consta ntemente lbyrollndo 
Estulano de Aguiar Nunes que cntt·:1va e saia e 
apresentou um protesto contra :L elciç:1o. cluan
rlo se começava a lavrar a acta; que alem de 
Nunes estiveram dentro da sala em que s ::l f~
zia a eleição os el eitores Celestino Lea.nclro 

conforme, assigna com o dl)legado. o reque
rente~ o promotor, doqua dou fé. EÜ, Manoel 
Ant~mo Gonça!v~.s E 1lens.. escrivão que e:;
crevl.-Satusüano da Stl-oa-Jose SaLgado 
de F'igtteiredo .-Demet1·io Be~erra da Rocha 
J.l[ol·aes.-Victol' Bc:en·a . 

. Ilh~. Sr. del~gado de policia. -Manoel 
L1bamo da Conce1ção Soares, tendo sido notifi
ca.do para compar·ecer ho,je na camara munici-
pa , a. m e ser mquer1 o para uma JUSLl ca
ção, por ord·~m de;;te juizo, não podendo com
parecer por se achar doente ; requer a V. S. 
que se digne relaval-o. Pelo que E. R. M. 
Soure, 30 de Dezembro de 1884. - .Manoel 
Libanio dct Conceição Soares. 

Certifico que pelo requerente be;charel De
m?tr~o Bezerra d;.\ Ro~ha Moraes foi requerida. 
a ~ntlmaçao de Henr:que de Oliveira Salgado 
e Ra.ymundo Antonio d<L Silvn, a,!:sím como dos 
que oram cua o; e er:tararn e comparecer 
tomando-~e o deooimento de Manoel Libanio 
d;.~. Conceição ~oàt·es em sua 1 esidencia, visto 

na fôrma seguinte : 

sa. testemunha.- Manoel Libanio da Con
cciç:io Soat•es, de 57 annos de idade, casado, 
pesc:ldor, moradot> desta Yilla, natural da mesma 
vi lla., aos cost11mes disse nada, testemunha ju
rada aos Santos Evangelhos em um livro delles 
em que poz -sua. mão direita. e pl"omettetl dizer 
a. ve:-dade do qu~ souber c lhe fôr per~untz.do. 
E s~ndo inquerido ;:obre a petição de fls. 2 que 
lho foi lida, respondeu que no dia 1° de De
zemll ro nesta p<~rochia, houve duas elei
ções para. deputados gcra.e::, uma na casa 
cln escola. e outra da casa da catUa.1·n municipal; 
q uc elle, t!'St~~mnnhn., foi à casa da escola p2.r:1 
vot:~.r, mn.s lá. receben um recado do bacharel 
Antonio B~zerra da Roch:~ Moraes, para que 
~ . 

' ar osa, 1 ano i " , 
Raymundo Antonio da Silva, José Guimarães 
de Aguiar Nune.~ , quando se fazia a chamada e 
deixaram de votar e Gentil Augusto Cardoso 
ac;sist.iu á organisação da mesa, rctirl\.ndo-se 
logo dep 1is e ouviu dizct· que Itaymundo Nunes 
instou com o eleitor Christovãl) d~ Pin~1 e 
:Mello para que não votasse ao que ellc respon
deu que uma vez que o tinhnm avisado para. ~~r 
vot.a.r que elle vota.v:t. E como nada mais re~
pondeu nem lhe foi perguntado. deu-se por 
findo e; te depoime1lto que sendo lido e achando 

v. n. -71 

chamado, o mesmo bachar el lhe di~se que fosse 
votar na cas:1 da cnmara. sem lhe dizer a r:~.zão 
porque, e e lle respondente com effeito foi 
vot:1r na caS'\ da cama1·a . Disse mais. por lhe 
ser perguntado, que não via na casa da escola 
ninguem arm;;do, n-em lhe constou que houve•se 
ameac:~ dil perturbação da ordem parr~ impedir 
que cl13itores votassem. Pelo 1n·omotor publico 
foram feitas as perguntas seguintes : Si co
nhece todo o eleitorado de Soure c si sabe o 
nome de cada um. Respondeu que sim. Per-
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guntado quem fazia. a. chamada dos eleitores 
para. votarem na eleição que elle <liz ter sido 
feita na casa da cama.ra? Respondeu que era o 
mesario Gentil Augusto Cardoso. Perguntado 
quem foi o presidente da mesa. eleitoral que 

.. . ·-2 a.~ 

Cordeiro. Perguntado quem eram os outros 
mesa.rios1 R1Hpondeu eran1 Raymundo Estulano 
de Aguiar Nunes, seu irmão Joaquim Nunes e 

e es no ean ro ar osa. et·gun a o quem 
escreveu a act'l. e qual foi o resultado da vo
tação 1 Respondeu que não sabia. Pergun
tado em que eram deposit..1.~as as ceduh.s rece
bidas nessa. mesa 1 Respondeu Que em uma 
urna que sord iu lá. E como nada mais di~se 
nem lhe foi perguntado, deu-se por findo este 
depoimento que a:;signa. com o delegado de po
licia. o promotor e o requerente, do que Jou fé. 
- E eu, Manoel Antonio Goncalves Elleres, . - . . . . ·... . .. 
Jf anoel Libanío da Conceição Soa;·as. -
DemetJ·io Be.:eJ"l"a R . .i1I otaes.- Victor Be-

Certifico qu-3 notifiquei as testemunhas Ray
mundo Antonio da Silv.l e ~Iiguel Archanjo 
Gonçalves para comparecerem amanhã ao mei0-

ta, na cas-t a ca.mara mumcrpa , para serem 
inqueridas sobt·e o allegado na p~tição de folhas 
du:l.'>, e elles ficaram scientes e dou fé. 

Soure, 30 de Dezembro de 1884.-0 escl'lvii·J, 
~wanocl Antonio Gonçal·ces Etlaras. 

Certifi~o que não notifiquei as outras teste
munhas por não encontrar. O referido á ver
dade que dou fé. 

S ·:JUre, :30 de Dezembro de 1884.-0 escrivão, 
3fanoe~ Antonio Gonçalve.~ Elle1·es. 

uma duplicata tle eleic;Io na casa. da cama.ra, 
mas elle respondente não tomou parta nessa 
eleição nem em um:1 oütra. desse dia para cá, 
d·~ modo q~e affi.rma que, se o se~ nome:figura.r 
como tendo votado em alguma eleição dessa. data 
· .1 · gnatn ra. que si encontrar ; uissG'------
mais que algun 1 dias depois do dia i o e 
quando se achava nesta villa o Sr. Loopoldino 
Teixeira. no dia 9 si não lhe falha a me-
morta, cn o c ega o no vapor, a captta. , re
cebeu um recado do bacharel Antonio Bezeua 
pa.rJ. it· falla.r-lhe n~L casa do c~pitão Raymundo 
Gonçahes de FigueirJdo, onde elle mora e acu.· 
din.to ao chamado nesse mesmo dia. em pre
sença. de Leopol iino Teixeira, o bacharel Be
zerra, lhe disse qae já não precisava_ e só 
quando voltasse. Pelo promotor publico foi per
guntado si viu. no dia. f o do corrente nesta villa 
o juiz de paz Manoel Cordeiro Baptista daSilva. 

-o viu. Perguntado si quando 
foi com tenção de votar na casa da escol3 viu 
alli _gen_te armada ou notou qualquet· circums-

de policia, tenente Salustiano H 1leodoro da Silva é eleitor nem foi á casa em que se costuma pro
commigo escrivão do juizo municipal serviprlo ceder a cleição,qne é da escola do sexo masculino 
na delegacia compa.recell tambem o promotor que n:) dia i·• d) cort·ente logo pelas S horas 
publico Victor Bezerra., e o r-eq11crente Dr. De- da manhã:, pouco mais ou menos, recebeu um 
metrio Bezerra da Rocha Mo~·ae8, foram inque- officio assignado por Luiz Francisco de Souza _ 
ridas :ls testemunhas como adiante se vê, cada Gonçalves, na qllalidade de 4.0 juiz de paz, no 
uma por sua ve·~ e sem que podes~em onvir os qual requisitav:~ delle re~pon.dente a entrega 
depoimentoa umas das outas: do que para dos livros em que se lavram as actas dM elei-
const:~.r fi;: este termo. Eu, Manoel Antonio ções, o que. no dia anterior, o mesmo juiz de 
Gonçalves Elleres, escriv:!o que escrevi. paz lhe e'tigira. verbalm~nte, o ~ó á ,·ista do 

9. a. test·'!munha. - Raymundo Antonio da. dito officio elle re~pondentc entregou os referi
Silva, 70 annos de idade, casado, f.1zendeiro, dos livros, os quaes lhe tinham s:do dados a 
mo:-adot· desta villa. natural da cidade do Vigia, guard;:~.r pelo 1 o juiz de paz José Aloxan~re da 
aos costumes disse n::.da: test.,munha jurada Crnz e Silva, logo depois Ja eleição para sena.
na fórma da. lei. Sendo inquerida s::>b:.-e a pe- doi", q uc teve logar no dia 2G de Novembro pas
ticão de íls. 2 que lhe foi lida, re;;ponleu que s~do, p~r ter ~lle de reti~ar-se para fó:·a d:L 
sabe que no dia 1 o do corrento-s>e-Jt&.-e-!1~·~:-B-t--vt-Haco.--Hl~H'Ii!.H-s--ft1~~~,~~HS-fttl~~:eb1ett-es-l~--
para deputado geral na casJ. da escola do sexo li.-ros, como acab::t de declarar, até ao dia 1" do 
masculino, e foi até lá para votar porque é corrente, ninguom exigiu a enti"egs. delles 
eleitor porém não votou e voltou logo porque senão o dito Luiz Fl'ancisco de Souza Gonçalves, 
não viu alli os seus chefes e amigos políticos a quem os entrr.>gou, nem depois !essa ~ data al-
Dr. Antonio Bezerr~ e Ra.ymtlndo Gonçalves de gum outro juiz de paz os requisitou. Disse mais, 
Figueiredo e não sahiu mais da sua. casa durante por lhe ser perguntado, que ó o secretario d:~. 
todo esse dia para. votar pol'que não lhe constou ca.mara municipal e nesse caracter recebeu, 
nem lhe consta que os seus amigos e correli- para gu:lrda.r no archivo da mesma ·camara, os 
gionarios políticos, isto é os eleitores conserva- livros. contendo actas de uma eleição, feita na 
dores votassem ou. estivessem votando em qual- casa da. camara. segundo os proprios livros; e 
quer outro logar na.pa.rochia; que dias depois quanto aos que entrego~ a. Luiz Francisco de 
ouvio dizer sem se lembrar a qu.em que, se fez Souza Gonçalves ainda não foram devolvidos á. 
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camara. Di.;;se ainda, por lhe ser perguntado, 
que ignora si, com effeito. se fez eleição no dia 
i' do corrente, tanto na casa da can:iara, como 
na casa. da escola. E, como nada ma1.s disse, 
nem lhe foi p·3rguntado, deu-se por findo este 
depoimento, q.ue depois de lhe ser li Jo e achar 

Recebimento.-No mesmo dia mez e anno 
supra declarados me foram entregues estes autos 

elo escrivão do crime; do ue fiz este termo. E 
eu, ranculco Antonio Gonça ves, esc:rivão inte
rino desta delegacia, que escrevi. 

Certidão.-Certifico que notifiquei as teste-
mun as capt ao aymun o onça vcs e l
gueiredo o Joaquim da Rocha Bezerra para 
comparecerem amanhã ao meio-dia na casa d:=~. 
camara. municipal para. serem inqueridas sobre 
o allegado na petição de fls. 2 e elles ficaram 
scientes e dou fé. E deixei de notificar as mais 
por não!)erem encontradas. So.ur.e, 2 de Ja
neiro de 1885.-0 es..:rivão, F1·ancisco Anto
nio Gonçalves. 

Assentada. -Aos 3 dias do mez de Janeiro do 
· anno e o a era. c r1stã, nesta v1 e ... ou
re e na caaa da ca.mara municipal onde eu es
crivão interino da d.el~gacia. foi vindo, pt·csente 

o - < 

Silva, e o requerente Dr. Demetrio l3ezerra. da 
Rocha. Moraes, fora.m inqueridas as testemu
nhas que compareceram cada uma por sua vez 
sem que ouvissem os depoimentos das outra.;;, 
como adiante se vê; do que faço este termo. E 
eu, Francisco Antonio Gonçalves, escrivão que 
escrevi. 

U .a. testemunbas-Raymundo Gonçalves de 
Figueiredo,de 52 a.nno-; do ida.de,casado, natut·al 
desta villa onde mora,aos co~ttumes disse ser tio 
do requerente; testemunha jurada. aos Santos 
Evangelhos e um livro delles em quepoz sua mão 
direita e prometteu dizer a verdade do que sou
besse e lhe fosse llerguntado. E sendo inque
rida sobre a petição de fis 2, responde·u : que 
no dia i 0 de Dezembro proximo passado, houve 
uma e e1çao na. casa a esco a o sexo mascu
lino, para. deputado geral, sendo a. mes1. tlresi
dida por Luiz Francisco de Souza Gonçalves, e 
COntra e~Sa elPlÇÜO, ene· re~:polldente, proteStOU 
com outros elei tores, por ·não ser competen' e o 
jui.z de paz que a pre-idia ; que nõ mesmo di:l 

,. i" tarnbem se fez outra eleição para députado 
geral, na casa da camara, e nesta., elle res
pondente votou, deixando de votar n~ outrà de 
que fallou, porque não a julgou legal. Qlle na 
casa delle reapondente não se fez eleição ne
nhuma, com sciencia sua. Disse mais, por lhe 

ser perguntaàõ, que não sabe si foi affixaoo 
edital para a eleição que teve logar na casa da: 
camara.. Disse mais qu.e o protesto por elle e 
outros eleitores assignado contra a. eleição que 
se fazia na casa da escola, foi apresentado á 
mesa. pelo eleitor Raymundo Estulano de Aguiar 

u es. "sse mais, qu i · 
fazer eleição na casa da camara. porque os seus 
corl."eli_gionarios Dr: Antonio Bezerra e outros, 

nhã tinha recebido um officio do 2° juiz tle paz, 
Manoel Coraeiro, requisitando um livro para a 
eleição, pelo que~ elle respondente rubricou 
um livro que existia. na secretaria. da camara, 
e o remettétt ao dito juiz de paz, na qualidade 
de presidente da camara. Disse m11is, que ru
bricou css '~ livro para servir na dita eleição, 
p;>rque os livros em que se costuma lanç:1r as 
acta;; das eleições já se achavam em poder do 

residente da outra mesa eleitoral ue os re-
ceb~u do tenente Miguel Archanjo Gonçalves, 
a quem o 1° juiz de paz havia entregado. Disse 
mais •. que os membros da mesa eleitoral que 

ll CCl C<IS 

Cordeiro Baptista. Silva, 
lano de Aguiar Nunes , 

T • 

Celestino Leandro Barbosa, que, a chamada dos 
eleitores, foi feita por uma lista e que as ce
dulas foram recebidas em uma urnasinha q_uo 
appareceu ahi. Disse mais que quando che
gou à essa da ca.ma:ra, á;; 9 horas pouco mais 
ou meno:;:, já achou a mesa constituída e não 
sabe como os mesarios entraram no paço da 
ca.mara. Perguntado si não sabe que Gentil 
Augusto Cat•doso no dia i de Dezembro passa-

na. r hia. de Salvaterra desde ás 
!O horas da manhã ~té ás seis da tarde. Res
pondeu que não sabe. Perguntado si não sabe 
quo Gustavo Nunes no dia i de Dezembro si 
pou e vzr a es a v1 a po a , 
em consequencia de uma queda de cavallo. 
Responrleu que ignora se elle veiu ou não a 
esta villa naquelle dia. Perguntado si Ma
noel Cordeiro no dia. 1° esteve nesta. villa ~ 
R~spondeu que esteve nesta villa. E nada mai s 
disse e nem lhe foi perguntado, pelo que deu
SJ por findo o seu depoimento, que depois de 
s~! l" lido e achar conforme, assigna com o 
delegado e o requerente . E eu, Francisco Anto
nio Gonçalves, escrivão que o eacrHvi.-Salus
tiano da Sil'Ua.- Raymundo Gonçal'Ces de 
Figuei1·edo .-Demt:trio B e::erra da R(lcha J.lf o-
,·acs. . 

12a. testemunha.-Henrique de Olíveir:~. Sal
gado, com 41 annos de idade, solleiro, lavra
dot·, morador no 2° qtlarteirão da. freguezia. de 

a va erra.. e on e e na. ura • 
rada na fórma da lei. e sendo inquirida so
bre a referencia que a ell·da:r. a 6• testemunh11. 
Menandro Constante de Figueiredo, respondeu : 
quo no dia 1° de Dezembro proxirno passado, 
elle r esponclente, estan::lo na parochia de Salva
terra, fazendo parte da mesa eleitoral, viu Gentil 
Augusto Cardotoo que lá. estava assistindo á 
e!ei1,~ão, na. easa. d'" escola., desde ás iO horas 
da manhã pouco mais ou menos a.tó 6 da tarde, 
hora em que elle Gentil embarcou para 
esta villa, vindo· o respondente ., ~om elle na 

. .... .... 
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mesma c:mõa . E nada. mais dis~e nem lh.e foi i e o promotor publico da comarca compareceu a 
pel'guntudo, pelo que deu-se por tlndo este~ testemunha .Aniceto de Lemos que foi inque
depoirut~nto, que, depois de ouvir ler e ac\ur rida pela forma seguinte: 
conforme, assignou com o delegado e o reque
rente_. Eu: F.r:l.ncisco Anto':ió Gonçalv~s, escri-

ostes autos ao mandad0 <J.lH~ adia.nt•1 se vê, do 
que para consta.r :fiz estu termo. Eu, Ft•ancisco 
Antonio Gonça.l ves, esc ri vão, que escrevi. 

O tenente Salustiano Heleo;loro da Silva, 
Delegado de pohcia dotermo de Soure, etc.
l\l:Jndo a qualque:- officb.l de j nstiç<t desta._ 
delegacia n. quem este for apresentado indo por 
mim assign:\do que dirija-se :~ rcsidencia de 
Henri9.uede ?l.i;ei1·a Salgádo,Aniceto d:>. Lem9s. . 
l3aptista da Silva e C:1ristovão de Pina Mello e 
os intime para comparecerem na sa.la da ca
mara munici al no dia 3 do cot·:cnt~) moz :10 
m~10-dta a m de S\'rem xu~ruiri:.los sobre o facto 
de tex· sido feitu. clande.>tinameute uma dupli
cata. de ela!ção pata de)utado geral em casa do 

':;:) ' 
nos dias 7 e 8 de Dezemb1·o proximo passado, 
conforme foram requel'idos pelo bacha.rel De
m~trio Bezerra da Rocha Mor:-\es. O que cum
pra sob as pena.'> da lei. Eu, Francisco Antonio 
Gonçalves, e~crivão que escr:~vi. Soure, 2 de 
.Janeiro de i885.- Salttstia.no HeleodoJ·o da 
Silva, delegado de policia. 

Certidão.- Certifico que em cumprimenLo do 
ma.nd~do. retro inti.mei a testemunha Henrique 

1vc1ra :~ ~a. o para comparecer no l ' t .') 

do cm·rente n(l. ca<=a •.h camar>1. para o :fim de
cl~rado no n;osmo mand.ad~, do que ficou bem 

~ . . . 
falta de tempo para ch.;gar :is suas r2sidencias. 
O referido é verd'lde, do que dou fê. Sou r c, 2 
de Janeiro de 1835- O e-:-crivão, Fmncisco 
A.ntonio Gonçalves. 

Certifbo qu'.} palo Dr. Demctrio Bezet·ra (h 
Rocha Morne:;, foi req ueriJa. n. intimação das 
test('lmunhas que ainda não clepu7.e!'am para o 
dia 7 do corrente intimando-se para. o mesmo 
tim a. C)rpt·iano .Machado de ~'lir:mda, o que foi 
defer1do _Pel_o debgaclo de policia, que or
de~ol:l as.1nt1mações nafóri?a requ"rida. O 
reterxJo c verdade que do!! fe. Eu. Francisco 
Ant~nio Gonçalves, escrivão interino qu 'l cs
crevl. 

Certifico que intimei em suas proprias pGs
so~s nesta villa a Ani.ceto de Lemos e Cy-

gado de Figu ·ircdo, respon.Jeu, que ~ e::;:acto 
que, no dia ~g de Dez~murJ p:~s~ado, tendo che
gaJo da capit:ll à el:'t:J. vilh daqui seguiu no 
mesmo d!a para. fazenda Prazer-es, 0-m compa
nhia de Victor Be:t.orrn. promotor publico desta 
comarca. e de José Salg-ado de Ftgueiredo, os 
quacs iam pax·a. fazend3. Boulevard, proxima 
daquolla.; que chegando ao logar d.~nominarto 
Gcnip~po ondo ha uma ca.iç:1ra d;~ embarque d_e 

• "l . 

o 
deixa~em o mastro e vela d L canóa porque o 
rio dahi p:1ra cima não permitte navegação :i 
véla or sua t~streiteza e nesse 1orto chw>-oú 
1\lanoal Cor Iei.1·o B tptista da S1h•a que tambt•m 
seguia. pa.r.1 cima em outra ca.nôa, e de campa~ 
nbia fot·am viajando rio acima ; que em con · 

.. " .. - ... 
f>arte na mesa eleitoral para ele i ç·1o de dsputadu 
geral no dia. 1 deste mez do Dezembro porque o 
Dr: Antonio Be:~e:·.ra lhe tinha mandado dizer 
que não comparecesse porque não have•·ia 
eleição; e perguntando-lhe o promotor como 
et•a que elle para satisfazer a vontade do 
Dr. Antonio Bezerra sujeitava-se a uma multa 
e prejudicava a votação úos eleit .res, respondeu 
elle des ::ulpando -se que t unhem estive-

, -o 
motor perguntou ao dito Cordeiro si era certo 
ter elle presidido a uma duplicata de eleição que 
constava. ter sido f !i ta no dia 8 de~se mez na. 
c<sa do capitão Raymundo Gonçalves de Figuei
redo onh o tinha. 'Visto entrar nesse dia, ao 
que Cordeiro r :lspon'letf, que não se tinha feito 
duplicata daq ualla. elei~:ão em parte alguma 
com :t sua p:·csença, e que ~sti vera em casa 
do capitão Ra.ymundo, na11uelle dia para outro 
negocio. E n:·Lda mai~ disse e nem lhe foi per
guntada lo pelo que deu-se por :finlo o seu de
poimcnt-:> ' qae depois de ou• .. ir lêr e achar con
forme assigna com o del•1gado, o requerente o e 
promotor public0. E eu, Francisco Antonio 
Gonç:tlves,escrivão que o escrcvi.-Sa.lttstiano 
d'J. Sil1Jr1.- A.niceto de Lem.~s.-D.~m.at1·io Be
.:en·a ila R:;cha J1 o1·cws.-Victo1· Ba::en·a. 

14:.. testemunha.. - Cypriano Mach·ldo de 
1\_Iiranda, • com 29 ann~s d~ i la.d~, casado, m·-

, , 
~erem na casa da. C!l.I?lara municipal no dia 7 costum::~s disse nada. E sendo inque1·ida sobre 
ao corrente ao me10-d1a afim de depôrem como a petir:ão df.} tt. 2, respondeu, depois de ter 
t~stemunbas destes inqum·itos, d~ix,mdo de pr.~stado jura.m~nto sobre o• Santos Ev:J.ngc
Cltar as outras testemunhas por falta de tempo. lhos, . o ~cguinte : 'J.Ue no dia 1<> de Dezembro 
Soure, 5 dJ Ja.neit•o dn 1833.- O escrivão proximo passado f·Ji dar o seu voto para de_pu
Franci$CO .Anton.io Gonçnlves. ' tado geral na ca';a. da eséõla do sexo mascuhno, 

Assentada..-Aos sete dias do mez de Janeiro onde se fazia ~leição pre~idida por Luiz ~Fran
do anno de 1885, _n;sta villa de Soure n:~ casJ. cisco do Souza. Gonçalves, e que nesse dia ~ão 
da cam~ra ~un.1c1pal onde eu, escrivão da se fez eleição na. cas:~. da camara n;m nos d1as 
del~g:a.c1a fu1 vmdo, p1·csente o delegado do seguintes até hoje. nem lhe const:l. que se pu
pohcla tenente H_eleodoro da Silva, e o reque-l blicJ.ss~ edital convidando eleitores. pJ.ra. vota
rente Dr. Demetr10 Be~erra. da Rocha MorMs, rem a.lli ; que lhe consta ter-se fetto uma du~ 
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plicata deso;;a eleição no dia 8 ou 9 desse mez na 
ca::.a do capitão Raymundo Gonçalves dP. Figuei
redo onde elle testemunh.a viu reuniram-se 
nesse dia. diversos eleitores que tinham dei
xado> de votar D<L eleLção que !';G f~z na casa. d:L 
escola entre as uaes Gus:avo AJo! ho de 
Aguiar Nunes que não veiu a esta villa, no dia 
i" de Dezembro por S1 achar bastante coente 
em conseque~ciade uma queda que dera de um 

... 
c~çada. o que sabe porque, indo a sua faz~nd·,\ 
no dia 2 de Dezembro ainda encontrou doente 
e elle propl"io lhe contou como e quando tinha 
adoeci.lo. E nada mais dis$e e nem lhe foi 
pel'guntado,-pelo que deu:se por findo o seu 
depoimento; depois de lh.e ser lido e aci:lar con
forme assi~na com o dcle~ado, o requerente e 
o promotor publico; do que faço este termo. 
Eu. Ft·:mcisco Antonio Gonçalves, escrÍ\'ão que . .. . ..· 

foram citadas. 
O que foi def~rido pelo delegado de policia, 

mandando que fos.;em os autos conclusos. Sou
re, 7 de Janeiro de 1~85.-Eu, t-rancisco An
tonio Gonçalves, escrivão interino dest:l. dele-
gacia, que o escrevi. · 

Concluso.-No mesmo dia, mez e anno, 
faço estes autos conclusos ao tene~te Salustia
no Heleodoro da Silva dele"'ado de olicia deste 
termo, do que para constar lavrú este termo. 
Eu Francisco Antonio Gonç:1lves, escrivão inte
rino da delegacia, que escrevi. 

Dê-se vi.-ta uo promotor publico da comarca. 
Soure, 7 de Janeiro de 1885.-Salustiano da 
Silva. 

Dat:J.-No mesmo di:t. mez e anno me foram 
entregues est•··s autos com o despacho :;upru; do 
que para constar lavrei este termo. Eu Fran
ci:o:co Antonio Gonçalves, escrivão, que o <.'s
crevi. 

Vista.-E logo no mesmo dia. mez e anno 
em meu cartorio, faço estes ~mtos com vi~ta ao 
promotor publieo Victor Bezer1·a. do que para 
constar faço este termo. Eu, Fra.ncisco Antonio 
Gonçalves, escrivão interino, qne escrevi. 

Verificando-se dos presentes inqueritos que 
se fe~ nesta paroc~ia, uma. dupli ·at.a de eleição 

esse fim, e clandestinamente, requeiro que 
dell(Js fique tt·asl-.do, para base do procedimen
to official da justiç..1. publica, contra. os delin
quentes. 

Soure, 7 de Janeiro de 1885.-0 pro
motor publico, Victor Bezerra. 

Data. -No mesmo dia mez e anno me füram 
entregues estes autos em meu .ca.rtorio pelo 
promotor publico da comarca, de que fiz este 
termo. E eu. Fra.n.cis~o Antonio Gonçalves, es
crivão que escrevi. 

. .. 
'~ Condusão .-Aos 8 dias do mez de JanP-iro de 
1885, em meu cartorio faço astes autos conclu
sos ao t~nente Salustiaúo Heleodol"o da Silva. 
del"gado de policia deste termo, do que para 
constar lavrei este termo. E eu, Franci~co An~ 
tonio Gon alvas, escrivão interino desta dele-
gacia, que escrevi. 

O escrivão entregue este á 
trnslado conformA o parecer do u-
J 1cc a. comarca. 

Soure, 8 de Janeiro de i885.-Salustiano 
da Silva. 

Dr. Detnetrio Bezer·ra da. Rocha Morae~. n~ 
assembléa parochial desta cida te, para validar o 
voto toma:! o em separado. do eleitor Zozimo 
Ly tio da Silveira. pede a V. S. que sa sirva 
mand<a· dar-lhe por certidão o seguinte : 

f.o A petição in;.cial com a qual requereu o 
mesmo eleitor o seu alistamento em 1881. ; .. 

2. 0 Qual o despacho do juiz de direito ; . . 

4.o A transcripção do sea nome no alista.
m.el!-to geral da. coomarc~ de onde.s: extrahiu g. 

presidente da. mesa eleitoral de--ta parocbia; 
c bem assim si e~iste no cartorio do escrivão 
do jury deste t0.rmo petição inicial do cidadão 
chamado Jozino Lydio da Silvoir(t. requerendo 
inclusão no alistamento eleitora1 do 1° distrillto 
de paz dr~stn parochia no refét·ido anno de 
1881.-E. R. :rvi.-Breves. 22 de Dezembro 
de 188 .1.-Amado Joaquim da Sil1;a. 

Sizens.ndo Avernay Lobato de Miranda, 1o 
lnbellião do publico judicial e notas, esc•·ivão 
do civcl crime, orphãos e ausentes, re::.!duos e 
capellas, por Sua Magestad~ o Imperador a 
quem Deus garde, etc. 

Certifico que~ 1·evendo o archivo do alista
mento eleitoral desta. comarca, delle encontrei. 
a eti ão e tudo mais, uanto o su Jicante 
pede por certidão, a qual é do teor seguinte:
lllm. Sr. jtiz municipal.-Diz Zozimo Lydio 
da Silveira. filho de Ludgario da Silveira, 
de 38 annos de idade, c:~sado, morador no rio 
Macaco, paroch.ia de Noss3. Senhora .. Santa. 
Anna d~ Breves. 1° districto de paz. 14° quar
teirão~ sabendo ler e escrever, commercian te. 
que s~ndo jurado na revisão que serviot para. 
por ella se fazer o sort~io do anno de 1879, do
cumento ns. 1 e 2, . com a rendg, Ql'esumida 
pela lei independente de prova, quer ser in
cluidQ no alistamento dos eleitores, como o 
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do que aqui bem e fielmente fica transcripto 
sem cousa que duviàa faça e aos pro·wios origi
naes me reporto em meu poder e cartorio c á 
v1s a e es es a cer : ao con er1, concer e1, 
subscrevi e assignei nesta cidade de Bt·eve~, ao 
f> dia do mez de Dezembt•o de 1884_ E eu. Si~ 
zenando A. Loba to de Miranda, tabellião, ·que 
o escrevi o assi gno em publico e raso. Em t~s
temunho da verdade. O tabellião.-Sezenando 
.:1. Loba to de J.l[ iranda. 

JoiETRIO BEZERR.~ DA ROCH.~ )10RAES, ,\ ELEIÇÃO 

DO Cü:'.;EGO !IIANOEL JOSE DE SIQUEIRA :ME~DES. 

Uhns. e Exms. Srs. Presidente e mem
b1·os da primeira commissão de inquerito.
Em obser..-an~·ia das prescripçõ0s do regi
mento, Yenbo apresentar á ·illustrada e cri
tfjriosa apreciação d~ VV. Exs. a contra-rie
dade, que julgo derer oppôr 3. contcsta~.ão 
que n presentou o Sr. Dr . Demetrio Be
zerra da Rocha Mora.·'~, á. validade d1l. minha 
eleição de deputado pelo quarto districto elei
toral d::~. provincia do Grào Pará. E este 
para mim agra'lavel dever cumprirei com 
calculado l'roposito de refutar um a um os 
argumentos apresentados pelo meu conten
dor. despresando, todavia, as insinu:Jções o 
qualificativos injuriosos em que o contes
tante firmou os seus presumidos direitos. 

h.istodco do pro;êsso ehitoral, ao qual para 
restabel,cer ~\ verdade dos factos, apresen
tarei apenas alguns poucos reparos, que são 
os seguintes : 

1. 0 Dando o Sr. Dr. Demetrio a votação 
que diz t~r sido publicada pelo;:; orgãos l i
beraes,-a Pro-vi1~cia e Liberal do Pa1·á allega. 
que a i~prensa conservadora nada con
testou. 

Esta a:ffirma\.à'O é contraria á verdade, por
que a Constitu.içllo, orgão do partilo conl:er-

vador, em seus ns. de 5, 6, 9, 12 e 13 da 
Dezembro do anno passado, ora juntos~ deu o , 
resultado que conhecia. d:~ votação do 4" dis
tricto; po.;;;ro que div~rsodo que publicaram e~ 
orgão:> libera.rs, que· para elevarem a votação 
dos andidatos do seu artido não sómente dimi-
nuiam os votos dos seus contrarios,mas tambem 
augmentavam os dos seus cot·rcligionarios, e a 
re~p'lito da eleição do 4° districto alardeavam 
a .. )' os . , ~ 

Soure, po1· um 3° supplente de juiz de, p:.:z. 
Does. ns. 1, i a, 1 b, i c, i d. 

2.o Diz o contestante que, no di!!. da.·apul·a
ção foram presentes á junta 1.4 authenticas, 
sen lo duas da parochia de Soure. 

A' esta affit·mação, que é verdadeira. devo 
accrescentar apenas que a duplicata de Soure, 
na qual o Sr. Dr. De rue trio figura com 31 
votos foi a resnntada or S. S. ao 'uiz de 
direito da comarca, quando jà estav!l. presi
dindo a junta, ao passo que tod:ts as outras já. 
estavam em poderdesse juiz, inclusive a q'-:e 

t ·t'. t !;! 

perante mesa organis:lda de accordo com a lei, e 
p~esidida poi' legitimo juiz de paz. a junta apu
radora a preferiu á. sua, feita perante mesa or
ganizada por um 3° supplente dos juizes de paz 
em uma paro::!hia, onde ba e estão juramentados 
os 4juizes de paz e se achav!l.m presentes tam
bem o f o c 2o immediatos; e assim fe~ uma apu
ração -v ·ciosa e contraria à lei, porque deb:ou 
de contar os votos que S. S. teve_ en: separado, 

t:> o 
procedet• àa junta apura:lora ; pois ella nem 
podia apurar a duplicata, cúja mesa foi orgl'-
nisada contra as disposições do a.rt. 1.5, §§ 7 a i1 
da lei de 9 d0 .Janeiro de 1881 ; nem sommar 
para algum de nós os votos -:JU•3 as mesas elei
to-raes re~eberam em ~epar.ado, á. vist::\ do 
art. 159,§ 2o. ao qu:ü se refere o art. 177 do regu
lamento de 1.:3 de Agosto de 1881; nem dei::t::\r de 
computar esses votos para deduzir a m:tioria 
absoluta dos eleitores que concorrer:•m á. elei
ção, em face da 2'1. parte do art. 178 do regu
lamento citado. 

4° Diz o Sr. Dr. Demetrio que 05: me;;;a.rios
Thomé Honorato Pacheco e Luiz Francisco de 
Souza Gonçalves, não se conformando com a 
decisão bo-al dn "unta, m-1ndando rocedel." á. 
nova eleição, e:x:pediram-1 e o 1ploma, que 
elle proprio confessa ser illegal. 

Não duvido que o St·. Dr. Demetrio tivesse 
recebido uma cópia da ac:ta d:\ · apuração a que 
chama diploma illegal, m;1 s contesto que lhe 
fosse envi·tda por dous membros da junta npu· 
radora para servir-lhe de diploma; porque 
Tbomé Honorato Pacheco, que foi um dos mem
bros da junta, assignou a respec:tiva acta, de
cret:mdo a segunda eleição com a unicn. res
tricção de-vencido quanto á apuração Ja elei
ção de Soure ; e Luiz Gonçalves não foi mem-
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bro da junt.1., nem podia ser, porque é o tal ter
ceiro immediato aos 4 juizes de paz da paro
chia. de Soure, que P.stão todos jm"Jmenbàos. 
onde existem ta.mbem o 1° e 2° immediatos. 

Isto está provado com a propria copia da acta. 
' . . 

ploma illegal e com os document0s que li na 
primeira. sessão preparatoria da Camar:1, ejá 
íora.m publicados com o meu discurso. 

De?ois de satisfeito o Sr. Dr. Deroetl'io em 
exaltar a sua populari lade, e ~e~denhar da mi
nha infiueucia,p1·oclamad.a quando o meu par
tido apresentou-me corno unico capaz de com
pcti1· com S .. S .• que presume te:.- mais impor~ 
tancia do que os Srs. Barão de Guajarú, Dr .. 
Assis e conselheiro Tito Franco, que, na elei
ção para sena tor, procedida quatro dias antes., 
obtivtlram nesse districto mano~ votação do que 
eu entrou S .. S. no e::s::ame da elei ,ão. E' neste 
ponto g11e vou apreciai-o com toda lealdade e 
isenção de espirito. 
. Diz o Sr. Dr. Demetrio ue a duvida de sua 

, "' 
ser contados os votos que lhe foram tomados em 
separado, porque são validos. 

Promette depois mostrar que esta illustre 
commi'-'são, da rigor:>sa verificação da validade 
da eleição, reconhecerá. que elle obteve sobre 
mi.m uma consideravel maioria de votos. 

Finalmente, declara nulla a eleição da pa
rocbia de Oeiras onde obteve 5 votos e eu i .. 

i , · J, um d s s nt s "'uardando 
!1. mesma ordem que S. S. estabeleceu. 

Parochia de Soure. 

Quanto a esta pnrochia , pretende o Sr. 
Dr. Demetrio dous favores: i" que esta illus
tre commi~são considet·e valida. a d.uplicata 
em que clle obteYe 31 votos, e eu :3, feita 
com · mesa org?.nizada e presidida por Luiz 
Francisco d:t Silva Gonçalves,que ó :3n supplente 
dos juiza:; de paz, os quaes todo~ cxi~tcm jura
mentados, c :;.lêm delles ha o 1'' e 2l.l supplcn
tes. 2' quo sej:~. anrtullada a. legitimo. oleição, 
pnrque diz elle não ter sido feita no dia e Jogar 
de;;ignndos! mas a. S ou 9 de Dezembro e na 
casa do capitão Raymundo Gonçalves de Fi
gueiredo. 

A estas duns pretenções impossiveis res
pondo com a lei e os documentos incontestaveis 

Em Soure fizeram-se duas eleições, uma 
procedida. na. casa, onde funccion~ a escola do 
sexo masculino, com mesa organizada e presi
dida pelo :)o immedin.to aos quatro juizes de pàz,_ 
outra. na. casa d3. camara perante mesa organi
zada com toda regularidade, e presidida pelo 2° 
juiz de paz em substituição ao 1° ·que commu
nicott por escripto não poder comparecer. 

Aquella. duplicata foi desprezada pela junta 
apuradora, ã vista das disposições do arL. 8<>, 
parte 4:1. da. lei, art. ii7 do regulamento 

- o , 
juizes de paz, organizou a mesa que presidiu 
á eleição, e perante ella prestou juramento, 
considerando-se <t·J j uir. de paz, por ter o 
4o Raymundo Estulano de Aguiar Nunes 
aceitado o logar de fiscal da Ca.mara, cargo 
que exercia inte1·inarnente~ como se evicleacia 
do proprio documento sob n. 2, apresentado 
pelo meu contendor; notmlo-se que, além de 
exercer elle o car~·o inte1·inamente, estava-se 

. . - . f 

o exercício da vara senão no 4° e, portanto, não 
se podia constderar vago o logar de 4° juiz 
de paz, pelo que, sem ,tuvida, a. camara não o 
tw a e 1m· na o a 1s a. oc. n. · • 

Quando mesmo se pudesse suppor que Ray
mun~o N~nes .. '1° jui.z de paz, pelo tacto de 

o 
camara no 2o anno, houvesse renunciado 
aquelle cargo e a camara o tivesse eliminado, 
não juramenta1·ia a Luiz Francisco de Sou_za 
Gonçalves-que é 3' immediato, mas s1m 
a Lour.enço Josá da Silva-que é -1°, e em falta 
deste- aJosé Salgado de Figueiredo-que é 
2''. ' 

Que Luiz Francisco de Souza Gonçabtes, ar
vora :o em presidente da mesa eleitoral, não 

• (I • • 

a propria ac ta. : que não podia set· juramentado 
c por consguinte preiiidir á. eleição, quando 
mesmo houvess~ falta a~ aln-uns dos juizes de 
paz, porque não e u nem 2°, mas s1m 0 lmme
diato, provam os documentos já cit::~.~o~ n. 2, 
que é a certidão da acta da eleição dos JUizes de 
paz:, ela qual se vê que todos os immediatos 
obtivrram 12 votos, e o de n .. 3, que é a cer
tidão do alistamento delles, pela qua.l se prova. 
que Luiz Francisco Gonçalves de Figueiredo 
tem ~1.penas ;33 ann1Js de idade, ao passo que 
Lourenço José da Silva tem 40 e Josó ~algado 
tum 34. Consta tambem da acta que LulZ Gon
çalves organizou a mesa na qualidade decida
dão, chamando o 2o e 4o immediatos e dous elei
tores, e c1ue prestou juramento perante essa 
mesa que elle deveria organizar depois . 

Nessa eleição votou quero quiz~ não se guar~ 
dando a (' rdem dos alistados, o que não era pos
sível visto como a lista da chamada ests.va em 
poder do juiz d~ paz, que presidia ã ele1çào na. 
casa da camara, como se evidencia do documen
to n. 4. 

Assirn como com o documento n. 5 e com o 
proprio livro das assignatur;~s se prova que An~ 
tCinino da Silveira Pamplona votou ne~sa. 
eleição, tendo já no dia 26 de Novembro votad~ 
para sena~or na. parochia de Monsarás, onde e 
eleitor. 

O documento n. 4, apresentado pelo contes
tante é falso porque _da. acta da eleição de 
juizes de paz, que apresento como documento 
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n. 2, j:i referido, sa vê que os quatro juizes 
de paz obtivet•a,u 23 votos cada um e os t[Ua

tro immediatos 21 e pelo documento n. 3, 
j:.i ref·~rido, se evidencia. que Luiz Gonçalves, 
JJresidente e organizador da mes·1das duplicatas, 
• . • o . 

possam decidir que em nada elle é favora.vel á 
sua pretenção. 

O fatto de ir 'm votl!.r na casa da escola o 
Dr. juiz de direito e o tabellião, provà 'apenas 
que elles dirigiram-se ao log.tr designado para . - . . 

cons~guinfe ó o 7° e não o 5') da lista dos j organizada a mesa.' 
jUizes de paz, I Q~e não h~u~e a.menor alteraç~o da orde~ 

c mantos ns. 1 e 2 a )res ntados el . no dra da eletçao, e verdade, mas Isto se deve u 
contestante, são capciosos, porque o4' juiz d.e pru enc1a os_Jmzes ~ paz que es a~on
paz não prestou juramento per;.tnte a cama.ra, selhou o e~p~dtente de Irem com seus an:_tgos 
l)Or j:i teJ-o prestado na fórma do art. 118, 2a: fazer a ele1çao ~a casa d: camara, para nao se 
pl\rte do reglllamemo, para servir de m9~ario tornar e~ realtdale a promessa ameaça.ior.\ 
na.s eleições anteriores, corno se prova com o que no d:a 26 de Novembro ~zera em Salvaterra 
documento n. G A, que é a cenidào d:1 acla. da. o chefe. hberal: o. que. esta prova~o. ~a acta. 
formação da. m~sa para eleição de um senado:·, dess~ dta, em offic~os. pela mesa. d1r1gtdos . ao 
no dia :26 de Novembro, na qual s·~rviu como presidente d3. provtn?La e ao yromotor publl~o 
fiscal o irmão e socio do co 1testante, maj 11." da :co_marca, e no arttgo publicado na Constt
Francisco Bezerra, e tambem nr ue o secre- ltttpo ~lc 11 de Dezembro. (Doc. n. 6 b.) 
tario refere apenas que o 4' juiz de paz peJia. ~nzco ocumen o upres!!n a o pe o zo. ~
demissão de fiscal interino, e que 3. ~atuara metrlO, ra;r~ pr<:var que na _ClSa da camara llao 
lhe marc~s.~e di~l. e hora para prestar j ur~·nento houv_e e.e.Içao,sao os 1uqu "'rttos a .<luH pr?c ·•de~, 

. , 
alludido elle dizia qu~. no caso de ser incom
pati \'el o ex ... rcicio in tm·ino de fi ~cal com o 

.. . . :-

q uelle em preg '· e lhe marcMsem à ia e hor.t 
para. prest:tr jul'am~~nto como 4° juiz de paz, 
l;i, porventura, :l. camm·a não j lll:_;-asse suffi
ciente o tlue já havia prestn.do perante a. mesa 
eleitoral. 

Tra.nscre\·eu o Sr. Dr. Demetrio um pro
testo de alguns amigos m~us contra o act l cri
minoso que estavam o.s seus praticando na casa. 
da escola a titulo dr> eleição. 

' . 
tend ~u provar que e~M a.cto, a qne o protesto 
chssifica de criminoso, era l~gal ou que na 

"::1. nll a :- uv ,· .-
aquelleR eleitores foito e mandado ~prosentar 
esse prole,to depois das 9 1/2 horas da manhã, 
4uando ti\'Gram noticia d•l que se fat·ia ~ du
plica ta com rr.c~:l. or~.:"a.nizad L e presidida pelo 
:3• supplente do juizes de pa.z. 

Qualquer qu~ tenha silo a intenção do 
Sr. Dr. Deruetr·o. foi ellc muito infeliz, 
porq uo o prot~'sto trnnscripto pro\·a o contrario 
do que podia pr·•tendcr . 

A' vist.n do c::s:posto, qne é a fir!l narração dos 
factos tfUC se d•;ram na duplicata procedida na 
casa d:\ escola.. nin~uem qLte conb.e~a. a no"sa. 
legislaçuo elr!itoral poderá sustentar que 
nquillo foi uma eldção: pot· conseguinte, a 
junta apuradora procedeu correctamente, des
prezando-a. 

. . 
ciaç.ão que fez da eleição legitima procedida na 
casa da carnara. 

A este re"pei to S. S. declara ser falso tudo 
quanto c.onsta da. acta, o qun. procura sust<>ntar 
com historias que lhe contat•am seus ami.gos, 
com o prote~to J.e qu~ já tratei. com o facto de 
terem votado na . casa da escola o j11iz de 
direito e o tabellião que são conservadores, e 
com o~ inqueritos que juntou á sua contes-

· ~tação. 

Quanto ao protesto, S. S. o transcl."eveu, o 
que me basta. pa.ra que oa nossos juizes lendo-o 

., 
têm valor juridico, pa.t·:t nada serv •m. ; porque 
o juiz qu · funccion\lu foi o debgado de policia 
cort··~li,.,.ionar·io hos ele e commensal do SI'. 
Dr. Demetrio ; o promotor foi o ::;eu irmão 
Victor Bezerr-a, os mesarios que presidiram á 
elei\~ão niio foram notificados e a<; testemunhas 
que affirmam não ter havido eleição, são amigo;; 
de S. S., que f'Stiver.lm o dia todo n:t casa da 
escola onde votaram ou serviram. contradi
zendo-se, por conseguinte, nos seus depoi
mentos. ao passo que os poucos conservadores e 
iruparciM~, qur; foroam inquerid •s, dr~clararam 
uns que houve eleição na casa da Ca.mara 
onle vot:Lram, e outros que não po ta.m sa er 
porque nãt) foram á villa nesse dia:. 

A mesa que pre:5i liu a eleição na casa da . .. .. · 
• .: ' e ' 

o 2° juiz de paz. Manoel Cordeiro Baptista da 
s:h-.1. tendo recebido no dia. anterior commu
nicayão do 1° Jo.;é Ale:s:andre da Cruz e Sil
va, de que não poLia ir predidir a. eleição por 
estar doente. pelo que lhe enviava a. list~ 
da re,·isão de 188;) para por ella. ÍJZ~r a chama
da, tomou assento n;l. mesa. com o :3° e 4° juizes 
de pa.z, e porque não estava. presente oenhur:n 
dos immediatos, o 2° juiz de pa.z presi.lr.:nte, na 
fórma do <\rt. ~18, ~ 3 ·do Regul:l.lnento citado, 
conYidou dous dos eleitores pre-:entes para. s~r
virem de mesarios, representando a. turma dos 
immediatos. 

A chamada foi feita pela competente lista da. 
revisão de 1883; a aeta foi la.vrad:t em livro 
remettido pelo pres~dent.e da camara R~ymun-

\' s e 10 U , ::; 

livro õe notas do escrivão da. policia, em falta 
do tabelliào, que estava servindo na duplicàta. 

Que fez-se esta eleição no dia 1 de Dezem
bro. evidencia-se da propria acta, da sua tran
scripção no livro de notas de um funccionario 
advarsario. do officio do i 0 juiz d13 p~z dando 
P"·rte d e doente e remettendo a lista pela. qual 
se devia fazer a. chamada, de um outro do 
preúdente da carnara, remettendo um livro ru
llricado, numerado, aberto e encerrado por elle 
para lançar-se a acta. (Documentos ns. 4 já 
citado e 7). 
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Até mesmo com os proprios inqueri ·os e 
podia. provar a realidade da ebição na casa da 
camar-~. pOI'Li uo a pezar de serem o juiz com
mens 1 e o promotor irmão do justificant··, só
ment·~ affirmal'am não ter haviJo rüeição os 
eleitore,; seus amigos, que se contradizem con-
essan, o que passat·am :o w. nu. casa a r•s

cola, onde se procedta á sua. elei~-ão, 8.0 pas
so que R rywund~ ~onçal ves ~e F;gueiredo e 

casa da eam·tra se fez eleiçãÓ, 11a qual ell~s 
vot:u• •m, e Raymundo Antonio da Silva .• ecla.
rou que nad:t sabh, !JOl'•lue nesse .ia não t0i à 
viUa, s~udo certo que sómente estes tr8~ dos 
inq ueridos não estão na d peud••ncia do c•Jn. 
testante e dr~ seus t'"rentes; rri::s cn já provei 
que esses inqueritos não têm valot· jurilico, 
pelo qu<: nem foi concluido com o r~:latorio 
do j11iz. 

•' 1 . - ' ( 
esta deir;;ão, na qu:.l ap·~n .s s~ d·:u a irregula
ridllde de n:1o ser feità. no lo.!'ar d :sign:•do, o 
que foi mo ti l'ado por força. m, iol', cowo já. fi.co~t 

cmonstra o. 
Qnaudo, porém, por aquelll unica irregula

ridade. se annullas ;e e -tu. eleição, esse fac to 

sPmbléas eleÚora.és, qne nenhum rlos votados 
reuniu a maiot·ia de voto'!! dos eleitores qu~ con
correram á. r•leição. 

Por consegu:o~P.. sempre que se der- a. hypo
thP.se de seguudá:eleição. d:~cretada ex vi legis, 
cuja,; pt· scripçõe~ a junta ob.,ervar rP.ligi.osa-
mente, a prtmt:nra., nao en o pro uz1 o se11 
etfeito, não se teiJdo c:,nsegu ido com ella 
ele~er o c.rnrlidato pelo distr-icto, deixou de 

. . • . I. • 
, • v 

pot· se não tel' realizado a eleição de de JUtado, 
é qnes~ proc,··de á s .. gunda eleição, s~rn que se 
t~~nha. exami11a lo u proce:sso da primei1·a; pois 
ajr1nta se limita a :':Olllm-.r votos, e a l·i. não 
lhe dando dirc•ito de examinar a validade da 
eleição, de julg-a•· da leg' lid;<dt> da separação de 
votos, diz. uo art. 1K. § 2°. «que não se cunsi
àet·ará eleito o candidlitO que não reunir a waio-

. ria :•bsoluta dos votos. etc.» 
~) h ~ 

dera ;se, ·depois de f~ita. a segunda el-ição, 
\Jersistente a pt·imcir·a.. ou teria incumbtdo á 
j rn ta o exame da prime ira, Oll resel'vaL·ia a 
segun :.t p 1ra epo1s e JU ga• a aqur: a pe o 
poder verific;~dur. 

Port~~uto, deduz-se claram~nte da lei, que; 

unico resultado seria baixar a minha. vor.ação, visla da fiscali~:lção dos actos J.a junta :lpt;r·a
sern elevar a de.le, par<~. attingir á mawrb ab- dora que db clJct·oto .t lega.llnente a ~egunda 
soluta. ele,r;.ão, d ·sta é que tr>rn a camara. de julgar; 

Davu.-s0, portanto, o c:t!';O de segunda elei- porque a p·im ·ira r ão "x:ste mais, foi despre
ção, a q ua.l já se fez, e nella fui eu o uni co :;ada, em vit·tude d ~ disposição leg ,l_ 

Yotado. . E' por is.:o q11e a lei, rharcan1lo os casos em 
O s-.gunoo ponto da. duvida ·la elr~i<·ão do Sr. que se drwr' f ,zer nwt eleição, estabdece11 

Dt·. Dem ·tt·i' não I)óde sr-r r·esulvido senão ne- · · umcamente os quatro l;egutnt ·s: 
gativa mcnt ·.porque a pr"'ten~:ito d ·~ lhe S"L'em 

,· m s > ai ri- 1. 0 Quando s·~ verificar qno nenhum dos 
mcit·a cd··içii:o, p:rra annullaç:to do meu diploma vot:.~ os I'ellnlU m""torJa. a <;o ntn., n. e e1~ao 
obtid, na segunda, seria 0 maior J01:; ab:;ur.los, entàu não t •ve re-.,It: •. rlo, ficou nullificad, por 
contrario ú lei, qu·~ em ca .. o aJg,11n admitte s1mesm·•, art. 18, § 2·•. parte segunda d • lei. 
annu: at· 11p Ollla ~euao p 'r annu açao ae vo- uan o t. ' Yef'l a or ro~ n 1r> r 
tos, nuuca. pot• addição, !Salvo q~tallllo :1 junta, · q11~ algum de; el•,Üos {'~ftá. c:tmpt·eheadido em 
oxh•wbitan'lr), leix:~ cL~ apUl"ttr authentL.:as. aknm d··S casos d·~ irrtcompatib.lidaJ·~ decre-

Ex::uuiuem~;; a lei: tados na lei. Art. 20 d:tl ''i. 
Ella, d spoudo que se elejn. um deputado :3.o Qtmndo da annulln;;ão elo votos feita 

pot· dtstr~r~ t•J. r(!guh\ment.ou O mo lo pelo qual I•Cht Caruat•a 011 assomolri'~ t•r,sultar a eXclusão 
se devo f,zer a Gleiç:1o, Cl'eou. mesas t'leitoraes rlc alg-ltlll dos quo tl\'~rem obtido diploma. Ar
e estab!!l:!cP.u ~o; regra-. 'iue devem srr obso1·- tigo cita.·lo, segnnrla pn.rtc. 
va.d •B, tAnto por essas wesas, coulo palas ·1. o QtJ;t.ndo no doe urso rh legislatura. Vliguc 
eleitr ores. alg••m ~og:'r do de1JUtado. Parte terceira do 

Pat·a apur:w os ''Oh)S ob:idos pelos candidatos artigo dbdo. 
em cnd:L uma das par·ochius. districtns de paz Pol" cons"giJintc,combin:•das estas di~posi~·ões 
ou secções, crr·ou a lllCSwa Jc~i UIIW.junta apu- C'Jm a do art. 2~, parte quarta.§ 2° da lr!i, com 
rad:~t•a, corupo.;;t<1. dos presidentes das mesa,;; as rios :trls. iii. 1i8. 170 e § 2° do arl. -1:'>9 á 
ele'tot·:tes, sob a prosidenc:a do juiz de direito que ~P. reft:lre o art. 177. to:los do Dcc. n. 8213 
da comarca d't :;éd•· do dist.ricto. de 1:3 de ·Agosto de 1881, reconhecP.-se bem 

A ess r junta, esttLbelocendo a. lei, preeeitos clarainent0 que sówen~~ annulla.ç:'io de 
e re~ra.;:, ,_.u o po er nao ;:;omen e e con e rir vo .os e nu a 
diploma: rle deputado el•·ito ao cida.lão votado d plorna de um depn tudo. 
que reunir <1 maioria absoluta ;Jr·~ votos dos Ser-ia, pois, o maiot• dos absurdos, :1dmittir 
eleitore~ qrte concot-r1•ram :i 0leição, compu- que tendo-se feito uma 2" eleição para se 
tando os votos que pelas mesas eleitoraes tive- el,·•ger um depiitado por ter f.1lha~o o pri
rem si lo t .. mados ··m separado, pat·a C"Oastituir meiro tentamen, não se tendo conseguido no 
a maioria absoluta, ~ não ClS som mando ou i ' processo eleiçii:o algumil, se possa depois de 
addicionando nos o!Jtidos pelos can •idatos; eleito o deputado na 2·• feita por preceito~ da 
mas ain(la o de mandar proc<Hlcr :i s••gunda lei e com tod<l.S as f,Jrmalidades legaes. fazer 
eleição, sempre que, guar.lada~ as prescripções ~~·eviver :1 f:L que não exi.-tr~ porque não pro
da lei', verificar a junta, pela som ma dos votos duziu seu P-ífeito, pa.-a, em virt11.lr~ do sua :ma
liquitlos ou apurados englobadamente pelas as- lyse, nullificar-se a 2:L, unica existente. 

v. li.- 72 
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No caso de duas eleições para comeguir-Ee 
a ,do deputado que deve dar o di~tticto, não se 
põde considerar a 2"' como continuação ou 
complemento da i"'~ e uma eleição perfeita, i 
que se pro~ede -e_or ter- ficado sem ett.:ito e. 
por cons 0 m. c 
meir:1. 

E' por isso que a lei, ordenando :i junta 
,; 

ce:lel." :i 2:1. eleição. a denomina de noYa elei
ção na sr>gunda p:srte dos §§ '?? 0 3' do art. 18 
da. lei e nos art.;;. 179 e 185 do regulamento de 
i3 de Agosto ; e tratando della no a:it. 28, 
§ 2. pq,rre 3a. da lei e no art. 180, §§ 2 e 3 do 
regniarn•::nto, a denomina sempre de segunda 
e1eii;ão . 

Não me perruittindo a legisbção em vigor, 
como fica demonst;·ado. que· eu ~d:n i tt.:l. como 
exi~tente c '!Or tanto ~u "eita. a exame do oder 
verificador a. ·1:1. eleição depois de se haver pro
cedid0 â 2a. com todas as forro:llida.de;; lef!'aes e 
p:1r determinação da mesma lei, julgo, todavia~ 

do za eleição qu0. foi por- elle :tban lonada, dei
:s:ando-me só sem competidor. 

Voto.~ ern separado 

Examinemos a procedencia. desses votos to
mados e!1t separado .. 

C •nsw. das âctas que um desses votos foi d:tdo 
ao Sr. Dr. Demctrio,fltn Melgaço,por um eleitor 
que na revisão do Selembro haria sido tL·an;;f~-
rH o para a paroe 11a e t·eves. .-se voto po
dia-Ih,, :'>er contado por que 110 c:•so de tr•sn-f.•
renci:~, o ~1eito.r: ao contrario do _:liminado por 

, 
t1ualida le, por t::~.nto conscr\':1 o direito de vo
tar, art. 8' § -1° da lei. e at·t.;. 18 n. 2, e :H do 
regulamento, e aviso Je :!.7 de Novembro de 
1St)-l. 

O se~undo voto tomado em s •~p::l.rado ao Sr. 
Dr. D1·metrio, f,)i 11a p:t.rochia de Cur·ralinho, e 
não dizendo a <rcta. de que:u foi e,.;te voto, e 
nem por•l ue tomou-se em sepal'ado, não se pód ·· 
julg-ar d~ su:>. Vitlidade, d,;\·endo prevalece!.", 
portanto. a delibet·a~&o da mesa deitor·al, prin
cipa.lmente 'lua.ndo os m ·,sarios da parcb.licl:l.dc 
d<:!sse eidadão não fizeram a menor dedara<;ão, 
con~tando :1.pena.~ da acta qu,e llouve um pro
tosto apresentado por alguns eleitorc, , mas 
não por- ~~sse motivo. Es;;e protesto t10!." erro 
da. mesa foi enviado ao juiz de direito: presi-

â. Camar:s cios Srs. Deputad~s. 
A respeito def;~e voto, meu antagon.i;;: ta, 

pedindo que se lhe conte, diz que eonsta da 
acta qne o ~eu fiscal protestara e que n 
me~a n:'io contraprotestou, e que elle s:=tbe 
por informação ser d.:j um eleitor a qu•· m 
faltava a declaração da idade e filiação; nisto 
não ha , ~x.a ctidão, porque da. acta. o que 
consta. e, que alguns eleitores, e não o fiscal 
de S. S-, apresentaram um protesto. mas não 
pela tómadn. deso;e voto em separ-ado, e sei 
que elle ~e referia á. formação da mesa. 

A informação que teve o Sr. Dr. Demetrio 
não foi completa ; a realidade é que no alis
tamento de Curralinho. 'feito pelo juiz de di
reito da. comarca da Cachoeira, por . não haver 
ne~se tempo juiz for~ad_o . na de Breves, 

ração de idade, filiação, r-esiden c ia, renda, 
profissão, si sabe ou não ler e escrever, em 
u · a.la.vra o nome unicamente sem oua-
lificativo ou dizer algum. 

Esse el•>i to r nunca appareceu para votar em 
eleição alguma; nesta,porém, apresentou-se um 
indiviJuo de igual nome com um diploma que, 
como a lista da chamada, continha apenas o no
mt~. A mesa, de:;confiando com b~ns fundamen
tos de que e~se inuividuo apro\·eitando-sc d:ts 
circumstancias de ter igual noma, e de não 
se poder conhecer qu·~ o alistado não era. 
elle or falta das de~larações, de qtw jà 
tratei~ tomou em separ3. o o se~: voto ; e 
ningu1>.m p det·á. dizer que elle possa ser 
contado a~ Sr .. D.t· .. Demetrio. principalmente 

era rralment·'~ o eleitor :.tlisb.do em 
1881, já teL·ia requet·ido ao juiz d·~ clireito 

omarca a revalid<~ ão do sen titLllo fa-
zendo-se nelle e na lista geral do alista
menL:' as dechmçõ~s que a lei exige, para 
se con.hecer a. identidade de cada um dos 
eleitores. 

Na parochia de Br·eve-> foram tambem to
mados em separado dous vot0s ao Sr. Dr. 
Demetrio, e um a mim : um deste::: àous 
votos, e o, que eu obtive, foram de dous eleito
res que haviam :-:ido eliminados por ~entença. 
do ·o.iz de dir·eito, em consec uencia de se 
terem rnud» o para fóra. ela comarca. 

Es;;es votos não poliam ser cont.-dos nem a 
mim .. n~m :1 0 Sr. DL· .. Dem~trio, porque o elei-

~ ~ 

qu:tl!dade de el·•itor, e por conseguinte. o di
reito d~ votar ; e quando a eliminação é, corno 
a deste$ por motivo de mudança. sówente de
pois de adquiri::- domicilio na nova parochia e 
comarca, pat·a 11 que marc .. u :L lei o periodo de 
um anno, porlet·ú s<\r alistado, 1·cquercnrio, 
art. t;o, n. i,§§ 2' e :l• d,tlei, e arts. 17, 25 e 
3~ do r ~ !.!'ub mento. · 

Muito-embora a eliminação s•) torna~se ef
fectiva pela :-:entença do juiz, j.i. e,;:ses cidfLrlãos 
haviam pet·dido antet·iorment•_! as qualidades de 
eleitor e, portanto, o dit·r•ilo de V~> ta r, fal.-. 
t .va-lhes sómente a sentença. do juiz, que em 
l'ace da lei é definitiva , e produz <lesde 
logo todos os seu,; effeitos, art. 9•) da lei, 
e 7~ do ~eguhmento. 

( ., ' . 
porque c~ta,n:'Io podendo tirar ao eleitor o rlireito 
de vota r, não póle tambem dal-o a. quem não o 
tem. Si. por e:s:emplo se tivesse de proceder à 
eleição pelo alistamento de 18~3, não por tf) rf.\m 
sido dissolvidas as cnmaras antes de concluido 
o <slistumento de 1884, mas porque no tr>~po 
da eleição nincla não est ivesse eHc eonchudo, 
e algun:; dos P.] r~itores chamados para votar já ti
vessem sido eliminados na revisão a que ainda a 
e~se tempo se. e ,o:tivesse procedendo, os votosdes
SRi'l indivíduos I!ão seriam recebidos, si na occa
sião se provasse '-luejã. estavam eliminados; e foi 
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fundado neste principio que o actual ministro 
do irnp~rio,declaran lo em avi~o Jc 27 de Novem
bro do auno passado que a:: eleição devia sei" 
feita pela revisão de U:i8:3, firmou a doutriua d0 
q uc o el:itor Lt·ansf:r~do de ;tm.a parochia para 

que donse:.-va a qrtalid:::de de eleitor, devb 
e:s:crc0t· esse direito na parochia ch que fôra. 
tran~f<'l."ido visto não )OJer fazr,l-'-o na nova • 
e tratoll sóm~ntc do;; tr-an~feridos. e n:'ro do_o;; 
eliminados, porque estes, desde a~ datai das 
sent~uças dos juizesl deixam de sot· clcüores. 
e pot· con:;;eguinto não têm o direito de vota.:.- em 
parte alguma.. 

O outro voto qu~ teve o Dr. Denv'ltrio na 
~)::trochia de Breves foi d~ um individuo cha
mado Z:Jzimo, qu~ votou pol" Josino. nome que 
estava tanto na lista da chamada, como no 
titr:lo que apresentou, o que se pt·ova com a 
proprta cert1. .ao a1)resen a a pe o contes :an e 
com o documento n. 6. no qual declara., ri ver
dade, o tabelli::'ío que não lhe consta existir. no 

o -
Lidio da Sihreira. mas isto não prov:L que 
não es.istisse em 1S81, q u~1.ndo se fez o nli.sta
ruento e o contest:tnte sab:~ l ue esse tabellião 
é no,·o. h:i. ponco m:~is de um anno foi nomeado 
para e;,!;e cargo ; esse voto. portanto, não podia 
ser· cont;d0 para o contr~~tante. po1·que o eleitor 
ch:uua.::o foi Josino, e o cidadão que votou foi 
Zozimo com o titulo de .Josino, muito embora 
elle o assignas~e com sen nome, o que po :ia 
ter feito ~go:·a , sabendo que Jo"'ino. o eleitor 
ali ~;ta:lo, e ttlvez seu irmão ou pn.i, não tivesse 
tira :o n ~itulo por se ter mudado oa morr-ido. 

Qu:mdo. portrmto, si podesse addiccionar aos 
vo os que o) eve o rec amancc o a paroc 1a 
de .i\llel-:a(,~o. ficaria elle com 4.00 votos e tres 
em sep::rado, e eu com 399 e um em S•'parado ; . ) •) . . 

"" . 
soluta 402, nenhum de nós, pot·tn.nto, ficat•ia 
eleito, devendo proceder-se, como se procedeu, 
à segunda eleição rot• não tr.r a primeira pro-
duzido seu eifeito. · 

Pm·ochia ie Oeiras 

Pede o Sr. Dr. Demel'rio a.nnulação da pa
rochia. de Oeiras pot· não tel' sido a mesa orga
nizada dt) a.ccôrdo com a lP.i. Com atreito resa 
a act:t que ás duas horas da tarde se re11niram 
João l\Iaria dos Navegantes, 1° juiz de pa;: como 
presidente, Bruno José de Freitas, 21) juiz de 
paz. como mf'mbro, Bet·nardino Antonio de 
Lima., :1° supplcnte em logat· do 3o j;riz de paz, 
M:moel Ribeiro de Oliveira, eleitor da paro-. ·' . . . 

. ~ 

mundo Cardoso tambem eleitor em lozar ào 2° 
suppl•,nte. '~ 

Posto que essa confusão provenha 3.ntes da 
ignOI·ancia do escrivão, ~ue não entendeu a 
lei, do que d_a fraude, dando a hora em que pu
deram o1·ga.mzªr a mesa depois de terem espe
rado p·' los que faltaram, sem ter declarado a 
hora em que Sf.\ apresentaram, (~ danao o 1° irn
m cdiato e um dos ebitores como substituindo ao 
3° G 4° Jniz~s de paz, pelo facto de lhes com
petir tomat· assento n=:t me!'>a sendo o 411 em 
falta do 3o; comLudo concordo em que se de-

dare nulb. essa eleição em qu·e · obtive 7 votos 
c o meu competiJor 5, . porqu'J . enten:lo que 
não póle ser considerada valida uma eleição 
em qu0 a mesa não seja organi7.ada de accôrdo 
com a lei, quaesq~er que sejam os ·motivos da 

eleição que t:ontava perõida. : nessa me~ma oc
casi::io deu-se o mesmo facto nes::a parochia de 
Ponte 1le .Pednts~ ma.s as mesas eleitoraes, todas 
conservadoras, desprezaram c"ses filhos de 
cedulas que nlio che>garam a ver 11. luz. 

N!t pat·ochia de Igarapemi1·y. onde S. S. 0ntão 
dirigiu a. eleição, pelo mesmo methodo pude
ra::: introduzir na uma Z'~ cedulas demais, e a 
m P.sa que era. liber:~.L apurou-as, de sorte que, 
em vez de 62, quantos for:\m os 1>.leito!.'es q uc vo
taram. apura1·am-s"l 84, notando-:":e que estes 
iactos deram-se unicamente uas paro,:hias em 
qo.<l o partido c:Jnservudor t 'm grande ruaioria, 
e que todos esses filhos d· ~ cedulas tinham os 
nomes do Dr. Demetrio c dos seus tres compa
nhei ros de lista. 

r o-
vineial, ehr.fe liberal, com o m0smo fim, ou de 
a.nnuliar ~~eleição que tinha -certez:t de pe~der, 
ou augmentar a. votação do seu c;mdtdato 
votou com duas cedula~ fechando-as ambas no 
mesmo involucro podgnorar que a lei manda 
que não se apurem t:•.es cednbs. 

E na paro··hia de Ponta de Pedr:~ s, onde 
S. S. ba mais de 15 dias andava de casa em 
casa agenciando voto!<, c onde tinha um cá:. 
pitão de policia nomeado delegado para. nas 
ve.:per1s da eleição, fazer inqueritos .coutra um 
dos chefes do partido conserv;:dor, ca.pi tão que 
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pelos relevantes s~rviço~ então prestados foi 
logo d ·pois da eleição nonv>.ado major comman
dante ao corpo d<! policia. para o qu9 foi de
mittido :lo posto e commando o qu•1 então ser
vi~: Ut>SSa parochiu. onde S. S. assi '-tiu a elPição. 

ce lula . .;; microscopicas occulta;:; n s dobra;; J<~ 
uma regular· ja fecbada., a mes • oppoz-"'e a que 
elle introduzi::;se na •:rna a c~ lula assim dobra
da.ma.:~dou que ell·~ a indir·eitas::;e para se ver•ifi- _ 
car si estava. f•(·hada ti e todo"' o-; la. Jos, m, s elle 
oppoz-se a tudo e intro luziu na urna o em
brulho a que a mesa deu o nome de dobrão, 
ch:1 m11 n lo '' att•~nção de todvs os elf:'itores para 
aquelle faeto. 

Aberta ?. urna, o r'sidente S" a.ron o t ,1 
embrul o. conta a.s · as outras celi:.das e a:lll
rad,s cum a exclu~ão dess•. que foi remettida 
á Ca.niara dos Srs. D••pu•ado.;;, l'"Ciamon ~~ pro-

ra.r t ·,tl nl·•n.:;tro com o qq:.l contava ou aug-rnHn
br tr·es vot• !:> ao sen c:tndidato, ou annullar a 
1 : ão •nw tinha erdid . 
Ad:t1'ir;.ndo-m~ de ver o 81· D1·. Dem ·trio 

ainda vir r•ec!am 1 r a •'sta illustr·adn. coinm is -ão 
que apn~e esses votos. on para angmentar 
sua vot:l~~ão. ou an.o.ullar-:;e :'l.s eleições c!essa.s 
du c·s p::trochias, e P"r eon;:eznint.e Jjminn r a 
minhn. querendo> que esta. illnstre corumiss::To 
faça etf~ctiv::t a. fr·au le ver·g-onhosa. tant s vez ~' 
tl'ntarl:l, mas feli.~meuto sempri.~. com etl'eit.o 
conrrtr~o. deixo : ~ o crit•:!rio. illu,tr·a~,~ão ejus
tiç · c!n nobr'~ commis~ão ~l res •lu ~íio dP"'Sa r·-
tenç:lo. s. m pr· 1 r a pun i~~ão dos perpetradores 
de um crime bntas vezes repeti!o. 

Tenho r·efuta lo tudo qnan to disse o Sr. Dr. .. .. - . . 
·< • 

torh.:; as hyp •theses, ainda nte~mo as impossi.
vei.~. provei com a leg slação respecti ,·a qne 
em ·~en h uma d:~llas. S. S. pod :a considerar·- e 
eleit0 .. dep •tado na primeir·a r~lriç:io; ao con
trario, torlas têm. cnruo conseqnench nece ..:
sari :-'. a d"CJ' tação da :-;egun la eleiçã • qt1e elle 
aban ionou: por ··on-.egninte, não se podia ('On

sider::~r- eleir.o deputado. nem me:;rau hal>ilita.io 
a c•· ntc.~st ~r:: m1nb:: oJ .. içio. 
A~o:rx. seguinrlo o l'XI~mph do S1·. Dr. De

ID~'tr:,~. p ço perrnissão à. e, t::t illustt·e com
miss :i • pn.rn .• OX(l.tn!nn.ndo as rlek·ões de S. Se
bastiiin d:.~. Bo~-Vi ... ta. onde cnl tev·· m:tis 10 
votos .[r\ 'l lle eu. e de Chave.:. onrle sna nt:~i n r·ia 
foi <i c~ 43. pr·ovar· que são awbas ndias d CJ pleno 
dir~' i to . ,. por <'On.,eg-uinte "e lhe deV'(~ desconta.t· . ~ - . 

P ((rochia de S . .. S ebastião da Boa-Vista. ... 
E. nulla a el~ição dessa parochia pelas 

fraud"'s commr.ottidas pela mG,;:a, em sua toJali-
dá.dA libet·al. como passo a clemoostr·ar. .. 

Const 1 da acta que a mesa recusou aceitar o 
:fiscal. que apr~~(·ntei por· escripto, sob n frivolo 
pr:~text • rle ter el!e, que foi o meu fisc 1 na 
eleição de 26 de Novembro, calumniado os ditos 
me:;;a.rk·a. 
: · Repudiado o meu fiscal, e admittido o dome_u 

antagonista, de cuja earciá.lidade eram tod:)S os 
-e'nco membros da mel'a, completou esta sua 
obra, praticando f1·~tud~c•s. constituindo-se sobe
ra.n:t na transgt·essão da lei. 

Foi ::s ... ~m q•1e_, tendo o ~abell~ão da ~omarca, 

S"' vedo doCUIDi'-ntojunto, sob n. 8, (>Stes apre
eent.aram seus titul,,s e foram aJwiltid,Js a 
votar em S~'parado ; mas a mesa. não cons!~ntiu 
que elles a.;;signa:<sem o livro respf!.:tivo, sob o 
~·retc·xto de que sô l1Ssignav: m us que votavam 
englot>adamente, e es.:;es votos mr: foram sub
trahi·los. não constam da acta, nem ella trata 
dass~s elPitores. 

v .. taJ'am sem ex h i bir os titnlos todo.;; os elei
tor:\S lib:~raes; t•Or ne :oabendo a rnesa ue 
quatro dentre elles n:"io os tinham, dispeoso,t a 
todos desta foi·malidad~ substauci«l, par:'l apro
veitarem os vot?s Jaquf.'l~e~. 

bro, pa.;-a senador. 14 votos, nessa p 'rocbia, e 
os chef~s libcr<L"S !'4, p;.;ra deputado deram-nie 
... a · u 1 · 2 

Os rtl•'us amigns pr'~testa.ram contra toda~ as 
illegalidades e fn1ud-•s praticadas pei:l. mesa, 
mas ;osta não ::dwi;.tiu o prot<·sto e uem delle 
fez menç<lo. Recoiando então os weus <1.tllÍgos 
'1 ue aind,L me ~iras!; ·•n os s "·te votos. l~wr·ando 
r:Jm ca.-a nova acta, com:> fazetn serupr-e os libe
raes no M•J'li e Our m. c:,ncord<'!l':-t:U em a.::si
_znar a l'lcta·'para e\'itarem a subsriruiç~ão e jusri
ficarPm depois aquella~ irre.:;ulu.ridad;:s e 
ftaudos. 

Foi o meu fi~c · 1 r·epudindo, Po,syd .,uio Ro
drigue~ de i\lnnfredo, reqner· ·r ao j ;iz muni
cipa~. em Breves. a not~ficaçiio do prou•otor 

. .,, I 

airtn:;onistl, que ã•.• tono" 1 b.,raes. a,.,sim como 
o j1dz e o escl'Í\"ào, apre-ent:,ndo s11is teste
manhas p:1 ra dtzerern sobt·e aqueJla...; irre.:;ula
:-idad·'~ e fraud~s. 

O jniz de"P'\ehon, marcando o dia 1:3 t!e Ja .. 
ne'iro para tor lo.::tl' :1. jns·ificação (doc : liiJ~rltO 
n. ~~.e fnrnrn t·1rlos notificados (do ,~ umcntos 
na. 10, -10:\, tuBo 10 C). 

No rlia mnr·. ·a :o apl·est>ntar:,m-S'J ern. Breves 
o ju..:tific:Lnte com 0 SPtt pro<:"umdnr e ~dvo
g:t-:lo, o promotor da cnmarca. os cinco mesa
rios, o fis·:,l " as t.estemnn '1as; mas o jnit. em 
vez de pr·oce ! e r· ú j Ul'>tificaçl'io, trau:sfe1·iu-a 
para o di :t 4 dr: Ff."\ ,·ereir-o, a requ "rilll,.nto do 
presidente ria mes!l. .José Ribeiro T:t\':H•:>s, sob o 
frívolo J'retexto d : sr•r t ::-mpo d~ féria,- . (Do-

. O advog:~do do jo~tifi.r.ante replicou que não 
h:wia fériac.; para justificaçõe", e pt·incipal
m ~nte para negocias eleitoraes, e qu••, po:- con
. ezuint , e4audú p:·rs 'ntes todos os no ti ficados, 
p~><iia rJU<." e!l~ COtnpa, · ec(!SS~ para proc ·der-se 
:i. j U"tificaç~o. Esta replica fgi indeferida, sus
t~nlaado o jniz o d 'Sf>acho ex:•railo na. pe
tiç~o dP. Tavar<.>s (dncumento n. 12). 

O ndvogu.do prociJrOu o j ::jz, fallou-lhe pes
so~t.lmen te ; mas el':te respondeu-lhe~ que não 
tazia justifi.caçã .. porque P.ra p:•litico, e seu 
chefe não consentia, e elle havia ~e obedecei-o. 
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Ent:io o advogado :fez um requerimento. di
zendo que, visto não querer ~>li~ juiz proced,r 
á just.ifk•ção, tendo-lhe deClarado que poli:
tic·· e deve . ob:~decer a seu chefe, elle roxn
dasse. ne~tes teru:os, lavr·u um pr·otesto par·a 
a :sin·nar com du<• s te:-ternun a · · · 
chou esta. peti<,:ão.-Como l'í~quer! ( locumeoto 
n. 1:~). E o escrivão lavrou o. protesto (do
cum<•nto n_. 14.) 

, t : • n e que na.o po Ia 

d•·r-se á reebmação do fiscal, mas da recusa. 
absoluta delle, sr•guindo-se corno consr>qu•-·ncia, 
todas as irregularidades e fraudes pruva.das. 

Annullada. corno déve ser esta eleiçao, têm 
Je ser d··~contados a mim 7 voto~. e ao con-

') . ' , 
r·e lnzidas: a mtuba com os descontos de Soure 
(} Oeiras a :372 P. -1 em separado; e a do Sr·. Dr. 
Demetrio :~. 368 e 4 em se arado. dando- ~e lOr 
consf.l!.,"UlDt'~. n.i11da n "sta hypothese, a neces
sidade . da segun ia eleição, que já se p1·ocedeu 
com abandono do contestante, c é a unica e:I.is
tent .. e sujeita. ao e:I.ame da Camara dus Srs. 
Deputados. __ 

P(wochiet de Cha-o es 

con~eg-ui r n jr1~trfi.cação, apezar d~ está. rem pre
l!lent(~S todos os interef-'sados. <"fUe poderi:lm ~on
teshr o d ·poimento das testem•!nha.s, p•·di•r ao 
juiz yue manda:::se unir· aos aut s todos os re
queri,w·utos e despachof:', cutr<>ga.ndo...::-:e-lhe 
es,..es autos. visto não pod~r mais s~ndr par?. o 
:fim que pt·~>tende a justificação pr·oc ·dida ern 4 
de Fever-eiro: ,ontão I'Poovou a mesma petição E' ' nuila a eleição desta par-oçhia, por não 
ao Dt·. juiz de di r·~ib1 da comarca.; ma.; este ter sido a. mesa organiza.la. de accõr·do com 
declar·ou se inMmpetente, e o mandou ao jni?. I as Llisposiçõ.~s do a rt. 08 do reg11lame •t0 de 
municipal que já se tinha r·ec sa :o a r:r•dido de 1:3 de Agosto de '11381; pois •!onsta da acta 
seus amig .. s e ma.nd :Jo <h~ seu "ch··fe, porlJUe quo forarn eon>ocados e fizera.m J•:lrte riella, 
tinham cer·teza de oue não .o t ria · .·. · · · · ·· -· !- • 

as pr·ons das frau !,s que commeLterara. (Do- Theodon) da G••m<i. Almeida., Pr•dro Fl':' n ·i->co 
cumeu1os ns. '15 ~~ -i 5 .) -_,_- _ _ · --:c=-· Cou.ho. F··lipp!'l Ner·y dos Saut1 s e L~>oj •<1ldino 

D:·. ra·,LJn. analyse. que ac:1bo df.l faze r da Joaquim d0 Alru'1ida. O segundo destes us•'Rarios 
- · - . ,. · ·.- a- 'is·~r, se rwt- avn1. renun .~l:i o o t·argo c JUlZ e paz. por ter 

deneia. que naquella pa.rochia a mes·:~., unnni- ;:~.:cit:•rlo e cntr -do ~~m e::s:erci,:in do , usto de 
men're ''!t.e liher·al, praticou a-: seguintes fraudes ten"nle da g-uar:da uaáonal, no d;a 2:3 de Se
e irregulârirl:::de;; ~ub5t: ; nciae"-: ternb:·o da•tti<~lle ·• nn.o, o que prO\'a u ào ·u.uento 

i a llecu-;ou aceitar· o fi:;cal que apresentei :1. 17; e Felipp ~~ NPry dos Santo--, qw' f,_.i eon
por e"'ct·iptn, p~ra 11 ã · t•·r t ••s temnnha eles-as vccado t:omo t ' im nv·dia.to é o 4 ·e s:~r·viu d \ me-
fra.ndes e irt·egulari i:lde:;;, jà premedrtada;;. s:trio. e:mt pretet·içiio do segnnd"l e t<' I',: I~ ir·o. 

2. a. Tomando ella em -epar .do os votos dos O 1 ' r:! Leopoldino .Joaquim dP. ..:-\.1m ·irla. o 2') 
eleitores Vicl.orino Antonio oos Santos e .João ..:\.r:nib;rl Coc:lho :r: C ' rvalho.e o 3 · V;dentim Ao
Per ·ira ela Sih·a. que votaram em miru. n:io •.unio de So••za, como se prova. com ostlo:.:umen-
consentin que ell,. s 11s ·.,. · • . -
pectivo, para me snbtr. hirem e -SI'\S voto,;_ Estes dou:; snpplentcs . que fol"··m proteridos 

3." :'\ n.l'ta não faz rne ·ção .les;;l'l·~ c:oitor"s lclo -1·, não fc~r~1m ~.:onvocados e ~e a:: h::v:tm 
nem dos S•~us votos r tlf'' a Camara d · >: •• • · 

pulados n:b de!xat·ia dn •·ontar-nre, à vista. da ·.l:::'\ assignaltii':IS e Jo dot.: umento n. 2l.l. 
cer!i :io l'assadn. pelo blbellião. libcntl. d··cla- E;;t;L ~~leiç:io, pPr·t.anto, não pó i:• p-···val ncer; 
ranr1o q•re pnr rlescni·lo d ·~ix 'I ! d•J esct·evet· porque sct·vir:mJ dous mesal'i.!S inc••m!.et·entes 
na li-:ta dn. chamada os nom ':?s desses dous elci- --Pedr:> Fr ·n , is:.~o Coellw, que !"!<J'o ora j11iz de 
tores. · ·p~l.:t., 1;om prcteriç:io de M;moel Lour·enço da 

4 a. 0s cleitc•J'es lib"rae" vota1'1m todos sem •J-,.ia, que Jevia. ser convoc:Hlo. e F .>Jipj•e Net·y 
exihir•'m c:eu~ titulas. psra poderem :1proveitar do<: S:-tntos. ,1• immediato, com preterição de 
os vot0s de q uatt·o d.elles que ' s i:rfio tinham. Annibal e V.dc: ntiw àe Souza, 2 · e :3 · imme

;s. •> Recu~a;ll_ru aceitar o protesto. apr·esen
tado pelos el.·itor·es con erv:"lorc•s, não fazendo 
aell·· menção na act: •. 

•.lia to~. 

G.a Fiualmcntn. sendo notific:Hl(JS p·•ra. \·erem 
provar :1quellAs irre~nlarida.tl<:-s c Íl'<llld~;. que" 
COOllnOttl'l':·m, ach o ndo-sr~ toc!os . pre~eotes eu1 
Brev s. 110 dia 1:3 do .la.Mit·o, mar•~:..rlo pat'<l. a 
justificv,ão, consr•guiram 11110 (I juiz não a pt·o
ced•·sse lnnsf<~r·inio-a ara 4 d F v e· 
reqnnl'imento do presidcmte d1. me:oa. não se 
atrP-venno a contt•ar·iar os depoimentos das tes
temunhas. 

Ninguem, portanto, poderá considerar v:ilida 
a eleiç:io nessa parochia; e eu t.enho bem fuu-

. dada Psperança de.q ue os c·inco i1111Stres mem
bros cJe,ta commi~são, que nãoaccmpanhar;m 
os S" US •tua tro collegas no voto: p:-~ra annullal"
se a eleição de Sanwrém, por não ter a m<>sa 
attend1do ás reclansações do fisc;1l do caqdidato 
da opposição, hão de. agora acompanhai-os, 
pot·que não s~ trata simplesmente de dess.tten-

Verifk : -~e tambcm da n.d:J. que o Dr. Deme
t1'iu obteve Si \'O t •l S, e eu 44 •. ~:o p~!:i-S • que vo
tarnm f: ;O eleitot·es; annulla<h, por·tanlo. est:. 
e:ei ~ão, fL:a. :'l. vot: tí;àiJ do Sr. Dr. Dcme:r·irJ re
:i :Jzicl' a :281 votos e 4 em sepa.rad.•, e :L minha 
•l :322 o 1 em sc1 •ar"ado, dando-se, por conse
g-uinte, :1in~h nesra ultim:l. :·!J.ypol.lrese, o '~asa · 
:~ ...... . . - .· . - ,. . 

SI". Dr. D0metl'io; por cono;;eguinte S'-'11 ~~u o 
nni ·=oel!'girimo<lP.-putado p ~>lo 4' distri'.!to.da 
provincia do Grão P. ri, não podendo ter sido 
minh:t eleição contest;tda., porque não tive 
competidor algum. · 

Recapitulação 

Pal'a. maior clareza recapitularei o que acabo 
de expor no: seguintes pontos: 

f.o A junta.~ apuradora limitou-se a somn:iar 
us votos, conforme en.controll nas ~uth.enticas 
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Ja.s diiferentes mesas, deixando de apurar só
mente a da duplicata de SouJ·e, por não ter sido 
.3. mesa organizada. de accôrdo co~11 a l~i; e, 
reconhecendo f1ue nenhum de nói: obteve 

· maioria absohtta, mandou proceder a uma 
' (J, j lo .... , • 

junta apuradora e dessa segunda. e unica 
eleição existent~ que a camat-a dus Srs. Depu
tados tem de julgar. 

2 . o A d u p1icat:. de Sour·e; pr-ocedida na casa 
d:• e,;;col" não podia deixar de ser desprezatla 
pela junta; pur·que, !tlúm de ot.:tras irregu
laridadc~s. n me;;;a fo i orl:!'anizada e presidida 
por um :::o immediato aos ~juize" cJ,~ pai., quando 
existem o-; quatro. de numero e mais o 1oe zo 
immediatos. 

3. · Que n:1. casa. da Camara fet.-se eleição e· 
deve ser appro-.ada, á vi;;;ta dos docuwentos que 
citei não tendo ·a · · ,. , · · · 
apresent:1dos pelo contes taute, como tami.Jem fi
cou demonstrado. 

"Í .0 Qlle da annulla ·ão dessa elei ~o não o<lia 
\'lr pt·oveilo :10 men contestan te; porque es,;c 
acto tt·aria. :.\ diminuição dos votüs, q ne obti.ve, 
e nunca o aug:menlo dos :':eus pat·a attingir 

Na vossa illustr-ação, rectidão e cohereucin. 
descanço tranquillo, estJerando justiça. 

Rio de Jan~iro, 23 de Março de 188'5.- O 
conego, JI cti1oel José de Siqueim 1i[ endes. 

DOCü)Ill:NTOS 

Documento n . 1 

C ontitt'i~·iio, jornal d~ 5 d·~ Dezembro. 
···· ··-·········-··· · ···· · ···· .............. . 

4.'' dis t ti c to 

Votação conhecida : · 

Concgo Siqueira Mendes....... :205 
Demetl"io Bezerra . .......•.... i6i 

Portel 

Conego_Sitjueira 1\londes... . . • . . 18 

Reea pi tulação 

. • . ' 223 
hypothese. o caso de segunda. eleição. 16.5 

5. 0 Que a camara não póde tomar conheci- · · · ... -- ........ . .... . ... • . . .• .. ...••. . . 
mento dos vütos tomados ern sepa1·ado na pri-
meira elei~ão, que não existe m:tis: tonào-se Documento n. i A 
procedido n s?gnnda ex 'ij i legi...:: e, quando pu-
desse, não contaria para o Sr. Dr. Demetr1o Constituição, de 6 de Dezembro. 
senão o voto que obteve em 7\Ielgaço; por con- · • . . ..•... . ........• . . .. .. . .. .. .......•. 
seguinte, ainda se daria o caso de segunda 
eleição. 4° distr icto 

obtivl' mos nesta parocbi:1.; 0 só este f~•cto o 
colloca na impossibilidade de :•tLingir a maioria 
~bsolutn.. aind:t mesmo con tando-se todos os 
votos q ué obteve em separado. 

7.° Finalmente, que são nullas. de pleno di
reito, as ele1a:,-õe ~ 1le S. Sebasti:lo, por fraude, 
c a de Chayes. por defeito da organiza•;ão da 
mesa; por con,;;eg uinte, deve-se deduzir da vo
tação q•Fl obte''' o SI'. Dr . DemeHo (:3~!9 e -1 
e m separado), alem dos cinco que obte'r'' em 
Oeiras, mais 26 rle S. Sebastião d:1 Boa-Vista 
e 87 d·~ Chaves. ao todo 118. fic3ndo a sua vo
tação reduzida a :271 e-! em' separado; 0 , dcdu
zin,;o-~r:. a~. minha votação, além dos 58 votos 
que obtive n r:~sas tres parochia.::, mais 1:3 da 
eleiçã o de Sour·ü quando seja an nullada., ao todo 

"" t , cara re uz1 a a ;,:... \'Otos e um 
em Sl}par:a.do ; dando-se ainda n•-sta ultima by
pothe;:e a neco3~sidade da. ~a eleição, visto ter 
ficado sem etl'eito :t primeira . A 

Co;iclusão 

Termino est:>.. contrariedade, pedindo à illus
t re commissão de inqucrito, que mf:l desculpe , 
ter occupado por mais tempo, do que eu deseja
va ~ a su:l. a ttenção ; porque a tanto fui obrigado 
pelo dever de acompanhar o contestante em 
todos os pon tos da sua exposição. . 

Votação conhecida : 

Coneg o _Siqueira ?\Tendes..... . . 223 
.... . ....... .. 

Documento n . 1 B 

Co;~st ituiçüo, de 9 de Dezembro. . .... ..... .. ............... ........ .. ...... . 
4° dist~·icto 

Votação conhecida : 

Conego Siqueira. .Mendes.. . . . .. 223 
De:w:: trio Bezerra.. . . . . . • • . • . . . 165 

Curralinho 

Coneg o Siqueir•~ niendes ......• 
Demett·io Be~erra . . ....•.. ••.. . 

0 aço 

22 
15-1 

Conego Siqueira :Mendes.... . . . 19 
Demctrio Bezert·a........ . . . . . 21 

Muaná 

Conego Siqueira Mendes~ ...... 65 
Demetrio Bezerra. ........ . • . •• 81 

Recapitulação 

Conego Siqueira Mendes.. . .•. . . 329 
Demetrio Bezerra • ••.. •. ; .•••. _ 282-1 
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Documento n. 1 C 

CO.nstitt,ição, de 12 de Dezembro. 
··· ···················--···~-·~-·········· ~ 

Votação conhecida : 

Conego Siqueil·a Mendes ....••.. 
Demetl"io Beze~ra. . • . . . . . . • • . 

. DoCLtmento n. D 

Constituição, de 13 de Dezembro. 

329 
282-1 

.. ······ ............... _._ .... ·-· ............... . 
4o di:~tricto 

Votação conhecida : 

o . 
Dcmetrio Bezerra........ • . . . . 282-1 

No io dia do mcz de Julhü. do anno do 
nascimento de Nosso ~enhoi". Jesus Christo, 

-, ' ' 
da escola do sexo masculino, designada para 
a el~~iç;ic., presente, presentes pelas 9 horas 
da manhã o juiz de· paz mais votado Aprigio 
José da. Trindade, e o segundo e terceiro Luiz 
Francisco de Souza Gonçalves e José Aiexandt·e 
da Cruz e Silva, e o immediato Raymundo An
tonio da Silva, todos membros da mesa ebitol'al, 
hontem org~mizada. pHt·a procryder à eleição de 
vereado:cs e j1:1izes de paz d~st~ pat·och~a, fal-

' ·' 
I com 21 votos ; Lourenço· José da Silva, 

commerciante, residente ~m. Soure, com 2i 
votos. O presidente dá; mesa. man'lou pu
blicar, por edital ~ffixa:do· na porta do edifi.cio, a 

· lista de todos os cidadãos votados ....••...•••• 
: .................. .; ................... ·-- ............... . 
.. P~.r~· ~~~~t~;~· ·l~~~~i. ;~t·a· ~·ct~ ·q~~ ·;;i· ~;~i: 
gnada pela mesa e p•:lo~ elr.dtorcs que quize-

' "-• .. ' 
Celestino Lean lro Barbosa~ a esc!'evi. (Seguem-
se as assignaturas.) 

Documento n. ::1 

Manoel Antonio Gonçalv~s Ellercs, tene11:te 
da guarda nadon:::.l, serv1~ntu:trio vitalicig doE; 
offic:o.- de escrivão do crirnr~ e cível. e;;;cri:vão 
interino do jury a tabellião interinÓ deste ter
mo de Soa:l•e comarca de Soure )I'Ovincia do 
Pará.. 

I Certifico. que do registro eleitoral <!os oleito
res desta coroare~ d~ S?ure, c?ns~ tlue o· elei-

Documento n. 4 

Juizo de paz da parochia. de Soure, 29 de 
Novembro de 1:884. - lllm·. Sr. - Não' po
d·~ndo :--co~pare~er- por- motiv~ de molestia·, 

, . . 
que participou por offi.cio não po ler comparecer escola, para organização da me:::a ebitoral, 
por o.chal.'-se doente, o presidente fezvcr ao .im- perante a qual tem de ser- feita a eleição de um 
meài~to resente ue a elle cabia desin-nar Je utado n-eral, nem aos traba1hos da mesma 
outro membro d:l' mesa, visto não haver outros eletção, remetto a V. S. a ista dos e!eito1•es da 
immediatos aos juizes de paz para serem con- p3rochi<1, de 188:3, segundo o alist;Jmcnto apu
vocados, pelo que o dito irnmediato Raymundo rado antes da<lisiiolução da Camara dos Deputa
Antonio da Silva designou a mim, presente, dos,. e faço-lhe est<• communicação nfim de 
eleitor Celr>.stino Leandro Barboza para. soppl.'ir V. S substituir-me nos :refel"idor;: tr: ~balhos. 
a falta do imruediato Bento Casimira da Trin- Deus gunrde a V. S.-lllm. Sr •. Manoel Cor
dade. Feita por esta fórma a. substituição, o <leiro· Baptista da Siiva;, 20· .jaiz de paz da. paw
presidBnte declarou installada a mesa eleitora.!, chia de SOJ;r~.-0 1° juiz de pa:~. José .Ale-
e ::mnunéiou que ia dar--se começo á elei~":ão. 1 xandn~: da Cru::; eSil-ca~ 
......................................... -. 
............ . ............................... 
..... . ...... ........... •· ... . ........ . ... .... . . 

Sendo aput·adas as cedulas concernen,Lf's á 
eleição de j uizr~s de paz, pratican:<lo-se do 
mestno modo qut>. na apur:~ção' das ceclubs para 
:vere:~.dores. verificou-~ terem sido eleitos- c-s 
s ea-uintes éidadão~ : José Alexanclre da Cruz o 
Silva, pescador·. reside·n te em Soure. com 2:3 
votos; !vhmoel Cordeiro B:1ptistu. da Silva, pes
cador, re~idente em Sourc , com 2:3 votos ; 
Joaquim :Mariano d'Aguiar Nunes, fazen
zendeiro, r esid'ente no nmnicipiO', com 23 votrs; 
Raymunrlo Estulano d' Aguiar Nunes, fazen
deiro'. resi:.lente em' Soure, com 23 votos; 
Luiz Francisco, de' Souza; GÓnçalve·s:. proprie
tario, residente em Sou:re, com 2!- votos;· José 
Salgado de Figu~iredo, fazendeiro, residente 
em Seure, com 21 v0tos ; José Ign:acio da. 
Fonseca, fazendeiTo·, r-e~idente no; municipio, 

Docll!llento n. 5 

Certifico que Antonino da Silveira Pam
plona foi transforid'o na revisão de Setem
bro. do corrente anno, como· ei~itor dn. paro
chia de Soure,para esta de Mon;;;aràs ; que 
srm n~me é o priJ?e.iro. da ... li.sta que me fo~ 

' . ' 
quo por isso foi chamado e votou na eleição de 
26 do proximo passado, o que ·consta. do livro 
e termo das a~sign~turas dos ~leitores que 
votaram na dita eleição.-Monsará~! 10 de De
zembro de- 1884.-0 1o jui'z de paz :Nel:so'i't 
Antonio Go.nçalves. 

Documento· n·. 6 

lllin_ Sr. presidente da. Camar.:l :Munici
paL- O abaixo assig.na.do~ eleitor desta pa
r ochfu. de' Sour~e, precisa., l'ara. :iins eleitoraes; 
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que V. S. man le certificar si ~t camat·a deste 
municipio "Onstderou jà Y:tgo o logar àe 4o 
juiz de pn dPsta pa.roch :a, e si e-s:pe liu di.;. 
ploma edefe1·iuj u1·.-~mento ao 1' supi'l"nte dos 
juizes d·~ pu:t. ehitos pa.ra o tluátriennio cor-

1884.- Anhnio da Co$tn. Vi!iela.- Cert&· 
que ua forma requerida. Sonl''', 4 de Dezembro 
de 188-L- Go .,çalvcs de Figueiredo. 

Mig-uel Arch:lnjo Gonçalves, tenente-cirur
gião da G.:ar la N,Lcional e S'~cretario interino 

•t~a. Cam~t·a Municipal da vilh e comarca de 
Soure, da pro,•incia do Grão Pará.: 

CPrtifico e pcwto pCir fé que rev~ndo o archi
vo da. s ·cr ·taria da Cama1·a l\Iunicipal, nelle 
não encontrei o que o supplicante pede por 
certidão. e n ·m consta que fosse expedido 
diplowa, e pt'•!stado ,jur.1 meu to pol' nenhum dos 

. . ' . . -· .. 
certificar· . -0 r~> ferido é vt>1·da I e. Secr•\taria da 
Camam l\lu nici1Jal da vill1 de Soure, 4 de De
zen1bro d · 1884.-0 secretario interino, Mi uel 
A.1·chanjo Gonçal"Oes. 

Documento n. 6 (a) 

111m. e Exm. Sr. conselheiro presi..:. 
dent ·~ do sen:1do.- O conego l\lanoel José 
de Si:tneira ?\Ieudes, preci:;oa, pal.'a fins elei
toraes, da C\lt'Lid:'io da acla da or·ganiza
ção d:t mesa ei·· itor:d da p .rnchia de Soure, 
perante a 'lual :,:e p1·oceJeu a eleição de seniL
dor. n.; .ia 2(3 de Novembro do :1nno proximo 
passa io. pelo que pede à V. Ex. que Jh'a. 
mand · d;n. á vista da :t uthentica. da refer·ida 
elc~i.;ào qne foi remettida ao se wdo. na fót·wa 

a et. or!e, • e ~ a rço el ;:>.- oneg-o 
Manoel .!o:.J rle Siquc:i1·a .Me r teles .-Pas8e. 
19 de Ma•·ç:o de 1885.-B rrão d e Jfaman-

funccionar amanhã na elPição que se vaiproce .. 
der, tendo tnm<1-do assénto na mesa o 4<>juiz 
de paz por t·~~· o 3° dado part'l de doente. N·~sta. 
occasião os 'elAitores Vicente Bapti,;la da Silva, 
.José Sa.lg-a:o ~e F1gueir~do, Jo;;lo d-- Lima.G_on-

, ' I ~ ' o, 

. ·- ' 
João B·•ptista d~ Br to. e Luiz Franci:,:co de 
Souza 'Gonç~üves. aptesentarum por e:o.·ripto o 
nome do cid:-!. 1ão Francisco Bezerr,t dq l\lúraes 

oc a para fiscal os cand1 atos B:-•rão d é1 Gua
jarú, Dr . Joaquim Jo~é ele .:\.ssis, conselheiro 
Tito Franco de Alme;d:t. E nada mais t·~ndo 
occorr·ido. lawei a pr<!::>ente acta, convidando o 
juiz de 1•az pr.~sidente c os demais m·'sa.rios a 
· ccunpaJ·ecnrem amanhã pel :s 9 hora.~ da manhã 
DPSt.a sala. g eu, Manoel Antonio Gouçalves 
Elleres. eSCI'ivão, ser~in 10 neste juiz·: de paz 
que es·~r·cvi c;;ta. qu·: vai assignada. pelos 111esa-
rios e fi. ' c;•es que qnizerem.- .José Alexandre 
'· a rtiz i va. presi en e . - anoe .o r e1ro 
B:lptista dli S1hTa.- Ra.ym•lndo ·Estulano de 
Aguia•· Nunes.-,Tosé Salgarlo de Figueiredo.-

. · • · s . Ft·ancisso 
B zet·ra de Moraes Rocha, fiscal.-Assigna los. 
-J,,sé Al"xandt•e da Cruz e Silva, pr·e,idente. 
-R:a m• ndo [~~tulano de .A,.,.uiar Kunes.-

anoe Cvrleiro aptista da· Silva.- Luiz 
Fran,~isco de Souza Gonçalves.-Jo~é Sakado 
d1• Fi ~·u ''!re·lo -Confed da por mim t.abellião 
interino l\lanoel An:nui,; Gonçah•cs Ellere~.
Era o que se continha na Jita acta yue cu Ar
thur Car·neiro d ~ M~~ndonça, 2° official da se
('.retaria, :fielrnPn te aqui transcrr>vo .- .4.i·thtw 
Ca·,·ne:,·o de .Mendonça, 2o official da Secre.:.. 
ta ria do Senado. 

Constituiçrio, de H da Dezembro. 

do despacho ;:u pra, certifico que, r ·wen !o as Sobre a eleição de 26 rm Salva terra. 
a.cta:o; da ehição a que se proceJeu ultimamente O L :beml do Pa;·á, p1·imeit·o, e depois sua 
na pr<Ninc!a do Para para ·~scolha de um se- comarL;-e a Provi;wia, dizendo-se bem intor~ 
nadt.•r. entre ella;,; encontrei a rle que trata o tuado;;, deram-we corno desor Jeiro e fal ..:ific:1dor 
pre!>entr~ requerimento e que aqui tr<tnscl·evo da acta tia eleição de senalor ~"m Salvalerra, e 
ipsi:> ve;·bis, como s ~ sego~: -Copia da acta da consider 1ram in utilisada essa eleição. 
organizavi•o d t 1,.esa eleitoral da. parochia d, ; E' falso, e só proprio da paixão partidaria, o 
'Menino Dr us de Soure, p~ra a el .. ição de um que a mim a ttribuiram os ·i (Jus orgão ~ liberaes. 
senador !)ela província :Jo P arà . . Aos 25 dias J:i.. estava concluída a eleição de s~lva.terra e 
rlo mGz d:>. Novembro de '1884, reunidos pelas 9 seu r.~sultado publicado pot· edital affis:aJo na 
horc•i: da m~·thà, aa sala da. eseola publica do porta do edificio, -ond0 Plla teve Jogar, quando 
sex:o m·~culino, designada pelo. pre;:i,lente da chegur~i a. S:1lvaterra: só faltava acabar úe ex
província pa1·a n"lla ter logar a eleiçã.o de um trah1r as cópias da acta da eleição, e esta.vam fa· 
senadot· pot• esta p rovíncia. nesta fre::ur~zia do zcndo i"BO os mesarios, qu .ndo o majo1· Fra.n
M~::nino D~u~ da villa de Soure, os Sr::: . Jose , cisco Be1.erra, penetrando no recinto. onde 
.Alex~ndre J a Çt·uz e S~lv : ,, Man~:-1 Cordeiro I fun:ci_?n :. v_a a me.,:a eleitoral~ agg-r_ediu a.os 

, " 
Aguhr Nunes, 1°. 2° e 4•· j11izes d·! paz de>-ta 
pnochia. todos jut•;tmenta.do~. e os St·s. Luiz 
Francisco d -· Souza Gonçalves e José Sal
gado :de Fi::Ll"·ir·edo, 1° c 2o immediatos dos 
mesmos juizes de paz, tomou a presidencia 
o primeir·o juiz de p:•z, e convidou os de
mais m "mbros Ja mesa mencionados a toma· 
rem assento commigo Manoel Antonio Gon
çalves Eller·~s, escl'ivão do c ivel servindo nes t"l 
juizo de paz, que tom.~i lugar á esquérda. . E 
logo o referido presidente declarou que se 
achava installada a mesa eleitoral que tem de 

' o• 
alt .. ra r a acta e a extrahir novas: cópias, por 
estar tro:.:ado o nome do ca ndidato Dr. Assis. 
lnlervim, então, fazend•J ver ao mesmo Fran
c-isco Bezerra que a acta estava concluida e 
as..:igna la; que os can~i•la1.os liberaes tinham 
um :fiscal na mesa. além de dous mesa rios libe
ra,~s, llue. certamente, teriam reclamado, si 
nas cha pas apuradas não estivesse o nome do 
Dr . As-:is como --e a.cbava na acta da eleiç.ão. 

Aqw•lle individuo, porém, que só procurava 
um pretexto par::~. L11utilisar a eleição, que 
d&.va. ao partido conservador cinco votos de '· 
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maioria, aquelle indiYiduo, que de Soure fõra a 1 Assis estava. nas chapas tal qual se achava na. 
Salvaterra com o fim deliberado de fazer caba- acta e no edital. · ~ 
nagem, pois levou comsigo iodos os saus va- Sei que as chapas foram remetidas daqui 
queiras, famulos e capangas~ eleitores e não pelo Sr. Dr. Demetrio para seu irmão Chico, 
eleitores, em numero . superior a quinze ; (pela primeira vez) e ávista disso e do que se 
a uelle individuo, insolente e a~~oroçoado ela diz em Soure, á meia vo-z, o fim dos directores 
1mpum a, e c seus cnme~, e atrev1 o pe a ga- a e e1ção de Sa vater1·a era collocar o Dt•. 
rantin. que a situa~ão lhe dà; aqU:elle individuo, Assis abaixo do Barão de Guajará, unico candi· 
que dizia e diz a todos ~[UC tinho. quatt·o par~a- dato para qMm pediam votos. nas parochias 

... ... .. .. 
RaymundoNunes; ~quelle individuo qoc, ainda 
nesta capital! ha quatro di:Js, declarou a n.l
gum;~s pesso:ts que ü·i:~ assi~tit· a apuração da 

ocleiç:io do quarto districto para. a~s::tssinar o 
. cminentissimo chefe, concgo Siqueira. si por
ventura este e não o candidato liberal fosse di
plomado; aquel!c individuo; emfim, que ;,:chou
m.:l em Salvatet·r•a só, pois os unicos amigc~ 
que para al_li me acompanharam_ foram o_s se-

•• . . ~. r .. 

l\Iello, hospedes e amigos seus, vendo que a 
mesa não S'l sujeitava á sua ordem, bn.tet1 
sobre n. banea., chamou se11s canan()'n.s e tirando 

o o.~.so um t•e,vo vet' (sua arma p::-e 1 ecta) 
levantou-o sob~·e a mi.nha cabeça para ma
t:Jr-me. 

e entao no;;: raçog, e, não oos
ta.ntc 1sso. teria sitlo talvez ass:1ssi11ado co
vardemente. si n:Io fosse ter Talisman .Au
gu::;to Cardoso corrido e desarmado o meu vil e 
covarde agg-ressot·. . 

Assim impossibilitado de chegar ao seu fim 
pt·incipal, lan~on-se o ]JJ'estim,o.w amigo do li
beral sobre os papeis, <:opias das actas conclui
das e l)or l!Oncluir, rasgou-os c, a.nebata.ndo da.s 

:- ·r ~a:ri da. m s· li • a. 
'atirou-o peb janell:t para seno;; capangas, le· 
va.n.do-o, pouco depois, comsigo para Soure, 
onde o conserva ainda. 

Das actas, sü duas cópias escaparam à sanha 
do insolente criminoso, e por· ellas a mesa 
reorganizada na fórm::-, do art. 135 do regula
mento ele~toral, por se terom ausentado na 
occasião do contlicto o p.-imeiro e terceiro im
mediatos, mesarios libc'raes, mandou la.vrar 
nova.s ::-..~tas com decb.t•ação das occu~·rencias 
h.ayidas, em um cadc~rno aberto, numer:tdo e 
rubricado pelo presidente, e transcrevel-n.s no 
livro de noVls do escrivão da subdelogacia, que 
serv0 no juizo de pn da parochia. or,Jenando 
que foss~ o edital. assign:1.do por toda a mesa, 
ucrante a Qual foi feita a eletção, transcripto no mesmo .livro de notas e remettido com a 
r espectiva act:L ao Senado; 

Const~-z:le que a ID:e~a offici?U ~ presidencia 
' . .;; "' . \. 

o que se dou. Ao promotor publico da comarca 
dirrgiu olht o offit:io, cuja ccrtid:io encontrará 
o lc~itor, abaixo deste. 

Publico ~amb :nn uma cartil. de um eleitor, 
que assistia à apm-ação das cedul::ts e viu o que 
se passou com reb.ção ·ao nome do Dt· . Assis. 

Si a troca d 1) nome des~e can didato foi pro- , 
positnl, só podb ser fe~t~ pdus seus proprio~ 
amig·os. :E a.. só nã ccc!l.siil:o do confli c to 
soi.1bc des~a troca, e mais tardJ tres ou qua.tro 
el'3ltOl'e!; me :l.sseveraram que o nome do Dr. 

!"!•) v. n.- iu 

... , . 
Nada tenho com isso, por mais que esse acto 

denote uma trahição politica, e toco nessa cir·. 
cumstancia pela intiill!1 relação que ella tem 
com os factos de que me occupo. 

Os dous orgãos liberaes devem salJer· bem, 
h~j e, como se deram os factos, que deslealmente 
me imputr.ram, e c1ue não ·sou eu, mas seu 
prestimoso amigo o autor delles, e, portanto, só 
~obre es~e indivi~uo deve re:ahir a penalidade 

.As a.uthonticas, que deviam ter .sido enviadas 
á. presidencia, tambem mencionam as mesmas 
occurrencias. 

Esti, pois, no caso de fornece.r ao publico 
esclarecimentos verdadeiros sobre as-desor
dens de Sah·atcrra. 

Ao illustre Sr. Dr. A. Pinheiro devo cordiaes 
agr-adecimentos pelo que a meu :respeito. disse 
no scn Diario de 4, ao orgão do Sr. Dr. Assis, . 
e peço para publicat· este meu ar-tigo. 

A verdade ahi fica, em rapidos traços, mas 
só a. vet•dade. Si alguem ~uder, que me con~ 

.. ' J ...., 

uma vrova da deslealdade de meus adversarios · 
e da. serieda.de da imprensa liberal desta ca
pital. 

Si -chegar a tomar assento na camara dos 
deputados, e for provocado sobre esses factos, 
hei de provar qnc só ú impuniàade dos cory
pheus do liberalis;no qu_e nos governa, dev? a 
rcproducc,~ão das v1olenc1as de que tenho s1do 
vi c ti ma, desde a eleição de i878. 

Belâm, · '10 de Dazembro de 1884.-A. Be .. · 
.::eJ-ra da R . 11[ Ol"acs. 

Documento n. 7 

. Presidencia da Camara Municipal de Soure .. 
e Salvaterra 1 de Dezembro de 1884.-Illm. -
Sr. - Accuso o recebimento do officio em que 
V. S. me requisitou a remessa dos livros que 
servem nas eleições dt!s ts. pa.rochia . Deixo 
de mandar fazer essa remessa porque os 
mencionados livros n:Io fat·am ainda devolvidos 
ú e ::::ta. camara d~pois da eleição de um senador, ' 
feita no dia 26 do mez, hontem findo; mas sendo 
urg-ente a· requisição ~a~ ·V. S. ~ remelto-lhe 
um livro numerado, rubncado, :•berto e encet·
r ado por mim. o qual poderà s c;rvil" parn. serem 
lanç:~.das :::s actas da G!Gi~~ão de hoje. Por não 
ha vor ~e.<? ta c~m~;·a out~·o li v~o, :.'ª~branco que, . 
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sirva para as assignaturas dos elútores, dehÓ. 
de mandal-o a V. S. 

Documento. N. 8 

m. I'. JUlZ e 1r 1 c arca. 
Ludgero de Almeida Sa.lasar, requer a. V. S. 

que, por seu respeitavel despacho, rna.nde que 
o escrivão do jury deste termo, certifique quaes 

_os nomes dos eleitores da parochia de S. Se
-bastião da Bo::i.-Vista, que deixaram, t)ol" eq ui
voto, de fazer psrte _da lista remettida ao 11) 
jniz de paz Ja. mesmSL parochia para por ella 
ser feita a chamada dos eleitores nas eleições 
dos dias 2Gde Novembro e fo de Dezembro t1o 
anno proxüno passa o c 1 ,L 

Nestes termos.- E. R. M.- Breves, 7 de 
Jn.neiro do -1885.- Lttd[JCí'O de Almeida Sa-
cr.:cw. 

Despacho.- Certifique.- Breves, 7 de Ja
neir:> de 1885.- Alfredo da Sif'l)a. 

Certifico que os eleitores de que trata a pe
tição supra · e que·por engano ou equivoco dei
xaram de fazer parte d:1 lista remettida, llara 
por ella ser feita a chamada nas eleições de 26 
de NoYembro e 1() de Dezembro ultimas, são 
Victorino Antonio dos Santos e João Pereira da 
Silva. 

O referido é verdade, do que dou fé.-Breves, 
i2 ~e Ja.n.eiro de -1885.- O ~~crivão interino, 

Do<;umen to n. 9 

. . . 
Breves.- Possydonio Rodrigues de Monfredo, 
eleitor da parochia de S . Se bastião da Boa Vista, 
para prova da nullidade da eleição para depu
tado geral a que se acaba de procr::der na mesma 
parochia,precisa justificar neste juizo o seguin
te :1. 0 Que a. :;~.cta desta eleição, procedida em 1 
de Dezembro do anno corrente. presididil. pelo 
tenente·coronel José Ribeiro Tavares como 1o 
jui:r. de paz. omittill a circumstancia de terem 
sido admittidos tt votar em separado os eleitores 
Victorino Antonio dos Santos e João Pert:1ra da 
Silva, que ~•presentaram seus respectivos titulos, 
mas ·cujos nomes não constavam da lista ou 
cópia do-alistamento, pela qual se fez a chamada. 
2. o Que da mesma sorte não consta da dita 
acta da apu:a~ão esses ~ous votos, ~ue foram 

o 
servndor conego Manoel José de Siqueira 
Mendes, adversario politico dos mesarios dessa 
eleição parochial: o que se explíc!l. com a illegal 
recusa de seu fiscal, o j ustificaute, por part~ dos 
mesmos mesarios segundo vê-se da acta da ins.., 
"talls.ção da mesa. :3. o Que,além di.,so,os 
eleitores lib_eraes foram aciinittidos a.· ''Oi:ar 
sem titu1os,;~ pol'que a lguns se haviam es
quecido de trazel~os! pretendendo a. mesa 
estendar esse favor aos conserv<1dores, que 
não aceitaram, pois haviam vindo .!l1unidos dos 
seus, e ·ao contrario protesta!'am contra_o arbi-

tt•io da me~ma mesa parochi:ll ; protesto este de 
que não fez menção a acta, e que conseguinte
mente · nrro terão remetlido es~e protesto com a -
authentica :io poder verificador. .. . 
· 4;" Qu·e\t~davi~, ó .1us.tiflcante e ma.is alg-uns 

o 
eleição com t·eCGio de que ~ mesa eleitoral 
:fizesse mais falsifica.ções supprimindo todos os 
votos ao candidato conservador. · · 

Nestes termos, o justificante peno a . S. 
sirva-se marcar dia, hora e logat" par;. a justi
:ficaç>to, com citação dos me~arios José Ribeiro 
'Tavares, Francisco Carlos de Saboia, 1\In.noel. 
José de Carvalho, Liberato Antonio Ferreit·:l, •· 
e Torquato c Antonio Serrão, inclusi-ve o fiscal 
.João de Deus e Costa, c do p1•omotor publico 
d:1. coma.rca, todos sob comminação de revelia; c 
que intimad:ls as testemunhas, infra a.rrolladas, 
càm a pena legal, afie1 de quo-justificado quanto 
a~ ·e e 1omo oga o por sentença scja,en regue 

o orig-inal ao justificante. E. R. !IJ. 
R<Jl das testemunhas.-Victorino Antonio dos . . 

Victorio Gonç~1lve;; Serrão. -Manoel Antonio 
Barboza.- Procopio de Carvalho.:\.lbuquerque. 
-João Gre""orio do Couto. 

S. Sebastião da Bôa Vi~ta, 30 de Dezembro 
de 1884. - Possydonio Roc~rigwJs ele JI on
frcdo. 

Despacho.- Como requel'. ).I:ll'CO o a.ia t:: âo 
corrente. às 10 horas, na sala .. das aud1enc1as~ 
Ao escri,rão Seúnando. . 

Breves, 2 de Janeiro de iS85.- Santos. 

Documento n. -10 

Cert!fico que p:tsse.i mandado nesta data. 

Breves, 2 de Janeiro de 1885.-0 escrivão, . . 
Certifico que intimei fóra do meu cartorio, o 

promotor publico da comat·ca Mathias José dos 
Santos, por todo o conteüdo da petição e des
pacho retro cp1e leu e :ficou sciente. O referido 
é verdade, do que dou fé. 

Breves, 2 de Janeiro de -1885.-0 esc ri vão, 
Sc~iacotdo de JJlircotdá. 

Juntada.-Aos trese dias do me:~ de Jancit·o 
de 1885 em meu cartorio fa~~o Juntada a estes 
autos do mandado e documentos que se scgaem; 
do que fiz este termo. En, Sezioando A. Lollato 
de Miranda, escrivão o escrevi. 

Documento n. 10 a 

' municipal. supplente em exercício pleno dos 
termos reunidos de Oeiras e :Melgaço etc. · 
· l\Iàndo a qualquer official de justiça.~ deste 

juizo a quem fo:· este . apr,~sentudo, ind~ por 
mim ::tssignndo, dü·ija-se :10 distt·icto de· Boa
Vista e ahi intime Jose Ribei1·o Tav&.res, Fran
cisco Carlos de Saboia, 2\bnocl .José Je Carva~ 
valho. Lib<!rato Antonio Fen•eira. Torquato 
Augusto Serr;_ão e João d~ Deus e Costa, mesa
rios e fiscal na eleição procedida em 1° de 
Dezembro ca.dento, para. um .. deputado a as:>em- , 
blóg g·era.l, afii!l de assistirem, neste_inj7.o;- no 
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clia 13 do corrente mez e anno na sala da.s au
diencias n.s 10 horas da manhã.::. uma justi:fi
caç~ão eleitoral~ requ~rUa por Possydonio Ro
dl'igues de Morrfre:.to; e bem assim intime as 
t:•stemunh:1s Victorino Antonio dos Santos, 

• •1 T • • 

Doci.1men to n. 10 b 

Documento n. 10 c 

C1~rLifico que om cumprimento do mandado 
>·ct;·o citei aos mezarios ).Ianoel.Tosé de Car
valho, Li.bera~o Antonio Feneira., Torquato 
Antonio Serrão. Francisco Carlos Saboia. e o 

· :fiscal João de Deus e Costa, b0m como as teste
munhas Victorino Anlonh dos S!mtos,.João Gre
gorio do Cou_'to,Angelo Victorio Gonç:a.lves Ser-
r<!O, .:.\ anoc n cmo ar asa, rocop10 e ar
valho Albuquerque c João Pereiru. d., S1lv:1. em 
snas proprias pessoas por todo o conte tido do di to . ' . 

~ 

O referido é verdade do quo dou fé. -Di,;:trieto 
rl:< H;>a Vista. :1 ele J aneiro de 1883.- 0fficial 
ele ju!õLiçn. do juiz municipal, FcrHando Luu
rcm~:o ele! Costa. 

Documento n. 11 

111m. St· . .i uiz municipal supplen t<J em exrJt
cicio. - Diz o t<Jncnlo coJ·onel José Ribeir·o 
Ta\·arcs. qmJ tendo sido citado para. assistir 
mu~~ .i usli1icação civcl rcquericb. pot· Possydonio 
RoJrig-ucs de .Monfl'edo, em como o supplicarite 
om caracter de pt·esidento da mesa eleitoml 
cl:t ft·eguczin. dn. Boa Vis!a, ele comlJina~~iio com 
os dmrw.is mesarios sahtrab.iu os Yotos dos 
cidaà:Ios Victorino Antonio dos Santos o .Tosé 

) . . . 
" ( O" ' 

Despacho. -Achando~se ·este juizo em fériâs 
e me parecendo a materia. de q11e se trata na · 
justificação, requerida pelo cidadão Possydonio 
Rodrig-ues de Monfrcdo não ser daquellas que 
_podem ser tratadas dentro dellas, por quanto .- · -: . . . . . 

dente da mesa eleitoral. decbrando V. S. que 
não podiam ser inquiridas as te:-terounhas por 
estarmos em férias. 

O supplicante pondera :1. V. S. que o processo 
elcitorn.l não .tem férias em vistn da lei e r~
gulamen.to clcitol·al ; por isso pode a V. S. q ;t~ 
reconsider'} o seu despacho e compllrcça ao 
loga.r desig-nado por V. S. a fim de serem inqui
ridas as testemunhas d~ supplicante. 

. . 
Ja'neiro -de 1885.- Por procurn.çãó, Luilr;e1·o 
de Ai'?ncir.ia Sala=(tr. - Sustonto o mett des

acbo ex:.rado na · e ti ·ão de •José Ribeiro Ta-
vares. - Breves, '13 ele Janeirode iK~5.
Saulo.~. 

Doeu num to n. 1 ~: 

R'~plica. - lllm. St·. juiz HJUllidt!al.- O 
supplicante replican io pede a V. S. que pam 
couservação de seu direito mande juntar esta 
aos autos e tow•~t· por termo o ·protesto do 
suppli~ante contra a viol:tção, não só ela. lei 
como do se•.t direito, caprichosamente poster
gado pot· _V. S. que aca.b:1. tle ded:ll'<lr ao 
supplicantc qun tem nm chefe liberal e ::ó f:tz 
o que elle m·andal·. ,10-,no c1ue der. Assim- E. 
R. :M.-Bt•cvcs, ~l ~:l de .Tnnciro dn· 1l)B5.-P(w 
proc_ura.ção~ Lud[JCi·o de A.!mei.rlrt Sala~m· .
Como requer.- Hreres, 13 de .Taneiro de 18~5 ., . 

por isso :pondera-r a. V. S. que css~~ justificação Documento n. 14 
não tem razão de ser, porrJl't:l.nto nãocsti elb 
no::~ casos cio :Jrt . :}l e seus parn.gr:~.pbos do Termo de protesto. -Aos treze dias do mez 
.doc. n. 1.235 de 30 de Novembro de 1853 de Janeiro de mil oitocento:; oitenta e cinco, 
nem ch lei eleitoral :3 .029 ; v·isto como não se nesta cidade de BrGves, . em meu cnrtorio á 
tt·a.ta de adquirit· documentos para oalistamenLo · rua . de Sant'Anna, -compareceu Possydonio· 
eleitoral c nem à.e fac~os que privem o cidadão Rodrigu<ls de Monfredo e disse que em Yir- · 
do direito do votõ. O sup1üicante pede a V. S . • tu de de sua petiçio e despacho retro vinhn. 
a. reconside!.'ação de seu despncho marcando a assignar termo no . juiz municipal supplente 
d.itajustificaçãopara depois das férias.- Pelo em cxercicio João ~Antonio dos Santos, contra 
deferimento .-E. R. Iv:.-Breves, 13.de Janeiro a violação nã:> só da. ,.lei', .como .do .seu.direito 

,-de 1885.-..;_Josi Ribei;·o T a,à;~es. : c:J.prichosamente l_)ósterg.~ao -pêlo dit.ojuiz,~q_ue 
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. declarcu ter um chefe liberal e qne fazia: O· 

que 'lhe inandâ.s:-e. désse o qué désse ; do que 
para constar lavrei o presonte termo que as
signam o protestante e as tes·emunha.s ca
pitiio José Pinto da França e Pcd~ó S~ares 

. -
que dou fé. Eu Seziri~ndo A. Loba.to de 
Miranda, escrivão o escrevi.- PossycZonio 

Documento n. 15 -.: 

111m. Sr. juiz municipal. - Possyclon1o Ro
drigues de Monfrt~do requer a V. S. a ent~ega 
dos autos de justificação para prova das ·nulli
dades e irregularidaues que-se deram na eleição 
do dia. 1u de Dezembro, que teye logar na pa
rochia da Boa Vista.. desta comarca. vil:;to o sup
pli.cante não precisar delh d0pois d.) dia :)i 

. j - . . ... - . . 
sejam inquiridas as testemunha~ de.!1tro d:1.s 
férb.s ; portanto, pede a V. S. rr ue ,Junta. c;,;tn. 
aos autos alludiclos. contad;~s as CU:':tas se·am os 
mesmos entregues ao supplica.n te para fazer 
o uso ll ue lhe convier.- E. R. I\L- B:·eves, 
13 de Janeiro de 1885:- ~or ~r·ocuração 

.Despacho,:_ Co~o rr>qu;r._: Breves, 13 de 
Janeiro de 1885.- Santos. 

Documcnt1 n. :16 

de Deus Costa, e do p!'omo~r publico da co
marca, todos sob cornminação de revelia , e in
timadas as testGmunbas infr~ arroladas com a 
penã.legal~ afim de que, j usti:fi.cado quanto baste 
e homologado por sentença., sC:\ja entregue o 
original ao justi:fi.cante.-E. R. M·-Rol das 
testernunhas : Victorino Antonio, Antonio dos 
S:l.nto!', .Toaquim Pereira da. Silva, Angelo Vi
ctorino Gonçalyes Serrão. I1l:::.nncl "\.ntonio Bar
bosa. Proco io de Carvalho Albuc ucrt ue João 
Gre~ol'io do Couto. -Breves, 1:3 de Janeiro d<'l 
1885. -?o.ssydc>!;!o Rodrigues nionf1·edo. 

Dc::s::Ja.cho. - I~ct uci:·a. ~1.o 'niz rnunki. 1a.l. a 
quem comp1~te pt·o:.:c:ler em tae:r cnsos.-Brc
ves~ 1:3 d:~ Ja.noiro de 1.883 .-"1!/hJiio de~ 

.. s-.:f.va. · 

Documento n. 17 

Olymp1o Cezar ele Souza, tencnt:~ qu:.wtel. 
mestre do !6° ba: a.lh~o de infantaria da guat·da 
nacion:d do mtwicipio de Ch::~.ves. e ~ecretario 

Illm Sr. Dr. Juiz de Direito da com:tr.' a d :1 ioter.ino do mesmo batalhito, etc. · 
Br~ves~- Possydo~io Roclrig~es de. }\fonfre:lo, Certi.fico aos quo esta pr::sente Tirem qu" ~ 
~.~eltor da pnrvdna cb ~- !S ~,bast.1a~ ~a. Boa pol· :Manoel Leopoldino Pereira. Leitão Ca.ceila, 
VIsta, }Jltr;~ prov:1. de nulhdade da elelÇ:iO para 1 me foi peiido })0:.' certidü·) o tcrrno do jttra-
dcputado ge1·:1l a que se acabs. de p;-o:_~ edcr, na 1 nt ' · ' 
mesma _paroc la, preCIS:t JUStlllCat• DCS C JUIZO revendo 0 respecti\'O livro, nr•llo no verso 
o seg-umte : da folha seis s ·; acha o tr~rmo do t~or :;c

Lo Que n acta d& dita el~ição. · pro(~edida Gm g-uintc : Termo de jur::rnento que pl?sta o te-
c rre e. c r·~~ ·o :~ nen c c ro t r a nc1sco voe 10. aos ;_.) c r as CtO 

mesa presidida pelo tenente-coronél José Ri- mez de Setembro, do v.nno rio n~scirnento de 
beiro Tavares, como 1° ,juiz de paz, omitLiu a No!:BO Senhor Jesus Christo, de 1~8,1, nesta Vill~• 
circum.stancia de t·~rem sido admitidos a vot~w de Cha.,•cs, em casa ,}:1. residencia do coronel 
em separado os eleitores Vietorino Antonio Leonel David de Olivcir~L~ co:nmandaute do ba
dos Santos e João Pereira dZ~. SilV<l~ que apr·e- blb.ão n. 16 de infn.nt:tl'ia da guarda nacion:1.t 
sentaram sens respef;tiyos titulos, m!l.s cujos desta com::n·c•!l. comnarec:;u o tenente Ped1·o
nomes não constav~m da li.::üt on cópü~ do Francisco Coclho,a quom~por ordem do Jllm. Sr·~ 
alistametlto, peb qual se fez :'1. cham:~d~. coronel comma.nda.nte superior. Pedr·ó ela G:tmn. 

2.0 Que, dn. mes:·u~\ sorte, rdo const:::. d:~ dita Lobo da Silveira~ segundo o offic:o do mesmo 
actn. a apuração do;;;sr!s dous votos, que foram~ coronel commanuanto superior, datado de 
por conseguinte; subtra.hidos ~o candidato con- 2:3 de .-\gosto deste corrent~ anno~ mandon 
senador coneg-o Manoel José de Siqueira 1\len- lh.e fosse d0fcrido noYo jur:1mento. attenta :l. 
des, ::tdversario politico dos mes:l.rios dessa irregul<tridade e equivoco que honve no 
eleíç:ro p::trochial, o que explica a illegal pt'imeiro. O mesmo te1wntc-coronel commaJl
rocus~ de seu fiscal, o justificn.nte~ por parte da.nte, em suas · mil os~ deferiu. o clcYido ju
dos mesmos mes:~rios, segundo vê-se dg, acta. ramcn~o pela fõrma se~tuintc :- · Juro ::>.os 

a i ns '' a~.ao ·a mesa. ...,antos ''' nngo os ~er fiel ao Imperador. obe-
3.0 Que, além disto, os eleitores libcraes fo- cliente á Constituição e us hd,;: do lmperio, cum

ram admittidos a votar sem titulas. porque al- pri1· ex~tctamente os dovercs do po!'to de tenente 
guns se haviam esqueeido d~ tr:1zcl-os, pre- do batalhão n . 1li, que me é confcrü!o. Do que 
tendendo a mesa estender es,::e f:wor aos con- p~W!L constar ' lavro . este termo que as<>ig-no 
servadores, que ·o não a.cei~aram~ pois ha- com o commandante .• - Eu, Olympio 0 -:>sar de 
viam vindo munidos dos seus, o ao _contrario; Souza , sr~ereturir, interino, que escrevi,- Leo· 
protcstar:~m contra o ·aJ·bitrio da m esma mt:•sa; nellJavid de Ol iveiá;.. tenente-coronel com
protesto este de que não fez menção a n.cta e mandante.- Pcd1·o Francisco Cocllto.-N:!drt 
que conseguintell1ente não terá sido remettido: mr~is constava.~ e ao original Jl)e reporto, aos 9 
coril a a.uthentica. ao pode1· veJ•ífit:n.dor. de Janeiro de 1.885.- Eu, Ol~·m pio Cesar do 

4.0 Que, todavia, o justificante _e .m~s. alguns . Souza, secretario interino, o escrevi.-Olympio 
s~us :'·correligionarios assi.gnara:m -a acta dessa Ceúx.r cZe Souza. 
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Documento n. 18 ··i liario nesta villa, sabe ler escrever, e jurado de 
! 1879; .2o di.stricto, -~~ quarteirão,HD .• Leopoldi~o 

Villa de Chaves, 30 de Outubro de 188,1. i Joaqmm de Alme1ua,casado, nego(:1ante~ dom1-

Illm. ~r. - P~r offici?-c~rcular do· E:m · •
1
: cili;,~;rio. em Affuá, ~abe ler e escrever ,ren.da le- -· -

St·. · presidente aa provmc1a, e de conto r-. gal~ ahsta.do em 1.3 de Junho de 1881 e ,Jut·ado · 
midaàe com a lei elr:itoral em vi,.,.:or està mat·- de 1879. Nada mais const!l.va e ao orinoin~l me 
c:1do o dia 1 de Dezembro vindouro para ter reporto~ e, por estar conforme, assigno ·nesta 
logar a eleição de urn deput~~do geral, pelo 4° vil!a, ::-em meu cartorio, aos dous dias do mez 
~istricto eleitora~ da provincia do Par{~. · e por de Janeiro de 1885. Eu,1\Ia~oel P~o de Souza e 

~ ·• ·~ < 1 
diã 30 de Novembro pelas !) horas da· manhã r.o 
logar do costume, parn. a organiz::a.ção da mesa. 
-Deus guarde aV. S.-Illm. Sr. Felippe Nery 
do~ Santos. 1'' immedia.to do juiz de paz da paro
chta de Chaves.- O i" juiz de paz, Jeronymo. 
.tinto nio de V alladcwes. · 

Documento n; 19 
C:> • 

n. fls. 25, 26, 27 e 28 encontrei transcripta 
n. ucta da eleição procedida em 1 de Julho de 
1882. :;enào os nomes dos juizes de~ paz e 

o::: Stlpp en es, em como seus numeros e 
votos os seguintes : .Teronymo Antonio Val
lad::trf!s. 52 votos ; Theodorico do. Gama A 1-

... ,_ . -
Yotos ; 2\íanoel Lourenço da Gaia, 48 votos; 
Felippe Nery dos Santos, 3:3 votos; Lcopoldino 
.To:?.quim de Almeida. 33 votos; Annibal Hcn
riq ues Coelho de Carvalho, 33 ''otos ; Vdcntim 
Antonio de SotlZ!l, 33 voto:J; Ignacio Alves 
Campos, 2 vol:os :: Joaquim Antonio ele Souza, 2 
votos ; Patricia Antonio · Furtado, 2 voto~. 
Nada mais consta.va, e ao original me reporto, 
em. meu poder . ~ cartorio. e p01: _estar conforn;e. 

rr . • • .., ... .., """'P.'-

neit·o elo 1885. 
Eu, }Ianoel Pio de Souza c Silva, tabelliüo 

c ue escrevi c Msio-nei. - J.I a110et• Pio de 
Sou.ia e Silva. 

Documento n. 20 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito da comar.::n.. 
- O cidadão Ma.noel Leopoldino P. Leitão 
Cacell:l. precisa 'que v_. S. lho mande dar 
por certidiio o alist:unento do~ t'idad:ios, Fe
lippe N~ry dos Santos, Leopoldino Joaquim de 
Almoida, Annibal Henrique Coelho de Carva
lho o Vttl·~ntim Antonio de Sou:t.a , com su:1.s t•e
sidencbs, profissões e idatles. Do :1ssim m~\n
dar V. S., o supplicante- E. R. 1\i.- Como 
reouer. Vill:.t <1e Chaves, 2 de Janeiro ele it::85. 
-~H o no rato Juri:io7·. ' · 
- Certifico quo o alistu.mento dos cidadãos su-

•• • . · ' • n· • . • · o , · :_ 

rão, n.11, Felippe Nery dos .... Santos, 28 an}!os, 
:filho de Quint;ino Antonio dos Sn.ntos, casado, 
f:t:r.endcirn, domiciliario nest~~ villa, f!abe ler e 
escrf.lvet·, r<3ndn. legal, alistad9 em li de Juuho 
de 1881 e jurado de 18i9; 4", AnnibdHenrique 
Coelho de Carvalho, dr~ :i~ annos de idade, filho 
de Antonio Joaquim - Coel~o de C,;trvalho, sol
tciro, fat.endeit·o~ domiciliario nes~a villa, sa.be 
ler e escrever, renda lo:;al~c ulistado em ü de 
Junho de 1881 e jurad'> de 1879; :35, Vnlentim 
Anton to:de Souza de 35 annos de.idade,:filho de 
Maria. Joanna. de Souza.; casado, artista, domiei-

DISCUSSÃO 

A resposta do St•. co nego Siqueira Mendes ã 
minha contestação deixou patente: a impos:sibi
li<.ln.de em que est:i S. Ex. de def·~nder o seu 
diploma de dcput!id.O pelo 4° districto do Pará. 
..... ,....... . . . 

• ~ • o 
ab:ü..,vcis que eu produzi. e~ soccort•endo-se de 
uma suqtil interpretação da lei eleitoral. pre
tend;~u firmar ex.tr::.va·•antes doutrinas COUl o 
:fim de conve-ncer que nem a camara dos Srs. 
à<!putados tem compotencia para. conhecer do 
neto .d~ junta apuradora, 9uc orJenou. o 2° es-

l , ~ ... , 

uma ~purn.ção Yiciosa G illeg::l. ~ão obstanto, 
·o Sr . conego Si11ueira esforça-se por achar 
nulli.dades em eleições do 1° cscrutin'io, nas 
ouaes fui cn o mn.is VCJtado, . para t:rar-me a 
ma.iori::t. ab.~oluta. 
Ex~ minando o seu arrisoado, mo~ trarei quanto 

S. Ex. faltou :.i. lea1da.de na discussão e apar
tou-se ela verd;!.de dos factos. · 

No histoi.'i~o com quo l):·eccdi .a? e::m~e d? 
. .. . . . - , 

que o Sr. conego Siqueira. nuncapoz em du- . 
vid:1 o resultado g-r,ra.J da ,·otaçiio do districto~, 

ublicado )Cl:-:. imm·ensa. liberal cxce to com 
relação ~i pnrocbia do, Som·e, e que, quanto a 
c;:;t.a paroch.h1, S. Ex. nem uma· rez fallou, nem 
alhi.dj u, siq uer, à exist~ncia de uma dupli
cata alli feita, limit:mdo-~e a dizer que a elei
ção cujo ~·estlltado. e.u publiquei er.a 1nna .tm·ça, 
por ter s1do prestchda por um 1mmedw.to dos 
juizes de paz. A pro\'a do qu•1. avancei se colhe 
-dos artig-os cditorÜ\e':õ e das estatísticas dos vo-
tos publicados na Constit:.tiçcío,or:;ão conservn.
dol' do Par:i,que o meu competidor juntou ~sua 
c::mtra~conlestttção . No editorial do nlJmero do 14 
do Dezembro se lô o :o;eguinte: « O Libc1·al rl.o 
Parr.~ ap~areceu antc-hontem faceiro:porque sc
~~undo as suas certidões um dos seis eandid:~.tos 
~os seis legares da representação nacional ven
ceu por 42 votos ! Pat·a esse fim cnfeit~-..-se com 
:-' · s da mu~caradtt de Sourc.ondc um 4'' su -
plente de juizé·s do paz a.rvor~u-se no ~ia 1 do 
corrcnt0 (Dozcmhro) em pro:o;:dente 1h · mesa~ e 
chamando para mesarios quatt·o cidadãos incom
petent~s representaram~ immorslis~in;-a fn.rçs. 
que o Liberal chama chnção. O pr~st1.g-;oso che
fe c::mscl'vador.o Exm.Sr. c:mego S1quem1. Men
der>, uéio seria derrotado quando .1ne~mo o seu 
competidor pelo 4o districto houvesso obtido 
sobre a sua candidatura a insignificante maio
ri:i d'! 40 votos ! General e m chefe, distri
buindo pelos gen<:racs do .b~·iguda. as posições: 
fortes e inexpugnaveis, f;.)i e:!ercer o seu com-
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Sessuo em 22 de Ahi·il de-1885 
... .. 

mando eni frente ao ·mà.ior b:üuarte ·a1:lvel'so !. porum ardil, a yotaÇão da pirochis: de Chaves " 
Laureado peb. vi~oria em todos os íl.ancos,te;·ia e de mais duas,ou tres. nas quaes eu tinha sido · 

: ·I"edu~iio a grande força do baluarte a uma in- ma_is votado, para conservat· o espírito publico 
significancia.. o que mais r~al(!e viria . dar ao nidu\'ida.- soi)rO o ·resultado geral do districto. · 

. seu~~sp]e~;dido triui?pha. » · . Era. um expediente preliminar da _apuração 
- • 1 tega ·que 1a er . ogar, em ' O e lCDCla s suas 

a confi,sãoda derrote. do meu competidor~ ! 'N'ão ordens • . 

~~~à~~;;~:. d~f~~~açã:s:~~}~~n~;: 2~!boatg~í~~~f Elei(:üq ·dp Sow·e. ~ Pretenden~o que~ seja. 
:migo no baluarte lib:~ral,contenta-se em ter re- óS .u. _;tp Hr "· an
duzido a uma insignifi~ncia a minha maiori:l.? tastica, o Sr. conego iqueua J.den es canse

Por essa ordem do clia, publicada pelo Qrgão qnentemente pedo que S'•ja considcrt1da nulla a 
eleição verdad·~ira. da p:irochia de Soure, a!leconservador, exalçando a abnegação do seu rr-

neral e·m ch<Jfe, vê-"e claramente que se pro-. gando que Luiz Francisco de SouzaGonçalves a 
organizou _como simples cidadão para depois ema v::~. diminuir a dolorosa. impressão que na.s 1 · · d d prestar o juramento. Não· po:;so saber em que 

suas fi eun.s produziu a .not:1cin. a crrota. que funda. S. Ex. semelhante allega(,~ão! poi5 da 
lhe fora inílingitln por um inexperiente fjCiwí·at propria authentica se vê que Luiz Gonç~tlves, 
ele bl·igrulct d.1s f,)rças libemes. d 

J,i, no dia 5 de Dezembro a Constituiçúo em sendo o 1~ dos immediatos, ret!ni o aos seus 

paz da · pa.rochia arroron-se em presidente da. não haviam comparecido~ 0 que tudo é muito 
· mesa e fez á força o que se tem . appcllidado de 

ele i .iio de Sou r c >>. regular· 
E" sempre a mesma 1nsist•mc1a em conside- 17. mais o meu competidor que nessn. P.lei 

rar nulla a ele!ção daquclla parochb por in-. ção 1:otou quer.~ qui~, não havendo uma listn. 
competcncia da mesa ; porem, a respe::.to dedu- parn. f:izer-sc a chamada. Parn. provar este 
1. t -o ll' "' 0· p 1 r" dito. ,,,·unt·1. um officio do 1° J·uiz de l)aY. diriaido p J.ca a, na :, u:;....~1. s a av ..... c ~ 

l\Iais chrnment!l manifestou-se o org-U:o con- ao 2o, communican~lo Que se achs.ya doente e 
Renuclor no editorial de 12 de Dezembro, em remettendo a lista dos cieitores. 
restJcstà ao :sti~o que nctbliquei no LibàaZ. de Este cfl.1cio é·· um documento gracioso ·e 
10 • do mesmo mez, dcnuncin.nlo a dupHca.ta adrede escripto para servir de prüY:l. _ ~m 
phantastica que os snus amigo::: levaram a. eifei~o favor do suo. ~\llegução, o que se deduz ·da cu·-

. oito di,;s denois da eleição. « !:..n0z:1.r das Yo;;i- cumstancia de ter · jo • •. · r.> '\ · d 
el':!ÇÕes o c::m 1 alo ibera , diz cll~, o fi.:":t accuso.t· tnmbcm a remcss::~. dos livros que de· · 

da sua vel'l'ina é Yisi ,·e!, é um ardil. S. S. viam servir na ebição. Si este houve::se com 
fa;.: Yaler m:lilo e:u setl artig-o a. suo. ma~oria. f:'ífeito remettido a list:l àos eleitores,não esque-

... . , . . . •• . • . . ·~ · ·;:,::a .• n e e reme ct· os 1v~os .1nc .. 1:;-

unYt c1nnlicaln. nn vilh. de Sourc! Adiante pensaveis. A. verdade e que nem os livr(IS nem 
n.ffirm::., jlor ouvir dize~, que o ..-0ncrnndo chefe n. listn. es::wam em sen poder, maa sim em po
do parLido c:~nsen·adot· appcl:ari:~ para. ~ junt:.t det· elo sccrct:l.rio da c~tmara, que os cmviou a 
:lpur:Hlot·a. p:!:i'::t. comuatot· ~t la'! maiori:t do c~tn- Lnh Gonçah•o,:;, pt•csid•.mto da mcs:1 que i\mc
di-~ato lilY:ml. O Sr. Dctnclrio est:~ n.costu- cionou legalmente na casa d~t e~cob . E' cl:H·o, 
m:do :L J ~~! g11 r os clc/1/.(lis jiOl' si, sendr, :t razão pot·ta.nto, \1uc o referido officio foi postcri(ll'- · 
l.JOl' irue S. S. t·::ril o arrojo rlc escl·c·;er estt\ mente feito, Regundo os desejos do roeu compe
pungente iujuri::t, que vai f01·it· a muitas repu- tidor. 
t:t<;õcs collocnd:-~s acima. do coripheo li.b ~ ral, y ot.ou 'f~H' li l- 1ui:..clit. o Sr. con0go Sir1aeira; 
u-:ciro em ft·nudes eleitor:leS.)) c onde foi que~. E:.:. yl vin vot;n• qtto:!mnão 

._ De pru·tn a injuria quo mo lançn ü orgi!o d:.t ll::it.Qs~c ·~ · 
ft·aude. ,; r.vidont•'. · mc!"mo Ít)rmal a ncg-a~iio S:io on ni!o clf'itoJ·~s os cio-lndãos qne votn.ra.m? 
r1e qnc om Soure so Liyessc foilo nm:tdnpli-c~l.a, ET'<'. isto que S. Ex. d0vi:1 pl'O\":w. . 

~ c que n.lli hon\'~Ss<'\ outra clei·_~:1o além cb.~lnclln. D:l. n~ta r."-onstn. que cllcs erám todo~ - elcit:)-
r:njo resultado public1uci. res. ()que assignn.ram os scnc:; nomGs segundo 

E" :·uhuirn.v?l que, t_en~o o orgã~ conscrrador: a ordem em que foram ehn.mados pela list:~ 
• ·~ "- ' ,} 1 ol .a compe en e. 

uma fL·n.udc cleitor:tl. enca'l'nadn. em umn dupli- Alleg-a ainda o Sr. conego Sjqucira ser fil.lsa 
C'üa phantastica,o St·.conego Siqneira hoje vc- a certidão do secretario da. camara~ com quo 
n hu.,de rabcça crg-nida e cow o.s vestes so.cerdo- provei que Ltiiz Gnnçúh•es é o 5° da list.o. dos 
tacs. sustentar a valichic desta mesma fraude! juizes de paz ou o f o dos imme:!iatos. E' falsa, 
Como não admirar tão estupenda coragem'?! diz S. E~., porque não está de accôrdõ com a 

Rccorr:,-se ainda ús estatísticas de ' ;o tos · a acta da elci~~ão dos juizes ele paz, da. qual 
que j:i. me referi~ pulJlic~das na C o nstitHiçúo consta qn c toàos os immediatos tiveram 1gual 
em todos os numeros juntos à contra-cont0s- numero de votos, pelo que deve ser considera~o 
t.aç;ão do meLt competidor, o nos 011tros até :lO. clia 1° immedi:t to o m~is velho, qt1e ~ão . é Lmz 
da apuração. e ver-se-ú qu<J o Sr. concgo Si- Gonçalves. • · · ·· 

. queira. .nunca .publicou votaçii:o..:alguwa d::i. pa~. O Sr . ~onego Siqueira bem sabe que eu· :t;~-ão ·-
. rochia de' Soure, deb:ando t~.mbem- de ·publicar; poderia. obter \ltnn. ~ertidão falsa· <113 um amlt;O 
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seu; dedicado. como e o secretario da, camara. 
de Soure;l\Iiguel Archanjo Gonçalves.' . 

A maioria da. c:\ma.ra é conservadora. ; o seu 
presidente 6 ó chefe .. :.conservauoi· dessa paro
chia~ portanto, segundo a logica politica ou· 

. r · . . 

conservadot. O -contrario serb. inadmissível~ 
principalmente em Som·e, onde os meus a<iver
sal'ios politicos levam a sua paixão partidari::t 
ao pon o e azer uma up 1cata c an es
tina para nullificar a votação do eleitorado li-
beral. · 

A certidão,a. que alluue o Sr.conego Siqueira. 
está de perfeito accõrdu com a acta da eleição 
de juizes de paz,e de ambos e:;ses documentos se 
vê que Luiz Gonçalves é o priineiro dos imme
diatos ou o quinto na ordem esta.belecida 'pela. 
mesa clr~itoral, quando apurou essa. eleição, 
como sq acha expressamente declarado na acta, 

' ~-qu· rei 

igual numero do votos, pois qu<3.,não tendo sido 
interposto recurso do seu :teto, n:Io póde agol'a 
ser alterado. Por essa razão. em to !as as e lei-
çoes proce 1c as nessa paroc ua. perante mesa 
organizada. pelos juizes dG paz c supplentes do 
actual qtiatr1ennio, Luiz Gonçalves tem tomn.do 
parte na. qualidade de primeiro immedü:to. ·sem 
reclamação nem protestp dos seus compa.nheiros 
de turma, nem de nenhum Pleitor. como 
se vê da. certid<To da acta. da. eleição_ de sena
do:·es,-que teve loga.r no dia. :2() de Novembro 
proximo passado, documento que o meu compe
tidm· o!fcrece sob 11. 6_ A~· que vei1.1 corroborar 

flt,plicala si1wttlaclct 

Para que ·transcrevi o protesto~ Foi para 
que :ficasse nos annaes do pa.rlamentó essa p1'o 
va irrccusavel da mais audaciosa fraude eleitora-
de que se tem noticia. · · · 
~Basta ler-se esse documento P.ara que se possa,, 
1 • • ,.. l 1 . ,. • -

chia ele Soure, não houvn e não podia haver no 
dia 1° de D_ezembro de 1884 outra, eleição, .além 
àa que estava sendo feita ·na casa da. escola, e 
contra a qua. o pro es o 01 apresenta o .• 

Ba.sta comparar-se este documento com a au
tbentica da duplicata. do meu competidor, 
para que se possa dizer, seni receio de contesta
ção, · que. éssa . duplicata foi simulada, pois se 
reconhecerá que alguns dos protestantes figuram 
votando nella e outL·os até mesmo :figuram como 
mesarios que deviam cstat· ftinccionando~ e::s:acta
mente na mesma-hera om que se achavam peran
te a outra. mesa, em outro edificio, assistindo :i. 

' . 

Depois de procurar debn.ld·:l nnllidaJ.es no. o valor do protesto. 
eleição proc.,dida na pat·ochia. de Sout·e no di::t, l\Ieucionei como prova auxiliar da simulação 
hora e loga.r proprios, o pcr~nte mesa presi- d:1. duplicata sdv::dora do meu competidot· a 
c1id:1 por Luiz Gonçalves, llrL q unlidudc '!-!Av juiz cit·cumstancia de não t~rem tomado parte nessa 
de paz, o St•. conegu faz esfo1·ços p:1ro. pt·ovu.r a dupiic::ü:~o o Dr . .Toaq_ uim -Paulcta Bastos de 
v~lidade tb. duplicata., que j:l lH'OY..:>i tc1• sido Oliveit•a, juiz de direito da com:!.l'ca, e o tabel
Slmulad;t no diu. 8 ou 9 de Dezcmbt•o. em casa lião pt1blico M:uiocl .Antonio Gonçn.lves Ellm·es, 
tlo chofo conset•vadot• lhymuudo G01-icalves ele seus dcdica.clos col'rcligionarios, que, no entre
Fi.~ueircrJo. tanto, lhn der:1.m os seus votos n:t eleição legal 

Diante do prctcslo que Lransr.:J•cvi como o meu que s~ pt·ocedeu n:t casa da. escola.; c S. Ex. 
mclhot• documr:nto. como n. pt'o\·a csmagaJot·:l. da ·respotHlr~u: <.< ciuo isso prova apenas que clles se 
simnla.ç:!o d:t duplicata, o men (:orupi!Lidor, não .Jit·ig·irn.m aologar designado para a eleição sem . 
podendo cnf1·mlt:Jl-o, pnrque, si ' não é uma. indag:J.rem por quem ou como foi organizad:1. a 
prova da inepc.:ia de seus amig-os, é s:;m duvid:1 mesa. '> 
pro'V"a. do mcnospt·cz!'l em .quo o S1·. conego Pois os amigos do Sr. conego~ dos mais pt·cs
Siqueira tem s opini:Io J?ublica o o critcl'ÍO de timosos cl:l. paroc.hia, nflo sa.?iam que na casa 

mento, S. Ex. :. ingewuamente pergunta si o eleitores consot·vadot·es deviam votar~! Pois não 
transcrevi p:lra dar valot• i elciç::Lo legal de for::~.m pubiicttdos os editn.es convidindo os eloi
Soure, OL1 si paril. destruit· u. sua dttplicala, c i:ores para a casa da camarn., como sr~ decb.1·a 
eonclue: <e qualquer que tenha sido a sua intC!1- 11:1 ::t.ct.a da duplicata~! Pois o juiz de direito ds. 
çiio. oSr. Demetrio foi mtlito infeliz. porque o con:mt·cn. o o tabelliíio publico não tiveram re
l)rotesto prova o contt•at·io do quo J?Odia proten:.. (:CJ:o de s~r esp:mcados pelo13 liberaes, que, se-
der.)) Admil.'a.-veldosernbaraço! ~·uudo a acta da eleição s1muladn, estavam · . 

E depois dcsts, tt·iste coarctada, csguoit·an:lo- &rmaclos de caceLes para impedir que os CO!l-"' 
s-e . com esta. escapa.toria, o Sr. coneg;o Si- servadores --votassem '1 ! E' iJ·risoria, a. exp~ica-
queira passa alérn, desdenhoso, como quem çãõ. · . ; , 
não quizessc pci'der tempo -em dcstnrir teias <lo Prócurando ev1t(tr o rigor das provas dedu-·: 
:\l'anlitd · · . · , zitla.s do 'Protesto 'o das circúmstancias . q_tie · 
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cercaram a ·elei~.ão que á~fendo; chega o Sr. 
conàgo -Siqueira a.o inqucrito que junte.i. como 
suppiemento de prova. . 

S. Ex. entende que : e3t.e inquerito_ não 
têm _ va16r · j ul"iuico, por_ carecer de forma~-
da .... ' "' ~·· 

suspeites e contradictorios. As irregularidades 
a -que se refere são a~ s~guinte~: é rr:eu irrn~o 
o- promotor que ass1stl0 ao mq_ue!"ltO ; nuo 
oram ci a os os mesanos a up ICaLa, e a au

toridade policial não fez o seu relatot·io. 
E' futil a pri!ll_eira allegação. porquanto, tra.

tando-se de um facto criminoso em que cabe n. 
acção pubiica! o promotor, como ··apresentante 
dos interesses da. justiça, n::lo tinh::~. o dever nem 
o direito de escusar-se pela circunsta.ncia de 
ser _ü·mão do reg_uarente do inquerito. 

As suspeiçõr::s osta.belecid::is no art. 61 do 
~o~igo do processo criminal dizem. r~speito aos 

' ! 
casos de que trat:t o art. 75 do mesmo codigo, 
ficttm impedidos de dar denuncia e promover a 
accusação, o cp'e dh•erso é de ss:;isti " · 
queritos. 
· A segunda n.llegaçih é aind:l. mais futil, por

que o fim do inquerito era não só averi"'ua.r a 
exts encw. o crime, como esco ru· os seus 
autores~ ainda incertos ; no entretanto, dus 
autos consta, às fls. 2, 13, 15, 19 c 23 v.~ que 
foi requerida e ordenada a.- citação do presumido 
presidente da duplicata simulada, o qual não 
foi éncontrado. 

Finalmente, a tet·ccira allegação ·é futilissi
ma, porque o relu.to1·io da autJridade policial, 
nos inquerito;;! não é peça essencial, cuja falta 
possa. annullar ou onfruquec:~r o seu valo~. 

, ompe 1 ot·, que em 
m:üeria eleitoral é em regra defectiva e falli
vel a prova testemunhal, por si só ; · porém, 

___ __jql.f-lu.ltí.lnl n: :- . . r ~ 

natureza, quando e! la vem esclarecer e expli
c::ar circumstancia'i que se prendem ao ütcto 
contest.1.do. qaando eila é fornecida por àquel
les mesmos que tinham interesse eru ot:cultal-a. 
não s~ lhe póde recusar grande valo~ pro-
ba.nte. . 

dos no crime, e como defesa devem ser recebi-
: das as sua"> declarações. O outro, .Manoel Li
bania da. Conceiçi!o Soare:>, tambem subscreve 
a dtlplicata siwulad& e por isso achou-se collo~ 
c a do entre o de,•or de dizer a verdade e o re-. . 
Accresce a estil.:; razões o interesse político que 
impunha-lhe rt~ser\'a sobr(~ a fraude, para que 
não fosse e !la n ullifica.da, com )J."e ·ui r. o -do em-
pen ro e e1tor·al do Sr. conego Siqueira, chefe 
inclemente do S(!U partido. Não obstante, estas 
mesmas testemunhas fornecem em suas decla
rações impot·tantes provas da simulação da du-
. plicata. . . · 

R:tymundo Gcnç!tlvos de Figneirt?do~ a fls. 20 
e 21 f!os autos, declarn. o seguinte : « No dia. 
1o de Dez·•mbro fez-se eleição na casn. da es
cola, sendo :1 m('sa. presidida por Luiz Fran
cisco de Souza Gonçalves ; não votOll nessa 
e '31Çr.ü porque nao a JU gou ega , e por 
isso assignou com outt·os · eleitor~'s um 
protesto , que foi apt·esenta:lo i mesa pelo , . ,. ~ . 

.. ~ 4.... .. • 

· Até aqui està a verdade. C:)ntinuanclo diz 
elle ~ « Na casa. da camara. tambem _ houve 
eleicão no mesmo dia. e h01·a emnte a mesa 
presidida pelo 2" juiz de paz, Manoel Col".ieiro, 
e delb fez parte Rayrnundo Estulano de 
Aguiar Nunes. » 

« Votou nes"a eleição, da qual só te\•e no
_ticias quando os ~eus correlig-iona~ios, Dr. An
tonio Bezerra e outl'os, o convidaram para ir 
votar, e porque lhe foi pela munhi'í. requi
sitado pelo 2o juiz de paz um livro. que ru
bricou, por sabGr que os lh-ros em que s~ 
costumavam lançar as :;ctns 'á se achavam 
em po er o presidentE! aa outra mesa da casa 
da escoln., a quorn o secretario da cttma.ra os 
h:tvia entt·egue. >) 

t Não sabe si foram .dri.,~tdcs os edit.cl!s 
para aquella e:eiçiio nem como foi nberta a 
casa d:1. cama.ra, porque quando l:i. chegou já ~L 
mesa estava constituida. Finalmente, declara. 
que as cedulas foram recebidas em uma urna-
sinha q tA. e appareceu ahi. » · 

E' o êhofe consr.,rvad01· da. parocbia. do Sour\3 
quem assim depüe ; ci dle. o director do par· 
tido, quem declara que só to v e noticia da 
e!eiçiro, que se estaya. fazendo n:1. casa. da 
<:amar.t, quando os seus correligionarios o 
convidaram p:ll':.t ir votat· ! 

Póde-sc por ventur.1. acreditar nisso~ 

Neste inquerito depuz~ram 14 cidadãos. e 
entre elle;; se acham 5 eleitores conservado
res. que silo : Raymundo Gonçalves de Fig-uei
l·cdo, Manoel Libanio da. Conceição Soàres, 
Raymundv Antonio da Silva, Seraphim Antonio 
dos Santos e José Alexandre ela Ct·uz e SilYa. ; 
dous empregados da cama.ra municipal, com-
posta em sua maioria de conservadores, 0 se- Seria coutra-s:!nso. 
cretario_11iguel Al"chanjo Gonçalves e o por- Ainda mais~ como se póde e:-::plicar que, 
teiro Florindo Antonio da. Silva, e Domingos sendo Raymundo E~tul:tno de Aguiar ·· Nunes 
Gonçalves de Fig-ueiredo, filho de Raj sa essa- u p.1ca a., osse 
Gonçalves de Finoueiredo. residente da. ~:<tmn.:.. ..: 9 ·!f:.> lJOr•)s d-a m:mhii ~pre--
e c e ~ do partido conserv~dor da pa;oochia; ao sentar um prot~sto perr.nt:) a Ollt!"<~ mesa. que 
todo 8 testemunhas. que não podem ser suspei- funccion::t.va nn. casa da escola.~ 
tas ao meu competidor. D'entre estes cidadãos Que elle pessoalmente a.presentou o ·pL"Oteslo 
apen::~s dous affirmaram ter ha·v· ido eleição na I ness:1. horn. con..;ta. do p1·oprio protesto e <la acb 
casa da <:amara municipal no dia. 1° de Dezem- da eleição. o que é confinnado pelo depoimento 
bro. Um é _Raymundo Gonça.hres de Figueireuo, de,:ta testemunh~ e de quasi todas . E ' bmõom 
chefe conservador. em cuja ca.sa foi fabricada a certo que o seu nome figul;fl. entre os membros 
duplicata., no dia 8 O<t 0 daquelh mez. e, por- da rn0sa da duplicata, e não consta da n.cta. que 

. tanto, comprchend.l'l-SI3 qu~ elle não podia di- ti\•(ls~e haYido substituição. · · 
- zera ve~.:J.a.de, comreJaç:-Io a ess3 .fr~LUde. sem Ora, s endo .impossivel que elle so acha~sc ao 
confassar-se criminoso. E'-elle 'um dos indicia- mesmo tempo . Chl. logarcs diversos, _ t1. consc .. 
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quencia nece5sa~ia é que a~ duplicata . não . foi 
feita nu. hora e dta legal. 

Como se e::s:plica que Raymundo Gonçalves de 
Figueit·edo, presidente da_ camat•a, rubric~_asse 
no dia fo de Dezembro um livro (circumstá.ncia 

ue da acta não consta) par~ servir na dl1pli-
cata e pe a razao e saoer que os 1vros J?rO
prios já estavam em: poder da. outra mesa-pre
sidida por Luiz Gonçalves, ao passo que no 
protesto declara com seu; -companheiros que · 
:is 9 if2 horas_ da manhã tiveram noticia . d<t 
eleição que se· fazia. na casa da. escola? A que 
horas foi rubricado esse livro, que devia. estar 
serdndo desde as 8 da manhã, para. a act·t da 
organização · da mesa~ E' l_)alpavel a contra
dicção, é m:mifestn. a. difficu.ldade de occultar.::se 
a Íl"aude. 

Como ó que o 2° juiz de pn.z só requisitou um 
livro, quando eram neccssarios ~OUS 1 um 

dos eleitores ~ Quem rubricou o outro 1 Da acta. 
nada consta. Corno se poder:i. aclmittir que o pre
sidente da camnra ignorasse o modo l_)Ol' que os 
seus am1gos entr:u·am na <.::l.S:t a camarn., e <.<:1 
onde veiu a u J·nasin1w qttc alli apparecet~? V ô 
o .meu competidor que as declarações insus: 

·, 

- 585 

1'• de Dezembro, não fôra :i. villa. )> Para que a 
illustre commissão possa avaliar da seriedade 
do meu competidor, tt·anscravo parte do depoi
mento desta. testemunha, que _se acha ás fls. 
16 v~ e 17 dos autos. Depois de declura.r que 
reside dentro da villa de Soure, diz elle, refe-
r1n o-i; e a ques u.o a up 1ca a.: « a e qu o 
dia 1 o de Dezemb1•o se fez eleição para deputa
do ger.ü na casa da escola· do sexo masculino . . . .. . . 

' 
porém não votou e ~oltou logo porque não viu 
ali os set:s chefes e 'amigos políticos, Drs. An
tonio Bezerra 0 Raymundo Gonçalves de Fi
gueiredo, c não sahiu mais .de su:\ .· casn. para 
vot~w durante todo esse db, porque não lhe 
con:'>tou qne os seus amigos e correligionarios 
políticos, isto é, os eleitores conservadores, vo-
tassem ou estivessem votando em qun.lquer ou
tro log;n• da parochia. )> Diz mais que <.< no dia· 

· ml "" d < a i 1 
recebeu no vapor urn recado do bacharel 
Antonio Bezerra nn.ra ir f,\llar-lh~ em ca.sa do 
capitão RaymundÔ Gonçalves de Figueiredo. e 
acu tn o ao c.ilam::t o nes e mesmo âia, aquelle 
lhe disse que .iú ni'Zo c1·a neccs:wJ·io, mas sim 
quando Yolt.tsse. )) Diz finalmente que<< no dia 1o 

- - 9 o ·- • 

sós fornecem elementos bn.stant•'S para firmar- Cordeiro Baptista d:J. Silva~ e que quando foi 
se :1 convicção ele que foi ·simulada a su::1. dLt- para vot.tr n::t casa da escola ·uada âu que po
plicat:\. desse f)aJ·w· prcve n ~:ões. » Eis ~1lli declarações 

Onh·a testemunha insuspeita é Manoel Liba- importantis;;imas e insuspeitas para mim e para 
nio da Conceição Soares. :i fl. 14, que t~m- o St·. co nego Si,1ueira. . 
beni figura tomando parte na duplicata-. Eis · Fal'ei not:u· que este eleitor é um dos signa:... 
em resumo o :seu depoimento : Foi á casa da tarios do protesto apresentado contra a mesa da 
escola para votar e lá recebeu um recado do ba- c:1sa da escola, e no entretanto declara que não 

. charel Antonio Bezerr3: para Lllle não votasse e viLt nem ouviu dizer que se fizesse outra eleição 
• • J- • A m ma 

dito bacharel lhe disse quo foss~ votar · n3. ca- circumstancia de grande v~lor para provar que 
mara, sem lhe dizer porque; não viu na casn. n. duplicata foi f~bi·ica:ln. na casa do capitão 
da escola ninn-uem armado, nem ouviu fallar Ra.ymundo Gonçalves de Figueiredo nos dias 8 
om ameaça de perturba~.::1o da orr em, para 1m- e ~ e ezem ro. 
pedit· que eleitores votassem; . conhece a todos Raymundo Antonio da Silva depois do dia · 
os memb!·os da mesa organizada na cama.ra e 1° de Dezembro partiu pn.ra a capital da pro
sabe qu·c foi Gentil .Augusto Cardoso quem fez vincb, de onde voltou no dia 9. Essa. é a razão 
a ch:.ünada dos eleitot·es; üecJara por :fim que as pela qun.l o seu nome não figura na duplicata, 
ceclulas foram recebidas eni uma tmwsi.nlw que devi!!. ficar concluida. nesse dia ~ Tarde 
qwJ lá so1·.:liu. acudiu elle ao chamado do chefe. Dr,. Antonio 

Depois disto a que fiea redttzi!la. a historia Bezerra, que tinha pressa em preparar as có~ 
do;; capangas armados c ameaças de aggressão pias d·:s aetas ficticias para leval-as no dia se
a c1ue se soccorreram ' OS n.utorcs da duplicata guinte . pela manhã, quanclo regt'G5sava par~ 
phn.ntasticn. -~ a capital o vapor no qnnl elle seguia con.1 des-

Emquantn refere-s~ no facto real, a eleição da tino it cidade de Brag::mça, nfim de a~sistir :i 
cas:1. da escola.. Soat·cs_ depõe~ sem cotltt·adicção aput·ação do 2° districto. Tarde chegou o dedi
P. diz a yerdadc; ni.iu -o.!':sim. porém, quando cado Ra.ymundo da Silv-~; além disso o seu voto 
tt·ata da duplicata.: affirma que Gentil Car· não dava maiol"ia absoluta. ao n.1eu competiJor, 
doso foi . o mesario que fez a chams.da dos e para 2° escrutínio jú. havia o numero neces
eleitor s no etllretanto ue da ro )ria acta sario. 

- -co.nsta- que-a-ch:u:ulda....fai.._feitu_por. Geles · __ outras_te.s.ie.J:\.1® u1s e em :merecer e 
Leandro Barbosa. A conclus:1o, é que a dtipli- ao Sr ~ conego .Siqucit·a. 0 porteiro da cama.ra~ 
catn. foi simulada, pois só assim se CX!Jlica que Florindo Antonio da Silva, emp;·egado da con
So:n·es faltasse á verdade referindo-se a distri- fiança do presidente da municipalidade, que é 
buição do t rabalho entre os membros da mesa, o chefe conservado!', declara, 3. · fl. 4 e 5, que 
que elle :tffirma conhecer. · a cas:J. da c:noara esteve fcchn.da dur.ante o dia. 

Diz o Sr. c'ouP-go que <~l,ém dossas duas tf"S· 1° de Dezemoro, gttardando . elle comsigo as 
tcmunh~!s ::ó lhe merece fé Raymundo Antonio chaves. 
da. Sil·r:i~ pr.rque siTo :t~ uniras que não se ac:ham O; secretario da camara, igualmente empre-

. na minha dependenria ou do~ meus · pàrentcs, e gado de confmnça, á Jl. 18 declara que na.da 
· re~ume o depoimento deste do seguinte modo: sabe da elci<}iiO senão que o presidente da. mesa 
< Declarou que nada sabia, porque ne.3se dia, I quê -funr:cionou na casa da escola, us 8 horas 

Y. II.-74· 
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da manhã do dia 10, requisitou-lhe os livros t fõrajuramenta.do na mesa que presidiu· a. elei
necessarios para a. eleição, e lh'os enviou por- ção par:\ seu:1dor no dia 2o de N0vembro pro-
que nenhum outrojuiz de paz:, nem antes nem ::s::imo passado. . 
depois dessa:: hora, lhe fizera. igual requisi\-ào. S. -E::s::.jutlt:l. a certidão da acta da organiza-

Domingos Gonçalves de Figueiredo, filho do ção dessa mes:l. sou n. 6 A, e della consta. que 
• 8 diz ue na casa da a uelL~ cidadão fez arte da mesa como 4o · uiz 

escola se fez eleição no _ dia. 1° de Dezembro, e de paz, dizendo a. acta que todos est!l.vam jura
não lhe consta. que se fi.~esse alguma na ca.sa mentaJos. Destas palavras se deve concluir que 
da camnra, sã-tendo noticia da duplicata quando não foi nessa occasião que prestou elle o jura-
eu um ar 1go por mim pu j - , - · - · 

de 10 do mesmo met. na a0ta, como o exige e~pressamente o citado 
Alexand1·e da Cruz e Silva é o io -juiz de at·t. US do Reg. eleitoral. - . 

paz e eleitor conservador, e a 1ls. 5 v. e 6 E', portanto, indispens:::.vel que S. Ex. ofi'e
declara ·saber que se fez eleição na casa re\.a. outra prova da sua atlirmação, e que diga 
da escola, e quanto à da. casa da camara de uma vez por todas em que mesa: foi aquelle 

· só ouvio fallar no dia em que se propalou cidadão juramentado. Ainda otü1·o motivo de 
que tinha eu requerido inquerito. nullidade descubro nesta eleição. O individuo 

Seraphim Antonio dos S:1ntos, : eleitot· conser- de nome Ignacio Loureiro da FonsGca, que 
va~or, a fi. 7, diz gue nada sabe sobre a du- lavrou a acta da simulada organização da mesa, 

-------,.rn-,...rt~-nrrt'-rfl11'>'---.r---n-i:m----4tll.-r.~'nf-.tr-tr--t':1'1ffl--t>ii-M~-f't-1~-t-t~nsere·;ea a da apuração de votos e eon .. 
feriu as authenticas como escrivão interino 
da subdelega.cia de policia., não exercia tal 

do Sr. conego Siqueira é uma n.rrojada fraude. 
Não me àemorarei a examinar os depoimen

tos das outras testemunhas porque. não sendo 
conserva ores, po em pa.recet• por mrm ms
piradas. Comtudo a illustre eommissão poder:i 
achar em seus depoimentos contestes im
portantes ·elementos para. um juizo seguro a 
respeito da duplicata em que se basca o 
diplomado _meu competidor. 

Leva~la : a toda a evidencia a simulação 
dessa. duplicata, não preciso provar a sua nulli
dade de pleno direito, mas ·. não deixarei sem 
resposta os at"gume~tos do m~u competidor 
para. mos rar a oa c 1 . 

Repito o que deixei dito na. minha contesta
ção :além de constar da authentica da duplicata 
que elia foi feita fóra do !ogar designado, sem 
que se possa legalisar esta falta, nem siquer 
explicar, porque -já. mostrei ser destituída de 
fundamento a allegação de força maior, accresce 
a falta dcjuramento do cidadão Raymundo Es
tubno de Aguiat· Nunes, c1ue ngura como me
sario na qualidade de 4° juiz de paz. 

A' minha contestação juntei dous documentos 
sob ns. í e 2, uma certidão de que na camara 
não consta t~r sido deferido juramento a esse 
cidadão, e out1•a da acta dn. seõsão da mesma 
car)lara em 5 de Janeiro do corrente anno, de 
onde se ve que Raymundo Nunes requereu 
demissão do cargo de :fiscal que servia interi
mente e que fosie marcado dia para _prestar 
juramento do cargo de 46 juiz de pai. Se elle 
assi!ll reque_ria em 5 de Janei_ro deste anno, não 

('r 

A prova disso se acha na certiduo da acta 
da org:miz:\ção da mesa eleitorn.l que presidiu 
a eleição de ~ena.dores ~o dia 26 de Novembro, 
e na au en tca. e 1 ~ 

cedida na casa da. escola~ d"onde consta que o 
escrivão do civel estava servindo interinamente 
o cargo de escrivão do juizo de paz, o que por 
certo não se daria si houvesse escrivão da 
snbdelegacia; pois este, segundo a lei, serviria 
cumulativamente os dous cargos. E vê-se do 
inquerito a que me tenho referido que Ignacio 
da Fonseca serviu apenas como escrivão ad hoc 
uma vez ~erante a subdelegacitl., e, p~rtanto, 

acta se diz que elle fôra chamado e servira 
como escrivão interino. 

A' vista destes argumentos e provas irrefra. 
gaveis da simulação e nullidade da duplicata. 
da casa d:~. camara, é pm·a simplicidade a pre
tenção do Sr. eouego Siqueil·::~. a que lhe sejão 
contados os 1:3 votos que ahi figuram. S. Ex. 
ha do resignar-se pol" fim a vel-os desapparecer 
como desapparecem as cousas phantastica.s. 

Não devo terminar a apreciação da eleição 
da parochin de Soure sem attender a uma alle
gação do roeu competidor,que me ia escapando. 
Di:r. elle que o eleitor Antonino da Silveira 
Pamplona, que votou na eleição da casa da 
escola, não o podia fazer, por se achar mudado 
para a parochia de Monsaraz, onde votou no 
· · s. E'· uma 

-a:n111J1r:tSsa:cto-:-iv1eu-compotidor fup 0 0 .ão-futil, peis a mtidan~a desse elrátGr 
da logica diz que « a certidão da a.cla a quo tev-e log-ar na revisão de 183-!, e, portanto, devia 
me referi é deficiente,porque Raymundo Nunes elle continuar a ,·otn· na antiga parochia.. uma 
em seu requerimento accrosce11tava jti. ter vez que se deu a dissolução da camara dos 
pr:;stado juramento na fqrma da 2a. parte do dcllntados. E' -incontest:lvP. l que esse elci
art. 118 do Reg. de 13 de-Agosto de iSi:!i, para tor sa acha,·a comprchendido no alistamento 
servir de mcsario nas eleições anteriores. » eleitoral da parochia de Soure de 1883, __ pelo 
Onde se pód'3 acha1· a prova desta aUeg~ção ·~: qual foi feita a clei\~ão do 1 n de Dezembro, p~is 
S. E::s:. evita declarar perante que mesa. foi o seu nome consta, não só d:t. rchção dos elel
prestado esse juramento ; m~s em artigo publi- tores que votaram na. elei~.ão da. casa da. escola, 
eado no Jo;·nal do Comme;·cio de i8 de Feve- como tambem d& relação dos que figuram nio 
reiro já havja affirmado c1ue Raymundo Ntmes • ter votado na eleição simulada da. casa d& <:& ... 
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mara ; portanto, o seu ''oto · é perfeitamente 
valido . 
. Em minha contestação mostrei que o resul
tado achado pela junta apurHadora, para me ne
gm· diploma, foi d~vido à ~puraç~o da duplicata 

1° escrutinio. Será. isto a justa reparaç.ão da 
illl}galido.de e arbitrariedacle Giajuuta, que, do-_ 
minada de paixão pôlitica, não quiz ver a.·· 
impossibilidade de ser apurada aquella dupli
cata, em ~uja authentica se diz ter s~do feita 
fõra do logat" designado, ci.rcumstancia cara
cteristi.ca de il!egalid3.do, á vista do parecer do 
conselho de estado de 17 de Novembro de i88i. 

Desprezada aquella duplicata e approvados os 
.. - ':""o .. ~ 

O" • T • 

da cmnara 

Roconhecendo o Sr. conego Siqueira a im-
110ssibilidade-de sustentn· a v~lidade do a c to da 
junta apuradora, que ordenou o 2° escrutinio, 
sommando voto.s de uma duplicata phantastica 
com exclqsfío da eleição ''erdadeira e legal,pro
cura desenvolvet· e sustentar as proposi~,·ões se-. 
guintes : · · 

i, a. , tle a lei não ).?.rmitte annullar di Jloma 
senão lYJr annullação de votos e nuncn. }JOr ad
dição~ salvo o caso de te-r a ,junta exorbitado, 
deixando de apurar authenticas .; 

uma duplicata illegal ou simulada., conferiu 
diploma. a quem não estava legalmente eleito. 
ou por esse motivo ordenou:o 2° esct·utinio. No 
segundo cuso, a camara ou corrije os erros e 
abusos das mesa~ eleitoraes, que tomar::m votos 

sommar aquelles votos que, embora separados, 
segundo s. l.ei, são julgados -validos e aprovei
tam ao candidato em que recahiram, ou :final
mente póde entende!' que devem ser apuradas 
as cedulas que as mesas eleitoraes dei~aram de 
apurar. ~ 

Que a ca.mara. tei:n competencia para corrigir 
os actos da junta apuradora e das mesas elei
toraes, é cousa que não se põde pôr em duvida, 
Jois não e outra a sua missiio na verifica ão de 
P.oderes, e para esse :fim é que lha são remet
tldas todas as authenticas das eleições e da 
apur_a.ção, ac~mpanhad?-s dos protestos e recla-

.w.\ \:.u z < • 

tivet· ot·d0riado 2° escrntiriio ex vi le[Ji.~·, a ca- A segunda proposi~~ão do meu competidor e 
mara não pódo entrar n:a. apreciação desse acto, paradoxal, e seus termos contrudictorios em 
liem examinar a eleição do 1o cscrtttinio, que si mesmos. Com. effeito, rt.s palavras ex 'l'i legis 
d~we reputar-se como não existin:!o. . suppocm a competerreia que S. Ex. nega. 

A primeira. proposição, n.pezar de parec~r de Como poderá a camara. reconhecer se o acto 
accordo com o final uo art. 20 da lei eleitoral e d::t junta foi ou não correcto, sem tomar conhe-
18() do rcgulamenl:o. não ·póde ser aceita nos cimento do processo eleitoral a que esse acto 
te1·mos em qtle foi est.'\belecida. s~ refere? Corno dizer-se que o 2° escru-

Em principio, a. annallaçi!o elo diploma ~ó t1mo foi ordenado ex 'l'i legis sem ve
pódo provi!.' d:t ~nnullação de votos, porque se- rificar-sc se dcn-se alguma das hypotheses em 

- gun:lo o art. 18. § z., da mesma lei e i 78 do rc- que elle pó de ser ordenado ~ E' claro, pois. 
gnlo.mento citado, o diploma deve ser conferido que o reconhecimento da legalidade do acto 
ao cnndidato que obtiver maio1;ia. absoluta dos da j Lmta apuradora depende do exame que a 
votos dos eleitores, tlue concorrerem á eleição, camara deve proceder, como unieo podet> com
no to escrut:nío, ou a mai01·ia relativa, no 2.... petente para verificação dos pvdercs dos seus 
Hn, porém, dnM cxcr)pçõos, e vem a. ser. uma, membros.. . 
quan o a camara recon ecer que a JUll a, na ou rr · a s1a , • - - . 
a'[)!lt•nção. deixou d_9_Ql1'3_e.t:.'laJ:..o..._ul.tiro.a._p_arte_ruL _comp_etjdor, deixacia ás juntas um arbltrio 

citaao art. -18 da lei e o art. 1ii do 1·egt1la- cujas pel'igosas consequencia.:s estão ·no alcance 
mento. entendidos de accordo com o decreto de de todos. 
17 ele Novembro de 188i, lJn.scado no parecer do Vem a proposito mostrar a diífereuça qu? ha 
conselho de estado da mesma data; a outra. entre segundo esct·utinio e segunda eleição, 
qurmdo n. camara, sommando os votei> tomados diiferença que o n1eu competid11r desconhece ou 
em separado, reconhecer· que o candidato que :finge desconhecer para armar a sua. argume.n
obtevc dillloroa é no entretanto menos votado tação sopbistica. S. Ex; cuidadosamente enta 
do que outro que co1u taes . votos alcançm·a empregar os termos- segundo escrutínio-di
maioria absoluta. No primei-ro caso, a carnara :r.endo : sempre - novct eleiçllo - dessa con- ~ 
corrige•O erro OU a arbitrariedade _dajun ta' que. fusão de, COUS'lS disti netas decorrem SUaS fal ... 
deixa11do de apurar authen.ticas .ou apurando sas conclusões. 
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· Embora o Iegislador empregue sempre as ' ps.rochi:i de · I\Ielgaço, oppondo-se à apuração 
exprcssões:-segunda eleição ou nova eleição,'- dos outros peb.s razões de que vou me cc
quer se trate daquclla que é ot'denada do aceor- cupr..r. 

--do com o § 2u ·do art. 18 cl:t lei eleitoral, quer Com rcla_ção ao voto do eleitor José Bar:bosa de 
Sê l"efira. à que é fúta do coafor'midado com as Lima, OpJ:-õe-sc S. Ex .• porque esse cidadão 

• _.i • ... .. • - • • • ,. .. .. ~ • 

. . - _. \. ' .. .. .. ' 
é incontest::tvcl que ha differenç~1.s importantes de 1·esidencia, na. revisão de Setc·:ubro de 1884, 
e essenciaes entre um e outro caso. Em um a perdera a tlualirlade de eleitor, embora so 
n va 1 i .ão é ordenado. ela ·unttl a uradot•n. achasse seu nome no alistamento 18 :' c ue 
e então se chama vulgarmente :;;egundo escru- devia. servi1· p::t.r;l est::~. elci~ão, não podendo ar
tinio ; no otüro é orden:\da pela l:amara, e gument~w-se com a dissolução da camara, p~tr
então é yerdadeiramente uma nova eleição, 1ia que esta ni'io poC:.endo tirar n.o eleitor o direito 
qual póde haver aind:1 primei;:o e segundo cs~ de votar tambem o não pôde dar~· São palavras 
crntinio. : do m~u - compctidot· as que ahi fic::lm transcri-

0 2o e-5crtltinio õ ordenado sem prévio e::s:ame ptas~ e o simples enunciado ffi3 dispensa de fazer 
do processo eleitoral; a s~gunda eleição é con- citações da lGi e accumular arg·nmentos l)ar& 
sequencis. do .i ulg<tmento da camara. depois mostt\1.1' a extr:wagancia e o absm·do que elhs 
des!Se exame. Naquclla não ha nova organização contem. · 
de mesas, e só o:lem receber vota .ão os dous . O Sr. cotH~g-o Sic ueira confunde a )erd:1 da 
candidatos mais votados no 1" escrLlttmo ; no qu:thdade de eleitor com a privação-do direito 
casJ de nova eleição procede-se :i organização de :votar em cert::l e dcterminad:~ parochb ; 
de n.ovas me~~s~ e pol.em st:w votados todos~~ d·ahi _vem .o _;eu erro, que suppõe a igno_r~nc~a. 

rel~~ão á com1leten.cia d<l. camar:t par<\ conhecer 
r1o processo do 1° escrutínio, depois de fei~o o 
2 ·• não póde ~e r verdadeir!l.. 

T:.llvez entre os actos dessa camura pudossc 
eu achar precedente~, sanccionando ~ opinião 
que sustento; mas as disposi~ües ela lei clcito
~al, entendidas de :1ccordo com a boa razão, 
bast:J.m para resolver todas as duvidas. 

E convem não esr1uecer que a hypothese de 
1e !::e rata om rela .üo à minha elei .:1o se 

acha coroprehendida nas cx<:epções que o Sr. co
nego fez ús :mas duas proposições: isto é~ que a. 
junta, com vi?lação d::~. lei, tendo d~ cscoHtcr 
en ro c uas c e1ço ::; e uma so pa oc,u: , p · -
riu a que era visivel~nente ilieg-al. Esse arbitrio 
tornou illegal o seu acto ordenando 2·' escrn
tinio, pois outro seria o resultado da apuração 
se a lei fosse respeitada; portanto. o 2" cscrn:
tinio nito foi t~tmbcm ordenado C~Jj ·vi l tJ[Jis. 

!\I0strei em minlm contestação qno devem 
ser considerados validos quatro votos quo em 
:se pat·aclo forJ.m tomado;; para mim, um na pa
rochia de 1Hclgaço, porque o eleitor fõr::t. mu
dado para out1·a p arocllÍa n :t actual r1~Visã:o elo 
alista.mento eleitoral; dous na parochia ele 
Bt·cref;. s1:n~o um do eleiLor .José Barbosa rh 
Lim1, ·eliminado do alistàmcnto de 1884 )Or 

mu ança e om1ciho, e o ontro do e eltor .• Jo-
-sino Lydiô rh Siinúa, cujo nome no c.orpo do 

titulo c na lista da cham~da achava-se escripto 
do seguinte modo: Josino Lydio da Silveir:-l., 
havendo perfeita confcrmida1e em rodos os di
zeres relathros d.· id::tde, protlssão. fili:1ção e rc
sidencia; finalmente, na pn.rochin. .de Currn.
linho, um de eleitor em cujo tit tllo frilt:wmn as 
declarações de profissão c rcsidenci:t, pelo ll uc 
os n1cus amigos protcstu.l·am contrn. o aclo da 
mes:t., <1ue não contraprotestou. 

O Sr. conego Siqueira só concede que me 
seja contado o prim0iro d•?stes votos, tomado na 

1883, e a sua climina~ão teve log-n.r na revisão 
de 1884 : orr., em virtude do art ~ 2:1() do re.:;n.
lamento cleitota.l ~'sta revi~:1o era como se não 
existisse p:n·:J. a elei~.ão a qtt~ s':! procedeu àe
pois lb dissolução clr.s camaras ; portanto, a eli
minação qne clella -constava não existia para 
os cfi'eito;; leg.1.es, e o cleitot· tinha·o direito de 
votar, uma vez quo a. prh·ação desse direiLo só 
pocli:t se:· decrf.ltacb por acto def-initi ... ·o e co:n-

1-to do ·1.1j z r si di 1 á r visito. 
Além di~to v.ccre:;ce que a. mesa eleitoral não 

pocJin. tJmar ~ste voto em s-=para.do. l-Ia na lei 
de 9 de Janeiro uma distin.cç:1'o real entre ~·oto 
oma o em sepa.r;v::.o e cec u a apura~ a em sc

pa.t·ado ; do pi.'imeiro trata o § 1.') do :wt. 15 da. 
lei, e da segund::~. ti:'at:t o § 19 do mesmo ar
tigo. 

Só pócb a mes:~ to:u~u· em s ·:pnt·ado o volo 
do eleitor l[UC :.tprcs.::r.t<.tr-.:oe com titu1.) f.dso ou 
pot·Lcnceute a outt·o, c em bdos o:; outt·os (·asn::. 
não pó:le soL' rr~(:nsa.do lli~Ill s-?parado o rolo do 
eloítol' que exhibir o titulo. 

E' clara c terminante a di::.posição c~t:.dn; 
ora. nfio consta da n.ct:t r1uc houvesse 'ltutlrtuer 
reclamação oú. impugN-ação soure o titulo do 
eleitor B::u·boaa de Lima; por·tanto, não podi:• o 
seu yoto sct· to:11ado em separ•acl(J, c c:tl>e :1 cn.
m~tt•n. ~gora repnrar o :-~.rbitri.o d:1. mcs:1. clci
toi'Dl. 

Com. reln.~::to ao Gleitor Zozi.mo Lyd;o da Sii.
Y0.ira, o Sr. concgo a11lrm.3. sob sua pahvm que 
cllc não Gr::~. o proprictario do titulo com que se 
aprest;ntou, ao pas~o '[UO eu mostrei com do· 
eumcnto junto á minb::t. contcstaç:'lo sobn. (i 
sr.l:r c1le o proprio eleitor qualificado a quem per· 
tencia o dito titulo, não havendo outro de nome 
igual ou:::uemcllwnto. Creio que 11inguP.Dl he
sita.rú entro a pala wa; ele S. Ex. o esse doeu- . 
mcmto, niio só porque o Sr. concgo õ p:trte no 
1)leito, como porqae tenho pmvado qne ou por 
engano ou por outt·::L quo.l(Juer r::dto, que não 
procurarei ind3.gar, a. pa1avr~' de S. E::s:. tem eido 
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a.ehada em contraclicção flagrante com os l soberana na transgressão da lei, jú. subtt·ahindo 
ftctos. ·a S. Ex. dous votos t}UC haviam sido toma.-.los 

Finalmente, com l'el::lção ao voto separado na em separado, ji deixando que os eleitores libe
parochia de Gnrralinho, entende o Sr. conego raes votassem sem ex:hibirem titulo. e final.: 
tJUC, no silencio da ac ta sobr·c os motivos desse mente recusando mencionar os protestes dos 

.,., - · ·; os c v seus amigos. ua :t prova e o as es as a nr-
H.sspondo que. no silencio da . nc ta. diante do mações~ Uma simples pr:Jtição do eleitor Possi
protesf:o lavrado pelos meus ...-.mi~g-c~ COt;ltra o donio R0drigues de Manfre~o, pret<mdendo · 

-::> ' 
esta procedeu- arbitr.,.riamente, e conseguinte- ter votação menor o Sr. conego nesta elei9ão 
ruente que o voto é valido. Ainda vem robns- do que na de senador alguns dias antes. 
tecer esta presumpção a cit·cum-;tancia de ter n. A mesa eleitoral da Boa Vista, segundo 
mes:'.. enviado o protesto appenso ã :mthenlica consta na acta de. sua organização. recusou 
rcmettida á junta apuradora, quando devera tei· , adm1ttir como :fiscal do meu competidor· o alei
enviado a esta.·camara, nct fó:·:na do§ 21 do ci- I tor Possidonio Roc1r·igues de Manfr·edo «porque 
tado art. 15 da lei de \) do .hneiro de 1831. 1 (são suas palavras). 0lle j<í na eleição pas
r~~sta fn.Ha da mes~ r!eu occa;;ião a qne o meu I sa. !a havia eons!dcraclo de má fé os membros 
competidor puzc,;:se o obj~~cto do t·eferido prot•Jsto J::1. mesa, attribuindo im<~ginarbmentc factos 
em duvida dizendo c no elle se refere a. iiTe"'u- uo se não d :l n 1 a 
laridades na or·ganizaçiio da mesa e uão a sopa- âcta. « deix::tva-lhe.o direito r1e' com outros elei
r:,ção do voto. Tenho. porém, prova. em con- tOl'CS nomear outro fiscal que o substituisso, o 
tr·ar·io ao que S. Ex:. aifirma, ó a cópia do pro- que não fez.>) 

::; . c. . '. o que ca ·t·nnscrlp o se -·c que a mesa nao 
Oppõc-se tnmbom o Sr. concgo Siquoira à rer.usou fisc<~lização dos seus actos, recusava. 

apur:tçiio das duas cedula.s que as mesas elei- sim assento iJ. .um fiscal atrabili:1.rio o imperti-
"' ) . 

de apnrar, alli porque estavam du:::.s cadulas 
d·mtro de um só involucro, a~ui porque a C1-

àub. era um r.l~b;·!i.o (expressão da aztr\) diffe
·-renLe elas outras cedulas. 

Qu:mto à de Br~;ves comprebenàc-se que ~;õ 
por inadvertencia pfldia o. eleiLot· incluir dous 
votos em um sõ involucro. devendo -;aber, por
que não se presume a. ig·norancia da lei, que 
nestas condições a cedllla. não podia ::>er apu-

. > J 

mara. em tacs casoa tomar c;:;nheciruento ch co
dula e anur~r urfla dcllas. se ambas furem p:tr;l. 
o me~mó canolidato, é de rt~.zã:o que assim rn·o-
ecoa agora.. "u~mco ao ·o J·ao r.a parocn:a o 
Ponte de Pedras nacla posso arii:mt:1r, pr,rqur; 
não foi ainda :~bcrto. mas a commis ... fio ver{~ que 
oslú no caso de ser apurado, pois não é mais du 
tlUC lllll VOtO, cm1J0!"3. ~cjan1 tl'CS as ccclulas. {*) 

Precisa o meu competidor· que soja conside
rad:l nulla a elcir;ão da parochi:L do S. ·se bas
tião, onde tive 26 votos c S. E~ . apenas 7. 

PaJ':t justificar a sua pretcnção, :~llcga S. Ex.. 
iitte a mesa recusou o seu fiscal, e, li vrc de fis
calisação, pratieou fr.mdcs~ constituindo-se 

n Scnd•l e~::\11 1Í il:1.o1o~ o lal ,tol,o;·!i·:J. pcr.1Hc0 :1. l'OllllllÍ>,;:':'n", .. · ~ ' ... . "' .. 
prrJIICII :t ~ , em i uvo!U C!'O:; tli \'CI'.>O~, ~ : .ntc ndo o~ cpig:·a1n· 
JU<~s ~cguinlc~ : 

i." 
"O jniz tlo r.n:un:'t 
~·rio no .'·:~por Xing1't 
para ;;mar cs l:t mc~a 
op!C r~ tlc l:tiJo:u: ele ac:qoú • .• 

2." 
< r f Loh:tlo ,;.rp:rrivt' 
$iLil fJ/'Im •J Yclilo .lo.ão 

'· ·O ~C III <,:a~tal' 11111 ' ' IIIIL!Ill 
>·:li·f;\7.~1!1' 11111 li ;;u I'ÜO, 
tr:t;{au•lo po1· hum dwhci 1 o 
ú Lo.:oca.~lio õ u gcra~:io." 

eleitores -conserva.:lorcs, que não proteshram 
siquer contr:~ aquclb deliberaçã0. 

Da acta do. eleição e aptli.'ação dos votos tam
bem não const~. i'Ccb.m:-..ção ::>u protesto algum, 
e ao contrario so vê que c!l::l. foi assig-nad.:t. pelo 
refet·ido Pcssidonio Rodrigues de Manft·edo e 
outros r.! e i toros consct·vadores, que por esse 
modo affirmat·am "' SLl:l. cxactilíi:o. 

Estudando os meios de se f:1zer reconhecer 

' o o 
esgotando todos os seus recursos, o Sr. coneg-(1 
Si•1 neii·:1 lembl'OU-S·3 de tirai· nnrtidt.> da· cir
cu;nstancia mencion~,,da na :~.ct:1. d~. referida 
parochb para :-.nnull:::.r a clo1ç5o~ e então m::m
dou que o mesmo Possidon!o Rodrigues di) 
1\Lmfredo rcqueress':l uma justiticaç.ão p::l.l'::. 
provar as imaginarias fr~•udes. Infelizmonto 
cs:,:a jnstific~çfio não foi lovad:1 a cfi~.: ito, o •tne 
:;ó agora sei, peb ruz;i.o de entender o 
juiz que não a podiJ. p:·occss:;.r· em tempo de 
ferins. 

Lamento •[UB S. Ex. tiresse enconti•ado 
esse embaraço. po1:-; prefer·ia que se tivesse 
feito a ,justificação. Pos~o mesmo conceder 
que o meu competidor a fez e que as su·Js tes
temunhas. seus eleitor0s. juraram contestes. 
Qne v:1lot· teria tal justificaçü:o enntra nma acta. 
aathenticadn. pelos propri:os jnstificante c tes
t0munha.s ·~ (J bom !lenso repell0 a pro1ra que .. . . . 

t, ..... ' f ' .l • ~ ...... ,.. -

ti1·:i qnc. urna m e:":'· ur:::i.nimo se desYia~sc dns 
pl'esáipções legaes para subtr:ür dous votos, 
unicamPnte deus e em separa.Jo. 

E que direi da r~tzão n.llegad:~. para explicar as 
n.ssig-uaturas elos eleitores conservadores n:il. 
·a~ta'·~ 

Escr:!vcu o Sr. conogo: <( Receimido então o" 
meus amigos que ainda. me tirassem os sete 
votos. hwr~ndo Gm casa, nov;1 acta! concorda
ram em assigna1· a acta. para evitarem a. substi
tuição e just[licaremdopois at1uelbs irrcgula"' 

1 ridades. >:> (T9~ttU\P.s.) 
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E' feliz :1. lembrimça,! Como s:.tbstituiu-se 
uma acta assignada p~r Possidonio ~ O meu 

-~ompetidor, melhor do que ninguem. sn.be pra
ticamente que :'ste obstaculo não é sério. 
. Tal e~pl~caç~o, do proced~mento ~ontradiclo

no de Pot<stdomo e ::;eus ,_untgo~, det:\. 
a.'s allegadas it·audes só es:istiram nos calcuios 
do; meu competiJor, a quem poderiam apro-

mento de fraude; mas, para o eífeito da nulli
dade, a fraude precisa. de ser pro\•áda, e neste 
caso não é mais a r·ecusa de fiscal o fundamento 
da annullação da eléição, é a propria. ft•:~.ude 
pt'o\·ada. Em S . Sebastião de Boa-Vista não 

fisealisa~ão. houve ree--o-sa--d-er---
cert9 :fi-scal, com declaração de ser aceito qual-
quer outro. poL• parte do:S amigos do meu com-

tid . E" a acta ue o diz e deve ser acre-
ditada na ausencia de q11alquer protesto em 
contrario e authent:icada como foi (·.om assigna.
tnra de Possidonio de .Manfredo, :fiscal recusa
do. e de outros eleitores da mesma parcialida:le 
politica. 

A- vista disto, comprehende-se que carece de 
fundamento a pretenção do Sr. co nego Si
queira a que sPjaannullada. e~ta eleição . 

A circumstancia de ter sirlo o Sr. cone!.!'o 
menos ''otado nesta eleição do our. o fôra na de 
senador nessa parochia, não ten:i slcance algum 
contra a verdade do resultado, pois o mesmo se 
deu nas parochias de · Curralinho, Cacàoeira e 
outras, contra <~.s q_uaes nada se allog;;o; além 
disso, S. E:"C. sabe qu~ em Bo~-Vista alguns 
eleitores liberaes lhe deram o voto para sena.
dor, sendo um delles o presidente da mesa 
eh·itoral. o hon.-ado tenente-coronel Jose Ri- Parochia de Chave . ., 
beiro Tavares. seu particular amigo, aper.ar d'3 __ 
adversario político, a quem s_ Ex. retribuiu· Pr:"!tende m:'tis o meu c:1mpetidor que seja 
com :1 injuriosa imput !Çã0 de uma fraude ele i.-. cousider·ada. oulla a eleição da par?c~"'.ia de 

. 
'Mencionarei ainda umn.. prova de desleal

dade do .meu competi ;or nesta 

acha Junto <Í sun. cootesta<,~ão sob n. 14. lavrado 
pelo escl"ivão da cidade de Breves a requ~ri
mento do procurador de Possidonio Roddg'1es 
de Manfredo, no qual se diz que o j _uiz munici
pal declarara não fazer a j 1tstific~~~.ão por elle 
requerida~ pot·que a isso se oppunha o seu chefo 
politic..~. e accentúa S. E:c a circumstancia de 
ter sido esse l)rotesto tomado naquelles termos 
em virtude do desp~cho d.o mesmo juiz. 

• · cet·to ue o 'uiz munici al de Bre\•es 
mandou tomar o protesto sem attender á.s pala
vras fiuaes da insidiosa peti~.ão do procurador 
de Possidonio. porém· no mesmo dia conhe
cen o que ora vic ima e ua a _., man 
immediat~•mente lavr:.tr nos mesmos autos uma 
declaração contr:~.r-ia. áquella parte do protesto, 
que assin1 ficon. sem e!feito. (Doc. D. 8.) 

Esse àocumento o Sr. coneg-o não . pode 
occultar aos olhos cle;,:ta. illustro commissão, 
porqu~ foi e:;cripto no verso do. petição que 
S. Ex. juntou . como documento sob. ~. 15, 
mas não faz roferenci.a n.lgn:11n. a elle, nem o 
publicou com a sua. contest:tçlio 110 folheto que 
tem di::trihuido. 

Esse procedimento ca:·acte risa bem o meu 
competidor, e p0r elle póde ::;er aquilatado o 
ya]or morn.l da def•sa do seu diploma.. 

Devo dizer por fim que não encontro na 
lei eleitoral disposição alguma, em face da 
qual se pos;;;a considerar motivo de nullidade a 
recusa · e -um 1sca. por par e ( a mr~sa . e e1 o
ral. A l ei de 0 ne .laneiro no § 12 do n.l'"L. 15 
diz que não será. valida. qualquer cleiç:Io feita 
per:mte mesa qne não for organizada pela fôr
:wa. estabelecida nos paragra phos anteriores, c 
sômente no § 1li do mesmo az·tigo declara qu~ ó 
permi ttido aós candidatos apresentarem -fiscaes 
dos trabalhos da mesa ; é, portanto. evidente 
qu~ a apre~entação de -fiscaes não é formali
dade essencial~ nem a. sua. aceitação ou recusa 
póde ser. motivo de nullidade dos trabalhos da 
mcsi. 'I;:' certo quQ. t'- recusa de fiscalisação po1· 
parte_de uma mesa faz suspeitar um pensa-

, _______ _ 

u : v I, (:) ' 

dever r:mtender que renuncia o cargo o juiz 
de paz qur~ aceit.:tr nomeação ou promoção na 
gn:u·da nacional. Ora.. ::-endo Pedr·o Francisco 
C·1elbo o :3'' jniz de pa.:r. da parochia de Chaves. 
como se vê da. authentica d:\ formacfio da mesa 
eleitoral e a.~ cet•tidão que o meu· competidor" 
j11ntou sob n. 2i, cn.biu-the entrar no exerci cio 
da judicatura no cot•r,:.nte · anno. e portanto 6 
cl:u·o. i vista d:~. doutrina. do:0: citados lWisos. 
que lho era lícito accit::tr o posto da guarda 
nacion:ll srym que isto impoz·tasse na renuncia 
do seu cn.rgo. 

2.~ Que o cidadão Felippe Nery dos S11.ntos, 
que foi convocado e serviu na mesa eleitoral 
como 1° immediato! é o 4° dessa tnrma, o pre
teriu o 2o e :3o, qu0 se achavam presentes. 

ara proYa c a a egaçao~ JUn a o meu com
pr.tidor uma certiclão da. qual se vc que todos os 
immcdiato~ aos juizes de paz d::~quella parochia 
fors.m eleitos co:u igual numero de votos, e 
011trn. cio a.listam~nto dos mesmos immecliatos 
par;1 mostrar que Folippe Ncry dos Santos é o 
ma1s mo,.o r]a turma. 

Questão igusl fe:t S. Ex. com relaçfio it P,a
rochia do Sourc, e aqui como alli o meu com
. pe_tidol" não tom razão. Felippe Nery dos Santos 
terú feito pa.1·te das mesas eleitora~s anteriores 
á desta eleição, e sempre foi convocado como 
. primeiro. immediato, conforme se vê da acta da 
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eleição de senador, que teve logar a 26 ele No
"''embl'O passa.ào, documento que agora of:fe
reço sob n. 9, e nem nessa occasião nem na 
eleição de deputados houve .redamação alguma 
a tal respeito, porque a ordem seguida na con
voca ão é a ue foi estabelecida •)ela mesa elei-
toral na - lista quo organizou. Se essa !ieta não 
attendeu ás idade:; dos eleito;; com igual nu· 
mero de votos, deviam os inte1·essados reclamar 

\;; ' 
foi aceito e sanccionado pelo assentimento de 
todos os eleitores de ambas as parcialidades 
políticas. 

3. :1. Que foram apuradas nessa eleição 1:31 
cedulas, obtenclo eu Si votos e o meu com
pet~dot': 44, ao passo que votaram apenas 130 
eleitores. - -

E' falsa, inteiramente falsa esta nllegação. 
Da authentica como da ce1•tidão q?e ten?o em 

numero igual ao das cedulas apuradas. 
Não posso furt::u·-me á admiração diante de 

mais csLe cc uivoco do meu com etidor acos-
tumado a .fazer e folhear actas eleitoraes. 

Tantos enganos em questões de facto attes
tam que S. Ex. não tem :noti.vos sEit-ios, .razões 

, 
minha contestação. 

CONCLUSÕES 

Do exposto resultam ss conclusões :seguintes: 

1. a Que é simulada ·e núlla de pleno direito 
a duplicata que se diz teL' sido feita na parochia 
de Soure, na casa d:~. camara municipal, sob a 
presi.dencia ~o 2o juiz de paz Manoel Cordeiro . . . , z.a. Que é legal a eleição da mesma parocb.ia 
feitu. na cnsa da escola, perante mes:~ presi
dida or Luiz Francisco de Souz:\ Gon .alves 
como 4° juiz de paz. 

3. :~. Que foi arbitraria a apuração feita pela 
junta, despresando os votos desta eleição c 
)':Ommando os daquella. visivelmente illegal, 
desde que a propril1- authentica declara ter sido 
feita. fàra do logar designn.do pelo governo. 

4.a Que feita a apurac;ão geral, sem Oi> votos 
da duplicata simulada reconhece-se ter eu ob
tido 4;-)4 votos, inclusive quatro em separado e 
o meu compctidOL' 3\JO, inclusive um em sepa
rado, tendo, portanto, :32 votos de m:1.10rig. :tbso
luta, não se podendo computar para. o calculo a 
eleição simulada de Soure. 

5.:~. Que os votos tomados em separado nas 
mesas eleitora es de Breves, Melgaço e C urra
linho são validos em face da lei, e como taes 

mm::~.d s 
" . 

Ociras,_ como reconhece o meu competidor, por 
manifesta irregularidad.:! na organização da. 
mesa.. 

i.:~. Q•1e são válidas todas as outras eV:>ições 
do districto. não pt•ocedendo as allegaçü~s con
tra as de S. Sebastião de Boa-Vista e Chaves. 

8.:~. Que, sommados os votos tomados em se
parado e descontados os da eleição nulla de 
Oeiras, cinco }_{ara miru e sete para nieu compe
tidor, ficarei com 429 votos contr:l. :383, isto é, 
com 23 votos de maioria absoluta. 

9.a. Que, sendo incontestavel a éompetencia 
da camara. para conhecer da. legalidade e ver
dades das eleições do 1 o escrotinio e corrigiL" a 
apuração feita pebl. junta arbitrat'iamente, e 
estando verificado que o resultado geral da vota
cão,em todas as h )Otheses,me dá. maioria abso-
luta; devo ser recon .... ecl o como eputa o eleito 
en.. 1° escrutínio, desprezando-se .como não 
~ubsistente o 2-) determinado pelo arbítrio da 

• 
A ;\IOILALIDADE DO 2o ESCP.UTINIO 

Provado, comodeix.ei a toda; evidencia, que 
fui eleito em 1° escrutínio, não tenho necessi
dade de e:caminar o proce';so eleitoral do 2o, 
em que o Sr. conego Siqueit·a obteve o seu 
-diploma. 1\1~1 s não é sem intet·esse para o j ul
gamento dest~ questão l_)atentear a moralidade 
com que foi feito este 2• escrutínio. 

't•. con.~go 1queu·a nao eve compe 1 or 
neste pleito, porque, con,.iderando-me eleito, 
pedi pel:L imprensa aos meus amigos que guar-

- r.-. 
obstante, S. Ex., para figurar um::~. votação que 
se approx.imasse da que eu obtiver~,, lançou 
:não da ft·aude. 

Não me é possível verificar a. cxactidão do 
resultado de todas as parochias, porque não 
tive fiscal em nenhuma. ; mas n:~. uarochia de 
Chaves o escandalo as~umiu taes- propot•ções 
que tornou-se publico e notorio. O St·. conego 
Siqueira, assistindo pessoalmente a essa eleição, 
mandou figurar um~~ vota..;:ão que não obteve, 
dando como presente3 eleitores que não comp:l~ 
receram. 

Foi uma eleição feita a bic.:o de penna, como 
se ve < as ec araçoes e a guns e e1 ores, 
cujos nomes :figuram na lista dos que votaram, 
e que, no _entretanto, não e:::tiveram presentes. 

., ·. . .- . 
a medida d:t a~dacia do meu competidot· e torna 
irri<:Mia e :fingida a indignação com que 
S. Ex.. defende o seu ít·auduiento diploma. 

Cabe a esta illustt·e commissão pedir que 
não fiquem impunes os autores das eleições 
simuladas de Soure no 1° cscrutin i.o e de Cha-
ve;;; no 2 1

• . 

Só a effectividadc d~ penalidade legal pàdo 
impedir a rcproducção de taes escanda.los. fal
seatl.ores do voto popular e desmoralisadorea 
das instituições politica.s. 

DE::\IETD.IO BEZERRA DA ROCHA 1\IORAES • 

Côrte, 10 de Abril de 1885. 

Doc. n. 7.-Protesto.-Os abaixo assigna
dos eleitores libcraes d~ arochia de S. João 

, rralinho, districto unico, pro-
testam pelo proc.:edimento irregular da mesa 
eleitoral por ter tomado em separado o voto do 
eleitor M:moel José de Castro, alistado na revi
são d e 18S2, pel::l. razão, segundo disse o juiz 

·e deliberou por si proprio, sem consultar á 
mesa, de que o mesmo eleitor não tem no titulo 
os qualificativo~ fili<1 ç&:o e profissão~ entretanto 
que mandou o eleitor Antonio Bolieiro Corrêa, 
alistado na mesma revisão, votar· quando estava. 
elle com :cseu titulo emigua0s circumsta.ncias, 
por ser este de seu credo politico, A<loimado mai.& 
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que rechmado o dil"eito do primeiro, pelo fis
cl: da mesa o St·. majot· L~opoldo Emiliano 
Pe:·eir:L Lima, o juiz declarou não haver justiça 
a fazer. c sim uma represalia a: -s:lLisfazer. A' 
vista dii'to, os abaixo assign:l~?s vem apr~-

, A 

~ . 
appcnso ã acta, que deve ser rcmettida ri. mes[l. 
apuradora eor11o rccommenda a lei. Vilb. do 
S. João Ba 1tista de Curralinho 1° de Dezembro 
do 1SS4.-Lcopoldo EmiliaHo Peí·eiJ"a Limn.. 
-Jor7o do P,·ado Lopes Pc;·ctNt.-Camillo 
Ldlc::; d~ Jl.l(aia.-J!iguet N;coialt ela Silvct. 
.loc'io 111i!fltcl Fc;·•·circ:!.-·P1·tulerl.cio 1-lH,qt~$tO 
da Silva Tenorio.-3/anocl _lfa'i'i(l. Fu;·tcula. 
-F;·cdcdco C. J.lf co·tins })1:as .-Leo;,el .An
toílio Jiartins.-JianntJl "'Viei,·u Bo,·r;cs.
.lulZo 'lieiu~ Bm·qr:s.-Jionoel Josérle Ct!stro. 
Balth(f.:fai· Sa;1clws de Britto.-Raynumdo 
Rodrigues ele Freitc~s.-:illt'onio s,~achcs de 

,·dtu. 
Doe. n. 8. -Certifico que, tendo sido dtama

do pelo juiz municipãl :i c;~sa d_e s_ua r~sid0:ncia 
·- . 

ç:to requerida por Possidonio Rodrigues· de J\hn-
fredo, o que f(·ito por mim foi-me mais orde
nado c ue hnasse íl. sen-uinte decbra .ilo: cue 
tendo-lhe sido apresentado, hoje, às 11 ho1·as 
d:1 manhã, po1· Ludgero de Almcüla Salga;:ar, 
CO!llO procurador de Possidonio Rodr-ig::cs de 
;,ranft·edo um:-. replicu . de pe i.ição n. fls. l:ri, 
clle juiz, inef1ectidamente. sem tel' lido c:m
telos:::.men te, despad10u ..,.a a c to continuo :i sua. 
::~presentação. sem attcn-der a p:1rto final d'l 
replica na qual se lhe n.ttribui:.l. a decl:n·a~.ão 
àe um facto que não se tinh:1. dado, per isso, 
'i ue c .. stava tomado o referido t~rmo de lJl.'O-

tGsto a ils. 1-:i, reconsicleravn. o seu. d•,spacho, 
julgando s:~m cmüto o protesto na p:u·te c1uc se 
refero a essa declarac;.ão .-E par:t const:'..r . ' - . . 

• - 0 L llo.. 

clle o por mica, e•crivão que escrevi.-Bt·cves, 
1:3 de Janeiro de 18:35. -.Jocio .i Hto;Lio rlo:,: 
S({nto.-. . - Sasis ;w;1do R. Louatv drJ,.. Jii-
·;·a ;tela. 

a<::sento.commigo \Venceslau Augusto de Souza, 
escrivão d:~. snbdeleg.1.cia, que sir-vo no juizo de 
pn, t1ue tomei Jog:1r ,·, esquerda. E logo o refe
rido presidente uccla.l'OU que se achava instal
lau:.J. n. me3a c_lejtoL·o.l~ que tem de funccionar 

occaswo o eleito1· Manoel Leopoldi no Pereira 
Leitão Oacell:l. entregou á. mesa uma petição 
assin-nada elo candidato, conogo Manoel Jose; 
de Siqueira I\ ündes, apresentan o o nome o 
eleitor Juvencio Antonio .L>ias p:~.ra. :fiscal á sna 
candidatura, os eleitóre.:;, Cosme Antonio dos 
Santos, M:~.ri:mno José Men !es e Eug-enio Fran
cisco da Costa, apresent:1ram pm· escripto o 
nome do cidadão Leonel David cb Oliveira; os 
eleitores Raphael Archanjo Dantas. João Ro~ 
dri!!ues de Belém e :Manoel Pio àe Souza c 
Sil~a, o no:ile do cidadão Izidoro Francisco No
gueir~1! ta.mbem por escri.pto.e os elcitol'CS Luiz 
:\:Gtomo üe met a '-'O re. eonarcw c a 1 va 
Rosa. e Mano··l do Cat·mo F<ll'o. o nome do ci
(bdão Eugcn~o Ft·~n_cisco da CÓ~ta, o -r:i~eiro, . -
G:l:lj:lri. o segundo, p~ua fisc:J :'. eleiç:Lo <lo 
candidato Dr. Jo:1qmm José de A=",;;is,e o tei"ceiro, 
Jara fiscal :i elci ão <lo caudide~to conselheiro 
Tito Frauco de Almeicht. A mes:\ indeferiu a 
peti~ão dos ultimo:; eleitores por se dar ::t hypo~ 
the.sc prc\•!sta na seg-und:1. pa1•tc d-:> § iô,:1rt. 1:), 
do de;;rcto n. :3029 tl•} 0 de Janr;iro ele 1881, 
pr<3f.n·indo os fiscaes J nYcncio Antonio Dias, 
L~onel Da,•1d de Olivciru e lzidot·o Francisco 
Nogueira.. E nad:1 mai::; tendo occorrido. la.Vl'ei 
a presente acta ~ convidando o juiz de paz, pre
sillonte. e os dcmai.s u1csar!os a comparecerem 
amanh:1 eh'> ~) horas da manhã nest:t mesma 
sala.. Eu, \Y ence~la u Aagusto e ~ouza, es
crivão da snbd·~lega.cia, e~crcvi esla.~ que vai 
~•"si g-nada. pelo.;; mcsat·ios e íl.;;caes si q uizerem. . .. ,, .. 

• ~ • .L ' ' .,1 

p·1z.-Thcoclorico da G::tmn. c A.lm···ida.-Pedro 
f'ranc t:"CO Co·:lho.-Fclippe :\"cry elos S3ntos.
T..,.3opoldino J,)aquim de Aln1eida.-Leonel D:wid 
d~ Olivdt":l., fi.;;cal. E n:_\(la mais continha na. 

. , ditn.a.cta; cu. L2opoldino .Jt-,:J.quim ele i'ümeida, 
Doc. n~. 9.-Em cumprnncnto tt~ l~.~~pacho s ecretario. e.-;crovi c ~ul.>screvi .~ está Nmforme. 

supra, certtfico qne •. d3:s a~tn.s ~a. _clctç:t~ ~l qu~ ~ As:>ig-nados.-.Jet·onvmo Antonio Vallndares, 
se proccd~u na P1'0\'tnO::UL t.O ~:1r:1. no::; _(j cltas I 11residentc. -Lcopol~-lino .Toaqt!Ün de Alm~iàu. 
do. mcz tte Nov•)mbro de 1884, pa.ra o pt·een- I -TheodOl"i~o :aG:tma c Almeid:t.-Pedro Fran
~h~lilcn:o. ~a. V:l~!l. de un~. s~na_d~r:. c~~~ta a.gue eisco Coelho.-Felippe :\ery 1los S:mtos. Cun· 
a b:.l.'S:O ol a,1sCrC'> o. ll ne e do t..--o. =>C;:, mnte . ferid:.. c COUCOl't:vla. por lll:m, secretario , Leo-

({Côpia. -A c ta da instai!: ção cl:"l. mesa ele i- poltlino .To:trtnim. de Almeicl:l. comm i g-o tabelliito 
torú da parochia. de Ch~w~s, comarc:.t. de l\h- i\hnod Pio de Souza o Silva. E eu , João 
raju. p:ua el(~içã:o de um :;·~n::t.llor pela provin- Ca.l"lo=; de Olivei:·::~., 2) otlicial da secretaria do 
cio. do P:wã. Aos 25 dias do mez de Novembro sanado. a. 0.:-;crevi . 
dn nnno do nascimento de Nosso Senhcn· Jesus Secrelariu. do S::nac1o em 2i do de 
_ 1nsto. _ <e · l 1::i , reuni os pe as oras (a 
manhã -da sa la das sessÕ,'S d.t Cnmat·a. 'Muni
cipal. de.-ignn.da pela presidencia da pro·únc:iâ, 
pnra nella ter lo~·n.r a cleiç:Io de um sen~dot· 
peh provinciá elo Ps.rá; o;; Srs.: .Teronymo An
tonio Valladare-<> . Thcodorico da Gama e Al
meida e Peclt-o ·FrA-ncisco Co~lho, ·1", 2o c 3o 
juizes do paz. todos jura.mcmtados, e os S:·s.: 
Fe:lipp t~ N'1'ry dos Santos 0 Leopoldino .Joaqnim 
d~ .'\lm<>i in.. '1 ''. o :?o immodiato;; do;:; tnesmo"' 
j 11izes d~ paz dcst:1 p:~rüchLJ.; o '1 '-' .hiz de ]'az. 
toman.lo a presid,~ncia, con \'idou os derrn is 
membros da me:;a, m-3ncion:1c1os, a. tornarem 

· .._ o.- o 1cta 
JI el!o Ba;·;·e:.o . 

Doc . n. '10-.Ao co;·po P.lei!OJ·al do 4'1 distl·í
c~o .-Na eleição que tevelog:ll' em 1° do cor
rente p:-.ra. dcplltado á As~crnblea. Grral, na 
4° districto, obti\·e 4:34 votos contrs. 31JO que 
~'. ll·n.nçou. o Sr. con~?go S.ir1ucir:l. 

Foi nma sole:nne pro•·a. da rle -licnçi!o e leal
,; ~1. ·le (!os mous amif;:"os c corrcli::dnarios, fieis 
:i. c:1usa d·J partid :"J •. sob cuju. b:1nd.:~it·a ~qt·osen
td a minha. candid::.tm·a :10 co;·po cle1torai. 

Foi urna assignnbda victori:i contra o mais 
forte competidor que e_n podi~ ter nesse pl1: ito o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1508- PÃjgina 1 de 11 

Sesstio em 2::1 de· Abeil de 1885 5G:3 

Forte por SP.r _e_He o chefe absoluto, inclemente ,. T·•nho confiança que na camara temperaria., 
e de,;abrido do partido conservadot· n~sta pro-l não sómente me s~rão contados os voto.;.; tomadoõ 

' vincia; chefe que conduz :~ sua gente por i em separado. e isso basta para que eu tenha 
acenos com a v:rga fen·ea ; fortr! por S0t' elle · maioria absoluta, mas ainda que seja de\'ida
o presidente da assembléa. provincial, o par- I ml3nte :'l.pt·eciada. a fraudulenta. duplir;ata, a que 
ti,Jor das rendas publicas, o distr-ibuidox· ue se agar.rott o Sr. c:me:;o Siqueira, para sal v~:-
su v :- J • ~ p n i I u 'J: ::s.i!]w no n:tu ragw o-: is r11~.o. 
cmp1·ezas, a todos os empreiteil'os ü arrt~matan- .-1-gt·adccendo aos meus <t.migr;s e ccrreligio-
tes, que vivem c enricam nesta. província á na:·ios o triumpho da rainha canditura, peço-lhes 

• I ' f·.· .. 

a pat· do estutlo cspccialissimo qun tem feto do) ! ciualquer modo para o 2~> cscrutinio a que se 
de todos os expediente;:; fraudulentos, possiv~is I vai pi·ocede1·. -
para iliudir a bi e!eiioral e falsear o pro:1nn- Deixemos o campo livre ~o forgicador ep 
ciamento das umas, tem clle uma excepcional I eleições. 
coragem, incomparuvel ousad:a, pat·a affrontar Belóm, 2G de Dezembro de 1.884.- Dz~.IZTRIO 

· a opinião publica que assiste assombt·ada. u.os 1 BEZERl~A. 
seu-- ll1<l.l1CJ.OS indecentes. D 11 ~ d r. ' ') d J oc. n. · .-Lazen autvramcnto. ·1:... e a-

Venci es~e audaz 0 fortr~ competidor com um:~ neiro de 1885.-Illm. St·. Valentim Antonio de 
ID:lÍOl'l:1 de 44 VOtO:':, ~em mG arr.~d.:>r um mo- 1 Souza.-J .. ruigo eSr.-l~:)g'O- :1e o ob3e1_uio de 
mentodo •?streito terreno da lc<>-a.lidadc "ant•!s ; · · .. 
f:tzendo capricho em pleitear co:n toda lealda
de, par:l. qu0 fi:~asse bem pa.tente o sea despre~
tigio per,tnte o corpo eldt~ral do 4' _distl'icto. 

· r. Leonel a.vt de hveira.- Respondo" :1 ncg;.ua. • 
Nesse proposito mandou fazer na parochia de sua presente cart<:<,dizendo-lhe que no dia 10 do 

Soure uma duplicata cla.n lestina, vergonhosa. corrente, eu estiv;~ nesta fttzend&, Lin·arncnto, 
o impo~sivel. e impoz aos seus amigos, membt·os nesta. ilha Caviana., por· to:lo o dia. snm que me 
da junta apuradot·a, n. apur<Jção dcll:::., com ex- retirass~, ante~ desse di.1_, eu_jú c~ esta~a, _on~e 
clu:>ão da eleição verdadeira. f;!ila no di:, e logar trab~lho pelo meu offic10, 1sto Jurat'Cl Sl fo:· 
designados, com todà a pubticida,l"l e com todas prol~~so · _. ". 
as solemnidades gar:::.nHdoras da cxnrcssão das I Podo fazer o uso que lne conner desta res
umas. J.: posta. Livramento, 12 de Janeiro de 1895.-

Com &ntccednncir. denunciei ela im rimsa Sou de V· S. atn1g"O muito obrigo.d.o .-Yc-
essa. fra!lde e compa.rec! perante a junta. a pu- e;l mt.: n omo e • Olt.::a. 
radora, munidl} de documentes de todo valor, 
para mostrar a impossibilid ·de de ser ella. sane- lllrn. Sr. Joa.q uim ele Mendonça Palheta.-

. , .. :s • · • • , 0 •• • " J i · m•' r os n r tU 

composta em sua maioria de hom••ns incensei-~ s~gt:i:nonto desta. o s3guinto :-Si V. S. esteve 
entes da responsabili.Jade de su;o.s funcçües. sub- nest:1. villa no din. 10 do corrente. e si Yotou I:.n. 
mett'~n-sc inteiramente :is or.lens do Sr. conego eleição que nr)sse m ·smo dia te\'c loga:-. As
Siqueira. I sim mais si V. S. ~a1Y) ter estado aqui nesse 

Apenas dous votos se pronun~'i:~ram contra 
1 

mesn.o dia. o Sr. Francellino Palheb.. V. S. 
elle, e uru, de\'O mGncional-o, foi o do presi- . me permitti.rá. que faça. de sua resposta o uso 
dente da junta o Sr. Dr. Lic.inio. juiz de di- 1 que mP-convier. E s·~rei agradecido~ V. S. 
:i.'eitoda comarea de Breves, que in1ttilmente se Permitta que me subsct·eva de \:-. S. amigo 
esfot•ço:u ou apparentou esfot·çar-sc por conduzir muito respeita dor.- Lao;1el Da1:icl de OZ:.
aquelles pobres energ-umenos ao comprimento v:Ji;·a. 

do dever· Illm. S.r .- Tenho a honrada respm~dor :l. 
Apurada aquella duplicata criminosa, em que V. S. que não est1ve na villa no dia i O do co~-

o Sr. co nego Siqueira não pôde &rr:mjar mais rente, e que por isso deixei de votar na eleição 
do que 1.3 votos, e e::s::cluida. a eleição legal em a que se prJcedeu no referido dia. 
que eu tive 31 votos e elle apenas tres, o resul- Quanto ao Sr. Franccllino Palheta: ig-no:.-o 
ta.do geral da. apura~ão foi ficar eLt com403 i esteve na villa e si votou. 
voto~, 1n.c usiVe quatro em sopar·a o,e o e com Y. S. poder:i fazer o uso que lhe conYiel" 
400 votos, inclusive um em separado. desta minha resposta.- De V. S. amigo muito 

A junta entendeu que os votos em separa- res,,eitador. Ceriatena., 12 de .Taneiro, de 1885. 
do r.ão deviam ser contados para. conferit• di- -Joaquim de jj{ e;?donça Palheta. 
ploma, ao passo que os eomputou, como manda 
a lei, par<l o calculn da maioria ab~oluta, e, 
achando que a votação est<1Va empatada, resol- ACTA DO DIA. 23 DE ABRIL DE. i885 
veu que os ca.ndiJatos fossem a 2) escrutinio. 1 .,..., d . l S ; Jf . ..:; B · .~;·esi cncw c o r. ~ · oi·e~ta u.c alTO$ 

Não me submetto á de ~-isão da. junb. ; ·não ] - · 
pleitearei o 2o esct·utinio, porque rue considero 1 A's i1 horas do. manhã, feit~ n. chamada, 
legitima e in:conte::tavelmente eleito. l ach.am-se presentes os Srs.: More1ra de Barros, 

V. II.-75 
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Costa Rodrigues, Siuimbu Jnniol', Mascn.re
n:hãs, Juvencio -~\.lve~, Soares, Bernardo de 
Men.lonça Soo1·inho, Leitão da. Cunha. Joã .l Pe
nido, Car1os Peixoto, Andrade Figueira, Alves-
de Araojo, Bezerra Cavalcanti, Silva Mafra~ 

ose · atlt\nno, :.ama, '"quitu avares, .:. ar s 
Guia, Campos SallE's, Prudente de Mora0s, Joa
<luim Pedro, Silva .Maia, Miguel Castro. Barros 

, 7 

Compar~~cem, depois da chamada, os Srs.: 
.Afionso Penna, Sigisroundo, Lourenço de Albu
querque, Carlos Affonso, F1·ancisco Sodré, 
Franldin Doria, Maciel~ Antonio Car·los, Leo
poldo Cunha, França Carvalho , ?\Iontandon, 
Psdua Fleury, Ribeiro de Meneze;;, Valdetaro, 
José Po:npeu , Salgado , Schutd , Augusto 
Fleury. ülympio de Campos, Diogo deVas-
con?ellos, . An~onio de ~iqueira , Henriq~;s. 

Faltam, com causa participada, os Srs.: Al
fredo Cha•es, Affonso CeLso Junior, Bento 

s Felici dos Santo 

Faltam, sem causa participada, os Srs. : 
Alvaro Botelho, Araujo Góes Junior, Araujo 
Pinho, Almeila Olive:ra, Alvaro Caminha, An
tonio Prado, Antonio Pinto, Accioli Franco, 
Barão do Ana.dia, Bezerra de :Menezes, Barão 
d:l Leopoldina, Bulhões, Bezamat, Camargo, 
Cruz, Castrioto, Castcllo Branco, Diana, 
Delfino Cintra, Dantas Góes, Duarte de Aze
Yedo, Eufrazio Correa, F •. Belizario, Ferreira 

' Gaspar Drumn1ond, lldefonso de Al'aujo, Itaqui, 
~oão Dantas Filho, Leandro Maciel, Ma.c
Do,vell J\fartim Francisco Prisco Paraíso 
Rodri~ues Alves; odrigo Silv>a, Ribeiro da 
Luz, Satyro Dias e Ulysses Vianna. 

Ao meio dia o Sr. presidente declarou não 
ha.ver sessão. 

O Sn. 2o SECRET.~RIO, ~erdndo de 1°, decla
rou não haver cx2ediente. 

E' presente a mesa, lido o vai a imprimir o 
seguinte 

PARECER 

N. 117-1885 

P;·ovincia ele .. :.llinas (8 ' clistl·ic!l)) 

A 3a. commissão de inq uerito, depois do mi-
nuc1oso exame ~ts au en 1cas e to as as r el
çües do 8•> distr1cto de 1\Iinas Geraes, e b 
considerando a contestação documenta.~!a do 
Dr. José Cesario de Faria Alvim, ao diploma do 
Dr. Carlos Vaz de Mello, e a impugnaç.1o, tam
bem documentada deste,. ha.vend.o dado a maior 
largueza aos depates e facilitado todos os meios 

- de exclarecimento para ser tão justa quanto 
possivel em suas apreciações, vem dar seu pa
rect:r. 

Atacou o Dr. Cesario Alvim ·o 2D cscruttDio 
dessa o::leição, ao qual, aliás, não concorreu, 
por ter sido o 3o votado. 

a.) Uma carta do mesario Joiio Julio Bicudo 
de Alvarenga, 3' juiz de paz, na qual diz que 
tres eleitores, cujos. nomes cita., que :figura-se 
como tendo votado, elle não os viu na povoação 
no dia da eleição. 

bj O exame ju-licial da authentica, pela qual 
foi feita a apuração, do qüal consta terem o~ 
peritos declarado falsa a a,.signa;tura do mesmo 
mesario, comparando-a com ontra que lhes foi 

resea.te. 
c) O depoimento de uma testemunha em jus

tificação, que proJuúu~--- ~ qual assevera ter em 
seu pod:r, ha mais de tres a;nnos, o titulo de 

e , q 0 ura m v a . aq 
eleição, assim como que ouviu dize!.' que não 
concorl.'er,m á ella todos os eleitores constan-

d) A occultação dos eleitores, conforme a. fé 
do official de justiça, que mandara citar para 
deporem na dita justifica;ção. 

e) A não ex.hibição do livro das actas, para 
se proceder nelle á exame judicial, como ra-
quereu. _ .. · . 

f) As perseguições feitas ao referido mesario 
para o obrigarem a retratações. 

g) Finalmente. o desapparecimento dos livros 
d . · o-na 1 i t r a -

peito dos máiores esforços para serem presen
tes ã commissão. 

A commissão entende que taes provas não 
as am para cons1 erar rau u en ::1. a re er1 a 

eleição e assim opinat· por sua annulbção, por
quanto: 

i. o .O facto de não ter o mesari<l Alvarenga 
vistc :·esses tres 0leitores no dia da eleição, não 
ó razão para considerai-os ausentes~ quando sua. 
pre[!ença está comprovada pela. neta assignada, 
sem prota~to, pelo mesmo Ah·a.rcnga, como so 
vc das authenticas. 

2·. '·' Não se póde tambem concluir da falsifica
çi!o du. assignatura do mesario Alvarenga na 
authentica, dando-se-a como pro\•ada, que o 
m"smo se tenha dado quanto a do livro das 
actas e não ha duvida que elle proprio assignou 
essa acta, poL·que si não o tivesse feito o decla
raria. 

3.0 Taml~em n:1o faz prova o depoimento de 
uma so estemun a max1me, q1Jan o e 1numga 

· omo não foi con-
testalo pelo Dr. Alvim. . · 

4 . Q O destl pparecimento dos livros das~ a c tas e 
das assignatur<tS dos eleitores seria presumpção 
vehementissima da fraudo si pudesse-se attri
buil-o aos ,.migos do Dr: Vaz. mas tanto se lhes 
póde attribuir como aos do Dr. Cesario Alvim, 
a quem é dedicadissimo o ex.-presidentc da ca.
mara, João Lopes de ·Faria Reis, assim como 
daquelle é o s ecretario da mesa, Castro Leite. 

5. 0 Para corroborar o que consta das authen
ticas, offereceu o Dr. Vaz de Mello. uma declara-
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ção de47 eleitores, com as :firmas reconhecidas, 
em que asseveram ter compat·ecido-ú eleição, 
bem como o mesario Alvarenga e hfl.verem des
tbs votado 40 no mesmo Dr. Vaz de Mello. Tam

DOCUliE~TOS QUE ACOliPANHAl\I O PARECER 
N. :117- 1885 RELATIVO,~ ELEIÇÃO DO Se DJS

TRJCTO DA. PROVI~CIA DE ll!NAS GERAES 

bem apre;:;entou uma declaração da mes;~, com Exms. Srs. membros da 3a. commissão. -
exl!e ão do mesario Alvareno-a, de ·ue ellc foi No proposito ele apreciar e discutir, exclu-
quem fez a c amada e ass1gnou a acta, sem fa- SlVamente, as occurrenctas e eltora~s a -paro· 
zer reclamação alguma. e o oclital em original I chia de S. :\Iigud e Allllas de Arrepiados, 
contendo o resultado da elei\.ão. . município da Viçosa. do 8° districto eleitoral, 

Esllt declaração foi de, pois r cetifieacla em jub.o oeeurrcneir.o;: que o 1·eelamante eon.<idera grr. 
e sob jur.9.mento. · vissimas, pela f1,~ição fr:tuclulenta de que, por 

6.o Tambem foi prest>.nte á commissõo uma ,em(iiun.nto, as ve revestidas, 11ão estenderá o 
justificação, fGita com audienciu. dos mesarios, reclamante as sua;:: cogitações d') candid·•to pre
na fJUal depuzeram diversas testernunhas, que judicado a qu:l.lqMr irregularidades (1ue se 
eífectivam~nte compareceram 48 elP-itore::;, ten- ten bam dado em. eleiçõ(1s de outra :'i parochias 
do tido o Dr. Vaz de Mello 46 votes, o Dr. Lu- ! e q uc lhe possam, porventura, ap1·oveitar 
cianno 1 voto, havendo uma ccdula em branco, j A illustt•ada commis,ão observ~u·á, si o en
e que is,-o mesmo consta da ac:ta, que l'oi ns-1 tender em sua sabedoria, m:lior ou menor se
signada. pelo m.:·sario Alvarenga, que não fez , vcrida·le no julgam~'nto dessa especie. 

- I • ~· . 
E con,ideraudo a commis«ão qu0 estão csgo- .!eJuções .miudas, sobre descuidos ou incom· 

tado-:; todos osrecupsos para a vinda dess ·•s livt·os, pleto entendimento r.la lei, faze1· ~·me1·gir con
scudo uc tem nos docum·:;ntos apresentado.;:, os tra manifestações de votos, q u::~ ndo nada, lim-
precisos e cmen tos p:tra ;~o gar a quostao, nao pas, em or·:l esv1ac.as mu1 a vez por me10s 
pod:~d.o inll~it• ea; su:~ deliber~t·:iio a s~s.pr!ita i inconfess:tYeis, ;.~ se~ direito, qu·~ e:11 tal caso 
de ta.;slficaç::~o no hvro -le notas que lhe io1 pr-c- fora antes o seu ract0, ao honroso posto que - . . . . . ... 

( 

do pela commissão, pt·opõe. 
1." Sejam ::tpprovadas todas ::ts eleições, tanto 

do 1o como do.2o e:;::!ruLinio, das parochias que 
com: ti tu em o So distt·icto de l\1inas. 

2.o Que seja. reconhecido deputado o Dr. Car
los Va.z de J\'lcllo. 

S::tb das commissões, 23 de Abril de 1885.
C m·l os Peixoto ele Jlf cUo.-.4... S. Canwi ;·o 

' clamante, vai ser occupado por tolos Yós, para 
gloria. 0 ventura da nossa pa.tria. 

Na parochia, pc·rém, que o recl::uu:mte im
pugna com a consciencia de q nem pocle estar 
illudido com os seus amigos, m: •s S'~ acha com 
elles em plena boa fe, parece-lhe que a f1·aude 
salta manifesta e irrecusavf' l das prov,•s colhi
das, e das que se não pocleram colher, por em
baraços ten;•zm0nte opposLos, que por isso 

m d u f · lrr r 

SigiS'iiHtndo A.. Gonçalves, com restricções lobrigado. 
quanto aos fundamentos.-Sinimbú Ja;~io;·. Sente-se o reclamante, infelizmPnte, (falia-

guin te ordem do dia: 

Votação dos seguintns.p:1recercs: 

N. i10-18S5, relativo ao 1 o districto da pro
vincia do Rio Grande do Norte, re.~onhccendo 
deputado o Dt· . Moreira Brandão. 

N. 111-1885, reconhecendo deputado o Dr. 
Vianna Vaz, pelo G) districto da 11rovincia do 
:Maranhão. ' 

N. 112--1885, reconhecendo d~>pura.do o Dt·. 
Jos•1 Lopes Pessoa da Costa, pelo 3° districto da 
provincia da Parahyba. 

N. 109-1885, que r~~couhecc o Dr. Frede
rico Augusto Borges, deputado pelo 1° districto 
do Ceará: 

N. 113-1885, qu~ manda ' proceder á nova 
1 i .ão no 1" districto da rovincia do Par:i. 

N. 114-1885, mimd~ndo proceder a nova 
eleição no 2" distt·icto da côrte. 

N. "fl5-1885. reconhecendo deputado, pelo 
2? districto do Parà, o Dr. F~lippe d~ Lima. 

Eleição dns com missões. 

Discussão do parecer n. 116 sobre as eleições 
do 4° districto da provínCia do Pará. 

1a. discussão do project~ n. 48 A de 1884, 
sobre emancipação dos escravos. 

vos de ::~.lma aber-ta) trabalhado por dous senti-
meu os q uc se com aLem : o 1 a. asp1raça 0 i
ti ma de ver desaggt·avado um di1·eito que não ó 
somente s~u. e o ele sentir que esse desaggravo 
vai ser calca<io sobre reputações, qnc :-acrific~.
rão, de con·eligit)narios e amigos ~i. cuja gen
ti le :<(L t•~ m-sc o reclamant~ rendido captivu crn 
mais de uma justa eleitoral. 

Historiem-se sim plesmcntc os :1. con t·~ci-
mcnt·s . 

D:~ publica.:;õe" n.nonymas na irnpr·ensa •lesta 
cort0 e uas declarações cathegoric;ts de cida
dãos da parocbia impugnada, nomC>adamentc 
do 2' juiz de paz~ mrJmbro d:L r;•sl?ccth·n mesa, 
João Julio Bicado de Alvat·enga, a rospeilo de 
eleitores n?io comparecidos ~i eleição, . ma" dados 
_como presentes, nasceu para os amigos do re· 
clamante a suspeita tle qufl a fraude prejudi-
cara o seu ire1 o e c 1 orrnr - , · 
nio com o candidato .Dr. Lucin.no Rangel de 
Azevedo, e dahi a solicitude des?n-rolvida e-rtr-:

apurar, quanto possivel, a verdade dos factos. 
Entre as autenticas ('ID poder do reclamado 

c por ellc apre ':entadas á j•mta apura·dora do 
districto, :figurava a da parochia d~ S. Miguel 
e Almas de Arrepiados que, como era natural, 
provocou maior atteilção. 

Extranhando o irmão do reclamante, Dr. An
tonio Cesario de F:tria A1vim, a a;.;;signatura 
do 2o jui:r; d~ paz, o mesmo que fiz~ra as de-
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clara::õcs de fr::tude a Que já alluàiu o r2cla- 1 havia. desn.pp:crecido! Exhibo a carta do secre
manto, aguardou a prc"enç!l. na séde do dis- trt:r:i0 em questão, sob o n. 5. 
tricto~ ond:~ é juiz dê direito, do reclamado, Entrog•, ch.oio de confi!.l.nÇ::>. :i illustre com
l_lara reouer<~r com :t::-sist·:mci::l. s~1a e do pro- missão : .. c:msa do 1::eu direito, que é prin.ci
motor- o;l blico da comarc l, ex:1.mc j LlUÍ àll na p~1lmr.nte. de meus t:oncid:td:ios. 
acta a,;re:>cnt!1da com o fim d ~ vcrifi··ar ale- Obt:iv('l no iJ escrutinio seis votos monos < úe 
ótinü•1aü.~ ou falsidade d:i as.::;igna.turn. sus- o meu compctid"l.", ora diplorn.,ldo, :1. quem não 
peito.d.:L po}em :<.prov_eitn.r os sufft•ag-ios <lo t~m?- ~m·o

Do documento ;;oh n. L Ycr:i a illustrada ~111~1. ~~r ~::-p01to <b. qn::~l se ~era?l os tt·lStisstn:os 
~ .~::s:u 11 .• t,; ( 

de p:t:~, ,Jo<"!~ .Julio Bi.c::do do Alvarenga, foi 
:perempto~iament~ declat·ada faha. • 

D.) pos•;o d·:::-se doc,::nento. sufllciente :1o rl'
clamante, par:t pedir em. no·ne d[l. justi~.a. e da 
t::or~l :t t'nlm.in<tç~ão do :1cto eleitoral re!:!pccti•·o, 
recommen.don. entret:1.nto. o reclr.m::tntc que 
nrodu;.issetn tn:.::t justific:ç:Io em que foss.~m 
êhamados a jur1r, entre on~··os, osci(b.dãos 
:u.~mC:\d:unent·~ faltosos ;.i el·~ição e qu0 fol'.tm 

. ' .l 
O recl m ~t1o deixou de comp:wecer tis ~es

:::\Jc,:; prcoal'i'. ~ol'i!ls. at:'· o di:~. 2:3, p::ra <lguardar 
em Vi ~os.:! :: ..-or·ifica ão de;;;~o meio de rO\'a. 
cujo mallog-ro não posso deix:tr de ~ttribuir-lhe; 
ci<1ando, co:oprehcn:le-;;e, o~a de seu rigoroso 
dever promo·:et· e f~.cilitar. 

1 .•• -, 

L , 1. 

do ru-ü~. Yotou eleitor que j:i tinh:1 l':lsgado n 
seu titulo, e Yotou con~trang:idissimo e c:.lll

tr:J.riado, conrormo se vô do documento sob o 
n. -l-i. 

A.gn;"rdo ~1. cont,..staçiTo do meu co~npetidm· 
p~.!' tL s:lber st no debate onl, devo, desencan
tado. gu::.rdar o silrncio de quem ~c pres.'l de 
C'scrnpnloso c honrado, on inf1~fior ero ~:ptidü:-!S, 
pedir ú e;;id" d:l. ~llnstra~:l. commissi!o q~1C 

forç :-:. do direito. 
S. Domingo;:; (Nithr-roy), :3 de M:wço de 

1885.-Josd Ccsario ele Feria .-llvim. 

Respoi;tr~ ú COiltestaçc"io ctprescnl,ada pelo St. 
• : , • -· · -t" •• .. · 

q_ ue e a certidão do offi ~ in.l q ltcl cons .. g-ui ndo, Re-.:pondendo :i con t~stação a pr.:sentarh con
apen:::.s_. i11tima.r a dois cid<Ld:ios, os quaes mio tra a minh:.t eleição pelo [ll·J~idente da proyin
com;J:::.rec r~m, teY•' o inf.Jrtunio ele pór- em cia do Rio de Jo.n')iro e canliiddo t1uc se diz 
C.'"!bandad:t os outros, dc·bundada de qne falla o p1·ejudicado, começarei repetindo as p~11·ases 
b.eroico officio.l do jnizo com :', snn. origina- de um artigo que com a minha assign:~t•J r t fiz 
lis,.ima ortographia. pnblica1· na imprensa desta Corte dias depois do 

O re .•la>u:l.nte só pode obter o t!epoimento 

1 

t u e<:·rutinio: o se;· deputado n~7o rJ 1Jal'l! mim 
soh o n. :3 do tenente-coronel Manoel Silvino. gue.~u;;o de vidn ou de morte. 
então :1d vog-2-.do no. Viçosa. depoimento eloquen- Posto de h•mr~ pur c~rto, mas ao mesmo t<lmpo 

• .. - j. .. • • • • • .. • 

chma.:!o: 
lmpo;;;sibilitado o complemento des~:1 

oue )O~ is;;o mesmo n:::.rece ao re"lam:: 
Tacla, rer1t1ereu seu it·m:to n:n ~'Xamc nos li\·t•o..; 
eleitot·Ms da parochia itup:IgD:l.d:\. exame '!Ue 
era iguairnente do imperioso deyer do recb
r:larlo pr-op:1o,·er c facilita. r . 

O do .~nrnento n. 4 di notieia ,]essa nov:~. e 
c.allogra.d:1. perigrina\·ão ! 

Os 1ín·os não a.pp1receram. nem no at·chivo 
da c<~.m:tr:.~o mamicipal, onde de\·iam ser rcco
lhi.dos los·o :::.pôs ú elciç:ilo d•: 0 de .Ta.Miro, nem 
-r.o do jllízo de pn da l<Lro~bia ond.: "01'\'tra!u ! 

O s·~cr••t:u·io da Camara cct·tificoat qnc Pllcs 
r:ão !oram 1·estituidos ao archh·o sob a su~• 
;;uarcb, e o 1' Jui~ de pa~ d::> pat·ociüa. officiou 
que ti. não \lsta....-am ! 

P:m•. completar a. triste hi~tori:t dos profu
g-os que, si app:.-.recerem, trarão embora lim,-
,.. r •• _. ., . • • ., • ·• 

fór~, referirá o reclarnnntc um ir::cidente que 
_ .em 1_. .... st:z ..:. bel!J. e::Ja:ête de 7içosa, ares de 

alçapito scenico que obedece a nH~stres em 
visualidades c tramoias ! 

O r•'d::unr~.nte pediu;p:~.r~1. aquelb cida.de,uma. 
certidão do oflbio do juiz de paz de Arrepiados. 
em que e:';~:l. autoricb.de dava. conta. de su:~ 
inmil pesc1uis::~. p::\r:J. descobrimento dos fugi
tivo.:; . 

Teve o presid0ntc da cn.m:~.ra municip1l 
communic;~ção do sccret:~.rio •.1uc t:tl officio 

" ( !i ç 

derin. si,p:tra !l.lC1!nçnl-o, f. :.sse 'mistat• c:1lca.r :tos 
pês o:. nobres o ele\':lclos sentimentos, que 

s ; t . t' 1 \' • • 1 (• 

cujo espirito paira em uma ntmosphet·a tl.O abr!
g-o dos mi~t:';mrts da corrupção. 

A maior disttn~çüo · c1 u~ pôde aspirar o ci
dadão é sem duvida n. dr' repr••sentat· o e·~ li pai:r.. 
n c!e delegado c mandatario de ~cu•: conc!d ·drlos: 
olhl, por .. m. niio tem valor al:;11m, natln. o'~
priu11• e não ! : ol.>ilit:~ a :tqn••llc qno a co~1S0-
;;u in, desde q uc não seja o I"Csultnnto da c'S
polHan';idnrle dos Slllll'flõÍú<;, desde que nito 
tt·~dtt:r.n a m.:mifcsl~H~ão livre o soberantL elo voto 
popular. 

Pcns:tndo c sentindo por esse modo. com
pre::erdc f!...:sa illust:.-r ~ commissiTo, •Juo ou não 
me apresentaria perante clla. para dofcn !era 
causa, que não é minha, mas daquellos que 
honraram-me com o mandato de seu represen-· .. : . . -
triss~ n. intima convicção de que pos5o fazel-o 
~em escrupulo e sem quebra da minha honra e 
dignid:~.de , pois. que considero-me o legitimo 
deputado pelo 8'' districto de 1\Iinas. e acredito 
qu~ ninguem de boa fé poder:i pol-o em du
vida . 

Não me sorprehende a apresentação da con
test;tç;1o contra a legitimidade do diploma que 
me foi conferido. 

Do ha muito annun::iada, embora sempre va
cillante e em busca de um ponto de apoio para 
firmnr-se, eu devia contar .com ella. c' 
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Candidato ost~ns!vamente official, delegado 1 Começa o contr•stant"l a sun. impugnação de
de confiança do a:::tual g-abinete e dispondo por clara.udo que, pt·c~cindindo do exame de "uaes
isso m3~mo dos mais poderosos ebmentos p·1!'a quer irre;.,!·ul orid:1des que porveuto.ra se teJ.nham 
alcançar n. victoria,r1ue ~e lhe affigur::wa segura d:vlo nas organi~·,ções elas mesas das dif.'et·entes 
e indubitaYel,era forçoso procurar un.1 meio que parocbias. de que s~ compõe o di~tricto, e dei-
explic;'sse a Sll~ derrota C pude . ~ : . - . . -
seus effeitos. 

Dahi esse afan em demànda de ·documentos 
pa.t·:J. pt•ov:n· CJI:O o ~eu. se<>-undo insuccesso foi 
úCVl o ~o emprego c m"ios tot•tuosos, às sug- cin.s oleitoraes da pa.rochia de .:\.rrc:pi::dos, peh 
gostüos da fl·::ude e da violent:i3.. _ . I f·ição fraudulenta de qn.: m_n seu modo de ver 

O contestante. cmt;·etanto. tem e nao nodc as mrJsrnao:; se acham reyest1das. 
deixat· de ter l;lena C1:rtc:~.a de qu1~ a rn~;n e Niio a:ffirma. ':!las diz quo parece-lhe saltar 
não a elle eoube n. maioria dos suift·a.gios do m::tnil'est<'l. c irrecusav~l a ft·audó} na eleição 
eleitorado do distt·icto, onde os podc;·osos ele- daquclla pat·ochia, em vista das prova=- colhid:ts 
mentos de que d~spõe, e que com tanta. p:•- c da' nue não se pud,~ram colhe:.- ~,ot· e:nba
cieneia. quanto cuidado, alli proc•1rou ct·car e raços tên·!zmente oppostos, e quo pot· isso mesmo 
tet· p:·omptos pal."a a primeira voz rle fogo,ainda augmentaram o encanto Jo seu fulgor lobri
desta ve:~. foram impot,~nte::; para dar-lhe ga.nho gado. 

C mpi"chendo a dorepção e o despeito do 
eontcstan!:c, vendo-se p:-eterido CJlt:llldo aprc-
rr ""' • ~ r • "'. ·, • • • -

a. mal as suas o:xpansÕ"S e dt:sab ,fos ; o que, 
porém, não po-:::::o ronsontir é que pretenda 
rasgat· o meu diplom:1 c nullificat· a livre c 
espo:1 ao.en. m:tm estaçao os votos c o tstncto, 
~ C:Jja gr•nerosi.1ade dcw' pel:t segunrb vez um 
:tssento 11:1. t·epresentação nacional. 

Não set'Ül pot· corto digno da confbn~~· com 
rtue di<ting-uin-me aquollc b;·ioso e ind0pen
d P.ntq eleitorado. :':i consentissa no concnlca
mento c postorg:1ção de Sr>Us direitos. 

Felizmente~ porén~. nada tenho a rec"i::tr por 
cll es, desde que a questão se :u·lm affectn. ao 
CO!th•~cirnen to O • aprecbção dos mu;;tres mem-

·~ c • rn nissao,qno an ,,s e ao 
exhubet•t~.ntes pro\·n.s te111 dado (lo scn civismo 
e hombl"i.olade de ca1·ecter, sendo as suas de
cjsõ r-s <"•nsl·o,nlem•'JltC pautatlas }'Oh n ·. 
crupnlosn impat·chlidadc r· stricb justiç•l. 

O illustrc rebl.tOt'. o Exm. St·. Dr. Gnlos 
Peixoto de l\1cllo, motl :'l.dvcrsario politico o 
com qnem j;"t uma Yez Live oeCti;ião de balet·-me 
no di-tricto, conhr.ce pcrf•J i tanv~ntc as con
diçoio-: clcstP.,e c.:t;'t no caso de ministrar os mais 
completos cschr.;'cimcntos para chegat··s') ao 
conhociu1cnto da vet·d:'l.dc. · 

Hcnrlo apenas 3 homenagem d0vida :.'t iilte
grida·l0 do l"Oll C!l1'l1Cl''r e ü cle\'ação dos seus 
sentimentos, :tcrcditando que. nn. exp0sição o 
:1prceiat;iin qne b~m d ~ fazer ~obre a eleição elo 
8• di·:;tr i CVl.pt•oced·.~ r;í. de inlOii'O accot·do com :\S 

inspi .. ações de sua conscicnci:t e com a Yerda
dc dos factos. 

Antes de ent_r!l.r na n.r;a.~ysc tlos vicios. :n·gui-
. , . o 

seguinte facto : o candidato mais votado no i'' 
esct·utir.io, o i!lustre Dr. Luciano Rang-el de 
Azevedo, que concort•en commigo em 2' cscru
tinio, nenhuma. impugnação ou constcsta.ção 
n.presr.ntnu contra. a mesma eleição. 

E--ta circumsta.ncia ó bastante eloquente, e 
por si sô co!l.stitne _e vale um poderoso ar~ru
mento contra· a desarrazoada preten\.ão do con
testante, que, conscio da inanidad~ de seus es~ 
forços pnra impedir o m(>u ingresso na Cama
ra~ contenta-s~ em suscitar emb:1.r~ços que fa
c;am procrastinar o meu reconhecimento. · 

e~cen o a rJemons ·raçao e s0mel 1ante 
asse1"l0. que nin!!nem que preza a. propl'i:J re
putação póde artic11la~o co:1tr-n. _o :Jlhr·io, a 

prova it·,ecuswel, o contestant; socco n:e-se 
ele puhlic2.ções ono;•yma., na imprensa desta 
Corte e declnraçõo~. c ue diz ca.t i:eQ·oricas. de 
cid,t<lãos ch prtl'Ochia, e nollleadamente do :2_o juiz 
de p:t:t. .João julio Bicudo de ~\lv:..renga. mem
bro tla res ;ectiv:1. mesa :1. respeito de r~ leitores 
nã0 comparecidos ,;. eleição, mas dados como 
prcscnt0s. 

Pcrli:1.m a lenldade r:> boa fé qnc o contestante 
fizesse :esdr: logo juntar :1 StH~ contestação os 
do·.~nmentos a que se refere c com os quacs pre
tenric p:·ovs.r o qu·~ avança; cntret:-.nto. não o 
fez, inhibindo-me assim de apreci:u o valor de 
aes nrovas o OPIIO!' a. e as on ro.s, Sl assnn 

fos:4r; 'ln·eciso. - ' 
Pei·~nte ::t commissão. dedarou que não npre-

~ 

feria so!, o n. 1, porque delle aindu pr~eisíwa 
para mand:1.r proc.~der a. respeito a novas dili
genci:ls nesta Côrt~', e que ar1uella f<:~lta n''lo 
podia jH'~'jurlicl'lr-mc. porqne de tal dor~Um'l nto 
tinh:~ cu pleno conhecimento, o que 'iião t: 
exncto. pois qne delle apenas conheço pnrlc, 
i~to é, a rr>f.~rente ao examo da a.uthcntica, 
cuj\ a.ssignat.nr!l. s~ diz fal ... ificaua. 

Só ele noticia SflÍ da declaração feit::t. pelo 
m0~:trio Jo:io .T11lio Bicudo de Aly:u·enga, não 
t0nlo o m')nor conhecimento dos Imis docu
mentos a. qne se refere o contestante. 

Não o•sti ve pre;;ente à Clr.'içiio <h parochia 
de Art'epi!t.dos. mns alli, pelo que con:> ü1. e se 
vê das authrmtic:ts que constituem prova. ir
rccusavel. obtive no 101 escr1:tinio 46 votos, 

do obtido o Dt·. Luciano '1, e havenrlo uma 
c~'dnla em branco. ·Esse rel'ultaclo foi logo no 
dia sPguinte conhecido nas freguezias vizinhas, 
e no tP-rc 0iro dia, cedo. tive delle noticia na 
cidade Viço!!'a, onde resido c que dista. da p::t-
rochia de A1·repiados 9 a 10 leguas. · 

Ningu'"'m contestou ou poz em duvida que 
fosse a1uelle o resnltado real da. eleição daquel
la paroc h in, e nada autorizava a levaut:u· qu:1l
quer suspeita. a re.:;peito, pois que na respe
ctiva m~sa se achavam rnpresentadas as duas 
parcialidades. não tinha apparecido protesto e 
nem reclamação ·c ()ntra. a regularidade do prc-
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cesso eleitor:1.1, e, m:1.is que tudo isso, a prescm
ça do respeitayel e venerando ancHio, o capit:Io 

com p::~.r0.cidos. 
Soube tamb3m depois (1ue ha;-iam obtid0 do 

me ,~wio .lo:1o Julio l3icnlo rle ~\lvarenga uma 
de::brnção naque o sentt o. 

Deixo ao criterio (b. illustre commissão 
ajuizar do Yalor e pt·estimo qu1~ p0ssa. t"r ;.;e
melha.l:b dechração em inteir;1 contra.dicção 
com CfU!") reza a respe :.:tiva acta, que foi (C'

si_qrwr.la 1'(!/0 rlito me.·wxio .... c1n o meno;· p;·o
testo o ·~-t ;·edmnaçao, como provo com o do
cumento c1ue ofn~reço , ob n. 1, e o atllrmo sob 
a minh:1. p :1lana de lL•nra! por tel-o ouvido 
de s n::q,ropri a. boc:1 cE,s .lepois d::t elei,;::ão. 

e o ocumento que JUn n. -, pro\•o 
ígu:tlm<:-nte quo o resultado publicado por edital 
affixac1o no dia da eleição con~·~t·c inteiramente 

affirmado que ap0nas assi gna.ra duas authen
ticas, a remeltida :i presi ienc:a da prodncia e 
:t que sJ acha na secretaria da Camara dos De-
1m ta<. os, nao a.ss1gnan o a que 01 pr.:-sen ·3 a 
junta apuradora. 

Apreciemos est0 p:)nto. 
Ant·~'S de tudo, diremo~ que o cont0stante 

ln.bora em ptJrfeito equh·oco, quando affi.rma 
que n. assi:;natura da authentiC'l, que se diz 
apresentada á junta apuradora e em que se pro
ced·~ tt ao ref~rido exame, fóru. peremptoria
mente reconhecida como falsa. 

Não ó isso ~xacto, porquantv,o que os l?eritos 
a lt'mar~\m 01 qu~.. 
a'> dua"" outras com as quaos foi confl'ontada, e 
que o punhc) c1ue t1·aç:ira 0.stas não podia ser o 

O docu1nento sob n. 1, é um ai testado ju- Para que os peritos pudessem as~everar qae 
ralo e nt·m:tclo pelos o11tros quatro m•:sa.rios, em a assignatura er[l. f;tlsa ou: se achava f:l.lsificada, 
que os mesmos confit·:nam o qu~; Y•~nhJ de diz;:)r, et•a prcci;;o c1ue tisessem pleno conh0cimcnto 
acr·:·scent~ndo q"e o mesario João Julio est·.w~ I da firmO. de João Julio, ou que estivesse pel"fei
sempre e e!lectiYam~nte presente aos trnba- tamente avorigu<"ldo que as outras.que s0rvir:tm 
lhos eleito:·aes até ::1. sua conclusão, o n~sim para confronto, eram. r~alm0.nte do s~u punho. 
devia ser, pois que foi cllc quem fez a charnatla Sem a solu,;ão desse pr,··liminat·, o preconi
U.os eloilor.Js e procedeu á leitura da~ c~dubs. sado exame n:1o pooia adiantar, como não 

O documento sob n. 2, é o propt·io edital acli:mtou causa alguma . 
assigna.do po1· t Otlos os m "sario;; e no qual se ?\ão cst:t, porta.nto, avcrign::t,Jo quo aqueila 
acha. con~ignado o resultado da ap~tra~ão. assiguatura fosse falsifi l.'ada. Demais,e.t:sta ~·on· 

Em f:1ce rle doc~nuent-·:s d f"!;; ta. Mcl,·m,que cre- sidoraçã.o é impot·lanti.;~ima, CJU!I.l :\ vant 1gom 
ui to pód,} mA. r.:C<'r qu Üquer d·~ claração poste- OU pt·oveito a tiral'-S~ tlC se:ue1hanle falsi-
rior cio mesario João .Julio ? ficação ~ 

Conlt':l. a sua affirwação unica e isolada. Q11 al a necessidade della, uma. ,·ez 'iuc 
temos a c:lthegorica declaração dos out:-os me- aquillo ll''e contém essa ~mthentica arguida elo . . .. . , 

' . 
ticas e rlo eàital ta.mb ~m por elle assignado. 

E' aphorismo muito conhecido que uma só 
tes temunha não faz prova-u;ws tcstiS,í11!llt(,S 
testis-- e muito mais qua.ndo militam contra 
el!a fortes razões de suspeição. 

P ara não a.Jonga.r este trabalho, deix.o para 
a occa sião do debate oral a a.p1·eciH~:ão dos mo
tivos que leYa.ram a~1uelle mesa rio a firmar a 
dcclarar;.ão que f<~rneceu ao contestante. 

Si affirma.ções o declarações posteriores ao 
acto eleitoral, e em contraposição ao quo 
<~onst:"l. das authcnticas, pudcs~cm invalidar 

. l • 

outr:1sduas que o mesario Bicudo não contesta 
ter :;ssigna.do ·~ 

Confronte--se as t!'CS a.uthcnticas e verificar
se -á que cllas em seu contexto rezam umn. c a 
m esma cousa. 

Do •1ue se a l:ha na secretaria da. presicle'ncia. 
de Minas pedimos uma certidão, que offerece
mos sob o n. 3. a outl'a ex.iste nn secretari~pa 
camara e a terceira, que não podemos affi.rmar 
que seja a propria pela qual se fez a apuração 
perante ajunta, se acha. em poder do contes
tante. 
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A com missão ha de examinai-as todas I) desse l Não podemos atinar com o fim que teve em 
e::s::aroe . vet·ifica.rà que nenhum fundamento e vist!t o conte;;;tante juntan:!.o a carta que se \ê 
nem impot·tancia tem a arguicb falsificação. sob o n. 5 ; desse mesmo documento, porém, se 

O doc. n. 4 pro\'a que o mesario João Julio vê, em ~ua primeira parte, confirmado o que 
assignou todas as tres authenticas. :dfirmamos sobre a ausencia do secretario da 

estante otrereci3. tambem á considera- mes:L eleitoral verificando-se tambem ue o 
ção da illustrada commis~ão os documentos que presidente da camara municipal não foi fiel na 
juntou' sob os ns. 2 e 3. infol'mação prestada. ao juizo municipal, pois 

Prescindindo de entrar na analyse e apre- q_ue p1:opositalm~nte occultou a importanti~-
c1aça { o , 

• limitar-me-ei apenas a dizer que o tenente
coronel :Manoel Silvino conjunctamente com 
João Lopes de Faria Reis, ambos meus ·inimi
gos declarados, foram no município da. Viçosa 
os cabalistas do contestante. 

O primeiro jà. recebeu o pt·emio e compensa
ção dos esforços que empregou, embora inutil
mente, pelo triumpho dar1uelle, sendo nomeado, 
me~mo ncs dia~ em _q~e se promovia :~. justifi'-. ' 

tos, official m~ior da secretaria da policia Je 
Minas. 

O outro a••ua.rda a romettida commenda. 
Quanto à certidão de que reza o documento 

n. 2 e de que tão grande cabedal faz o contes
tante apenas direi que ella foi passada sob as . .. - . . . . 
marca de Ubà., que com ess(l miset·o official de 
justiça e seu ;1colyto João Lopes andaram em 
correrias pela freguezia de Arrepiados em 
busca de documentos e testemunhas para pro
varem a apregoada fraude. 

Ame:~.ça.s, intimidações, promessas, de tudo 
lançaram mão para conseguirem o seu intento, 
mas sem nenhum resultado ouvindo elles da 
boca dos pl'oprios eleitores que se dizia não te-

• • • - 1. -

e e:s:plicita de que me haviam honrado com os 
seus votos. 

O contestante ·amais cunserruir-:~ adduzir ro-
yas de q uc eu usa::.se o m~nor embaraço, embo
ra pudess~ fa.zel-o, as dilig,mcias que empre
gou para alcançar o seu desid•Jratum. 

Attribua. pot·tanto, o mallogro das mesmo.;; a 
outt·as c:\usas. 

Desapparecimento dos li~Jros .- O contes
tante, juntando os documentos sobns. 4e:J, 
pretende provar que de:o:appareceratn ou foram 
occultados os livros das actas; sobre os quaes 
havia •·eq uerido exame. 

Os livros em questão não podiam ser encon
trados no archivo d:t ca.ma.ra nwniciptll e nem 
no ca1•torio de paz da respectiva freguezi<~ pch 
simples razão de acharem-se em pod1~r do sl:'
cretario da me~:• eleitoral, o qu:~.l tinh:.t viajado 
muitos di.::s antes para os lado;;; do Patrocínio 
do Muriahé on !e siJa resen a se tornar:• in-
dispensavcl p:~ra acautelar importao tes inte
resses de um :,eu · amigo e p.trente. 

Atê ao dia da minha partid:.1. par:~. est·t cõrte 
(20 de Fevi-'l·eiro) não con<;tava aind::~. que hou
vesse chegad() o Sr. Castro Leite, referido Fe
cretario; temos, porém, certeza de que o 
mesmo jà regres~ou á frcguezia de Arrepiados 
e que os livros se acham em seu poder, não 
sendo costume no município da Viçosa como 
não o e em muitos da provincia remetterem as 
mes'JS os livros de actas para os archivos d:~.s 
camaras. 

, ' 
que lhe dil'igir:~. o 1" juiz de paz de Arrepiados, 
de que o secretario da mesa ~e achava :~.usente 
e que os livros deviam estar em poder do 
mesmo. caso já não os tivesse enviado para o 
archivo da camara, o que, entretanto, como 
já dissemos, não é de costume fazer-se. 

Conclue o meu competidor a sua contestação, 
declarando que não me 1~odem ser contados os 
votos _da ~arochia ue Ar:epia_dos, on~e s~ der<:m 

lhor dizendo-phantasiar) e além de tudo votou 
constrangido um eleitor que havia rasgado o 
seu titulo, como mostra com o documento sob 
n. . 

E' admiravd o arrojo do contestante quando 
pretende fazer crer que constrangi eJeitot·es 

;., . 
Não ha em todo o 8° districto um só individuo 

que préze a sua· reputação que seja capaz de 
avançar semelhante proposição. 

Hei de mostrar em tempo opportuno quem 
foi que lançou mão do suborno, da peita e da 
coacção para obter votos. 

O hbtorico dos acontecimentos eleitoraes do 
8' districto é por d~ mais edificante para que 
pos5a ser entregue a~ olvido. 

eleitor Moroirá. Ramos não foi constrangido e 
nem forç:1.do a dar-me o seu voto, e nem tão 
ouco votou sem apresentar o s3u titulo de 

elettor. 
O manifesto que me foi dirigido pelo eleito

. rado da freguezia. de Arrepiados, e que junto 
sob n. 5, prova que aquclle eleitor honrou-mo 
com o seu voto muito cspont.:neamen te. 

Aquellc documento, que compõe-se de tres 
partes. eontém a declaração de todos os elei
tores quo concort·cram ú eleição e deram-me 
seus voto::, menos o Jo ele itor João Corrêa que 
falleMu a 30 de Dezembro, como se vê d~ cer
tid:1o d11 ou i to .i unta ao di to do:.:umen to. 

E8tará satisfeito o meu contendor ou a:.:redi
tará aintla que com s simples <le:!bração, e essa 
inteiramente suspeit••, do mesa1·io João Julio 
Bicudo de Alvareng:~. poderâ derrocar e des
truir a força dos documentos que offereço á 

n id ra ·ão e a recia ão desta illustre com-
missão, c que se acham todos de accôrdo com o 
-que consta das respe;: tivn.s :;c tas ·e uuthenti-cas '? 

Terá se esquecido o contestante· de· que con
stituiu seu fi~;cal perante a mes~ eleitoral ao 
proprio 11resid~nte de::ta o C!tpitão Antonio 
Pinto de Miranda, dando-lhe assim prova da 
maior confis.nç:1 e abonando ao. mesmo tempo o 
seu caracter e pr~bidadc '? 

o contestante ' confiou demais em seus in
formantes. esquecendo-se que, para provar a 
honrad~z e. seriedade do digno presidente da 
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mesa eleitoral de Arrepi::dos, podiamosim·ocar i Souza. capitão Joaquim Carlos Pereira e José 
o sn~ propr~o teste:~unho_. _ . . 1 Fehx Forr,~ira ; t•~ndo, porém. se mudado par::t 

:Nao prects..~.mos ll' maiS long-e, })OIS acreJ1- fóra- da fr •guezia. o 3° juiz tie p~tz Pedro Rodri
tamos tet· puh-eris :do completa e ca!.Jalm(;nte gucs Valente, a c:.uuara. municipal de.:larou 
todas a.;; ar;;uições lcvantad•s pelo contestante vago o 1oga.r e c01:vi~ol~ a occupal-o o i" :sup-
co1lt;·a a 1,: _-, 1 h ~t· h'· r , · · · · · 

Antes d -~ concluir me p·,•rrnittirá a· illustrad:::.l eot:sta do docu!l!.cnto qur.~ qfférecemos :sob n. 6, 
commissão qu3 eu :1precie o prot,esto que por passandL> a~sim a occupa.r ú log::t.r de io hlme
occasião da :reunião da junta apuradora, al- diato o 2o na 't"dem da votaçã:), Antonio .José 
0 un:s mem r-os aes a, at•rescn aram con ra a vã- ~ua; ra c e ;;uza, que o .a .. ecr o c •JI su )Stl
lidade d:1..; eleições das paroch1as do Tn.bo!c1ro tuido !lelo 3 ·, capitão Joaqaim Carlos Per•c:irn., 
e S. Fra11ci~eo da Gloria, e q11e tambem por que ó hoje o i·' immeliato e em tal caracter foi 
minha vez analy,;;c as eleiçües de rdguu1as ou- convocã ~o conjuncta:ncnte com o 4 ·~ que Sl~ 
tras parochias onde o meu competidor obteve tJrnou 2 ' . 
maioria. ~ão tendo este ultimo comparecido e não 

P,!?"nchilf do Tabalei;·o. - Preten !e-se a ha\·en lo mais:~ cpem convocar ~ó restava um 
nullidade da. eleiç:1o de1>ta. parochin. por ter recur>:o comida.J· como s ~ ti~z e o determina a 
sido de,;ignado pelo preside r: te dél. mesa o lei um dei tor p:1ra. s:rbstituil-o. 
eleitor· qtte de,·;a comple:ar a turma dos · Em conclusão : ·não procede nenhuma das 

t. '-' • .., 

C'Jntra o dispo.~to no § 3° do art. 03 do1 
decreto Jl) \) de J::neiro .ie 1881. alias -13 de 
Ao-os o d F' 
crev .. ! que t::1l designação seja feita pelo immc-
dia:to presente. I 

1\ão cont('stamos que se déEJse a Ír!·eg!lhl·i-
· ac.e:: :1pon ac.a. pois que 0 :\ cons a .:.a. acta; 
mas negamos que pur esse facto possa ser in
validada a r·espectiva eleição. 

A me:>a ficou compost:'l. regularmente, func
cionando n:l mesma. aquelles c.LUe para is~o ti
nh:nn comp-~tencia nos tcl'm-os Ja lei. 

A fdt:~ do outro immediato tinha nec::!ssaria
mente -ie s : r supprida pelo modo pot· qne o foi. 
E' certo que a desiguaç.ão de\·ia ser feita. pP-10 
irnmediaLo pre~onte, mas ·desde que o me~mo 

"' I c J 

presidente da mesa, pr•ltic::tdo ali:is nn. melhor 
boa. fé, l'tltende-se que o approvou e com elle 

Nri:o Jirbmos o mesmo si o pessoal de que se 
comj;Oz •1. tn•)'>J. não fo;;;se aquelle que a lei tem 
àeterminaào como. pot• exern;:lo, si em \'ez de 
um eleitor :f4)so:e conddado para substituir o 
imm·~d·ato faltoso o.4'juiz de paz OLt o 5o ou o 
6o itnme liatos. 

Em ta1 caso a elráção seria nulla pda in
compctcn::in de honr!!.dos m·•mbros d:L mes~, 
como j:i esta ~ugusta camara tem <bcidido por 
mais d·~ uma V·~z. 

Pm·ocliia de S. F1·anci.~co ela Glo;·ia-D:.i.-se 
a me:;,:ma hyporhe :e pu e na precedente e t~m 
inteit·a a.pplieaçfio o argumento de que nos ser
vimos eom relação ac1 uella. 

Allega-se, porém, mais que o immediato 
preseste, capitão .Joaquim Carlo;; Pereira e o ;3o 
na tsta os vota os e na.,..o o · 0 como se declara 

n11 1 aa.es argu: as contra as eletções das duas 
par.:.>chias do Taboleit·o e S. Francisco, que de
vbm ser, como foram, nput·adas pela junta. 

Rio Branco e Sapé, não faltando na. de Ubá. 
ónde foi esc::mdaksissim:t a intervenção do juiz 
de direrto da com~wca em favor do seu irmão. 

Pa;·ocltia do Bomfiti~.- Nosta parochia, 
011de o meu cou1potidor obteve no i" escrutí
nio 27 votos, a. eleição é evidentemente nulh, 
porq11:!11to, tendo pedido o obtido dispen8a de 
sorvii· na me.sa. o 2" j ui:r. de paz cn.pitão Sil
ve::;tt·e l\1artins do Ama.1·al. fot o me~mo substi-. . 

cionado na act.1.. 
Em public<tçães anonymas na imprensa destrt. 

côrte deda:·o :-se que atruelle juiz de paz não 
fora convidado por tet·-sr) l11ttdado; isso, porém, 
não con,;ra da. acta. Cl,:l. s :-r vct·dadeiro o fa~.:to.em. 
tal ca5o ainda ó null:1. a eleição porque, passan
do o '1' immedi!l.to a occupar o logar c1u·~ ficou 
vago,não devia ter sido convocadJ naq uelle ca
ractet· para fazer parte d:1 mesn.. 

Aind!!. outl'a nullidade: do livro dss assigna:.: 
tur·as vc-se que no processo eleitoral foi infrin
gida a. di~posição da se;unJa. parte do art. 143 
do referido decreto a.ssignn.Tldo-se por oito ou 
nove eleitores um só individuo sem que conste 
da acta o motivo pelo qual taes elr~itores dei
:s::as·am de assignar por seus proprios punhos e .- . . . 

· , lo-pa-r:ras-~-r.;nar-a-s-eu-rogo--e-que--para 
na acta, e-para proval-o ofiet·eceram os protes- esse fim tivesse sido convidado pelo presidente 
ta.ntes a. certidão que acompanh:::. o seu pt•otes- l 

1 . d d h' . . \ltL mesa. 
to, cone um o a 1 a mcompetenca do 2° im- 0 que ó mais grave ainda é que esse indivi-
mediato até para funccbnar como membro da - ,.Juo que de uma :-;ó vez assignou a rogo de tan-
mesa eleitoral. tos não é eleitor. 

E' certo que foram vob1dos para juizes de paz Houve. porb.nto, na. eleição um elemento 
os qu<ltro cidadãos seguintes : Estevão Rodri- e':ltranho e que a. vici::~ cornpletamct~t~ . . 
gues Pedroza, Manoel Lopos F11rtado, P•!dro Um~. reilexão acodG _ logo ao esp1rlto o ma1s 
Rodrigues \r alente e Vendilino Martin~P3.iva. e I d~sprrwcnido ex~1.minando o documento que dá 
para.:Supplentes os segui:1tes : tenente Antonio . noticia da.quelb o(;currcncia e é a seguinte: 
Hermclino de Andrade, Antonio José Maria de será possivel que todos os r.nalphabetos ou 
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invalidos da. parochia do Bom:fi.m se combinus
~sam pll.rn. r~querer a sua qun.lificn.ção no ultimo 
q uartei rãr) ? ! . 

A não ser assim, poderi tambem rest:1r du
vda de que o pl'Ocesso eleitoral correu tumul
tuariamente, infringindo-se inteiramente as 

Ispostço3s os .u· s. · · e · ;:, . o c1 a o e
eret') ~ -

Contra a validade da_ eleição desta p~rochia 

e\•3itot·es. 
PaJ"ocltia do Rio Bí·anco.- E' nulla tambem. 

a eleição a que se procedeu ne>bl parochia em 
!(I escrutínio; porquanto, como se vê da. res
pGctiva auth~ntica, a mesa deixou de ser or-

. ganiz:\da na vesr:hra. sem que p<1.ra isso houvesse 
m:>th·o, só o tendo sido nc dia da eleição. 

A acta não declara a razão pela qual não s~ 
or~anizou a mesa no dia determinado p~la 

eleição, é evidente que a convocação não foi 
feita por elle e sim por um dos outt·os que para 
tal não tinha competencia. O documr;nto junto 
sob n. 7 prova. o que a\rançamos. 

Nessa eleição votaram individnos clue se 
achavam qualificados em Ouro Preto e que não 
:J.aviam t·cquerido a sua eliminação ahi como 
um fuão Coutinho,· ciue em 2° escrutinio_foi 
._..otar naquella cidade, constanoo-nos que vo-.... . . . . 

José de Oliveira, em vez de ser convidado para 
s1tbstituil-o o 3', tenente Silvestre Antonio de 
Araujo Porto, que se achava presente e qt'e 
1~c1o allef/Ott impedimento algum, o juiz de 
paz pr.'sidente convidou ao 4'~ immedialo Ma
noel Teixeira de Mendon~a, vindo assim a 
!'a.zer parte da. mesu. pes.'!oa incompeten t·~. 

Na eleição d 'ssa pnro(!hia fot•am tambem ad
mitttdos a vot:tr indiviclüos que se achu.vam 
'iunlificados no 9' distrieto c 'lue neste vota
t·am em 2° csct•utinio, entre <'llos apontaremos 
-:..~seguintes: Mts.noel Gomes dos Santos, fjUtt

Wicado na Gloria do Muriahó, e Firmino José 
d•) Rez~ndc, qualificado no 8° quarteirão da ps.
ro~hia da cidade do Mar de Hespanha. 

Patocli.ia fle Ubcl.- Acha-se tamb3m atfe-. . 

. A_intervenção ostensiv~ e indebita do juiz d·~ 
d1re1to d3. com:lrca no pleito eleitoral, a pressão 
por elle exercida sobre os empregaJos do fõro, 
a_s perseguic:ões e violencias que poz em pra
tica nas vesperas da eleiçiio, as ameaças e 
intimicla.ções a diversos eldtores os rocessos 
:;tcmtosos e mnumeros outros me1os pouco · 
confessaveis de que lançou mão para extorquir 
vot<:_>s, _tudo iss~ · es_tá a denunc:ar que ?u_tro ~ 

deve:n sel-o, os votos dos dous eleitores do Sapé 
e um rlo Rio Bt•:1.nco, c1ue se a.;havam qualifi
cados no 9° districto. 

Nada n:ais acrescentaremos e acreditamos 
ter demonstrado ca.b!l.lmente a impro·:edencia 
da contestação oppost!'l. á legitimid;~cle do 
diploma que nos foi conferido peb circumscl'i
pção eleitor[\1 do 8' districto de Minas. 

Aos illustres juizes que têm de conhecer da 
nestão e roferir u. res eito sua decisão só 

peçv aquillo r1ue não lU:l podem rccus.1r
Jusliç:J.. 

Côrte, 6 de Mar o de 1885.-Cm·los ·vaz de 
31eUo. 

Exms. Sr::; . membros da :3•l commissão. -0 
abaixo a::signado, contestante da ele1çii:o do 
candi lato diplomado pelo 8' districto eleitoral 
de Minas Geraes,offcrecc muito respeitos:tmente 
á elt>vala attenção da illustre commissão msis · 
dous documelltos 1•elativos a esse pl.:ito eleito
ral, pedindo c"jtte se reunaaos outros. 

O 1• ó uma carta do 2' juiz de pa.z do Arre
piudo3. ora perseguido e foragido e cnja s asi
gn:,tura, na tLCta a.pres~ntada pelo candLdu.to di
plomadt. á junt:1. n.put·adora., foi reputada fals~ e 
ó em que esse cidadão nomeia tres cidndãos não 
compürecidos áquella eleição, sendo dados, en
tretanto, fraudulentamente. como p.-eseutes á 
ella.. 

' · ' o .... · . . - _.' o . ....-·~----- da riicsã-desta "parochia· por terem, contra ·a: ex-=- -irtnãl) -dõt·eclamarifõpetõniho de quem deu o 
pressa e terminante di;;posição do § 3) do fio~~· n.-~ada da fraude, pedindo vr ... tecção para 
art. 98 do citado decreto, feito parte daquella seu pai al:leaçado 'e fugido, por não quer~r ia-
os 5° e 8° imrnediatos ou snpplentes. zer declarações contt·arias ás quo prod?z1ra. 

A convocação p:ua a substituição dos mesa- O exsme dos livros de actas e as:ngnatura 
rios faltosos não póde ir, quer na turma. dns dos eleitores que o reclamante requereria, si s. 
juizes de paz, qu3r na dos supplentes,_ além do digna commissão os não exigisse, virá corro-
4o votalo. ~· borar as provas apresentadas pelo reJamante 

Não são~ porém, sóment~ os vicios de fórma contra a fraude d:~. el~ição de Arrepi:l:ios, que 
que affectam a validade da eleição desta paro- prejud:cou o seu direi:to de concorrer ao 2o es
càia e a tornam impresfavel. crutinio ao qual irà, desde qu~ lhe for~ feita, 

- v. II.-7G 
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como o sel'â., a indefectivel justiça.- Jose Ge
sario de Furia .tituim .- Nicth-:roy, 24 de 
~1arço de 1885. 

S. l\Iiguel da Anta, 20 de Dezembro de 188"1. 
-Illm. Sr. cap;t<lo João Juli.o B~~·uJo de Al-
vareu0 a.-•m v;::; a a pu c~t.a . 
do Gommerciu de 16 de D~z~mbro t.ie 1884, pelo 
Exm. Se. Dr. V <.~Z dü 1\ldlo, àc<::r..:a da. eletçào . . 

zembro do roferido anno, na. qual diz que ne,.ta 
freguez•a existem 52 eleitores, e que elle Vaz 
de Mello obteve 4ô Yutos, o Dr. Luciano um, 
deixando de fallar em uma cedula em liranco 
flUe appa.rec ·u na rl'f,•l'ida eleição e dizeodo 
flue faltaram cinco eleitores, que eu sornmo 53; 
em vista do occorrido, espo~ro que V. S., ~ 
bem da verd 1de, na qualidade de 3' juiz de paz 
juramentado-' e n1e:mdo, responda-me junto a 
esta ai com df ito houve a cedula em bl'<~nco ·~ 
Outro sim, consw, por muitas p r:ssoa,; de \'el'
dade, que não compareceram os Srs. elei.tort's 
.João José r,~ixeira, Antonio Rodrigues Leal e 

si preciso fót· . -Agu<~rJando 
sou de V. S. ami!!'o obr.gado 
Lopes de Fa;·ia Reis. 

Arrep:aJo.;, 19 ue Janeiro de 1885.-lllm. 
Sr. João Lo ,e,; de Fada Rels.-Re::;pondendo 
á sua de ~O de Dezembro, assever .. , n~L q \la.li
dad~ do:: :3o ju1:-. de paz juramentado, que o Exm. 
~r . Dr. Cat'los Vaz de Mello obt~ve 4G votos, o 
Dr. Luciano um, e uma cedula. em branco. 

Qu9.nto ao 2', não vi no dia i de Dezembro 
aqui os S~''· eleitores João Jo-<é T•áx.eil'a, An
tonio Rodrin-ues L?al e nem José Gomf!s .Ma-
c s o obrm o. Na occasião da e eição jã el'a.m 
fallecidos os dous meo.c .onados na S'la C;\rta. 
E' o que pos'5o responde1· e JUro, si preciso for, 
em fé do cargo que occupo, permittinlo-lhe 
fazer uso desta.-Sou de V. S. amigo muito 
obrigado.-Juão Jt~tio Bicudo ele Alvm-enga . 

Reconheço a firma supra ser a verdadeira de 
João .Julio Bicudo d) Alva1·enga, por infor
mação que me dau por escripto pessoa de coa
fianç."l..-Dou f ê. -Fregoezia de S. Sebastião 
de Coimbra. 28 de Janeiro de 1885.-Eu, Ro
mualdo A\·,·lino Fernan le<:, escrivão, que es
crevi c assigno em publico e raso.-Em tPste
n:unho de verdade.-Ronawldo Antonio Fer-
1:andes. 

Illm. e E:xm. Sr. Dr. Antonio Cesal'io de Fa-
.. • - 1 ·, , , 10 o r. 

- ··· .;...No d~a que cheguet;-=-advin-hei--o--futuro,--e-ot: 
fereci a meu pai um animal arreiado pa ra fu
gir a toda pl'essa, porém, elle .não q uiz, dizendo 
que tudo isso pa ra elle era m glorias. 

Eis o Í:icto : 
~~ dia 15 á noite, chegou aqui o St·. José 

Pereira de Resonde e uniu-se com o Sr. 'Joa
quim Augusto de C:tstro Leite e o capitão An
tonio Pinto de Mi!'anda . 

MGu pai' sab.,ndo que queriam fazer o reque
rimento foi-se entender com o Sr. Rezende,que 

disse que por estes 10 a 20 dias havia. de pagar 
tudo quanto elle tinha feito,e chamou-o de ma
roto, bandalho e outras co usas mais. 

Nes::;e interim, o St·. Jo:tquim Augusto ma.n
da~a a um capan.g~1. d_? Rezende qu'~ segurasse 

' ,.,. ; . ' 

disso aconteceu . 
Na. noite do dia. 16 chegaram muitos valen

tões e capang-as do Sr. Re;.ende e ficat·am 
guarneceu to as ruas, etc. 

Hon.tem pe:a manhã Yier;~m aqui algumas 
p~ssoa>õ, e dis:<;e!'am que as ruas ~>stavam cheias, 
e, chegando o teaente-coronel José Alves Pires 
(1\lellista porém, homem de ruuita dignidttde) 
meu pai pediu para ir com elh a S. Sebas
tião, e dle annuiu ao pedido porém, inJo á 
casa do capitão Pinto, e vendo; a di:>po..::ição dos 
outros, chegou e disse que os cu.bellos d'1lle 
arrepiaram, vendo até pronunciados de sua ft·e-
g · , m · pu ic~s .1 u.1a woc o 
de sahir com meu pai, e elles m .tat·•~m-n'o c 
elle ficar compromettido n<jste c1'ime; tão 

Eu vendo as cousas como iam, vendo que el
les pod1am vir em nos:<a casa aeabal".com toda a 
ümilia, arreei um animal e pedi <l meu. )ai ue 
ugtsse para o ma.tto e eu '~vana o anuua em 

qtw de\·ia fugir . 
As~im fez ; fugiu pelos fundos do quintal: 

ganhou a e ;;trada que vai pelos bdos do oc
cident•!,e en dei-lhe o anitual,~ rogu~i-lhe que 
toc:J.sse a todo tocar, e o acc.m pa.nhei a pê quasi 
mns. legua, tu.patldo o;; rastos · do : animal; 
porém, elle encontrou com algumas p~s.;oas, e 
estas (julgo que deram pat·te), e na mesma hora 
partiram atraz delle quatro assassinos com os 

u opei e am ' ,. oe ucoano, 
S. Sebastião, Joaq, uim Pião, Jos6 da Costa 
Lima e um gordo, ba!~o, ~ue eu não o conhec~; · 

Seguiram o mesmo cnminho, isto era pelas 
11. horas da manhã. Vim para ca,.a q11aai mor to 
de cansa~~o, e affiicto, até hoje, pelas 8 horas da 
manhi:t;não ti,·ea1os noticia alguma sa.tis a "toria; 
o que 1;era feito delle ?_;Julgo qu~ o mataram, 
porque elles querem que elle assigne uma jus
tificação,negando tudo quanto disse ; elle disse 
que morre, mas não commette infarnia . O que 
será de sua familia. 1 Estamos no a uge da 
maior angustia e affi.icção. Acabo nest·~ mo
mento de de~pachar um porta. !or afim de acom
panhai-o) até on.le puder ir e1h, encommendado 
por mim p'lra viajarem de dia e de noite, 
afim de Vêr é elle escapa das mãos dos a .Qsassi
nos, si elle ainda não foi morto ! ! ! V_ Ex., si 
acaso cheg~l"em elles ahi, ft~.rá o favor de ~rati-

, 
"'arei a V. Ex. ; e bem assim ao portador desta , 
porg ue não temos dmfie1ro algum-e-tivemos
muito prejuízo. 

Espero qae V. Ex. acab:1-ndo de ler esta,toma
rá as mais energicas providencias a esse res
peito~ ~ o que nós todos rogamos V. Ex. ! ! ! 

Imagine V. Ex . o que estamos soffrendo. 

Arrepiados, 18 de Março de i883. -Queira 
dispor deste que é de V. E:t . , humilde servo e 
obrigadissimo.- Ga1-los F1·eire ele And1·ade 
Al va1·e 1~ga . 
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para\ 2.0 Si V. S. ou algum dos memUI'l)S da junta 
examinou a:s assignaturas da. <~.ulh.enti~r. da 
eleição da parocbia. dP. Arrepia !o.s. 

taes. 
Si o Sr. Bicudo retirou-se do logar, o fez 

porque quiz. e provavelmente para esquivar-~e 
a depor ''m uma justificação a qu~ estava alli 
procedendo o dito Rezende 1•elativamente á 
eleição de i 0 de Dezembro. 

Ningúem pretendeu arr·ancar delle decla
ração en1 contrario :.i.s que prestou e que são 
inteiraruentt! destituid 1s de valor. 

ara que a comm1~sao poss:t aJulZal' o pr>so 
de taes decla.r:• ções, ba.~t!l. consider~r que João 
Julio (e:: a chamada dos eleitrwcs e leu as ce-. - , . , ·-

conf·~ssa no -documento ultimamente junto pelo 
meu contendor, deu-me 46 votos,um ao Dr. Lu
ciano, ba\·endo uma cedula em branco, e,entre
tanto, diz qu~ nüo se lembra de tel' visto no 
povoado no dia da eleição tres dos eleitores que 
vota1·am! 

Para ter havido fr:,ude na eleição, ei'a pois 
imprescindivel a sua annuencia e conivencia. 

Esta i!lustre I!Ommissão ha. de apreciar deti
damente os documentos juntos por uma e outra 
parte\ e, em vist:t delles, decidir de que lado 
estão a verdade, a. razão e a justiç.a. 

Rie do .Janeiro, 24 de Março de 1885.
C artos V a.: de ll:l e Uo. 

111m_. Sr. Dr. _1° substituto do juiz de _dir~ito 

eleitoral de Min~s.-0 bachareLCarlos_Vaz:__de 
· MellopreciS~~ -a b-em-· do seu direito e josti.ça, 

que V. S. se digne attestar ao pé deste e sob o 
,jut·amento do seu c~rgo o seguinte: 

:3. ·' Si n_aq uella auth·~nti;!à existiam. po• óc
~asião da apur:, ~ão,os signaes e as declar:~..ções, 

se not::J.m no corpo e à marg~m da authentica 
arguida de falsa e sobre a qu,Ll se procedeu á 
exame perante este juizo no dia 29 do mez 

n o. -
4.0 Si V. S. pód"l assevet·ar que :1quella au

thentica seja a pr·opria e identíca pela qual se 
proce :eu aja referida apur:1ção. 

5." De quem foi reqni,-itada a apresentação · 
da d:h authentica par-a nella. ó'C proce.ler ao 
;:o refer1do ex.amo e si o foi por d0spac1lo 
de V.S. 

6.0 Si a nuthentica pela qual se procedeu a 
apUJ·ação foi.-lhe cntre?'u~ aberta ou fech~da 

J , e 
Ao fo attesto, que entreguei ao Dr. Antonio 

Cesario Alvim, depois da apuracão~ a pedido 
do mesmo, as authenticas da eleiyão, a que se 
proceleu a fo de D<.z~mbro, e até hoje ainda 
estão em poder delle ; 3.0 2° que nem eu, nem 
nenhum dos membros da. junta enminou as 
assignaturas da acta de Arripiados ; ao 3° 
que não reparei. si na dita acta existhm os 
signn-es ou declarações, de que faz meação este 
q UtSl o ; ao , que nao posso • rm:~ ~ 

não ter feito reparo, cpH~ a referida acta seja 
aquell<l, pela qual S" procedeu á apuração ; ao - :- .. . . 

' Arripiados para ser e:s:aminarla, nem proferir 
de:-pacbo de a.pre,:entação da me•ma ; ao 6°, 
nada posso attestar a este r"!speito, por não 
me lembrar, sendo certo, porém, que dentre n.s 
atithenticas, que ·recebi do - Dr. Antonio Cesa
rio, algumas me foram entregues abertas ; ao 
lo, não me recordo de quem recebi o officio, 
contendo a acta de Arl'ipi:-doe, sendo crrto 
que na hora da apur:1ção me foram entregues 
alguns officios. contendo authentil!as d.1 eleiç~o 
de 1o de Dezembro. 

O referido é verdade:, que attesto sob o jura
mento de meu cargo. _ 

Ubâ, 7 de Fevereiro de 1885-Lui.: ele Fn:tn~ 
ça Vianna, presidente da junta. a_J?urador:l. do 
8 distl'icto eleitoral. 

Illm. S_r:.___!~juiz____®_ 
S~ - Migúel da An.ta. _J;:.=-~"-1:"~= 

1.0 Si as authenticas da eleição a que se 
p-rocedeu neste districto, no dia i o de Deoembro 
do anno findo, ' foram ou não entrPgues por 
V. S . , depois da apuração, ao Dr. juiz de 
direito da comarco., bacharel Antonio Cesario 
de Faria Alvim e si ainda se conservam em 
poder do mesmo. 

Tendo V. S. ser\' ido de secretario da junta. 
apuradora da eleição a que se procPdnu neste 
districto no dia i 0 de Dezembro do ~~nno posc:ado, 
precisa. o abaixo assignado que V. S. se d~gne 
attestar ao pé deste e sob o juramento do seu 

' cargo ·o seguinte : · 
. Lo Si fora.m examinadas po1' V. S. as--au
. thPnticas,q:ue serviram pa-ra 'a apuração da re~ 
: fecida eleição. , 
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2.0 Si entre ellai5 exi~ti<t alguma que tivesse 
e:::te signal X ~ notas bnçaàas à margem e 
escriptas por lettra estranha e diversa da do 
corpo da authentica. 

3. o Si no mesmo dia da. apur.:1ção e depois 
. 

uma certidão requerida pelo Dr. Cesario 
Alvim e si parn. p:1ssar aquella certidão não 
teve de examinar novamente 3S ditas autben-
ticas, indo huscal-as com o segun o em po er 
do Dr. Antonio Cesario. Pede deferimento.-
E. R. ?IL-Cw·los Vaz rle Jiello; . ' 

Com referencia aos ques:tos da petição retro 
attesto o seguinte!: que por oecasião. e quando 
o me5ario coronel Rosças leu a votação con
sbnte· d:1s respectiva~ authentic~s. eram esta<: 
por mim ex:un1n-~da:=:, sendo que posteriormente 
tendo de 1):1s:;ar uma certidão requerida 1)elo 

J :; ; ce~ario de Faria Alvim novamente 
as examinei todas~ uma por uma, não encon
trando e nem e:s:istinrlo em nenhuma dellas o 
signal a. que se refere o peti~ionario c nem tã_o 
ponco n as 0 1 a . · 
\·ersa dn do corpo das mesmas. Para. passar a 
dita C"rtidão fni pt·ocurar as authPnticas em 

':"" . ~ . " 

as q oaes o presidenle da junta havia felto eu.:. 
trega logo após á apuração. Todo o referido é 
verdade e o a ttesto sob o juramento do meu 
c:trgo. 

S. Miguel da Anta. -18 de Fe\--ereiro de -1885. 
-lesui110 Lojles da Costa . 

Reconheço a lettra e firma SU1)ra.-Viçosa. 
Hl de Fevel'ei.ro de -1885. Emtestemunho de 
,;erdade .-J oiio B1·a:; tZa C osl à Val. 

Illm. Sr. sec~retario da camara. municipal.-
0 bacharel Carlos Vaz de Mello precisa, a. bem 
de seu dir~ito, que V. S .se digne attestar ao pé 

es e e e a1xo o .1uramen o o seu c~rgo si e 
ou não verdade que o cidadão João Julio Bicudo 
de Alvarenga dirigiu ao presidente da camara 
municipal de-:: ta cidade, João Lopes de Faria 
Reis,um officio, no q1.1al d~clarava tei"~ na quali
dade de mP.mbro da mesa eleitoral da parochin. 
de Arripi·;dos.assignado -por seu proprio punho 
as actas e authentic:1 s relativas â eleição a que 
se procedeu na mesma parocbia no db 1° de 
Dezembro do anno passado para um deputado 
geral. 

Outrosim, qual n. datD. daquelle officio, bem 
como si o l)residP.nte da camara officiou ou não 
ao Exm. desembargador, prl?sidentG da provín
cia, relath'nrnente a dita eleição e tendo em 
frente o alludido officio, bem como si aquelle 
tem sustent:~ do perante diversas pessoas a exis-

Pede a V. S. haJa de passar-!ncorê·q-uo1'ido 
attestado.-E. R. M.-Carlos Va:; de ]fello. 

Sabino Carlos da Sih·a, secretario da camara 
municipal da cidade Viçosa de Santa Rita, na 
fórma da lei, etc. 

.Attesto, sob o jur<'mento do meu cargo, 
que em data de 23 de Janeiro do corrente 
nnno foi dirigido ao E:s:m. presidente desta pro .. 
yincia. pelo pre~idente da camara municipal 
desta cidade, João Lopes de F~ria Rei~, um offi· 

cio relativo às authenticas da eleição a que se 
procedeu na parochia de S. Migu~l e Almas de 
Arripindos no .dia 1° de Dezembro do .anno 
proximo pa.ssado, o qut~.l officio foi feito tendo-se 
em ÍZ"I'DLe um outro do cidadão João Julio Bi-

a.~osignado, na qualidade de membro da mcsn. 
eleitoral tia. rl'spectiva parochia, as authenticas 
t·clativas a dita eleição da menciont~da é oca. 
Attesto, ma1s sob o mesmo JUraxnento. que o 
cFto pre~idente da caroara municipal sustentou 
perante o 2" supplente do juiz municipal deste 
termo,João Tris1ão Gonç:lllves Guimarães, haver 
o referido Alvs.reng-a assignado as ditas authen
ticas baseado nos dizeres do mencionado cffi
cio, a elle dir-igido peJo referido mesa rio. E• o 
que tenho a attestar relatjyo á petição supra e 
retro. 

Viçosa, 14 de Março de !885. - O secretario · 
a camara mu icip , 

Silva.· 
Reco!lheço a lettra e firma sup~~ por pleno 

Cl • , g, , 

Março de 1.885. Em testemunho de verdade.
J oii o Bm:; cltt C os ta V al. 

. ' 

rios da. junta eleitoral. 
.1\Iuito sinto não poder fazer parte como me

snrio, por causa da minha falta de saud0 : por 
isso peço a VV. SS. me desculpem por esta 
fnha involuntaria. 

Deus guarde a VV. SS. pot· muitos :mnos.
Arrepiados, 9_ de Jnneiro de 1885.- O 3' juiz 
de paz mesario, João Jzlolio Bicudo de Alva
?·enga. 

Ptcsiclc;lcia do S;· . ]{ o1·cií·a de Ba;·ros 

SU~l:\1:\RIO .-Lcitur:.. c approv:-ção 1lc actas.-RXPEDI· 
r.:-;rE.-Rcqucrimeutos da.;; cornmi:;:-lics do iu!Jucrilo .
Déel:u·a cão do Sr. Zama.-:'iowc:11~âo do Sr. t:lv>:HlS 
Yiunoa j1::tra :L P C(lmruissão üc iu•lu-orito,cm su!J~titúio:io 
1!0 Sr·. Joaquim Tav:~.rcs.-Ollscr·'·a~:ucs tln Sr . Leopoldo 
Cunha.-Hcq ucrimculo J o Sr·. T.ci!ão 1b Curdw.-OI:V}:~r 
DO mA.-Yotaç:io do pa rccc rcs.-Ch::unada.-Adi:lnll!nto 
1ltt vot:1~ão das matarias da1las para a or•lcm do !lia.
])i,;cu~~ão Jo l•arccer 11. Hú. -Discur·so do Sr. conogo 
Siqncir& Moudcs. 

A·s 11 acbam~se presentes os Srs: :Moreira. 
de Barros, Sinimbú Junior, Valladares, Costa 
Rodrigues, Mn.scarenhas. Silva Mafra, An
drade Figueira, Bezamat, Leitão da Cunha. Dias 

r·r A ,·ian Püuent0l Mares Gub Ca-
margo, 1\Iaciel, Miguel Castro, Dantas Góes, 
~o Ah es, .. imaro Bezerra, Gonç~I..-e~ 
Ferreira, C:~rneiro da Cunha, M:J.c-Dowell, 
Bernat·clo de Mendonça Sobrinho. Zama, Alves 
de Araujo, Candido de Oliveira, Barros Cobra, 
Soare!:~, Montandon, Bezerra de Mc.mezes, Sal
gado. Lourenço de Albuquerque, Chag-l'ls, Pa
dua Fleury,.Augusto Fleury, Schutel, C2strioto, 
João Dantas Filho, LacerJa \Verneck~ Castello 
Branco, Alcoforado Junior, Ah-aro Caminh~. 
Leopoldo Cunha, Ac,cioli F~·al>:,CO, Olyropio de 
Campos, Antonio Carlos e Ribe1ro da. Luz. 
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Comrarecem depois ·da chamada os St•s : 
Martim Francisc0, Costa. Pereira, Almeida Oli
veira, Carneira da Roch<l, Itaqui, Ri.beiro de 
Menezef:, Bento-Ramos, Joaquim Pedro, Diana, 
Prudente de Moraes, Bul~ões, Joaquim :rava-
res, onso enna, raUJO m o, enrtq u s, 
Alfredo Chaves e Cruz. 

Abre-se a sessão. 

Comptlrecem, depois de atet•ta a sessão, os 
Srs. : Silva Maia, Delfino Cintra., José Pompeu, 
lldefonso de Araujo, Sigisn1undo, Gaspar de 
Drt1mmond, Coelho Campos, Le~1ndro Maciel, 
Franklin Doria,Fr;mcisco Sodré, Itodrigo Sliva, 
França Carvalho, Ulysses Vianna, Rodl'ignes 
Alves, Prisco Paraizo, Cat·los Affonso, José Ma
rianno. Eufra.s1o Correia, Barão do Guahy, An
tonio de Siqueira, Diogo de Vasconcellos, Coe
lho de Almeida e Carlos Peixoto. 

Faltam, com causã participada, os Srs. : .Al
varo Botelho, Affonso Celso Junior, Campos 
Salles, Felicio dos Santos e Jorto Penido. 

Faltam, sem c.ausa participada,os Sr;;.: Araujo 
Góes Junior, Antonio Prarlo, Antonio Pinto, 
Barão de Anadia, B~rão da .Leopoldina, puarte 

e zevc o, ran 1s , r 
Moura, Gomes do Castro, Satyro Dias e Valde
taro. 

E" prcsen te á mesa., lido e vai a imprimir o -
seguinte 

PARECER 

N. 118-1885 

Provi!1cia do Rio de ./anei1·o (1.2'' district,o) 

.A. 2a. commissâo dG in uerito ·examinou as 
actas rc atlvas á eleição do 12° districto do 
Rio de Janeir•), e, à tlxcepção da da pat>ochia 
de ltaCUl'ussã, entemle que estão regulares. 

Além da de Itacurussâ, os inter\:'ssados alle
garam mo th;os contra. a v:tlidade das de lta
gulloby e Ribeira. 

Quanlo a de Itaguahy, entendeu a com.mis,ilo : 
não haver irregularidade alguma na org<1niza~ 
ção da mesa, pelo q ué resolveu unanimemente 
a sua approvação. 

ca i i.ta, o a a 0 ai, 
fraude praticada pela mesa eleitoral, opinando 
a maiorü-. pela. sua validade contra o.:; ' ·oto,; dos 

.Jt1nior, que julgaram a fraude suffi.cicntemente 
J?rovada. 

Quanto á acta da parochia de I tacnrussá, 
entcn eu a comnnssao, con ra os Yo os os 
Srs. Schutel e Bulllões, est:i r exhuberante
mentc provath a fraude, porqu~nto nessa acta 

S~o lidas e o.pprovadas as :tetas de 20, 21, 22 não se declara com exactidão o numero de elei-
c 2:3 do corrente. tores que compareceram: nem a voLação real 

doe; dois CD.ndida tos ; assim: · 
Ao passo que a acta declara o compareci

mento de 18 eleitores, a lista. da' inscripções 
apen:ls :'lpresenta 16 asfõ.ignatur:lS antes do 

A 2a. commissão de inquerito r~~1ue1· que, P?r termo de encerramento, e, somente depois d~ste, 

São remettidos á. mesa os seguintes 

R:EQUERDIENTOS 

m erme 10 o govern , s q 1 - as outras uas com m a l eren e; e ao mes o 
dencia da Bahi~ a remess3 do livl'o 7° de tcm11o os tdegranún~s expedidos _para pontos 
notas do '1 o tabellião da Villa de Santa Maria diversos, no proprio dia da eleição e logo de
da Victori. · · - ois de findar se e-:ta, pelo s~cr0tnio da mesa 
onde são transcriptas -actas eleitoraes, o livro eleitoral, chefe do partido na p::u·ochia c inspe
das actas das eleiçõe3 de 1° de Dezembro de ctor das linllas telegrap1lica-:, confirmam o 
1884, o livro de a --signaturas dos eleitores que comparecimento de 16 eleitores ; sendo muito 
votaram na mesma eleição e, finalmente, o in- para notar que o termo de encer1·amento que 
ventario, em original,do -cartorio do escrivão de se segue as 16 a.s:::ignaturas, está completo e 
paz, effectuado a 16 de Dezembro do referido assignaclo por Lodos os mesarios , e as dnas a::;si
anno. . gnaturas q11e figUl'am por b:tixo deste termo c 

Sala das commissões, 20 da .Abril de 1885. completam o numero 18, de_que reza a. ac.ta, 
-Affonso Pe;wa.-r1lfredo Clwves .-Al~ foram precisas para garantu· ao Dr. Ohvetra 
be,·to Beza?net"t.-Alco[oí·c!do Jtmio1· .-Lou- Bello a mn.:o1·ia de um voto em todo o clistt·~cto. 
1·e 11 ço de .. 1lbuqucl·q_ue . A tudo is to accre>c.:e que c completa. a pro\·a 

testemunhal de que aquelles dous eleitorrs . 
Este requerimento ó lido, apoiado e 1·ejeitado. q ue assignaram p:u· ba!:xo do teo:-ruo. de o:ncel·

ramento, não compareceram á eletção, nem 
A 2:~ commissão de inc1uerito requer qut>, por e»tiveram, durante esse dia, no arraial da p<\

intermedio do ~·overno, se solicite, com urgen- rochia. 
cia a remessa dos liv ros das actas, da. tra.ns- ~>lles tele~·ram-
cripção e nssig-naturn.s os e ettores a p::~ ro- mas, expedidos officialmente e em fórma d7 no

-~ch~i~a.;_;d~e~S~an~t~a.~R::;it~a~e~d~a~C~•::_:ls~n~N~o~v.!!a~d~a~r~o!.!v;i.:!!n::-i"i:r,· e:·r-a. publica, pelo s ecret ,rio da mesa elelto:al 
c1a a a 1a. e inspector ~la~ linhas te_lcgraph.icas, annun~l:--

Sala. da 2a. commissão, 20 de Abril de 1885. vam que ah1 tmham obtulo-o !?~'·_Cunh<1 Loltão 
Alfonso Pcnna.-LOt!i·c;lço de Alb1!q_He~yuc . oito votos e o Dr . Bello votaçao 1gual, a acto. 
-Leopoldo J!dhõcs .-Schutcl.-C. Salles . da unanimidade de 18 volo• uo Dr. Bello, des

appareccndo nelli\ toda a vot<~ção obtid:1. pe1o 
O Sr. ZaJDa (pel a ord em) declara. que Dr. Cunha Lei tão. Accrt sce que quatro teste

vota conJra este requerimento como votou con~ munbas de uma justificnção dada por este can
tra o primeiro. di da to, e d3s q~1aes du:~s sii? e1e:torc8 des~a 

Este re<iueriJljento é lido,- a1 oiado e iippro- pa:rocl:lin-, juram ter visto e hdo, no mesmo ~ta 
vado. da eleição, o edital sffixado na porta·da matl'lz, 
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e no qual se declarava resultado igual ao da· I restalPlocer-se a verdadP, eleve a c,\ruara dos 
quelle~ tebgra.mmas. Cumpre ainda accrescen-

1 
Deputados não tomar conhecimento desta t\U

tar que um daq uellr:s teleg.rammas, o que foi ! thontica e considerar como não existente a 
expedid:> para a e;;;tação central . da cõrte, foi el•·ição des<~a. parochia. As':'itn tem sewpre pro
por esta remettido p:~ra todos os jornaes e por cedido n Camara dos D~putados em casos iden-
elles publicado no dia segttint~. sem que hou- ticos. ~-
vesse J:l~nals contestação a guma por parte c e Obt:,·eram ambos os candidatos a!gt~ns 
quem que1· que fosse. voto~ em separado. Entende a comrmssao, 

Nãod ixarã a commissão de ponderar que .contra os votos dos ·. Srs. Bezamat 
• ,.. • ·,"!"' • - • 

·- ..:: - v ' 
uma ·lo <' stncionario • de ltaguahy, outra d.res
taci.ona.rio de Mangara.tiba e outra da estnç:lo 
centt•;:l d~t córte ; e não se contestou, nem se 
poz em duvi;~a, _que houves~em elleo;; si,lo expe

Jlidos pelo secr~t·:t·io dt tm•sa. sendo certo' que 
este~ insp·~ct·1r das linhas tr>legraphicns e ti
nh·t o n.p:u·clho na casa particular de sua re
~idenci:l, porquanto em ltacur11ssà não ha,nem 
nunc·a houve. e~ta_ção 1e~·~g:.1phica. 

cumstancia muito no:avel de terem ·sido os 
votos do:; doue o ai tores, assignados por bai::s:.o 
do te;:mo de enc···rramento, os ·' qu'1 der·a1u ao 

r. e o a. m~10na. t e um voto, po:s, s ·m 
aqucll~ rdurço. ainda t'!t·ia o Dr. Cuuha Leitão 
a ~aiot·ia ~b ·ol.11~a. o, ma-~ do que t11do, pelo 

• o 
o Dr. Bello silencio durante 18 dias, até á ves-

. \ 

Cunha Leitio . os .dous ·votos que obteve em 
S . Pedro e S. Paulo, dos eleitores que vo
taram sem titulo~ e, pelo mesmo motivo, 
não deve ser contado ao Dr. Bello o voto em 
separ~llo, do c0llegio do Rio Claro; outrosim, en.- ~- 7 
tende, coutt·a o:; votos do Srs. Ca:rlos Affonso,. 
l.:Sul_hões e $chutei, quo deye -s3r contado ao -
Dr. Cunha Leitão o voto do eleitor do Rio 
Claro, que f0chou a ccdula co:n lucre, e ao 

. . 
.Junior, Alfr,,do Chaves c Bezam:.t, o voto do 
elci tor de ltaguahy, que está condemnado á 
sus Pnsão do em reo-o 

Coufrontados por esta fórma os votos em se
p:u·ado e não se tomando conhecimento .ta au
then t ica de ltacu russa~ o resultado da votaç.ão 
no 1str1cto e o segmnte : 

per.t da rcun;ão dt junta ::•puradora, sem pro- Dr. Antonio Candido d.: Cunha Leitão 452 votos 
testar nem rr'clamar contra a FJ.Oticia, repetida Dr. Luiz Alves L'-!ite de Oliveira Bello 436 » 
quasi d iariamente em todos os jo .. naes e a.té 
no propr·io Diatio O fficial, d~ que o Dr. Cunha Fica.ndo assim o Dr. Antonio Candido da 
L~itão obtivera a victoria eleitoral, · a comm.is- Cunha LeitãÕ com a maioria absoluta, devendo 
são est:.\ plenamente convencid, da fraude pra- por isso ser reconhecido, porquanto não se 
ticada pr la rn•>sa eleitoral de Itae urus.;á. e não trata de annullação de votos, hypothese unica 
tem _a menor d?vida em as~everat·. que a acta. do art. 2Q.d,1. lei de G de Janeiro. Neste caso 

p c h ~ 
da eleição, nem reproduz o que nesta se I menta dessa acta que se recl)nhece não ser 
passou. fiel e ex=•cta; por esse mot~vo se considere como 

Deve ainda accrescentar a cowmissão que a não c:üstente aquella eleição, visto não haver 
mesa e e1 ora era compos a e mero ros e me1o e res .'1. e ecer o ver e1ro r.·su a o e a; 
uma só parcialidade política e de uma só fa- propõe por isso o t·cconhecicnento no candidato 
milia, sendo pai, filho, g enro e sobrinho ; que que apresenta a maioria absoluta d 3 votos, na 
o escl'ivão de paz é filho ao presidente d::1. mes:l. conformidade do que a Camara dos Deputados 
e irmão do secret:, rio, c que, dos dous eleitores teru sempre einvariayelmente resolvido . Peri
que appat·ecem assign:1dos por baixo do termo gosissimo seria, na verdade, o precedente de, em 
de encerramento, um c analphabeto e o out•o e casos taes, mandar proc~der á nova. eleição 
irmão !lo presi.ir~ nt·~ da m ·>sa. Não d ~~ixarà. no districto, permittinio-se assim aproveitar a 
tambem de -reco1·na.r que, tendo o Dr. Bello alle- fr.~ude ãqnelle que a ·pratica, e yroduzir 
gado que o Dr. Cunha Leitão não poderia ter ella ao menos em parte os seus - elfeltos. Se
obtido oito votoo;, visto corno n 'l. eleição sen·1- ria. isso pr-emiar a. fraude e animal-a; e por 
torial o chefe do partido conservador apen11 s certo nenhuma lei eleitoral resistiria ao abuso 
consegtlira um voto, foi pelo Dr. Cunha Leitão de poder o candidato vencido inutilisa.r, por 
apreR ·ntada a a~~ ta do i o escrutinio da eleição essa fórma, a victori:t do candidato vencedor. 
de 1881, em a qual, batendo-se coro o m~smo No caso de Itacurussã. ha ainda uma cir
contr> ndor e em condições menos favoraveis , cumstancia dio-na de nota. Não tendo-se em 
·obtivera ahi sete votos· . consid13ra. ão o; votos da autb entica falseada, 

omo. por-é m, nao se ra a e 1rregu al"i. a- restabelece-se, quanto é possivel, a ver.1ade a 
des no processo eleitorill,nem no decurso d~ste, eleição; porquanto nessa parochia a votação 
nem no a c to da organização da m ::sa ; mas só- real foi 8 votos para cada um dus dous c9n- . 
mente se allega. e-está provado, não ter sido tendores, e, desde qne a votação de uma paro
a acta escripta de accôrd<> com o que se pliSS' lU chia divide-se igualmente pelos dous unicos 
na eleiçã 1, e ahi figurar maior numer0 de elei- candidatos. é como si n~lla não tivesse ha
tores do que os que rea.lment~ concorr~r:un~ e vido eleição. 
votação di vel's l. da que foi apurada e publicada, -
entende a commissão que, não sendo possiv~'>l Em vis ta do quanto acaba de expor , é a 
tirmar o resultado real e verdadeiro da eleição, comm1ssão de parecer: 
desde que a authentica completamente fal>!eala .. i. 0 Que seja 'con~iderada como . não existen-
não póde fazer fé, c outro meio não ha para te a eleição da plro~hia:de Itacurussá.; .. . 
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2. 0 Quo s"jam apJ)l'Ovados todas as 011f.ras 
(3leiçües ,:do 12° di-t.ricto do Rio de Janeiro ; 

~).o Que sejam de~coutados ao Dr. Cunh:~ 
Leitão os dous votos que ·-lhe foràm tomados 
em separado na parochia de S .· Pedro e S. 
Paulo, 0 ao _ Dr. Bello o voto uo oli·cv em 
S:!pa~ado na villa do Rio Clat·o; 
. 4.o Que s"ja r--conhecido dr:putado, pelo 12° 
districto da provincia do Rio de Janeit·o, o Dr. . . . -

S:1b das corumissões em 17 de Abril de '1885. 
-.!llbe1·to Bezamat.- Alfredo Cho1'es.-:1l

. coforado Jun-io1·.-L·~urenr;o de :1lbuqttcl·quc . 
. -Campos Satles.-Carlos .ilffonso, com voto 
c:n sepn.rado.-Le-;poldo de Bulhões, vencido, 
com voto em separado. 

Opino no sentido de procedet·-se á nova _ elei
ção, o que, em face d;l.S dlsposiçõr~:,; expre~sas da 
lei eleitoral, é a consequencia le.!:en.l da annul-
laça · i\ao ta paro:: 1a e acurussa. 

Rio de Janeiro, 17 de . Abrii de 1885.-Car
/o~ Affnnso. 

Examinadas ;jS ~ ct:.l.S das eleições, }JJ'OCedidas 
em e ezem. ro u 1 mo, na.-; paro c 1as que 
formam o i2·• districto do R:o de Ja.neiro, ve
rificou a 2:1. commis,ão de inquento que com
par cer·:tm ::\s u1·oas 9:J9 eleitores, tendo obtido 
os dous ca.ndid<.~tos, que entraram no pleito, os 
segnintes votos: 

uin exame fê i to no livro de assignaturas e uma 
justificação. 

Es.c;es documentes não convencem <]_Ue hou-
vesse fraude na eleição de ltacurussi. . 

As not1cii:IS telegt·aphicas, t1ue variaram 
b nt n ·. · - , ·)o isHcto do Rio de 
Janeit·o, mesmo em relação a eleiçõe.- não con
testad:is, não podem ser consider<,das presum-
P\ão d:J ~raude. . · 

ai ria a comm1ssao, oprecw.n o as a o-
gaÇõr~s e provas :1prcsentadas conti"a a elc=ição 
d:.1. Ribeira, despi"ezou a prov:> testemunhal 
fornecida por eleitores da. pal'Och.ia. que depu
zeram ern·prése·nça do promotor publico d,~ co
marca e da mesa accusada. e não ~tttendeu ás 
cit·cumstancias que o contestante g-rupou como 
indic os da fraude. -. · . 

Na jostifil'aç:i.o do contestante sobre a. eleição 
de Itacuru;:sá depuzera m. !'C.m a.'ldiencia. do 

c -· 

sad ,, 10 testemunha-=, entre as quaes só ha 
dons eleitores. E' um documento que não tem 
valor 'uridico. 

O c::tndidato diplomado, DI'. Olive:ra Bello, 
apresentou uma justificat:ão em sentido contra
rjo, o uma d ·claração assi~na.da por 1G elei

' c a ::::i a e a 
authr;>nlic:t. 

A circumstancia de ter0m dous r·leilores 
assi:!nado,deiJois de hvrado o tl'>rmo de cncerra
ment.o, niio const; tue presnmpção de f1·aude, por 
ser um :·cto permittido pela lei. A votação só 
se reputa find,t depois d~ abertura da urna-. 

Dr. Luiz Ah-es Leite do Olivei-ra Bello .. 
Dr. Autonio c,mdido da Cunha Le.i tão . . . 

455 Ante;;; dis<:o deve a mei'a eleitoral receber os 
45·4 votos dos eleitorP.s que compat·ec..,rem e reque

rerem ~· ~~dmissão de su:1s cedol 1s, fazendo-se 
A . ' unta a uradora e:s: ~ encia. Neste sen 

lei, diploma ao mais votado. ·tido decidiu .a cam·at·a dos S1·< deputados. 
Alli-!gou-5:e que 1:s el1~ições das p::-.rochias da quando julg-ou a Pl")ição da parochia de Itambe, 

Rib~ira .e Itacuru~sá._foram viciadas por fraude, do 4o dic::tricto de Pern··'mbllCO. 
r ao r. un1a et ao. a acta a e etção de Itac:1ru'·sá fez-se mon-

A m:,ioria da commissão julgou improce- ção da occorrencia. : não estando a'nda aberta 
dentes as alleg•t ções formuh:.das contra a acta a urna. r r solveu a mesa aceit'l.l' os votos de 
eleitoral da Ribeira ; mas re,;;olveu annullar a dous eleitores que requer~ram ser :dmittidos a 
eleição d~ lta.curuss:'i, e, invalidando :.1ssim o votar, os é1uaec; assignaram por baixo do termo 
diplomalega·mente conferido :w Dr. Oliveira de encerramento, lavrando-se em seguida outro 
Bello, opinou polo reconhecim~>nto do candidato termo. 
menos votado, Dr. Cunha ·Leitão. não obstante Dos exames feitos no livro df.! a.ssig-n~turas 
o preceito do al't. 20 J::.lei n. 3029 do 9 de verificaram os peritos qu ~ as firm·1s '(tos dons 
Janeiro de · 1881. eleitores, que nssignar:~m depois do. r rimeiro 

Entend·:mos q ú~ as ~llegações e pro,·as do termo df:l encerramento, for:-lm escr1ptas com 
contestante não podem d·>struir a fé que me- tint:1. mais branca, e que ha diff•rença d(.l tinta 
rece a autbentica. de ltacuru;;sá, ~1. qual, re- entre as primeir:.1s 16 a::f':ignatura.s de nleitores. 
vcstidr, dos requi;;;itos legaes, está de accôrdo escript:1s antes do r nfcrido tertuo. A di{ferença, 
com os li vl'os eleitOt'.'le~ e com o de notas, pois, d:~ tint·~ que se nota nas assigna turas dos 
em que se fez a transcripção . dous eleitores en1 qu~stiio não é indicio de 

·A essa eleição compart~ceram i8 eleitores, fraude, como se pret0nde . 
que i i a o. ccresce que os pen tos, que procer 0.ram ao 

Allega, pot·éro, o conte.;:tante -que colUpare- exame requerido pelo conte<:tante. declarar~ru .. . 
ceram sótnente 16 eleitor•·s, obtendo cada. U:m que nem suspnitar podiam que as duas firma'5 
dos candidatos oito votos; que augmentara.m-se abaixo do primeiro term.) de enci'rramento 
mais dnus votos, assign:mdo deus eleitores no fossem escriptas dias depois das outras, como 
livro d·~ assigna.turas. depois de lavrado o res- se a.llegon. · · 
pectivo termo de encerramento. Na=parochia do RioClaro foitom::~do em sepa-

Para provar essas allega.<}Des, e:s.:hibiu <i con- rado um voto dado ao conte~tante. por ter s1do 
testa.nte certidões de a.~entr.s telegraphicos. a cedula marcada com b'·re vermelho. · 
declarando que rr-~ceberam communicação de De' 'accôrdo com a decisão da Cam··ra. a.nnul
Marçal Junior, secretario da mesa eleitoral de !ando os votos dados em .cedulas .marcadas c~m 
Itacurussá.. dando atada candidato oiro votos: 1 lacre vermelho s o candtdato eletto pelo4o d1s-. . . 
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tri:!tO da provincia do Rio Gra.n:le· do Sul, enten 
demos q_uc devo sar declara.dJ nullo o voto em 
questão. ,. 

_A' vista do ex:j_)osto so:nos de p;:wecer : 

L" Que se·a. declat-.~do nullo o voto tomado 
em sepat•ado e a.do ao un n. ~ltao, na 
parochia do Rió Claro, por te: sido u cedula 
marcada; 

russà; 
3. o Qae seja. considerado valido: o diploma 

conferido a.o Dr. Luiz Alves L·~itc de Oliveira 
Bello, e o mes.uo reconhecido e proclamado 
deputa-lo pelo 12-> distl"icto do Rio de .Janeiro, 
por t~r r.}uni:lo-·a ma.io1·ia absoluta de votos. 

Sala. das commi.;;si3es, 20 d3 Abril de 1835.
Lcopoldo dt> Bt!lhõ;$ .-Sclwtd. 

OSr ... oaquunTavares 
n:io lhe sendo mai" po.ssivel continnar a fu.zer 
parte da t;>rim0i1·a comm~ssão d: inqucrito, vem 

< 

raç-ão, c possa o Sr. presidente nomear quem o 
sulBtitua. 

osto :~ YO os o pc 1 o e exon0raçao, e ap
proyado. scado nomealo p1r.1. substituir ao Sr. 
Dr. Joaquim Tavares o SI'. Uly.~ses Vianna. 

O Sa. Pac:siOEXTE : - Tem a pala na o Sr. 
L~opoldo Cunha. 

O St·. Leopoldo Cunha:- Um 
dever imperioso chama-me, Sr. presidente, 
neste momento á tribuna: p1·etendo chamar a 
attenção do nobl'.) ministro do agricultura para 
as const '· raço~s que vou azcr em reação a 
estrada de feri".) da Victoria i Nativid;.1.df:!. 

Senb. )res, J~pr muito granle que seja o meu 
" 0 s a pr·ovu1c1a, 

g_ue confiou-me a hom·.t ~e seu represenLarite, 
p:>r m1ior que s ~jol. o m~u empenho para. que 
se torne um<l. realidade essa g1·an:le ernpreza, á 
que ell~ lig·a extremado inter~~se, porque 
nella vc fit•mada.s todas as esperanças do seu 
futuro ; esse de\·otamento, ess:J emnenho. esse 
i.nteress,~, n:i:o podel'iam, Sr . pt·e~iJenL·~. so
brepujar a c; gr.mdes t•azões do estado, de~d 1 que 
0sti vesse p1·ovacb à cviú'3ncia q 111 as con(lições 
:fia.anceil'as Jo paiz não comportam o onus que 
acarret.1m melhor:1.mentos de tal ord:Jm. 

Eu me resignat•ia. portanto, a que a min.ha 
província foss~ :1. primeira vi<:tima. dessa ine~o
ravel medida que aqui passou sem discussão, e 
j à no.s derradeiro; momentos da cam1ra trans
acta. 

R~firo-me. Sr. presidente, à dispo •i1;ão ado
pL.hl.c n::t lei do urÇ!ttU..!IiLo vigente, auto1·izmdo 
o gov~rno a entrar e:n ac(:ôt•.:lo com al•.,.umas 
ea1prezas .:;:tbvencionacla.,, o qu~ ainda n~'io ti
vessern iniciado as sua~ obr.ts, no intuito de 
adial-as. 

O SR. LEoPoLDO CuxHA. :-Igualmente a pro
víncia de Minas, a que:n ella ia abril· os seus 
portos, attrahindo dos centros mais a:ffastados 
essa populaÇão di,:;pet"sa, sem estímulos para o 
tra.ba.lb.o, completamente entregue· a. uma ocio-
s ida " · · · , 
condiçõe3 penosas e pelo desamparll em que 
vive. 

E' inutil, rep!to, encarecer todas essM van-
a0 cns, o os esse> ene ctos e o as ess:~.s es
pe1·ança~ quem~ parecem hoje frustralas. 

Si as cil.'cumstancias do paiz não p3rmittem, 
tollitt,;· qtcestio; e nem é esta a occa.sião pro
pria para entrat• ent uma apreciação de tal or
dem. e demonstrar a injustiça com que é tratada 
a minha província.. . 

O que desejo, ao _menos, o g_uc tenho.em vista 
é pedir encarecidamente ao nobre ministro da 
agricultura_ que pr~ste toda a attenção para 

, , f.,J 

eff~cti\•a a autorização a que me r~feri, faça·o 
de modo qu~ não tot'ne ainda m::ris desanima-
d I' fl . • • • -

provi.ncia. 

O SR. CosTA. PEREIRA :- A estrad:t.póde-se 
fazer de~ d ib t' ou eni n-
temente. 

O SR. L:t:oPor.oo CuNHA- Não ha muito3 
annos, mandou o govet·.no por- uma commissão 
de engenheiros fazer os estudos e o orçamento 
dessa via de communicação. Esses estuios 
foram convenientemente concluidos. e o onge
nheü·ó qu~ os dirigiu,em cuja aptidão e provalht 
com·petencia. eu muito confio, apresentou os 
seus tr~balho=:; acompanlnd•JS dl) um minudoso 

as despoz:.'l.s para a construc\-ão dessa estt·ada. 
Consta-me, entretanto, que os actuaes 0mpreza
rios, na revisão dess~s estudos e no calculo do 
caplta que Je\·e·ser garantido.e eva.ram esse or
ça.ment'l à enorme somma de 45 ou 46.000:0J0$. 
Vc, pois, V. Ex., me as;istcm sobejas razões 
para pedil· ao nobre miuist1·o da agricultura 
que, antes de qualquer acto, n.ntec; do CfU<Üquc:r 
procedimento que possa tornar eflectiva. a au
torização concedida pelo co1•po legisla tiro, pro
cure s3.bcr qual a causa, qual :1. origem dess!l. 
g-rande diifet·ença entre dous orçamentos para 
umn. mesma OOI'fl,, feitos quasi fi'Ie con>;ecutiva· 
mente, pois não convém de fórma alguma. que 
fi.quem archivados esses no\·os planos, que tol'
narão para o futuro ainda mais desanimadora, 
aind•1. mais difficil qualquer no\·n tentativa. O 
nobre mini~tl·o não aceitará. por certo esse ot·
çarnento,sem um exame accura lo, e nem sobre 
elle ó:le tomar f ual uer delibe1·ação, sem ue 
fiquem claramente demonstrada~ as causas a. 
enorme difi'úrença a que n.lludi.. Desempenho 
nest'} momento um de\·cr que reput·l sagt·a.do, 
co n tra.hido pet•a.nte a provincin que repre
s~nto. 

E" inuti.l, St'. presidente~ encarecer neste 
momento as gra~1des esperanças que a p1•ovin
cla do Espírito S3.nto depositwa nesta empreza. 

Trata-se d~ assumpto que prendo· constante
m~nt·~ a sua attcnção; que durante um longo 
periodo tem sido objecto de seus incessantes 
esforços. · 

Limito·me, por emqnanto,a·pedir ao honrado 
.ministro da agricultura toda a sua a.ttenção 
para o que tenho exposto. Confio no criterio e 

O SR. CoSTA PE!l.EIRA: ~E a de Minas tam..; 
; bem. ·-· 
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illustraç:'ío .. elo honr .•dÔ. min~stro; e estou certo 1! pret"!ndem se':ls ~orreligio!larios que em relação 
de yue S. Ex., embora· obngado a attender aos a toda. a prO\'incta, a~sumiU elle de f<1cto a au
g-rand~s intere,ses do E,taJo, não sacrificar5. os toriJade que de direito pertence á presidencia 
~h província que represento. por ._isso yue, pe:·ante S . .. s· . .; ind•gitado pro. 

O Sr. Leitão da' Cunha:- A 
rea.C'ção politica._, caracteri~ada por ver ~a4'.~ira 
perseguição contra funccion:lrios e corpor:-1.
ções, qu~ na provinci.a do P<l.ni. desenvolveu-se 
em acto conünuo ao ultimo pleito elei;ot•al, r 
acção tão iuírene qu' G.ir-se-ia ach'lrem-se alli 
suspens s as garantia:~ pat·a. o partido conser
vador, compelle-mc, Sr. presidente, na quali
dade de r~ pre:;entante do 5 · !lis .ricto da mesma 
provinci,a,pal"a on le tem convergido maior som
ma de acto-;- de m 1.nife::)ta prepotencia, a formu
lar o pe•lido d~. informações que vou manda.t· á 
m:'S l, justificando-o em breves palavras. 

Vai neste rne•t proc··der antes de tudo um de-. ~ . .. 

motor de todos o;; actos a qu·· alluJo, se vão . ... . . .. . 

cidadãos, cujos di:·eitos são po-;tergados por íue n. 1 AC- OWELL : -.:. po1a o. 
ba\~erem di tin.:ui.lo .:otn os s~ns nobr s s tfft·a- O Sn. LEITÃO D.\. Cmm.\ : - As;;im é qu11 o 
ooio.::;, c ue fiU folooo de a•"'raJecer desta tribuna pr~sidente, ora. suspenso, da cam'tra d~ Gu-
quando pela pnmetra vez a occupo. rupa., o cor-one e ertno li .. onsrlca. c1 a ao 

Além ~e nutuea ? ~ -'3~1a,rga escala, q~~~es ns j mrli.to distincto e sempre dedi~ad.r &.o· .eng~an-
dP. au tonlades poltctaes, prof~ssores pubacos e de..:uneuto do logar on le res1de, alh de1xa, 

. - . - - ~ · • · o- - n q~ lo aos- ---
meações adrede feitas, segundo corre de plano negocios municipaes, a somma, relativamonte 
na proviná:t, JlO senLido ie pr0parar-sc o ter- grantle. atterlt~ts as con lições do lo,zar·, de 
rcno p:tra um 2° escrtltinio que, ir·ro~ando-se 20:00;l$, appro:tim:dam~nte,q!tr alle tem accu-
grave injuria aos sentimentos de justiça desta mula.du para as obras do novo pRço monicipal. 
augusta. carnar:t, sP- propalava certo naquelle . Não devendo entrar na apr··ciação dos funda.-
districto pela annultaçà, do meu diploma, eu mentos da :":U>;pensão das rt!Íericbs ealllaras mu-
tenho noticia de varit~.s demissõns. Por amor nicipa~' ~", pelo motivo exposto, não posso en ti·e-
da breviclad q deixo de m"!ncio.e.al-a.s. Sou for- t11.n:o pas:-:at• sem u.dduzi1· algumas cir·cumstan-
~do entreta~to a destacat· de entre ella~, pelas ci11s. que tenho por muito siguificath•as para a. 

· · · · · is S"rào ba,tante 
o movei o ue u. inspirou, a do dele~ado tle po- profl.igados ~ · · · 
licia de Gurupã., tenente q1wrtel-mestre do Ao passo que limiton-se o presidPnte da pt·o
c· .. r o ·de •licia paraense, Manoel Messias de vincin. a susj)ender apen.us os vereadores con-
-cus mão. funccwna.no L •·!l'a que ser\'lu sempre servn ores na;; camaras co ;) t • >B 

a aprazimento de~ seus correligiona.I·ios, mas de ambas :;s p·!rcialidades politi'!nS, suspendeu 
tornou-se incompativel com o exercício do a. totalidade daquella.s camaras, onde !,Ó i:npera 
cargo, · c.~ntre outras r~zões, segundo sou infor- o elemento. con.;cr\·ador. 
mado, por não h·• ver annuid.) á imposição gua Assim tambem, havendo s ·'rviclo tle motivo 
lhe foi feit·t dt~ neg. r cumprimento à ordem do appar •nte pa1·a a suspensão daqllell·. s camaras 
juiz de direito da comarca para que lhe fo~sem os dilf rentes exam·~s. a que em \'arias épocas 
apresentados os c·~aro ·nses Bernardo Teixeii·a mandotl alli pt·ocellC·r a presidencia da lil'OVin· 
Sa.nlos e Mi!.!'uel Antonio Rodr·igues, a quem cia, o sendo esses exames t; elo<; de data 
fôra concedido hr.:beas-co)·pus e que po1· mais muito anterior áquell:~. e tu que foi ordenaria. a 
de 15 dias estiv,• ram !'GLD nota de culpa preso~ susp• ·n~ão d<\S mesmas cama.r;\s, se:.;-ue-se 
na caJê:t d:1q 1ella villa pelo simplei; facto de que, 011 reveh\ram elte,;; gra\·e~ abnc;os, ges
bavcrem dado vi,•as ao parti.lo conservado_r. tão criulinos:t dos negodos municipaes e, neste 

Que semelh·mte demic;sflo não se inspirou cn.o;;o. não tBndo suspendido im1nediatamente os 
em motivos de inte•·e~se publico foi noturio seu·s autores,tornou-se a prosidencia conmv~·nte 
no logar ~~ •. ~orrobora-o 0 topico da carta, que com t-res abusos, ou 4enunciararri apenas merM 
\'OU br, dirigid· . · · 1 80,~ irregularicla.:ies; o 1•sta s mdo 3. verd~de, r:~ser-
chegad:t ã. a. iministraç.ão, m>\S cujo nome não ''" os c m " · ' 1 1 1 me acho autoriz:\do a reve_lat· (l8) :. -pleitoeleitora.l,contN os conservac ores< o ogar, 

foram m:ris tarde convertidos em instrumento 
-.<Faço esta sJrnente para communicat·-te que de vingança contra a.quellcs que ti~eram hom

pódes vir já. pat·a. a capital, q tle· t>Stá.s exonera lo brida le b:tstantc para exercerem hvremenLe o 
do carg-o de delegado de policia de:;ta. villa ; e seu direito de voto. 
mais brevt~ possivel será. melhor estares por d., .Ainda mais, emquanto 3. presldencia da pro
para. te justi~~ares. coni ' o Dr. Brito, de umas vincia, tão prodiga se mostrou, entreg~Lndo-se' 

. accus~'~ções a ti feitas. » a um verdadeiro luxo ele ex:tme~, contra as 
O Sr. Dr. Brito foi m'~U compr:~tidor na eleição camar~.s municipa.es conserv~:ioras,_ ma n~eve-~e 

de i "::.úe Dezembro e dahi se infere que, p~lo inteira.m~nte sur.L::l. ás re~ett~as denll,nc1as fel
menos em relaçã,l ao 5 '' districto eleitoral, allá.s I t~\s pela 1~prenss. da prov1nc1a e ate em :re::-

v. 1(.- 77 
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pres.enta~ões contra as camaras· -_compostas de 1 ferida eleição· .no d.ia 15 do meo:mo m~z de Ja
memuros da parcialidade liberal, quaes as :ode · neiro -á qual concorreram os . Srs. vereadores. 
Baião, Moju, Guamà, Ou rem, lrituia eS. Se- Manoel Valente F.exa, .Jeronymo da ~ilva . 
bastião -da Boa Vista, denuncia~ tão p.roc~-~-- Lpngo, José Luciano .. do Carmo . Barrig-a~ João ._ 

· dentes, S:-. pre.:;idr.nte, que, não podendo deixar Uopes da Cunha e Belchiõr Medina da Cruz, -
• , • • 1 , is verea ores 

se fez, as C;lm:tras municipaes de Guamá e sem motivo algum plausível, não obstante terem 
Ba1ão. twe a pre:>idenc:a d-a provincin. de sido convocados. Na act~~ des"'a s/3sslo tt•a.tou a 

: :sus )endel-:l.s. tiio ..... r:~\·es forn.m ns irren-ulad- ca a · · 
dn.de~ alli encontradas ; sen.do de notar se, em sidente para o corrente anno. em cuja eleição 
relação :i carnara d.e Baião, que em Outubro foram el · ·ito~ presi lente o Sr. tenente-coronel 
ultimo fóra entregue ao presíuente da. p:-o- Manoel Valente Fl0:s::a c Yice-presidente )ero
víocia a quinta rept·e~entação da minoria da oymo da Silva Lon:;o. Não e:s::iste no livro das 
me~lll!\ cannra contra. o emprego_ em neg;)-1 actas desta camara outra acla. dP. ele ·ç!ão de 
cio~ pa.rticubr·~s do saldo de 8:000$ gue se pre~idente c~ vice-pre~idente, em' J<1neiro deste 
achava alli s.put•a.do. · · · anno, s~não a que acima me refiro; as;;im 

Passando agora a oatr.a ordem d~ abuso;;. c.omo nem eu, e nem o roeu interino. ~et·viu em 
pubLc:trarn os jornaes da capitt.tl do Para, e foi outra s0ssão, nem me const:l. que houYesse :\ 
até transcl'ipto na impr.~nsa desta cõrt(\, que camat·a dalo outra sessão ara o su ra·m •n i -

ia e e\."erelro <o cot·rente anno 01 nado :fim. 
arro10bada. a camara municipal de .Ma.z:1gãu pela 
d -~leg. ,do ,!e policia, auxili;l .!O por oulras pes
soas tlll@ occap.1m eargos publieos 

Não me consta ter :1. presidencb da provi n
cia ~tdopt:, do pt·ovidencias no Sf.)ntido de cohibir 

- .. 7 . 4 

O r::>ferido é verdade que dou fé e me r0porlo 
ao arcbivo desta munici) li larie I\1az:1n-ã t-: 

. de F<w0reiro de i885. - E eu, João Lopes da. 
Cunha. So~Jrinbo~ secJ•ctario quG escrevi e as
signei.--Joc'to Lopes r!a C tulha S;;brinho. se-

em aco~oçoal-o, a.pprO\':;ndo. Sr.presiden.te,uma. 
supposta. eleiç<io dos cidajàos Franc.iseo Atlon- Omitti di:r.ei"~ SI". presià ·>nte, qn~nrio tratni 
so da F\.•nseca e João Estedi:o da Cunha e Oli- da suspensão da camara. municipal de Gu1·up:~. 
veira par.'~ os cargos de presidente 0 vice- qno~ hav~>ndo· a ord<~nado ~: presiJen :~ia da. pro
prr,:::i.lente da.mesma c:tmar:t, quando da certi- vincia., êreio que no ü"a 7 de Feverdiro do 
dão que tenho pre-<ente se ver; fica que a eleição, eorrenl~ an_no. até. o _pt•es~nte. en_1 m_an~-
á qa:.~ alli se procedeu, deu rcsulti-\dO di,·erso e festa .Yw_laça~ da 1~1. n_ao remett~u u au .. ort
collocou nes.::es cargos outros cidad:1os que não d:1de JUdtc arm os pap"lS n~ces~arws p:-tra que 
~quell~s cuja eleição foi app:-o,·adJ. pelo presi:-. t · ·n~,a. l~.1r ~ conse ~~ente ~ro~es"o d~ respon~ 
l}·nte da ro\•incia. I sab11tdade. '.. .. om etfetto, d1s oe alet de .3d~ 

s~s~ao desta caruara ; em J:lne r? ~o corren~e! r·ig-or rio caso vertente e, confirmanclo fundados 
an.no, afia! J~ we.~ma tr.at..~r da rle1ç;o de ~r~st= 1 bo'ã.tos. alli co~rent"S: di a entenrl·~ qne 0 fim _ 
dente e vtce pre:::.tdent-- Em que dla te\ 0 lo d .. s seus a.clos e n;1o so consorv:-..t· nft stados da 

_~ar ;t m··s~,t S '"!SSàO. ~:ta~S foram OS ve~e~~_?rCS gestão dns negoc.:ios municip:tes OS vereadores 
convoca.lo:,; quo con_co. reram i ~nesma e:et~.to, e conservadora;; su:3pen~os e nella emposs~~ los os 
q_uaes en_t:r'~ elles toram os eletto:; pe;s~u~nb e liberaes sens sub-titutos, cr•mo impeclir que 
VH'e:r•re,tdent~. Quan_t1s ;:~ctas _de e.eu~ao de sejan1 nquell"s jnl.rrado~ pelo jrii?. de dir·eito dn 
prestdent~ ~~ vtce-:pr·es•d·,~te extstem. hvr~d :s cornarca, m·q:~·i..::Lraci"o que ,..:~1Je honrnr sua toga. 
no coatp •? tent_e ln•ro. Ftn:llment:-• s1. ::s:::t.::tt.u mas tr!m 0 cr-ime rle ser (:onser\•a:lor·. e cuja re
corno sect·e:a_:ro, on const:l.-lhe ter l:aVIdo m~l:S mo<,\ão se tem envidauo todos os esfu1·ço,;; para 
de urna ele1c;n.o p:lra o supra-mencton·•do fim. obter 
-0 que o cumpt·n.. :i\Iazagão, 8 de Fevereit·o de · 
18SZ>.-J1 anocl ·valeitlc Ffcxa, pre;;idente. O Sn.. AtnUA!'i'O PI:IIE:-;TEL:-0 presidente do 

João Lopes da Cunha Sobrinho, secr:'·tario Pará ó incap.1z de con:;orrer para isso. 
da carnara. municipn.l dn. villa. de .Ma;,.~- o Sn. LEITÃO DA cu ... L·L~:- Não sr>i si tem 
gão, etc.-F.:m C!lmprimentn á porturin :o:npra, ·concorrido; wa.;; o facto qnn apout ·i existe 
passei a rever o · · · · · e snas consequenctas. em v1o a\au mamlesta 
e en·.~ ontrei a portaria do convocação para a Ja lei. que e expressa. neste ponto . . 
sessão do dia 7 de .Jnn~'Íl'Cl~ dat~i!a dr~ 5 dó 
·me;mo mP-:r., certificada pelo re•pectivo porteiro Pat·e~·em-me, Sr. presicleRt~. b\stanto ~r-aves 
na qnal decl<lra: só t·~rconvo(·ado tres verea. !o- oc; factos qn~ tenho apontado para. .iustificar 'o 
res. dei:mn·Jo de fazer aos outro~, em con!,:e- ·meu p dido de informações; :tguardo que me 
c:1 u,~ncia de não se acharr>m nesta villa e -.iro ~eja~u fvrnr.cidas, para discutir ma.i~ ~\mpla-_ 
fóra. entt·n.n'IO ne..: te nu111ero o ver ' aclor Bodrigo mente a. questão. -
da V~iga de Siqueirn, quP declarou nchar-se rlo:. Até lá, 110rém, espero qoo o g-overno impa-
ente de um pé. por i-;so iwpo!>sibilitado d•l l'alçat·- ria I niio demorará a. expedição d~ •:• Mrg!cas 
se. Eru ~onsequencia de não haver n1tmern leg.:l providencias, p~lra q11e naquelas parl\gens sej:i. 
de \'Cre u!ore"'~ o Sr. precidente mandou l:wr::tr t·esrabebcirio o imperio da lei, completamente· 
a 110rtari~ de adiam,ento, para ter.loga.r ··a re·· .sacrifica !o. e poss.<tm,· seus:: ~abitante~ · entrar--
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desas~ombradjl,tMnte no pleno. gozo das garan-' 
tias cons~itucionaes. 

Teo.ho concluilo. 

E' remettido à mesa~ lido, apoiado o seguiiJ.t e 
uericnento, cu·a discussão fica a:l.iada · m· 

ter pedido u. palavra o Sr~ Adriano Pimentel. 

, _ ReqtMl"ime1ito 

« R~queiro qu~. pelo Ministério do Imperio, 
se r-3quisitam. com urgen:!ia, da presidench d~ 
pt·ovincia. do Pará. as seguintes infOl•mações: 

NomP.ações e deinis'-ões rebtivas ao 5o dis
tricto eleltoral d1L pr·ovincia. feitas entre a 
eleição de 1° de Dezembro de 1884 e a presente 
data. _ · ·· ·-

Numero, data e resült.a.do dos exanl.':ls e~re
ct·uac_los. n!l.s differentes ca.maras munici paes da 

Dat11. da exrpedi<;ão d~ orJens para se torna
rem e!:feclivos os pr~cassos de responsB.hilidade 
contt·a. as c::1.1naras ruunicipaes. saspeJ?.Sas no 
corr·ente anno. 
- Pt·ovidencias .a.-lol)tadas sobr·3 o arrombamento 
da cam·:ra. municipal do Mazagão em 10 Je Fe-. . . -· 

Sala das sessões. 24 de Abril de 1885.
Leit(io rht G'11;1ha. 

ORDE:\I DO DIA 

O Sn.. PRESIDE~1'E declara que vai proceder
SI) à votação do parecer 11· 11 O. 

' ce-se terem-se ausentalo os seguintes Srs. : 

1 Silva M:'l.fra.. 
2 Leit:"to (a IID a. 
3 Dia.;; Ca.rneiro. 
4 C11.rneiro da C11nba. 
5 B ·rn·.rrdo ele Mendonça Sobrinho. 
6 Barr·os Cobra. 
7 Soat•es. 
S Cha;.tas. 
9 Ca.;;trioto. 

10 \Vet·neck. 
11 Alcoforado Jnnior . 
12 Ar·eioli Franco. 
H Ribeiro da Luz. 
14 C:osta PHroira. 
H"> B1!nt) Rn·uos. 
16 A-raujo Pinho. 
-17 .Alfl'e lo C l:tves. 
18 1\lac.;.Do,vell. -
i9 Silva Ma1a. 
20 Del ph i no Cintra. 
21 Ga;;;par de Orummond. 
22 Coelho~ Campos. 
23 Leandro Maciel. 
24 Ro.irigo Silva. 
25 Rodrigues -Alv:es. 
26 Eufra.sio Correia. 
27 Barão do Guahy. 
28 A. de Sioueira. 
29 Diogo de Va~concellos. 
30 Coelho : d~ AlmeiJa. _-

Fica .. adiada. a votação dos pareceres desi
gnados na ordem do dia e bem as.sim a elei
ção das corri missões. 
_ Entra em:_discu~são o parecei." _n. u6~i88S 
rela~ivo ã eleiçã:) do 4' districto di província. do 

lla.re_ccr, 

Eleição: do 411 -distrieto do Pará. 

Que sejam . responsabilisados os individuos 
qne constituiram· a m·'sa eleitoral, que se diz 
t~r fmccionado no dia 1°. ~e Dezembro pro
Xlrno<passad.o, no Paço .M untclpal da villa de 
Soure. 

Paço fia Camara. 

Si forem annnlladas as elei<~ões de Soure 
e Oeit"7.t.-; e não f..rr a de S. Sebastião da Boa-
,. , , ·a de'3larada nulla. a. eleir;mo em todo 

e districto, e procela-se a nova eleição. · 
Paço da Camara. em 24 de Abril d;; 1885.

Ea"rasio Correia. 
Que seja. responsab'Üsado o cidadão que, não 

sendo jui~ de paz. presidiu :i eleição, na casa 
da. GB:!ola. da villa de Soure. ·~ 

Paço da Camara, 24 de Abril de 1885.-G. 
CI~UZ. 

O Sr. Siqueira 1\'~eu.des começa 
di~endo que a ma.iol"ia da primeira commissão 
de inquerito entende que devia. dar parecer . . . . ~ 

este pa.t•ecer não estrl. de accordo- com a nossa 
legislação resolvéu vir d ·f<·nde.r seu diploma, 
procurando restabelecer as disposic;ões da lei; 
acompan a~a a no re comnnssao ana y .-;an o o 
parecer. 

EnL')n·le que a cam::~ra dos depnt:-dos esta no 
direito de ex:1min:u· todas as questões, todos os 
ineid~ntcs que se derem em qualquer eleição, 
quer sr>ja uoico.,- quer no ~aso do segundo e::;
crlÃtinio. 

Pet·ante ajunta apuradora f::m1.m presentes 
i4 .aulbenticas, sendo duil.s de Soure, a junta 
apurou todas , menos uma d1s duas desta fre
g11czia. 

E' preciso distinguir si para a eleição de 
deputado, dest•) ou daquelle districto, proce
deu-se a uma ~ó ell!ição e si assim conseguiu-se 
eleger o deputado. 
- No caso de se1· prec· sa. uma seg-nnda eleição 
devG e:taminar-lie si e::ta. foi decretada. em vir-
tu e a et ou a . ~ o 
eleição não foi de accordo com todas as clispo
siçõ:~s leg-aes. é a primeira. elei~ão que tem de. 
ser julgada pela cnmarn.. 

Entende. poi~, que a propo!>ição apresen~ 
tada pela eommissão ue inquerito; não se pócle 
tomar em sentido absoluto, como foi empre-
gada. · · . . . .. 

A commissão de inquerito não -podia ter outro 
nm no exame da primeiJ·a. eleição. qu:mdo se 
tinh~ feito a seganda em virtude da lei, sinão · 
discriminar votos n~llos de validos. 

· .. ~~ ·· 
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O art·. 178 do regulamento dispõ:;_ que não 
será considerado eleito, quem não reunir a 
maio ri:~ a.bsolut~ - dos eleitores que houverem 
concorrido à eleição, quer sejam _ validos ou 

- nullos os s u;; votos; --

YOtos segundo as a.uthenticas que lhe foram 
presenttls·,:e computar para maioria absoluta. 
_ to :los os Yoto,:, ainda os _tomados em :-;ep~t·ado. 

e:~onheceu :-~. comm1ssão que a JUnta pro
cedtlu fie perfeito accôrdo com a lei; que a d<~
cretaçito llo :2° escrutinio, foi por não haver 
nenhum ca:ndid:•to o o tido .maioria. absolnta. 

A f<1culJade qu<'l te!H .a junta apur~tdora de 
despre7.ar em C~ISOS de dÜI)lica.ta. Uina das elei
ÇÕes, não é at·bitra:·ia. pois a. lei dispõt', 4ue a 
despreza la deverá. ser ;;~quelia h::wi.!<~ perante 
mes~.;. .illegalr:nente organizada. 

A res,.eito da eleição de Soure, é c~rto que 
u a oi : u. peran ~~ mesa r0 :l.niútc a i ega
menb~, pois foi pr· sididt~ pelo :ju supplente de 
j_ujz dr. paz, qu,.ndo .hwia c1uatro ju1zes de paz 

• , · · o '>u 

ls<>o consta da acta, na qual "e refe1·e taUJbem 
' qne aqudle 3 • snpplente de juiz de paztomando 
as~ento FJ.a · mesa, (~orno presid.;nte, )restou 
JUramento perant·~ e. a. · 

Decretou a cornn.iss:io a annulhção das elei
ções d0 Soure e Oeirns. A junta apurad0ra. 
tinha approvado a elüição de SOlll'C em que o· 
Ol'ador obt·~ve 13 votos, na d') Ociras 20 voto~. 
Entende, pois, que o desconLo é de ~U votos 
para o orador e d1• cinco para seu compe
tidor. -

A commissão para poder dr!cbrar ·ão competi~ 
dor do ora.lol" eleito em 1·• escrutinio, não :0e li-

tanto· que a ·lei é- mui:o possitiY<1., mandando 
contar a maior1a ~1bsoluta pelo numero de vor.oa 
dos eleitot·es que ('o ocorrerem ã eleição. SPjam 
os s~>us votos validr_;s ou nulios. 

F··lzmente a c mara dos deputa.rlos já fixou 
a verdadeira doutdna da. bi -a r :~speito desse · 
ponto. 

Tou1andc conhecimento da eleição d<'l l\fato 
Grosso, a cam.ara annullou duas ou tres paro
chias, Jo qu21 re•ultou ser cassado o diploma <.lo 
Sr. Ba:·<io de Diamnntino. 

Sendo cumpridt rigorosãment.-, a l~i. annul
lando-sfl a eleição das rluas citad:.s parochias, 
ll(•nhum dos duus eandidatos fica com 111aioria 
absoluta e . !~v e haver seg-undo escrutin i o. lUas 
não r>nt .. nde assim a conJmi,.s:io d·~ inyuedt ... 

... • .. t • -. 

dir<>.Ítos âo oratior. resultou praticarem-se 
fraudes é illeg:tlidades. _ _ 

Assim os nonie,::: de dous eleitores, que vo.:. 
taram no IJrador, não poderam serconte10plados 

-na- lis~a rem~ttida pelojuiz J.c direito. porque 
-

Desde q•;e ficou prova lo que esses cidadãos 
são vet·J:1deiros eleitores, apresentaram seus 
titulos e votarmn foi uma viulencia. não se lhes __ 
consentir que assignassem seus nomes no 
livro competente sou fundamento .de que só 
dt•vir.m assignar os que tives..::em s,m;;; nomes 
n t li"ta da chamada para qne niio houvesse 
differença entre os que figuraram na lista e os 
que figur:1.1·am na ele ção.-

~ Foraw apresentados protestos contra c:>ssas 
irregularidades, não fora111 . porém aceitos. e 
nem d elles se fez menç:io na a c ta.. -

A inspecção do ele i tur não se pôdeccc•mparar 
a o ,.:ca ~ que repre-:~'nta xmme 1:1 amente os 
intr~res;;es do candidato. Si. a iuspecção do 
elei_tor pudess~ supprir a. do. fiscal, a lei não 

·" ' 
de tres, de terem um tis ;ai nn. mt>s~. 

Pt·otesto perante a mesa hou'.!e ; mns a pre
potencia da mesa não o adrr..ittiu, )rocedendo c 

o mesmo modo a r;;speito de todas as outras 
relam:v;ões. 

.A' vist:l. do q u", entende não pede r :::er appro
vada a eleição da parochia drl Soure como quer 
a maioria da commi -são de inqu ··rito. 
· Nada mais dirá a respeito dessa eleição por 

que a minoria pr:-~poz a SUl\ approvação, funda- · 
went:lndo o seu voto. 

Passo.u a commi :são aos votos tomados em 
separado, mandou contar to lo~. Entr·ndt>, po.:. 
rem, o ot·a . o r que so urn, o o e e~tor a paro
chia de Melgaçn podia se1· cont11do. l:.s~e elei
tor fot·~~ tr:•nsf· ~ri~o dr~ uma pa.I"ocbia pa,•a ou· : 

--eleitór. ::. 
Teve o O!'ador occasião dt:~ dizer que na elei

ção de Sour..-: votou quem qui1., e o seu comp r~
tidoJ• contestou essa as~e1·ção, replicando : .on
de Tiu o conego Slqur·ira r.-Iend·~s votar quem 
não quer~ Só vota queu1 quet·.» 

E.;;t:i claro que o ot·arlor não _se referin. a~s 
eleitox•es. m:1s aos que votar•··m não tendo d1· 
reito de fazel-o. o. 

Provou com docum~n tos. e com a propria act:1 
o q1ú3 occorreu naqudl1 pa.roc'da. Alli votuu 
utu ta l Paruploun. el"itor da parochia de Mon
sar·á.;, onrie votat·a cinco dias antes. 

Quanto no outro voto, ü orador $nslentou 
q1 :e não potlia sor cont •do, em C()ntrario ~~ 
commissão ue mandoa contat-o. 

ploma de um depu.ta<lo eleito · por um proce.;;~o Contou tHmb,lrn a commjssão ao orador e ao 
cerl!a !o de toda a lega.lid.,de; pelo ex:: me. fei.to seu competidor o voto que cada J,Ho tl'>-ve na 
no proces ~o de outra ele:ção, que não ex1s:e e. pa.rochia. de Breves. votos de ele1tores elinlina-

~ por m"lio de addição de votos. dos por t r.rem mudado de comarca.. Eotretan-
Por addição de votos nfio !'S p0de annullar to ha ditferen·ça entr() - transfer~ncia e t•limina

diploma, sempre que st:l trate de maio1·ia abso- ção de eleitor . No primeiro ca,..o !-'assa de u1na 
lu ta. ' . ::: p ' l'a.' outra parochia, na · m1~~:<mao q · a !idade • 

Perant-- a commis~ão provou ;o orador, . com ~- no sr~gundo .percfe-a. precisando, para se1· no ... ·; 
acta., q· ·e foi l"ec.;~ado __ ó seu :fiscal, ;..p:-esen- va.mente alistado, requerer. A lei eleit01·al 
tado por escripto. sob o frívolo pretexto de t~r e~tabelecc os casos da elimin:tção do eleitor, 
ell~ na eleição passada calumniado ·a mesa; da. s1mdo ··um dell,•s o . da mudança.. de. comarca. 

- r~cusa do fiscal, uni~,o que podia pugnar pelos Para o novo alistam~nto, ain~i :lhe -ó preciso · 
~,-
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provar re:;idencia - por mais .de -nm anno na 
comarca. · · 

Ningnr:m;- pois, pode dizet" que os yotos de 
eleitqrP.s nel'~as condições devam ser contados. 
·· · A minoria da eommissão propõe. aannullação · 

~ . 

eleitor não e.ra titulo legal. Com eff~ito, falta
'Vam-lhe todos os requesitos da lei. Nessa paro
chia ~li!i.~ tinha havido tres elei ões sem uc 
esse_e eltó'r t1vess<~ votado. 
. O qu~ houve. porém. foi. que, e::ti,;tindo na 

lista dos }trados a.lguem com aq uelle nome, um 
dos 1:1artid .. 's a.pro•·eitou-se dessa cir,:umst1ncia 
para tirar um diplowa. Este voto de\"e ser 
aput·ado '? -· .::- . . .. . 

A com missão J~ontou tambem ao •. advPrsario 
do or,tJor dous V:1tos que deixa1·am de ser apu
_ratios, um em Breves e o outro na. Ponta de 
Pedras. Em Breves a mP.sa d•'!i::tou de apurar o 

r a r~ a a mais uas outras, r~ 

haver pnrtanto frautie evid ·n te; n::t Ponta· de 
Pedras, const va o voto de uma grande ceJ.ula, 

•:\ . . 
Nestas duas _ menores não est,-, vam escriptos 
nome~. mas insultos a dous distinctos cidildãos. 
Podiam sr.>r os s1gnaes ue a lei rohiuiu nas 
cec u as pnra evlla,. a coaeção dos eleitores. 

A comrui:::s<io contou todas esses votos para. 
chegar ao resulta-lo de ·reconhecer eleito em 
1 o escruti nio o competidor do orador. Ainda 
assim lhe foi preciso annulla.r tambem elei-
to~'es. . ... _ _ _ . . 

Admittindo tod<ls es;:;es arbítrios da nob•·e 
commissão, l'econh .. cendo como legal todas· 
essa:;; contrari11dades da. l~i, ainda não -podia a. 
commis:;;ão concl,lir daquelle modo. -

raça a. JUn :l. ca ·a um os can l
da tos teve o mesmo num~ro de votos, concor
rendo á eldçã') 80:3 eleitores. A maioria abso

. 9 

Admittida . " nullidade das eleições de Soure 
e oe Oeira~ fica rednzida a vot:Jção · do or·ador a 
380 vo tos e a de seu competidor a :391, c1ue não 
constitue ma:oria absoluta. Com os dous votos 
apurados naa parochias de Ponta de Pedras e 
Breves :fi•·ará com 40t, que tambem · não é 
maioria absoluta. O unico meio pois que teve 
a. commissão para f:u:er deputado em 1° escm
tinio. foi annullar eleitore-> que concorreram à 
elejção. ' , · 

A lei eleitoral e o seu regalamqnto, porém, 
mandam contar para maioria absoluta todos os 
votos separad()s ou não, dos eleitores gúe con
correram á •·l·içito, bern ou mal. Ora na eleição 
de 1° d~ Dezembro a at.Jaração das authenticns, 
contados os votas separa~os. mostrou que ne-
n um os ca.n 1 a os o ttve-ra maiOru, ::~ so uta, 
e por isso a junta mandou proceder a 2° escru
tinio. A annullaçã.o .de votos é meio .de excluü 
de putado, mas não de dar maiorià absoluta, 
Por essa. razão é que a commissgo não se limi
tou a annullar votos; 'aunullando tambem e!ei-
~~ . . . . . . 

No io escr11tinio. em que alei eiig.~ maioria 
absoluta~ não se podia dar essa anriullação, para 
o resultado a que ch~gou a commissão. ÜQtro 
seria o caso, si se trattsse de maioria relativa, . 
~m qu~ só poderia deixa.rAe hav_er _elcição ou - ~ ' ··· --, · - - ~- ~ ~ . .... -, . -·-----· --· 

p~>l:. i ll0orhpatibilidá.de do eleit;f ou i)ela Yotação 
em b1·aneo ,1~ todos os : eleitore~. .. · - -. "'' ··. 

Pela anuullação de votospóde~s~ tnmoem·dar 
annullação do diploma do deputado eleito, quer 
em g,, quer ·em 2~ e"cru tinio, _ mas naquell~ 

- --- .. . ao ver::>arlO que nao 01 
ele i to. , , , 

· Propoz tambem o orador qne foss'é annullada 
a _,.,. _,ão de Chav:s_· io, porque o ·3" júiz de paz 
:I('Gltara 0 p:iStO de ten,~ote da. guarda nacional; 
zo, por.1ue ser,•ira de mesa.rio,: conlO fo imme
diato, umci !adão que er·a 4o immedia.to. 

A i~ to respondeu a. com missão (lê): 

« De modo contrario op;nou unanimemente a 
C?l'nmi·são, PO!CJLl•' não exis~e a , i.ncompatibi
hdade entr~:: o ·cargo de juiz de paz e o posto de 
otficbl d:l. g-u::rla nucio.tal, e, alem disto, por
que, à vü~t.a •ta acta da ultima -eleição deve-

- · · . :tz, s q ua ro imme ia os 
em votos ao ... o juiz de paz tiv<'ram igual votação, 
e. entre ell~s fi.;ura, em primeiro legar, o sobre~ 

Com eifeito não ba incompatihitidade entre o 
cargo de j111:t. de paz e o pvsto da guarda na
cio oat, - mas não to i disso ue S 'J tratou. Um-
offi.cia.l da gua.•·dcJ. nacion~l póde ser eleito jui :~ 
de paz. um.- um juiz de raz em exercício é 
incompatível ~da. aceitação de um posto na · 
guarda nacional. 

Os ttu· tro ju~zas de p:~z da pt.trocbh de 
Chaves tiv.-r~tll n mesma vot:tção, mas manda 
a l"i que n+~s• e •.;aso sejam classificados na o r,. 
dern d.ts idades. 01·a, si a camara muni.cipa.l 
não proc~deu como devia, a essa classificação, 
a mesa eleitoral · devia tel-a feito antes de 
unccwna r. 

O or~.,doJ' mo~t1·ou com documentos que o juiz 
de paz q u·~ serviu na mesa era o mais moço de 

Lê odocurnento que aprcs::ntou para provar 
que ~·ste cidadão eJ'll. o 4°. e não o 2• supplente 
do juiz de paz, e, pois, serviu com preterição do 
2o e do 3.o 

Em vist:.~. daquella prOV'3, ~x.hil.>ib perante '.,. 
corúm s~ãu, não podia ell:1 deixar de reconhe
cer a ·ü·re;;ul:H·ic!<.de. 

Referin•lO-I'le as ccmclu8Ões do parecer, diz 
já p:lJ·ecer demonstrarlo qud a maioria absoluta 
não 6 de 395. m3s de 402 votos, que se elevam 
a 40$. contado o que deb:ou de ser apurado, e 
agora a COIII,,dss:io rn~wda aecrnscentar aos do 
ad;er..:•trio do orador; be10 assim que a an
nullaçãu .Je ,•otos não transtorna a maioria 
a bsol . ta. pot·quu.l1to esta coota-se pelo ~umero 
d_o ehit ·l'e' •1uc concorrem á cldç~ão, seJam va-

Vai c'1mprir a pro,nessa que fez ao começar, 
relatiYam• ·nt•~ *i c!Jntestl-l~ào de seu cantenJor. 

.Mostra. que _oõ:o p r..••C''de o _asset·to de que o 
orgão c<msP.rv:~dor n:'io h:n•ia impugnado a_~ 
ulícação. feit:::. pelu ilnpr•msa liberal, do resul
tado da elei\~' do4° di,trict •. 

Occ11pando-s·~ dét eleição de Soure. sustenta 
que não 8e " pône' consi.d~rar valida. ~ ?leição 
realiza la n:l. •!as·t da oscoL1, .porque nao e _certo 
que ó pre,ideo t <} da mes t pn~ia funccionar, na 
qu:tlidade de s•tppl·nte dO JUIZ <:f.c ~az,por estar 
yagQ _o logar de 4o j_uiz de paz, . em .razão . de 

._ -. ·. :..., .. --· 
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ter o cidaião eleito -aceitado o clrgo de fiscal da 
cama.ra.. . . 

. -- Nã.o e;;ta.\•a vri.go o logá.r ·de 4 • jniz de paz. 
Este exercia interinamente o e'tilprego de. fi~
éal, que- ac:O.itou ·no 2., · anr.o do q uatriêimio, 

lU e ti ' . _, • . . rr 

pular. ·.· · ' . · · 
Quanào houvess ~ incompatibilidad ·~. dar-~e-ia 

o dir.âto de ·opç'io. e~ si est·u·acahisse no em-. 
prego e · .;cu , !'lO po ena ser con!ú er:t o 
vago o cargo p·1pula t•, y uanio a cama.t·a muni-

· .. cip:tl o decl!'l.rn-;se. : 
' E si· v~g~ ho~ves!'e Galguem tivesse d·~ ser 
juralllent.:.l.'io. n:"io o :0;eria o i.uunedia.to em votos, 
que prcsi iin· :L ele:ção, 'porqu ·l · era. o 3J sup-
plente. e na. p 1r.Jchi L h~wia to 8 2. o . 

TenJo acom' tnha.do onLJ·os pontos da c:>n- . 
te:;taçã(). ponder:1: o or~doi· que, antes de entrar 
naai_weci 1t:ão do •tue allegoct o seu contendol". 
·: ' · · .. . . · .. · r que 

"'em nrmhlwta. ·hypolhe~e podia a commissão 
considerai" el ,~ito e:11 1" esc~utíuio ao seu con-

d -
A junt:l. apur:1.dora m~ndou pi'o·.!ener a '2° es

cruthio, em virtude de ali,pos:ção de lei, e 
neste. n:1o ten lo tid l competido!', por 119 o seu 
$\.U -agom ~ • renunclOu o p e1to, não pó. e a 
eleiç:i o d.> ora.l0r ~e r contest:\da. e. po:tan to. 
niio procod~IJ1 ns ,.azões a.we:Seuta.Jas pela com
missão ele inquerit 1. 

Ncst"s te:-mos, diz ao ~oncluir, não "[lóde St;r 
annullad) o s~u diplollla de deputado eleito 
_pelo 4o distl'icto do PMá. 

A discu.:::sã:o fica .;'l.dia. b. peb hor::1.. 
J? Sa. Pr:.Es·oENTE dá para. amn.nhã a s~-... 
Votação dos scguint3~ parecere;s : · · 
N. 110-188:;, rclativoM i<>districtoda 1ro-

c', l i o _,m n , 0 1 orte. recoo ecendo 
deput:tcio o Dr. Moreit·a Brandão. 

N. 111-1835. :reí·Onhe~r> ndo deputado o Dr . 
Via.nn:t Va.z. pelo 6 ' di:;;triclo da. pt·ovincia. do 
Maranhão. · 

N. 112-LSS5, reconhece11do nr.'putado o nr. 
José Lo;> -:lS Pe~SO'I cl::1. ,Costa, pelo : ~ ' districto d ;1. 
urovin~b. da Pa.1·a.hyba.. 
· N. too--t s~:;. r.1u'e recanhec~ , o Dr. Frede
-rico Aug usto Bor.; es, dep:tlado pelo i '' alistricto 
do Ce:1.rà. _ · 

N .. i t~....:-rs85. qne manda proc13 ~ler n. novn. 
eleic:,ão U'"l 1° clistri c tr.l da pro\•iúcia rhi Pará. 

N. 114-1RR5. ma.nd ::~ nrio proc.o::lcl' ~~ novn. 
elciç:io no z·· distt'ictn .ta. eôrte . . 
~ . 1tf>-1ts'l.). r ··conh9cendo clepubdo p0lo 

2 ' dist~ : c to do Par á.. o Ot·. F e li le de·:J. .. ima.. 
'- ), r ·~conle·~~n o deputado o .nr. 

Va.z oe :Mello~ pelo t;o di ;;tri ..:to d~t provincia d e 
Mi nas Gé:-a-,s. · · 

Apresentação de proj.ecto::, indicaçÕQS e re-
guerimentqs. 

Discrrs :;;ão dos ~.;qu!3rimE!ntos adiados. 

(Si houv•'r tempo.) 

Coutinunção da discussi o do r>arecer n. 116, 
"i'elativo .à tÜ•~i~o · do 4o d istricto do_ Pa. r:i.. 

DOCü)['E~TOS QUE A.CO)IPA~fiA::\1 o P.-\.RECElt x. HR 
- -18~5, ~ELATIVJ i ELEIÇ;\.1) DO 12° D1STIUCTO 
D.\. J:>R·.>V.::-\C:A DO' IUO DE JA..,.Ell\0 

êontestaç io: ap;·esentada ã :2a. commisscro .de . 
inq_ue1·ito. p~lo IH. A.1tlonio Candid 

eitão 
I 

A minha c lei ão foi a a . · in 
contestada. por toda a. impran ~a desta. capital. 
O prirm'Íro jorn:ll que annunciou ·a millha vi
ctoriu. deitoi"a.l f,i o Pai~. orgão ,insuspeito. O 
proprioDial"Íl 0/fi:;ial~ que só faz publicações 
de.;tâ orJem com o m·lior c·I"itet·io, deu o meu 
nome entl'e Oi deputi:i.dos eleitos em io esÚu- . 
tinia.· 

o .lll~ll. conteridõr não protestou. nem recla
mou; esteve sil•mcio<>o durr.~ nt ·! 18 dias. e ~ó 
na. V'é:Sper·a d L reunião da ·unta. a urado ra a -
pareceu no ~rna o onl.me,·âo com urn ai"
tigo qu:} d.eixa transparecer todo o plano jâ en-
tão l'a:llí zaElo. .. '4 

otos . A fniude ih 
Ribeira. tiran:lo-:ne 6 votos que fol'a.m da.los na 
ad·l. ào meu contt-nJor,r-~duzit·a. a minha maioria 
:L ii voto~- PJ'erneditou-.-_e 'n -

ta~urussá. 'Nesta pa.r:Jch1a tinham comparecido 
16 eleitores, mas. supprilr1iado-i'e-mo os 8 votos 
qu:} eu ahi obtiver:~. e-daod<)·se a unauimiti~de 
do~s iô votos ao meu ~ont·~ ndor. airil1 eu tinha 
maiol'ia J.e um v o o. F' oi preciso da r como presen
te.: mai-; dous. eieitor:~s que não tinham com
parecido; e este; dous eleitores ti\reram de . 
a~sign:1r por bn.ix.:J do termo do ~ncerramento 
das inscrip:;~ões! As5im ageitou-s~ a maioria d~ 
um votõ! 

ornq aa.n () e:.r peça 3. ::1 nnul ação das eleições 
des5as du.as par.Jchb.s. comLnlo nii'o preciso da. 
annull~~ão de nr-~11huma delhs .pa ra o mea1rc-

lllissiio me fa.ç:t t'r~st.ituir o,; seis votos qlte me 
fúram sonega los na :Ri!;eit•a. ou dos que rne fo
r n.m sup?ritnido::; em It.acuruss:i, tres YOtos que 
sustent:ara.tn de utoào sulerune a uwnifesta<,:ão 
de ~nn.;; vvntades. ResLitui nd J-Se-m~ estes no
ve votos, i)u sórnento os seis ds ILb~ira, uu 
n1e,mo :::órneo to ôs t1·0s de Itacuruss~t. cabe-me 
o reconhe,~irueuto corno legiLimo rcprcs ..!nta.n-
te do 12 ' districto. · 

Peço ess~~ · :J. : lltulla~0 ~s a bem dn moralida
de poli tica. ma;; n:i.o que depeod l &~lbs o reco
nhecimento do mea1 ,1tt•eito. lnsisto ne ... te pon
to. R e si gnat·-m '!-ei com o mais profi1 ndo res· 
peito si a illnstradu commissiio ent <> uder que 
dexe triumphar a fraude com o rcconheciruen
t0 do meu -contendor ~ --1118.~ no cu.so contrario. 

· e aunullar 
a·!'tel:es dous collegio.,~, ou uro delles, deverei 
sei" t•econh.ecitlo. porque o . meu direito não re
snlLa de annulbç.ão de votos. C!lso unico em 
qne pt•.'val •Jce u. rlisposição d ;t 2a. parte do art. 2U 
.la l l'li d~ 9 de Janeiro de 18S1. · E assim já 
f.li clecitli lo, er_n caso ig11al. pela C.:imara dos 
Oep,ltados N n 18~2, por vota~ão nominal havi
da. 0- m. sessão de 10 de. · Juuho- Accresce que 
mandar proce !er á. nova. el~içiio se1·ia premial' . 
a fra11le, a.nim~l-a. e permittir que ella. pro-
duza os seus eOeitos. · . : .· .·· c ~ . 

. Dev:O ai'~da.· ponderar qti~ _tambem optive · : ai~ :-
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pl~ma confe~fdopela :ili.air.·r·i~ d~' -j~ti~ ~pu-r-a- - ~ ~iril. ' Ora, ninguem de boa- fé .. rode ncreditar 
dora.~Parece-rne,: com.:a devida. .venia, que ~l qua seis desses eleitores, cujos votos me"foram 
deliberação tomada em sessão preparatoria~ an- supprimidos,_ si realwente houvessem votado 

. ___ tes d•1 f_star constituid~ a camara dos Sl"s. de- no . candidato -:liberal. viessem logo em seguida 
putados~ e unic~mente P?I'. mo~ivo. de ord ·m protestar e mais tat:de jurar~ não ' terem vota~o 

, ' . . ,:-, ' . , ' . " 

direitos nem_ privar:-nie _·das _ garantias' résul- tendo para comwigo, e antes utlerecc.ndo o meu 
t•nteá·daquelle diplo~a. Po nderi•rei. finalrnen- I contendot· todas as Yatagens pt·ovenientes,já do· 
t~. c ue -o di loma do meu c·o_ntenJOL'- é -:D.ullo a oio · offil~ial resr , ·· sua ·· ·· · . 
por·_ ser illegal, porquanto foi expedido pela sua. intimidade com a.Jg·uns n:;erubrosdo u_liniste
minoria dã·j u ntl~ fó1·a do prazo legal de 20 rio. A esperança de obter· favores do g-o\·'e,·no, a~

- dia~, c em vit·tude de um adiamento lf ue a lei promessas que uu1 cand!d;Jto 91fiéiaLpóde fazer, 
não' perroitte. - _ a noticia de empregos dados ou pt'OiliOllidos 1 or 
.· Pot• estes motivos e pelas razõ~s. ~cim:1 ex- esse candidato :~ ontt·os eleilore~. o jogo feito 

p_ostas deverei ~er· •·eco.nhecido coJuo r•'presen-::- ,ern to:!o o districto com o facto d! ser o meu 
t11nte do '12° d:stricto. !"i, con1oespe1·o. pera- contendorcunharlodo ministro do irnpel·io, tudo 
rem no snimo da c_ommi~sã.o a' alleg-açõe;; que !SSo podori>l talvez fnar com· que }dguns elei
vou tPr a_ honra de apresentar ao seu esclare- tores, que tivessem votado em m=m. declaras-· 
cidojuizo. sem mai:; tar·de Let· votado no outr-o cnndidado 

n e quem anto ro 11tm esperar ; mis a ypot e-
se con tr·ariá é de tu :o o ponto inn:.lrtl~ssi ,•e! : 
c~ndidato da opposição, eu nã,, oi~puu~a nem. F1·:tur.lc dlt RilJeim .-A eleição da par-ocbia . . ' .. 

A me~a era composta exclu~ivarncntc de li
beraes. 

Depois de se tel'em apurado· e lido se! e ce-
u as com o meu nome, e e se ter pu tC:l

do que êu obtivera sete voto~ o o me :r con
tendor 22 , foi a ac ta esc ri p ta /') 1 ila '{leio 
r·e~pectivo secrP.tario. tenente H:morio de Soa
za. Lima. qu,.., p:1ra illudir a boa fé de al~pms 
eleitores conservad6r·es que ainda e~tnam pre
sentes, repetio na leitura da. acta a.'q11elle re~ul
tad •, tr~udo entretanto e~cripto eousa di,·r~rsa, 
por-qua.ri to na acta roduzira a minha. Yotação a 
um unico. v9to ·o som~ara. o.s o_ut.rus seis, q~rc 

à.pur:Jçà:) de~1;a 1)arbchia, tiver·am os e1e~tores com· o chefe • Lbcral dn. parachia. 
conserv-adol"es certesa da fr·aude que alli se havi~ Pretrnte o meu contendor· ter tido 28 votos na 
praticado; e immediat:'l mente h :vr·aralll prote~to pa1·ochia da Ribeira; não te\·e, pot·em, mais de 
que foi pnbrc 'do na Ga:;da de .4ng;·a~ orgão 22. A pro,·a é facil de ser tira ta. Si atfir·mo ter 
~ooser·vador daqnelle rnunicipio, n nos j ornaes eu tido alli !"ete votos e n:1o um como reza a 
da c:tpital do lmperio. O protr.sto as~ig-nado 9-ulllentica, ap•·esr•nto os nomes de todos sete 
1)" los se te eleitores conserv.aclores e o ma.ni festo eleitor·es e elles declarl'lm e ju r:irn ter .;votado 

·· nublicarlo -pelo chefe conservador, major .José em mim .. Si o m·•u contendo t· acrertit~ t0r tido 
Fri1ncisco de Magullü'ies (uoc n. 2). puzera.m 8 os 28 votos qne -d:i-lhe a authontica. decline os 
d~>8cober·to essa. fraude, 0, aJém de ten ro sido nom2s des--es 28 eloitot·es c apr·sente um!l de
f~~itós no mesmo r:li ·L em q ne esta foi conhecida claração delles em c-omo doram-lhc os seus 
pela publicaçiio d~1 .!lnfp-ense . têm o incontes- votos. A pro -'a não é pois ditfh:il. Compar·e
tavel merecim::!nto de não poderem ser- acoima- ceram 2!) eleitot·~~ •. :: segundo a propria a:.:ta ; 
doo; de r.strata~ema. politico pn.ra o fim de r ei- S1~ t.e declara m c jm·a.m ter V.jtado em mim~ rcs
vindicar o m~u triumpbo, porquanto s esse b1.m apenas 22. Onde e"tib, _ portaato. os 28 
tempo, edurante muirosd ias depois, a minha eleitores que ~ulfragaram· o nome do meu con-
el i .. :- â · · r> • 'l . . 

Ma is tarde esses sete eleitor·es conservadores N :Io $:0 diga qu13 a anthentica faz pr0\':1. por--
decla•·a ra rn no j uizo municipal, e sob juram~ nto, que é exnctamentc dl'lla. que ora. sr- duvida •. A 
te rem votado em mim, e ter eu ahi obtido sete a cta. da eleição da -Ribei ra é arguida. de falai
votos , e o meu con tendo1· 22 em v·ez de 28que dade; não refere o que alli se passon. Esta é 
'figuram nas re$:pectivas auth.,nticas. :;t fraudo contra_a qual o el r.itor·<~do conservador 

Compa.recer:tm a e-ssa eleição nove eleitores da quella pa.rocbilL protP.stou e prote ta .. Não
do partido conscrvHdor; um delle~. _o capit.''io admira -que a. act.a esteja perfeita. quanto á 
Tibilrcio., d '' Íxou do .. votar. pot· ter ltwado t!'oca· fórn1a~ si a mesa. unanimemente liberal escrc- · 
do o sru · di pk ina ~outro -de nome Neve'õ. votou veu-a depois que quasi todos os conservadores. 
no candidato lib<al'al; os demais sote proto~ta- · confiando na lealdade e ·no caracter desses me"" 
ram contl·a O de~a.pparecim~nto de S6U8 \'OtÓS 8AJ".iOS~ l'~tiri•rnm-se da matriz apÓS a eleiçã_!), e·~ . 
na: actcf;· · declarnram e --• juraram?ter ·-votado·_ em alf.\'1Jn• outros ._que mais ~8~' demor<t~am e a~sis.;;.;.' 
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-.·tiram à oleitura d:i a c tâ, tendo. OUYido a. dechira- .. pereira e G vi gari o Joii.o aó~ San-tos Réis, este 
çãcrdo meu nome. com sete v -tos e do meu'cor1- merubro e aqudV~ presidente do direcloi"io libc
tendor com 22 (doc. n~ 3, tls. 17 e 43), não ral d~s;;;e município. O tenente-coronel Estevão 
--a.c~edi~aram ser p~eciso ,yerific:-tr com_ o~ olll_.s _ J0sé Pereil"a, :1 peza_r _ de intimado. -- não quiz 
si alli esta.ya e~cr:i~to o que a~ab~va de se_ lido" com-par·é~e,·, é est~ recu,.:~ por certó não abona · 

A orça a allt entlca, asstm como a a escn
ptura publica, póde ser destruitla,jà p"lla prO\'a 
testemunhal, já pelas prO\•as circ1lmstancia.es. 

A justificação (loc. n. 3) dada nu juiz·1 mu
nicipal de Angra dos Reis co1u a pr •sença do 
Dr. promotor publico· e da rues:t eleitoral d:1 
Ribeira. e ·· perant1~ o 1•1 substituto do juiz 
municipal em exercicio, - tem to.la a forç·L pro
bmte . · 

Apezar da parcialidade C•)m que est~ subst~-
u o. QU e um os c1 co mem ros ve or o 

·· liberai- do inunicipio ·aa Ang•·a.- dos Reis (doe. 
n. _4). ~amou a ,fustific~çãJ, não permittindo q~e 

,. 
gindo pol" vezés ele modo ~ap~ioso as re~postll.S 
destas e concedendo ao tn•·sario te tlHnte Ho
riorio da Souza Lima a facuLtado ·de contestar 
cada testemunha no :fim do s~u depoimento, 
ficaram exub ·~rantemente provados os itens 
dessa justificação. e o proprio juiz ~ubstituto não 
poude eximir-se de julgal~ a por se1tença. 

Por eàsa justi~cação fi :ou provado, além de 
outros itens. ter"'eu alli obtido sete voto,; e o 
meu contendor 22; terem sido esses sete votos 
ap-ürados, lidos e publicados, b~m corno ter 
sido a.quella a votação ~~on,ta.nte da act1. se
gundo a leltur:L fei t<t pf'>lu sec.:reta.do da mesa 
eleitoral. tenente Honorio de So~rza Lima ; e 
que no dia. da eleição, p1·etendendo os eleitores 

· co_n~ervadores. apre~entn.r um _ fiscal. não lhes 

nização da. li1esa. 
:Além dos sete eleitores cujas declarações 

eram essenciaes, depoz tamb~ ru o eleitor que 
deixou de votar por falta de titulo ·e foi contes-
te com .os demais. _ 
· Parâ que ' essa justifiéação tivesse a maior 
fOl'Ça probante, for;Jm citados como test'3munhas 
della. dous che-fes importantes do nirtido 11 beral 
do : muri.icipio . de Al.)gra do.s I_{ eis. _. resident~s 

- nessaparochia~· o tenente-ç()ronel·Estevãó : Jõse 

elle quiz assim evitar s. contin;.;encia: de ,jurár 
contra os interesses do seu partido ou fu.ltar â 
\Terdad.e . - ·- -

O dr>polmento o vt·:arlO oão os 
Reis é de extraordin'1 ria K.n por·tan-cia ; apezar 
do desejo de d:!f,..nJer os >"ells co-religionarios, 
diz que apênas ten Jo vot:ido, retirou-se imme
diMamente para sua ca .a, nad"' tendo visto, e -
só duas ho1·as depois d·~ fin ia a elei~·io. sabendo 
do resultado desta, por ouvir, n•'io diz a. quem, . 
e por ter visto mais t :rJe o edital á porta da 
matriz; m,:s declara que -;.ão contava que o 
candid<lto conserv<ldOI' só tivesse urn voto e 

- . 

tudo e confirm:1 qiln.nto e::tpuz e foi objectu 
do protestO nos eldtores con..;~rvador"S. Ü vi- . 
g~.rio Rei~ é o chef\ do p,:I"tido liberal na· 
· 1be1ra, e como mern ro o .!trectono reprc
;;enta nelle es:!a. parochia (doc. n. 4J; nesta 
qualidade não era pos;;'vd i~not·~1r os vôtos 
que ahi devia ter o canrii lato <lo seu partido, 
e a cer~tez_tL com que __ ::fiança ter o··leitor con~ .. 
s~rvador Neves votado no candidato libet·al 
torna bem . çlaro que e·te não obteve os votos 
dos outros eleito:·es cons·>rva:!ores. Em uma 

·eleição pleiteada e em um eleitorado pequeno 
os votos de to ios os el itores são conhecLdos, 

• 
:Neves votava no meu contendor. nüo eSJ)eJ·ctva 
que os outro' con~er\":odures votassem nelle e 
conta"'ct qúe eu th·esse m tis voros! Combine~ 
se ~-'St:L declaração com o depoimento das outras 
testemunhas~ que ~•ffir·tn~Lm por ver e ouvir ler, 
e = tornar-se-á evi~ente e tn>\nif••sta a ft·aude 
que, com este depoimento insuspeito, :fica fóra 
de duvida~ 

Provas circumstanciaes da maior importa.ncia. 
confirmam a falsidade d L a c ta de •sa eleição, e 
bem a~sim a. pre[neditação . .Ia. frau.le ~ A reti-< 
rada immediata dos dous chef ·s liberaes ·-te
nente-coronel Estevão P. vigario Reis- ·apen!l.S 
deram os seus votos de modo a nada. terem visto 
nem presenciado; a não a Imissão de um fiscal 
q!le os con;;ervauot·es. queriam apresentar no 

' , 
Honorio Lima, aproveitando o e 11sej0 de um 

· - . , · 01·es col'iser 
vadot·es as;oigna<>s~ru uw papei em que declaram 
ter a eleição corrido muito legal e regular
,mente, convoncem à primeira vi,;ta que :1. 
fraude estava premeditaria. .. 

A recusa á. 'apr9sentação ·ao -fiscal, .que por 
p~rtd dos conserv;1do:·e.; era. indif'.ado, é fact~ 
gravíssimo que só por si comprova a má fe 
dos m~sa.riós,- e eleve inquinar de nutlidade essa 

• eleição. EstáJ~r~vado que __ no __ 4i:l: i:d~ DGzem-_ 
bro, ant~s de começ:u· o proce,)sO ele1toral, os 
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-elei~r~s .'icôn~er~~a~J..~s\~q~i~~i~;~-~pr~eriia~ - :vótô~:ê alltes de ·_ t~vrar~se · · ~ · act3, · prôpoz . o te-_ :.' 
·como· fi ~cal o· eleitor : Jo3é" Caridido~ae,·Almeida~ nen t~ :fi!.lnorio Lima aos . ele i tor.:!s conse~adore, · · 
e _que ·.pelo:c. mes~rio . . te~eÍlt3:::,_H~n?rio .de :Souia ·. n:idc{referi: - nesta~aproposito . de .. ta.l. iilci'lentes . 

. L1ma9 se~retar10 da .: mesa,: ÍOl · JSS_~~obstado, c.oma cond1cção._de que, pata. r~salvar a suares
- -porq•1antq~ .a_!l.us:-mdo.~da .~ boa ::~fé .. ~::._ éonfiança_ ::ponàabilida.de-::e.a da: , mesa, os _ eleitores _-con-: _ 
da uelle;;.e~eitores, · ltm-lhes_ a disposição da--lei, _,.se_rvadores assignariam ·a referida_ declaração 
affit·Ina,n o nao· po ;~r ·: .ess:1. _apr_esen _aça.o · ser • oc.-.n. ; . o e . "··' .ens ; a a.or1gem _ esFJe, 
feita ~e não· no acl?'da; :org-.uii~aç~o ~ta mesa. ,:'#: . docUmento a. q u6. · se refere o contraprotesto da. · 
propr1a mesa ;eleltoral _da R1be1ril- não ' negou ·mesa ele~to:-al; serido de notar que, para escu-

. .. . . .- .. -- - . . - ·; . - .. . . . - - - ·. --
men~o de cada testemunha~ quer .. no éontrapr~ eleitor Tiburcio rião votóu, por não-ter compare-· · 
testo que publicaram em~ resposta ao protesto cido, e o contraprotesto nega que se houvesse . 
dos elei~ores conservadores, limitando-ae.apenas .dado <dncidente . relativo _áqú.elle. eleitor-, .fal
a. affirmar que "à. apreson~ãção não chegou a ta.ndo-se assim :i. .verdade constante úos depoi
ser feita . otficialm~nte~ Na.da, porém· •. autoriza mentos de _tó:ias as. test~munhas e da 'propria. 
essa. opinião da; ·mesa· que ainda insiste em confissão da. me~a eleitoral, feita·na contestação 
sustenta.l~a la:rgamente no con~raprotesto.Alei ã 4a testemunha; Esse documento, entretanto, é 
de 9 de Janeiro de 1881 não determina que a a. maior condemnação da -fraude. A lei permitte 
ap_resentação do :fiscal seja feita sómente no dia ··a.os eleito~es assignarém a acta. Para que, 

· · · - ( · · oi r u ez de lhes dar a acta ara 
eleição; ao contrar~Ó o art. 15,§ 16 di~ que essa a.ssignarem, o tenente Honorio de Souza Lim~ 
apresentação será feita quan-to as mesas e&ei- pediu-lhes que assignassem uma declaração em 
to1·aes se instaUarem, e por esta expressão não separado 1 Dous moti,•os occorrem. logo ao es-
se enten em s men e os ra a cs ~ or;san1za- p1r1 o. exc s 1 1 a • , 
ção proprio'! da vespera do-dia do eleiçã •, roas quando se tornasse publica., pela apparente 
tainbem os deste dia . antes de começar a cha- co~plicidade do.s eleitores signa;tarios; e ore
mada ·esta é. a · iriterpre -
prio regulamento ·de 3 de Agosto, quando .no algum desses eleitores descobrir a falsidade ahi 
art. 137, diz . dnstalla.da a mesa eleitoral,· se exarada. Si o-que se pretendia. era confirmar 
proCP.derá. ao recebimento das cedulas dos elei- )er a eleição c01·rido com todas as formalidades 
tores. ~ Assim foi tambem decidido pelo legaeS e sor a acta a e;pre~são dos cvotos,dos 
avis~ _n •..•• _de __ ] _ de . Dezé'n:lbro_de _18ª1,_que _ eleitores,nada mais razoã.vel~nem mais natural, 
permitte a apresentação de fiscal no 2° escruti- do que "faier~estes . assigna.rem apropria~ acta; 
n:io perante mesas em as quaes não tenha _havido· en!retanto, em vez de apresentar esta. aos elei
.fiscal-no fo sendo ce1·to. que no 2o escrutínio tores, _o . tenente Honorio Lima pede-lhes a 
não ha organizaões de . mesas eleitoraes, ser- assignatura em uma deClara~ã() avulsa ! E vi-

. ·· · nisadas. tou-seassim o risco de descobrir-se a. tem o e 
_Nem prevalec_e a coarctad,a_de_ n~o- teJ."_e_lll_ afi_llal ficar sem effeito a f:a.ude da acta,mas ficou bem 
os eleitores conservadores feito a apresentação ·claro· que esta ilãó éontlnha a .. expressão da. 
por escripto, porq".lanto si assimaconteceu foi verdade, qual se Linha passado; e que p~r .is~o, 
em conse_quenc1a_ da opposiçao do-s~cretario a u 
mesa que declarou não poder este admettir tl'l.l apoio daqnelles adversarios~ cujos votos eram 
apresentação em vista da. lei que prohibia. de sonegados, evitava-Je entretanto que el3tes pu
aceitar. · · . . dessem lêl-a e examinai-a. Só a fraude pode-

A d!~clar9.çãa incerta no final da. acta de ter ria inspirar tal conselho, e fazer pref~rir assi· 
sido esta lavrada sem conter em si bor1·ão, ras. natura em uma declaração avulsa à a.ssigatura 
paduras~ entretúthas ou cousa · qu~ duuida na. propria acta. · · · · ·· 
faça, por ser aurperfiuo e· fóra dos estylos' Por motivos iguaea aos que acabo de allega.~", 
basta para . fazer suspeitar do ·excessivo . zelo :firmou a camara dos deputados em 1882 o pre
com qu3 se pretendia de antemão defender a ·e~>dente de annullar a élcição de uma parochia. 
pureza. deass. acta. - Esta declaração, desusada Refiro-me á 'da Piedade, no 4n districto da.. pro
na. redacção das actas_. eleitoraes, . deixa.· entre- vincia. de S. Paulo._ O parecer da illustrada. 
ver o receio de <alguma. cousa que duvida faça»; commissão composta. dos Srs. Leandro de Cha
o as declarações e :cusadas e intempestivas_ são ,ves Mello Ratisbona, José Marianno Carneiro· 
qaasi sempre a melhor prova da fraude;, porque da Cunha e .Amaro Carneiro Bezerra Caval
trahem a consciencia. de quem a pratica e jolga, : canti, apresentado em / sessão de i9 de Júnh9 
apeza de _todos os cuidados; não tê-lo . occultado concluia declarando , nulla. e irrita a. eleição 

t .·. · .. .. . .. - · - · · · · .· e·eidiu s·e.· sen-do essa · su cten t~men e. .. . . _ .· . . 
Não menos conCludente, como -prova cir_. conclusãO &pprováda ·em sessão de 10 de Julho. 

~ms · , , • ·· . - Uegio-da · Piedad8-cmxuLno...da_Bibeira, 
Honorio de Sotiza. Lima escreveu· para ser assi~ um dos candidatos apparaceu com votação maior 
gna.da.. pelos eleitoras conservadores, na qual se do que era de esperar e os eleitores adversarios 
diz que a_eleiÇão co:-rera:legal e reg.ulat:mente. e~ num~ro tal que tornavaimposah•el aquelle 
E' preciso conbecer~e .: à -·razão que m~tivo~ .SI.. resultado, .declararam e protest::Lram ter votado 
aasignatura desse papel.. Tendo o eleitorTibur- :néúnitro candidato. . ... . . .. .. . . 
cio apres~ntado'um titulo a11tigô ··de -eleitor; :o =· A:liypothêse é ~p~r.feit~menteid~ntica, ~c~r~s
tenente Honorio de Souza Lima fez disso granle cendo no caao·-da . eleicão da Ribelra. a Clrcam
esear"êéo "_e ameaÇou-o de - .faze~lo processar_; ·st&ncia·de·não ter:sido·admittida .. aiiomeação.do 
l)()Steriormente, d~pois de ·:finda _ a apuração do3 :fia~al;._que.·. C?S éle~tôr~s-conserv~d~ré,~ queri~~ _ ·: ;~,: ~-.vT :rr::~· 7s:. · ····· - -· ··: - -,- -, -=---- ~~·,_>- ··· -·"· · -·: _ : :·_ · , .. ·<' · -':- = -.:"_~'=: ~·:--··=· · =«- '. · ·'-' ·:~.: -~" -

-
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, =- a·ilt"ese~tar~_, Deve.-póis, -- csti!. eleiÇão; na con~ 
forrnidadê .. dá:luelle _precedente, ser deClarada 
11ulla~ c irrita; ·. ii menos qUe o u1eii contendor 

.. apresente _ Ui:D:J. declaração · assign~da pelos. 28 
- eleitoresc que~ : sJ~un::lo aact~·-d-:~: Ribeira, lhe 

. " . 
. Cumpre acr ~scent:1.r que os sete:eleiLores éon

.' s·::!n;adorcs, ·além do p·rot-?sto,pela imprens"' e 
, .do .·uram'!nto .:dado 'em·"uiz:o ac:lbam de · · · 
· sentat· ã. C::~.mara. dos Deputados contra: o ilcsnp

parecimento Je s?us ,·otos e a esca.nd:üo~a 
fraude prat:cala-pela mesa eleitoral ,dessa. pa...; 

'rochia. · ·· ·· · ·· · · 
lll . 

Nada.: havia maii!iüéiF~o- qu~ · sÚpp~imit·' os vo~-
tOS qn e .. Cll a h i obtivera r e dar todos OS 1.6 votos · 
ao 'íneil contendor: . A ' diffictildad~; . )!Ôréin, efa . 
outra._;. e~ses i6 votosnã!) bastavam para: dar-lhe 
maior·ia·:: · eu·:ficaria. ainda. _· cüm· a ·supedoddade · . . . ·. .. . . . . . • . - s.-
ele'itores alistados ~a pârocb.ia, .quatro não ti- . 
nham compa~ecid?; destes; um e~táva.1;esid~rido 

"la<>-·· •t · 
l;Csta.vam dous-uro / analphabeto~ outro~ 'irmão 
do presidente da -mesa elaitoral e _tio do secJ•eta
áo ca.})itão Mat·çal ~luniot•, era. }lreciso dal-os 
como lH'CSentes e COm es~es dous COmpletava-:e 
a conta de chegar,:. dando ao meu contendot~~~" · 
maioria de UIÚ voto ! ASSLlll se fez : Os doús 

· Fraude rlc Itacurussce.- A falsi~cação . da eleifóres ' assignara.m o lh-ro de presença. -p~r 
. acta de ltaéurU5sa,: além de ser urú facto de baixo do termo rl.cenc(m·amcnto, e .a acta foi 

i)ublica notoi·ie<lade, deixou rle si \'estigios que . lavrada dando 18 votos ao meu contendor e su'p· 
provam-n:1. à toda evidencia. rimindo-se toda. a minha vo!a ão. ·. .· 

ompareceram a e et~~ao e ettore;, e o pro- Antes de provar todas as asserções que acabo 
.·cessJ eleitoral correu muito regularmente. Em de enuncia1·, devo ter em consideração o argu-

~- s~g-uida ás assignatur:is desses 16 eleitores. m~nt? ex advc1·so aprcs ' ntado. na. i~prensa, o 
' 

as fo1•mali la los da lei, declaraudo·se o ultimo 
eleitor que vot:it·a e assign:ira a lista. e sendo 
O termo assio-nado Ol' Lodos llS mesarin . 

Procedeu-se a leitura e apuração das cedulas, s':!r destruido. A authentica vale tanto como · 
o cada um d;.Js dou~ candidatos obteve oito uma. escriptura publica, .e esta. segundo · os -
votos. O edital foi <t.ffixado :i porta da matriz, principio'> juridicos e a propria. ordena~.ão, pôde 
de accórdo com aquella apura~.ão~ A mesa elei- perder todo a fé publicl, · diante da. prova teste
tora!, composta exclus:vamente de libera'3s e munhal no caso de fraude. E' exatamente a. hy-

.. ··· membros de-uma só fa.milia; escreveu, segundo · pothese de que.:ora·so trata. -Quando · os·depoi
··parece, a côpia da acta, .. q tl.e. foi li:la e assigna- mentos de umaj ustificaçíioestiveremde harmo

.. da, deixando de .. lavral-a no resp2ctivo livro, nia com tant.as outras circumsta.nicas· que con
pro\·avalmente por fe t• <l~liado esse trabalho , para firmem o que alli se' diz formando ·a.s!)im : _um 
faz el-o· com mais vii:rar. em se~u~da, o secre~ co o· une to de rovas · ue escl:lre :1 os factos · 
tano a mesa e eitora_, capitão F1·ancisco induza o espirito· à uma- convic~iio, não poderá. 

, <Marçal ·coelho Junior; ' que : é --insp::!ctor úas mais prevalecér á força da authentica.nem fará. 
liuuas te!e.;;raphicas daq uella .zona, expeliu fj publica, pois de out_ro modo seria permittir e 

-=o · -~ , t . • 0 :\ ia;;,q por 
relh:> c::s:.i3tente em sua casa; ·blegr.1mmas a.n- . certo não estivet·a.m na mente do· -Iegisla Ior, ·. 
nunciando aquellc resultado, que foi publicado Arguida de - falsidade, não póde uma acta 
-pela imprensa dacapital do l!llperio_. · eleitoral ser in.voc:1.da como meio do prova 

A circumstancia de nãp t~r sido escripta a do que se contem nella; do mesmo modo que -
acta. no l :vro competente deu ens~jo para, a escriptura_ pab:ica. con~ra a qual 83_ allega 
quando foi co:thecido o resultado adverso ao falsid:~de ou simulnÇão, não pr.J\'a ·o con
m~u : contendor, \"Olt u·ero-se as vistas t!l"ste tracto nella :firmad•J. Além da. prova. t "s
para aq uelle ponto. Não reproduzirei a 'tui os temunhal, a circumstancial é, como disse, de 

:-, boatos que :então so :propalaram e ainda hoje grande valor. _ 
correm. A fraudo la Ribeira. j:i .tinha rojuzido_ Ar~cresce que o processo eleitoral consta 
maioria com que . e:.t triumpb.ár,,, ma.-. a paro- de :.tt·es actas-à. di\ organização da mesa,: a 
chia de ltacurussá. pareci:\ insufficiente para da assignatura dos eleitores e -respecLivoter
_completar a obra. . · · . · mo e a da eleição no sentido restricto da pa-
. - ~visaram-:-me de que se tramava algumà lavra. · · . . 
co usa., e por esses· dias_ ti v e opportunidade de Póle esta. · ultim'l tú~~a estar p2rfeita quer 
e~co~trar-me ' n.~sta cõrtc_comocapitito Fr~~- ·noliyro competente~ q?-er no li~·t~o : de ·notas 

~ I . - em co soquencla I a a t La G com _que a a-. 
soa-me colifirrria.ndo ·cie viva. voz aquelle resul- sificaç~ãohaja sido feita e das ,circum-;tancias 
-~~do, g__t}_e_~~llt.ecjpadamen~e_me_~avia._promeb.. q.u_e_a...tenbam favorecido, e _ Qntr~OOn-

tido, c assegtiraride-me, em resposta àquelles ~trarem-se vestigios e p7ovas da falsificação 
avisos, que o dinlieiro-de quem ·que1· que fo~se em qualquer das duas outra• anteriores. -
não poderia compra~ Itã.cur'ussà~ Comquanto No caso vertente ha. aléni do mais, poderoso 
fosse obj~ ::to d<:i convers~>ção partiêulár .o _que mot!vo para ao menos · suspeitar-se 'do valor 
acaoo de ·expor. · com tudo não de\'O occultar; que posso advir. da auth1ritic;J~ · des le qü·e ·esta· 
p!tra que se_ não -pense ter ha.vido 'dcsc~ido da seja. ·arguila em talyicio ; porq_uanto não póde 
minha psrt .... , '~· neril. se me âccuse de não ter impór confiança :uma me_sa. ~?IDP·J~t~ de pai, 
feito noni~ar fisc:ü~ - : . · .. · _ _ filho; · genro e sobrirr_ho,-nem: proiuz ·fe -~ o: ·lr~ro'' 
.· _- Com() ia dizendo, as· Vistas ao meu coiltedor e .de not~s do escrivão.de p11z. filb.o'ã.) prestdente ._ 

. - dos~eus_ --- ámigos:.volta.ram.;.se · .• para:Jtacurusst1~·-· dessa:. mP.sa= e :irmão-~do ::respectiyo ·'~ecr~ta_rio ;' ·: 
• • - ' ' ' ~:- • ·.: '·::.: --~ • ' • • : • ' : · '• • • ' •_ • • • -~ • • '' • • • • • ·. ' - - • : • • ' • ' " " ' • ' • '• ' ' .... . ·.w • '• • • . ' • .' •: "';"' ~-
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Sess.~o .. ~Af24 ·(lê: Ahril·de-1885 

ju~tificação junta sob:-e o n.· 1~ - especialmente Que. a mesa eléitoral era composttl de pai, 
as de fi~.~ 11, 12 e i5; :~endo as duas ·L•J·imeil"as :filho, geriro, sobrinh.o. provàm·as declarações 
eleitores r!essa paroêhia, e a ultima. u~gociante de todas astestemunhas que especificam o gr~'u 
ahi estabelecido·; ·o~ telegra.mmas:: {dõcumeritós de parentesco dr~ ~da um dos mesarios, e. 
ns. 2 e-3) expedidos pelo proprio secret~Jrio -da quanto ao escrivão -.de -pn. basta sabm·-se o 

. n1esa eleitoral, qu_e ó · inspéctol" da.s: ·linb:ú; te- ·nome.;.;..? edro Marçal ·Coelho, como corista do 
·· legraphicas, pelos quaesvê-sã que; sommados · <·oncerto dasauthenticas. para se conhecer do 
os yotos obtidos pelos dous candidatos, d<io em parentesco existente entre elll3 e os demais~ 
result:1do o comparecimento de _16 eleitores; e Ac~resce ponderar q?e tres eleitores declà.-. -~ .. ()- . . . ... . .· 

· à.ci roa do termo de encerramento. o quat é · de 
iô eleilores, como se-.ve do auto do exame de 
livros ·unto sob o n . 4. 3 ' uesito. -· 

ue epo1s . a.s nss1gnatur~s ~ss'?s e el-
tores lavrou-se o termo de en"cerramento com 
toda.; as fJrmalidades leg~~s~ sendo eUe assi-
~ ~ . , 
exame de livros junto sob n. 4, So quesito. 
· Qne. apuradas as ced,tlas, eu e o meu con
t~ndor obtivemos o-ito votos c~da um, pl'ova.m. 
os depoimentos das lestemunbas -da justificação 
junta. sob n. -1 _e osp'acialmente a~ <te fts~ 11. ·e 
12 v.' 15 c 24 v. que ' assistiram à: apura:~ão c 
leitura das cedulas e· ler:1m o edital- affixado à 
porta da matriz c principalmente os telegram
ma~· - (d~cS. ns. ·2 -e 3) do secretarie{ da mesa, 

. , . 
fessoi.- José Fra.ncisco Dias e João Ribei1·o Tei
:t ·ira da Cunha, juraram no jui.zo municipal 
ter assim votado· fls. :U c 12 v. ; além de ue, 
ambos tinhnm-me escnpto, ogo após a e e1~ão. 
no mesmo senti !o (does. os. 6 e 7), seu do de 
not&r que a car~u. deste ultimo tem os carimb::>s 
•. . . . .. 

' ~ ' 
qm que foi entregue na agencia de Manga.ra-
tiba. e a em que foi . recebida. no · correio destt:t_ 
eórte (doc. n. 7). O' terceit_o eleitol', Pedro An..: 
tonio. Brazil Co~lbo, decl~rou o seu voto em um 
tel.egramm::~. (doc. n. 1. iL 29) ~ e~cripto por 
elle eni _--pessoa,"na estaÇilo di3 Itaguahy, todo 
porletrà dclle e por elleassignado (tio c. n. 8); 
não quiz esse eleitor compal."eccr á justificação, 
por· motivo que duplica o valor <!a sua declara-- - .. . - . . . . ' 

Que o edital affixado à portsi da. matriz davt~ torale tio do ca-pitã:o MarÇalJüni<ir; comr,re
aq uelle re.su:Jtado~ 1rovam .. :.t.s_ testemuuhas hende-se. pois. o escrupulo_ de ir jurar contra 
doc. n~ 1 de . fls. H i2 v., i5- v. e 24 v.) estes, :1 respeito dos outros itens. que envolvem 

que o viram · c le-ram, senJo as < uas p n- a fina urna c to cnmmoso, e o o ro. o mertto 
JUeiràS eleitores dess:1. ·· parocbia. a terceira que tG.in ac1uolla. doclara~ão insuspeit 1 o muito 
negociante nhi estab ~tecido . e mo.r:J.dor junto valiosa. . . 
á matriz c a quai'ta. artista, que~ vind..> de O desapparecimentó desses t1·es votos é m:1is 
Itaguaby p:1ra_ Mangn.ra.tibn., cheg,'lra. a lta- uma. prova. da fl'a.U<ll~ ; não sendo possivel in
curu::s:i no dia da. elei\ão á rardG e ÍÓ~"ft. á dica r os outros cinco \'O to~; por terem !"ido dados 
p•,rta_ da matr\~· · ler e edil.:.\l. de accôrdo com.. o capitão 1\Iarçal Juniot•, que 

Que fora entro e:cripta., assignnda. e - lidn. mo hs.vi:l promo.ttido dividh· n. votação, como 
uma. cópi::~. da acta,de~ando ~'s~a de ser lav:rn.da se póde confirmar com o depoimento tia te.str~
no livro competent~. p:-ova.m ns .~aclarações munha dl3 íl. 20 v.. com a carta do eleitor 
das -testemunhas ele 11~ .. 10 \' ., i2 e m. Dias (doc. n. 6) a com os telegratmna.s exp~di
que juram .·· ter onvido ler a. acta. coai o re- dos pelo ·pr·oprio capitão 1\Ia1·çal -J unio1·, depois 
:su\tado const.a~te daes cedttlas apuradas~ do da eleiçã'J. (Doe:; ~ ns. 2 c 3.) ,-
edi~·tl e do~ telegrmnmM expedidos. no passo Tudo quanto t~nho e~p~sto . conve~cc. ~~ 
que ·,a neta, que appar~ce escripta. . no ·· livro fraude. que entretanto fica a ultima ev:clP.nc1a 
cymp~tente, -é em tndo díyersa · d :i qri~ · foi ·com. :.• assign.atura, po1· baixo elo tenno de en
hda e coàtem rasult:-:.do dlffer·ente da. uelle. cc7·rctmento, rlos · dotts eleito1~cs accresci_dos 

--Q.Qe--o----so.,ceetario ~ eltot·a. ca. ltão a1·a comp etar o nttmel·o e .-os u s na 
F.·ancis'co· Marcai Coelho Junior, :;teleg-raphou compareceram n .: - • · · 
para. ltagnahy. e _par<l. M a ugaratiba. em se- raial da parochia no d\.:1. desta. 
guida á eleição. communic:tndo que eu obti- Que esses dous eleitorc?.s, Joaquim dos Santos 
vera oito votos c o men . contendor votação Ramos· e Joaquim Jo::e Coelho, ,não compare
igual. P~"9'!Jain ~ 9s· attestados dp estac!o_n,lr!o da ._c eram. à . elelÇl O, . pro_vam- _ :1 s · tes.temunhas-d~ 
Mangara.Llba :(doe. · n. -3) - ~ d() -;e_staclo~a.r.J.o _de_ )h .. i O y. e- 1~. ele1tores da_ paro~h1~~ e ~ue ab1 
I~guahy (doe· . n~ 2), sendo ·de-notar qu·~: es_so;;· : e~t1veram ate a.o firn ·do pr~cesso eltn tora.l, sendo 
tele,.,.rnmmas tem câra ~ter duplamente offic1al, _ a1nda d r notar que a testemunha de fl. -11, 

·porquanto o capitão··.Ma.rçal: :Jàniôr ·· ·era secre-· quando .yoltou· p~ra ·· a;:sua sit!l_ação, .pa~~c~_p_el;t. 
tarlo,: da me~a: -~Jeitoral e :in~pe·~tor das lin~a.s ',,ca~a ~o ~lei to r ! oaq Ul~}o~ _~a~tos.:Ra~o::, co_In 
telegi'aphicas;:' · · · · - . [-este es teve, :.e delle ., o anui: n~o te_r : .14o:,• por 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/201 5 15:08- PÃigina 17 de 72 

. . ~. - -: .. ~ :- .. 

d~~nt~~- - A)estemunha: d~ fi. 24 dccta.r~niue no.l oque por certÓ não quer~~izer-depois d~ ter~ _ 
dia.seguinte á el~ição esteve tambe·m co·m este· I ~o-de ~licér~~mê~1io.! que, ~o~o a phrase o diz~ 
ele1tor, que lhe d1ssc a mesma __ eousa. A teste~- encerra as _mscr1pçoes; dema1sa 2• parte desse 
:niiinha-de :fl. 15, negociante; estabelecido junto· -- artigo·_ tira'todas ·as _·duvidas · que_ se · poE~sàm t~r ~ · · 
á. matriz~ jura que nenhum dos dous foi votar, Na 2a parte do art. i45 diz-se que ne$sa occa~ · 

· nem ésteveilesse dia no arr.:~.bl da paro · : • ·• · · -_- · · · · · , 
· -testemunhad(Hl. 17 v; ~ declara. que, sendo vi- ora, o termo de encerramento deve aerlânçado · 
.. ziliho:- do eleitor Joaqüim Josê Coelho, vi-o no em seguid!l. ás as~ignatur.-ui destes eleitores;logo -

dia ·da eleição, das 9 ás 10 horas da. rnanhã;e ao é antes do referid t rm · - · 
me1o- 1a, pouco mais ou mencs, trabalhando na qne devem ser admittido<> a.· votar os eleitores 
roça.. A testemunha de fi. 25 confirma. que que não tiverem accudiJo á chamada.Accresce 
nesse- dia· um filho desse eleitor lhe âissera conhecer-~e. á. primeira vista, ser falsa a alle
estar elle em casa e não ter idó á eleição, e diz ::ga.ção da me5ade terem estes douseleitorescom . 

. -;- (a fl. ' 25) que a um irmão sett pedira esse pareCido rio acto de se lavrar O termo, -por- ... 
eleitor q ne não o comp!omett~sse jurando eon-~ quantoeste está perfeito. concluido e assigna.do 
tra.· elle. Em i·elação,portanto,ao eleito_r Joaquim· por todos os mesarioa; e, si fo<se verdadeira 
dos Santos Ramos juraram quatro testemunhas, aquella allegação, teriam por certo interrom
as de fls. 10, i~, 15 e 24, e a respeito do eleitor pido o termo n~ ponto em que estivessem escre
Joaquim José Coelho juraram cinco de 1ls. :10 v., vendo, fariam em sen-uida. a declara ão de com-

.... -, v. , ~o. ccresco que a.<J testernu.:.. parec1mente e es. e por baixo das assignat11r<lS 
nhas de fl. 22 e 16 _.-. declararam ter ouvido de lavrariam então o termo de encerramento. Mas, 
um outro eleitor da paroehi3~ Antero de Freitas ao contrario disso, não só está .<:ompleto e assi-
Suzano, por mim mandado eitaP, que e~ !:> ' ~ 
eleitores não Linha.m comparecido i · eleição, eleitores estão escript:ls- com tinta differente 
t·endo-lhes elle dado a lista dos-:16, que alli dos do termo anterior e do addende posterior, 
tinham estado, e até censurao !o o rocedi- s ndo a di ' · "' · · 
mento e da -os como presentes (fl. 2::3): De- que ci p1·imeira vista se percebe; havendo entre 
claram, finalmente, as testemunhas de fi. 18 est:1s assignaturas e o termo anterior um espaço 
e fi. 25 que alguns dins ,d~pois da eleição, em branco, de tres linh:•s de pap(•l pautada. onde 
foi uma canôa buscar o eleitor Joaquim José se não lê de~laração alguma. Tudo isso consta 
Coelho para assignm· - o 'VOto. Esta· -prova do ~ auto de exame de livros. quesitos ns~ 9_c"i0 . . 
testemunhal, os telegrammas· expedidos p~'lo Sómente em seguida, e sem fórma de termo, 
capitão Marçal Junior, dando '> tota.l de 16 ·faz a mesa a declaração do comparecimento dos 
votos • e o facto de estarem aquelles dous dous eleitores, soccorrendo-se à fa parte do 
eleitores assignados po1· baixo do tc1·mo de art. 145 do regulamento que, _-como jã :fizemos 
en_~iwréimen_to, deixam provado á. ultima. evi- ver. não autoriza tal abuso· não havendo mesmo 

encta ·.· que esses ous -elettores não comp~re.;.· na.' lei, nem no regulamento, disposiçã<f alguma · 
ceram á. eleição e assignaram posteriorm~nte; q11e ·pcrmitta. semelhante addcndo. 
tanto basta tambem para tornar patente _.a - A justificação que dei perante o-Dr. 

• · · - · .-n. o 
Julgo não precisar demon'!trar a illegalidade a força probante. Juraram ·10 testemunhas 

do fácto de estarem esses dotts ele i toras as- contestes. Entre estas, duas são eleitores de 
signados por baixo do termo de encerramento- Itacurussá, outr3s depoem pelo que ouviram de : 
facto e·ste que, a meu ver, induz vehemente outros eleiteres -assim n. testemunha de fls. i4 
preaumpção de fraude e deve inquinar de nul.;. ouviu do capitão Francisco Mar~al Coelho Ju:.. 
lidada á eleição, por serem a -inscripção dos nior; a.s de tk 16 e 2:! ouviram do eleitor Ant·~ro 
nomes dos eleitores, c o r,·spe··tivo termo de de Freitas Suzano; as teetemunhas de fis. 18 o 
oncerramcnto parte substancial do processo 20 ouviram de Pedro Antonio :Brazil Coelho ; a 
eleitoral, e determinar a lei de modo imp&rativo testemunha de .fls. 23 v. ouviu do capiLão Frau
a occa.sião e n. formula desse termo. O art. i5 cisco Marçal Coelho (pa.iJ, presidente dn. mesa . 
§ 19, 5~ pàrte é e~pr~sso e positivo. A pr,lpria eleitoral. Muitas depoem como t stemunha 
natureza do termo de encerramento e os intuitos presenciaes. E' de notar que entre as testemu~ 
com que alei o creou demonstram que. em se- nhas ha duas dependentes do governo- Joae 
guida. a elle, nenhum eleitor póde mais as- Fanéisco Dia~, professor, publico, e Francisco 
signar. e a quebra desta formalid,:de, tão es--· Antonio da Sih-a~ colledor. · 
sencial, como garantia pat>a a verdadeda el,.;i:- Pars. esta - justificação, m:1.ndei intim:tr .o 
ão, não póde deix~de ser c · · · · pu ico e os me~ar1o~. escr1--

. • . • q-ue_ Iíl_ânâou--duas · ·· 
fraude, mas daquellas· presumpções chamadas vezes. nos dias ~ 31 de Janeiro e · 3 de Fe- . 
em direito ju1·is et de jure. . .. vereiro, pessoa de . sua confiança com _ carta -·_ 

A · mesa, para justific-ar o seu procelimento, cl.tátoria a S. João do Princi pe, onde reside o . 
allega. que eeses dous eleitcres comp!!receram -Dr. promotor p ublico, não sen:io este_ encontra- _ 
na:·óccasião em que se: estavn.lavrandoo :termo, do em nenhuma das vezes. Nenhum doa mesa- . 
9 . foram:. admittidos a.~votar,na conformidade de)' ~rios foi encontràdo para.aer intimad~, l!O qu( · 
art. f45 f a. parte .do· regulamento de ·13 de _parece . ter ha.vilo plano de se occultarem, . 
Agosto -- de 1881. Mas esse:artigo.do regula-_ sendo que _n ~respcito_·do·· capitão Francisco:Mar-:- ·· : 
mento .. não autorisa semelhante. coarctada. 'Na. çal Coelho Junior:: certificou o ;offieial. d~ j~1.;;. 

-·- ; cita.~ i. ~J>?-tte desse artigo,diz-se ~:~epois"'da.· · tiça.• presunlir ter.;S'e: · elle•_ :'e~co~~id() • p~_~a ~: não:·· 
find&r·a chamada e ant~a-da abertura ~a urna;.;,;. ·ser intimãdO (ft7 v.), A fa~ta de comparecunento _ 

.. .... . . •... . 
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deve ser decfa.-ado reprêaen~nte: do-12o diatricto 
--da-provinciado_-Riode :Janeiro. - Não· compre.-···· 
·hendoama long~ exposição, ,minuciosa. e_ com-: 
·pleta~ _.porque ;. esp3ró explans.r as~tbeses da 
mmha contrar-iedade no debate oral, mais pro-

o foiintimar, nã!.> quer~ndo provalverormte de
põz contra. o irmão e mais pa.ren tes. mas não 
obstante, confirm3.ndo por·telegramma o voto 
que me haviadado. - · - _ - _ . . .o . depoim~nto conteste ·_destas . de7í . testemu .. -
nlias: a. .-declaraçã.1 de voto de tres _eleítore~~ 

·sendo um delles irmão do pi"esident·l àacmesa_e 
tio do respe~tivo secretario; a ·. a.ssignatura de 
dou.s eleitores· por baixo do termo de éncerra
ment:J e or demais com tinta di:fferente • os 
teleg1•a.mmas expedidos, logo depois de con
cluido o processo elt!itoral, pelo capitão_ Fra.n
cisc~ Marçal Coel~o Junior, no d':l1lo caracter 

maioria de um voto ; todos estes factos formam 
nm conjuncto de provas que por certo desper
tarão nos espíritos imparciàes li.. convicção da 
existencia des~a f1·aude, que entretanto é no
tor-ia e está na·consciencia publica·~ ·· 

Acrescentarei, finalmente, que o :resultado _ 
da votação publicado pelos jorna.es, unnca 
foi desmentido~ · nem appareceu a esse res
peito a m~nor. divergencia ; ter sido · a acta de 
I c ruas ulti ttida a a ·u·z de 

. . . . ' . 

direito . que devia presidir a junta apuradora, 
sen lo por elle recebi:ia somente na. vespera. da 
:reunião desta,e que só então com ger:1l sorpresa 
se soa e a. rau e pra ca a. nessa par c ia.. • • · e. 

IV publicados o afixaram como eleito ; que prova. 
Vou concluir. isio ~ constituit·à presumpçã.o .i a~a. f:wor 

e contra mim ?' Sei bem que o telegt•npho 
A maioria do meu contendor. apuradas as fornecGu ao contestante boa pa.Tte das pre

aeta.s falsificadas da. Ribeira. c de ltacurussá, ê _tensas provas com que -proc\lra esteiar sua. ca.n-
apenas de 1 voto ou de 2, e. si não se eontarPm d ·d t d' 1 b nd m t"'le -ram t a ura ao meu 1p oma, a u a ., g -
os votos em separado. Si a <'Ommi..ssão me con- mas em seu acervo documental, .ha ahi para. 
ta. r os 6 votos da RibGira. e os 3 de Ita.curussá., tod•)S 08 fins, desde aquelle-em. que um anony-
onde aliás tive 8, deduzidos esses 9 votos do · d 1 
meu contendor, ficarei com a. maioria. de 17 ou mo o previne das conspirJçõ·!s Jrau u ents.s 

de ltaeurussú até aquelle em que um eleitor 
i6 vobs. Si annullar a.s;eleições das duas par~ lhe commuuicou dous me_ zes depois da el_eição~ 
chias será.-· extrâordi na ria a. ·lllinha · maioria~ · -· · · · · · · · ·· que lhe suffragoa o_ nome ; mas pretender de-

Assim, pois~ quer a com missão ann~Ue por -duzir algum indicio qi.le lhe aproveite, das noti .. 
fraudulentas as eleições da Ribeira e de lta- Cias: _telegraphicas, anonymq.s ta.mbem, que 
curussã, quer somme á metl favor os votos que . . . d • . :fi 
obtive neltt~s e me :for:tm criminos•t.mcnte sub- foram en.vi:1das aos JOrnae.s a cor~~' e ~r-se 
r y :.· cabe.- e d. ei d : ser reconhecido d~ ~ais na forç::1. probante do seu l~e:tgota.vel · 

· como legitimo repres'nt:\.nte do 12° districto da ,...--D4'..-u-se-uma. coincidencia~~gular; · or; tele-
. provin.,·ia. do Rio_ de Jan'-'iro~ _ ___ ' · grammas enviados á imprenl':a _e p~r ella apn .. 

Rio, 7 de Março de i885~-Dr. Antonio Can- l"lldoe. nlt ra:rnm os resultados elellotaes ds.s 
_didoàa Cunha Leitao. · · · · d parochi~~os, isto é, de mais de um tergo as qne 

RESPOSTA .A.: CONTESTAÇÃO CQmpoem:o districto ! .. . . . . 
· · ·· ·· ·· -- ···-·· '- -- ··· ::: Eis ahi t1. fidelignidade" dos telegralll.ma.s em 

· .J:2~ ài3tdcto da p~~o,,incia do Rio. deJ_arz.eiro. que tanto ;!JB a.poia. e se louva o. co~~e~tante_ ! • .. 
Ilm. e ·Exm. Sr. conselheiro presidente e Q:gue .inferir aes;es erros_! · Ser1am pt·opost-

Exm& •. m~mbrós da 2& eotnmissão de -poderes.~ -taesl:,Q11em tinha.. interesse .em.seAgttr_a.t:.v.e.n· . 
· A.comp3ri.harei · parax:&IIa.ment~ ás · :S.rguições c~qor, sendo ~ tr~ncid'! 1: O que~ o ln.4.ublta_!el 

· · qáe ::ao , mau: contestan~e- . aprouve- oppor ao ·s1:nio fôra .a.· eomctdencia. ,deasasmequlY.<>.~~ço~s __ 
meu diploma e_ e:om ·as ·qu~~s - entende qu.e o meü ~ntestant~ não·, poderia. escrever,.~ pe~: 
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._ -- ·~:·: ' .. : .. -; - -~· . : . .. 

Sessão en1· 24 c1e ···Abril de __ 188_5· · 

,~ibao co~- q~e' pre1üdia suas ~rguiçÕes, não Tinha o,direito d.e esperar o triumpho tanto, 
pod~ria ass~v.~rarque a imp~ensa o proclamou quanto·· se>póde ·ca.ICula.r êom elementos _eleito-
eleito. e não lhe· seria dado partir ~Jahi para raes. · · · 

-- c de :infer~ncia eminfereo.cia estabelecer -que r>u· ,c_: Pois bem9· _-eis quG -a apuração da imprensà, 
necessitaria mandar fál:>i:ticar act'ls e sonegar~ effectuada cóm os telegrammas. pregôa a victo-

, lhe votos com fim de ani uilár-lbe essa ria. do meu contendor! O 11~ senti a~ sur resa 
maioria fictícia, composta por um i coinciden:: de des ~~sto só nãn coro prehenderã i1uem não 
cia ütil _de telegrammas inexactos ! : _ tiver atravess:i.do ,provação s~melhante! ::-. ··' 

_ <:. Os- t.e~egrammas <1:1 Ribeira..Itacurussá, Pa- Naturalm·m~e :~.ttribui ã varias causas o meu 
r y-mlrltU._ ., , , s , os ig m · ::~ a , 
S. Pedro e S. Paul'J ·alteraram as votações, que ~mquanto embaia docernerite ao meu con
ta.es como constam das actas, sendo para-notar tendor com a fagu~ira illusão do triumpho, me 
qué em seis ~;essas parocbiss o. engano foi molestava à mim com a cruel ba.Llela. da. derrota. 
favoravel ao contestante, cujo num~ro de yoto:> No dia immediato ã. éleição receQi a éópia. 
accresda directamente ou indirectamente com da.acta.de 1tacurussâ, ex.trahida. p~lo respectivo 
dimi"i.~ti;r;;ru.e osqueobtive. ·· _ _ ·_ . _ • scrivão, mas~ si bem- cora os votos, que ella me 

Na.Rib!ira., o telP-gramma dà ao contestante consignara. ficasse a.ttenu11do o men desastre, 
i votos e a mim 22 ; a authentica. apenas lhe todavia eu era ainda o vencido, e o s~r por-: 
~onsigna 1 e ~ UJ~m ~8 ; em ltac11_rus ;a dá-lhe menos alguns sutfragios não m~ :onsolava 

machinaçG.es dolorosa~. 
· Porque não rcctifiquei. o engano c não me 
proclamei eleit~ por maioria de vot)s;1 

Porque sô no dia i8 de Dezembro adquiri 
plena certeza da· minha victoria. 

Si os tel>gr:\.wmas inexactos induziram o 
contPstante no grato engano de ter vencido. á 
mim me atur..iira.m com o affi.ictivo pregão de 
ter sido derrota.Jo. 

O quo· essa. noticia priJduziu de sossobro. o 
quanto me fulminoll é facil de coujecturar, 
quando se afi.:·a. o mallogro pela intensidade da 
esperança com que confia-va no bom exi to. 

A ma.iorb libe:-al do 12o districto é tão gran
de, que na ultima eleição de deputad::Js provin
'ciaes conseguimos ele.:;er de 5 re~re_sentantes 

-. 

temunhas, que dt>puzer:nn em Mangaratiba.. ao 
ser\•iço da causa. do conte~tan~e ; 8-ttribuindo 
f~l~amente ã planos de fraude o que se propunha 
a avcriguaade. 

Fui dia a dia. obtendo conbecimento sincero 
dos resultados parciaes do pleito. que me eram 
remettidos pot• ess2~ amigos, até que pude che
gar á quasi.certeza. do mell-~ triumpb.o. 

Vim para a córte no dia i7, faltwa-me só 
verifica.r a veracidade da. informação, _qu.e ·me 
foi tt·ansmettidn. da parochia de S. Pedro e S. 
Paulo, sobre os 2 votos, tomados em separado · 
p!!ra o meu contendor; chegando, escrevi ao 
official de gabinete de S. E:s:. o Sr. pre~Uente 
da· província do Rio de Janeiro, solicitando-lhe 
uma . conferencia. em bem •ia mtnbll. _eleição, e' . . . . . 

1 _ , authenticas,· que deviam -
Per-ante essa maioria compareci como o uni- estar no archivo da secretaria, qualh:ivia sido 

co ca.ndi:iato liberal; não tinha pois que temor a votação minha e de meu. contendor, nas 
a dispersão Jos votos; podi~t. enf~i~al-os todos : parochias do districto~ ' esp~cialmente na de 
em meu nom'!, já honrãao em 1881 por vota-_ S. Pedro e S. Paulo;/-·declarei-lhe então, que 
ção ba.:;tante a levar-me á. 2o esc1"utinio, qua.n- r~1.e presumia_ eleito~~;~as, que an~~s de .~11so-. 

· .. do es.tava]DOS em manifesta minoria; ·e quando hJar plena. certeza, n:ao. me expor1a .ao ri~teu1o 
ti v~- -de concorrer com. um co~l'eligionario de de desmentir a victoria do meu s.dverssr1o em 
grande influencia, e ·com um adversario do pre- risco~ de· ser por ·ene· e por. minha véz desmen- . 

"stigio do Dr. Ferreira. Vianna, ca.lorosa.men~o tido. _ _ . . _ ~ _ __ _ ... ·.· ,_ -. : '"' 
_-__ · recommendado _pelos · chefes · do partido ·e por_. 'A verdade dô- que .acabo de narrar, 1i:rma~~te;' · 
·· ·]nuitos senadores ·representantes da provincia. -no documento sob.-n. i A •. · · 
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dicioa em que a imaginativa. malevola tra
balhou ·t:into em induzir, quanto a chicana 
partidariá trabalhara atite:;:. na facil faina de 
explo1·ar a eondesc~ndencla, a disciplina, as 
obsequiosidades mah ou menos exp mtaneas 
dessa. inexhaurivel rnioa da prova. testemunhal 
em materia .politica, cujos productos, em honra 
da justiça, têm sido seguidamente repellidos 
pela. camara e aiula. p()r esta illustro commissão, 

• • • I 

623 . 

demos ambos :-(( quando o confiicto rP.sulta da 
prova testemunhal contraposta· a instrumental 
àeYe prevalecer O in->trrrmento; mormente si O 
n~gocio requer a escriptura para a subst::tncia 
ou para P ~"Ova ')), o que é o caso da eleição, que 
não se prova sem a auth~nt!ca. 

ga. não tenho que exhibir mais provas, nem 
as conheço m t.is conclud,•mes ; cab~-me pezar 
as que ex-adve1·so são adduzi~~s, contr~stal-~s 

dentes até illudirem a furça conj uncta de todos 
qua.ntos documento:; podem garantir a verdade 
de uma el·.~ição, deixando demonstrados, além 
c 1sso,os co1•pos de e 1ctos e actos m ormantes, 
que, com serem taes, exigem a mais plena e in
controversa. comprovação de sna existnncia. • . - . ... 

a.uthent1cas 1 'mação monstruosa. d~ despeito e da chicana., 
4: .As j~tstitlca.ções só provam uma cousa, que o contestante d·~nomina-·corpo de provas, 

dizia em 1882 o Dr. Caminha, rep,~llind:> as contra a fraude da. Ribeil·a. - e a declaração de 
a.ggressões desse genero ·de prova,- é que si é voto e:r: post facto de oito ()leitores daquella pa-
factlimo ·entre nós tudo demonstrar por meio . rochia. . .. . . . 
de t~stemunhas,- .mais ,Jacii é provar com ella!i.:: .:· .· D'ahi, como . de um foco, irradiam af! deju
que o sol não nasce diariamente: si-o intet'eRse ~!Ões gratuitas e incongruentes, promovidas pelo 
politico o exigir ! ~ . . .. desejo de provas, a todo tr.lBS ·, :i. C'~ tego1·i2. de 

Tanto não pr_etendera~ as tes~emunbas do indic~?s vehementes ou te~temunhos circum-

negaram, mas; foi a verdade. · 
Vou '· commetter a ingratt~ tarefa de analysar 

o cor o de rovas da contestação ; antes de -
entrar nessa empreza, cumpre-me rect1 car um 
ponto de direito, aliás el menta•·, que o con
testante d·~svirtua ao _ molde das convl!lliencias 
de PUa argumentação : . · 

Diz elle :-« a authentica arguida. de falsi· 
dade não faz prova, do mesmo modo que a es
criptura. publica arguida de fa.lsa ou simulada 
não prova. o contra.cto, que sobre clle·se firma.» 
-0 que o contestante pretende é uso: utnil ve1. 
que elb accuaa de fàl'a a. authentica, esse 
instrumento de prov•L perJe a f~Jrça. que lh•3 ó 
inherente,.jâ. não tem por si a pre.umpção de 
vct·dade, <!Úe lhe a"si~te, . restando ao que nella 
se apoia encargo igu ;l de prova ao que onera 
aquell9 que a argu~. __ 

De modo que o .. cont~stante elimina. do ;con
ftiet•l de rovas a osição de resi~tencia -pre-
ponderante, que as · ets, os prax1s as :l. rl
buem .ao docurn~n.to de ple~~ f~ j~1·i~ica ; es
quece~se - que-a· presumpçao .1ur·u c a CJ>n
aequencia que alei d~duz de umfacto, impondo 
os fins a obrigação de tel-a por outra prova-
Rama.lho.;;_;Praxe· Brazil~>.ira. . . 

· -A miriba prova está feita, e não pód~ ser 
·mais càbal :· tenho p()r mim· a. ,presumpção de 
direito, os documentos. de plena fé, que provam 
perrmiptoriamcnte a ,verdade eleitoral; . tenho as 
t~.tithenticas~ . revestidas de ·. todas as · >ft)rmali
·dades --Jegaes, .. _t~nho .:~xames · :~tf'ee~adas,-_nos 

O que depuzet•aw; entre contradições cbmo-
rosas, as testemunhas da justificação 1 . 

Que o meu conteudor havia obLiJ.o maior nu-
mero e votos que o que cone a\'a. a ac a 
que, portanto, ~:quelle docarn~nto era falso. 
r'ossem contestes essa:; te·::tf·munbas. e ainda 
assim, diante da authentica, do edital, da con
trauict:\ da mesa e· do t~stemunho indirecto da 
enot•me maioria do eleitorado, fõra uma trrisão 
oppôl-as victoriosamente â força probante dos 
mnü per.~mptorios d•1cumentos, Cllpazes de af
firmat• a. \'erdad·~ aleitcJral. 

Pois si :&ssirn é. quo val lrio ess'!s testemu
'nhos, inquinados d,..s mais flagrantes cont,.a
diçõcs, que ainda anniquilarão uma tentativa 
de prova testemunhal 'I . 

De feito, as tcst •muahas ( 8 entre 9) JUram 
na justificação, que a. acta. e a expr •ssão da. 
mentira., que foi fahificada, que a . eleição 
correu eiv;tda de irre~u!aridades, que foi recu.; 
sa o um sca , q u · 1 . 
um eléitor; pots essas test~~munhao;, qu ~ a.Jle
gam tão irosa e cumpridamente contra a m P.sa. 
da Ribei1·a, i':ão as mesm~•s, j.1enticas, que, logo 
após àeleição, ·assignam o documentosob n. 2, 
q11e reza -assim: •. · · · . 
. « Nós ab ·h:) assignados, declarsmos e JOra:

mos, • si preciso fõr,. que:, a P.lAição J:!ara. ~m ?e
putado,hoje effectuada nesta freguezta, fo~ fe1ta, 
de pdncipio ã fim, com toJ~s as solemmda.des, 
~xigida .. ·.pela ·lei, · sem discrepancia alguma~ in-· 

·clasi!e a integr?- da ?-Ct~ ~!":~p_aração dos~O~()S·~; __ 
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·. . Documento esl!ripto e assignado em presença. 
do escrivão, que o pot:~a por f~. 

· Pergunto: (B signãta.rios dessa declaração 
podem ser attendidos, quando, posteriorm~nte, 

-vêm depôr em juizo o ·contrario, absolutamente 
o -contrario do ue a.ffirmaram antes em acto 
continu) à eleição~! : 
: Oibdas 9 teslemunhas da justificaçã) de
põe~« que não viram a act~ nem lhe ouviram 
a ,>) • c 
o processso eleitor:J.l seguiu do principio ao :fim. 
com todas~s formalidades legaes, « inclusive 
a integra,da acta da apuração do~ votos. >) = 

Logo, esses homens faltaram com funda.men.to 
à verdade ; ou quando affirmam que a. integra. 
da acta é perfeit~, oú quando jura.m que é falsa 
ou _quando asseveram que vir:1m a acta. rois, 
não podiam sobre elb fa.zeL· declara.;ões sem a. 
terem visto,_ou quan~o jur~~.m que não a viram, 

Um desses documentos é o corpo de deliclo 
da. mentira do outro; não ha. sahir do dilemma: 
· - · a ta. mentiram c u an io de O fim 

sobre sua integra e lhe a:fiauçam a verdade; 
si a viram, mentiram quando na justificação 
juram que não a viram ! ! 

·~ nao ficam sô nisso as contradiçõ , 
ella.s depõem acerca dos itens da justificação,c 
quando repetem as re~posta.s em que foram 
leccionadas, é de ver a harmonia, a coherencia 
até a perfeita identidade da ph-rase com que se 
expressam ; a mesa. el~itoral. porém, ou a pro
motoria as pergunta,-eil-as quese confundem 
se enleiam, se contra.dizem, se desmentem ! 

Ponho á margem a ia. testemunha, que de
clara que .se retirou lvgo depois d~ ter \'Otado 

nhas ), e que soube por divera.s pessoas; e pelo 
edital que eu obtivera. 28 votos e o meu con-

A :?a. testemunha, Magalhãe~, que o contes
tante qualifica chefe conservador, declara « não 
ter ouvido a leitura da acta; '» ora., a 9a. teste
munha., Nazareth, atlirma. que (,( Mttga.lhães es
tava presente quando o seci"et:irio fez a leitura 
da ~-teta. 

Diz que .c o secretari > da mesa recusara 
admiltil• um fiscal, .,. emquanto que a ga. te_ste
muuhB. declara que ella e o eleitor Alme:da, 
entend·~ram·s41 com Honorio Lima antes de co
meçar.~m o" trabalhos e não (( fizeram a~,~res~n
tação alguma. de fiscal. "» 

A 4a. testemunha responàe ao 2° quesito, con
firmando ser verdad,,iro, isto é, qu.e a votaçã,), 
assigoala.da no 1° ite;n constava. da acta, « se
gundo a Ieitura.feita. pelo s~cretario, '» depois 

• ;'\- a. 

não le~se a a c ta nem ouvisse sua leitura. Per
guntada pelo promotor, si' de;1ois de apurados e 
lidos os votos. «ouvira a leitura da acta.))' 
ponde que sim, e que p.r ella obtiveram voto~ : 
o Dr. Bello 22, e o Dr. Leitão 7. 

A 5a. testemunha diz que, no dia <la eleição, 
iux igreja o eleitor Tiburcio fallara a ~Honorio 
Lima sobre a ·apresentação de fiscal; ora. a 4a. 
testemunha e o proprio Tiburcio (3a. testemu
munha) a desmentem, affirmendo -que foi em 
casa do padre Reis que houve essa conferen
cia particular. Houve mais com essa testemu:-~ 

nhao seguinte :)nqaerida pela mesa si confir
mava o qu~-disscra depossuir 1 edital, dan.lo 
ao Dr; Bello 22 votos, e ao Dr. Leitão 2 e 1 em 
separado, respondeu que dissero. isso p.Jr brin-
quedo. . ·- ·· . 

A 6 .. t'!stemunha diz ue votou noDr~ Leitão 
sendo ella mesmo .. quem {e; a sua cedula ; 
d 'POis, repergünt'ldo, affirma que tendo per- · 
dido a stea cedula. pedi1·a a . .:llmeida uma_ 

' , . 
Perguntandosobre o 2> quesito, responde que 
não sa.b~ por que retirou-se da igreja, pouca 
depois de ter votado, e em seguida par.t sua. 
casa. ; ora, logo a.pós declara. qu'3 assigna~·a 
graciosamente o nós aõaia;o assignados, cons
tand~-lhe nesta OCC'CISião que a eleiçc"Eo estava 
acabada. 

A i,. testemunha. diz qu~ ella e setlS- compa
nhci_:os recebiam as cedulas que lhes dava Ma-

o ' o ' ' a ga. tastemunha o desmente, affirmanjo que . 
elld. e seus t:ompanhei1·os receberam as cedu-
l Jos; Candido de A.lmeida. 

Não proseguirei ne,sa repugnant~ autopsia 
das incongruencias flagrantes de testemunhas, 
que, depois de terem assign<1do a. dech\ração do 

ta e z , e 
ponto na ju,.:tdicação, e ahi mesmo se incum- · 
bem de reciprocamente se contradizer a 
ponto de se fuzere·m ridicubs ! 

Acompanhemos agora mais de perto a expo
sição do contestante : diz elle - a mesa eleito
ral era. composta só de Lberaes ; redargo-lhe : 
si o foi, lance a culpa aos seus pretensos cor
religionarios ; os z->, 3°, e 4'> imm~diatO:S em 
votos ao 4o juiz de pn perte!1cem ao grllp:> das 

alguns 
em seu direito~ 

ram em tem o nem 
na. ju~tificação. 

Cumpr-e não esquecer que Magalhães, que 
o contestante declara chefe, e o 3° immeliato 
em voto~. porque uão fez pa1·te da mesa., dala a 
escusa ou o não comparecimento do 2° 1 

Em seg-uila, escreve o contestante: < Que 
Honorio Lima, pa.ra illudir a. bo;~ fé de a.lgu.ns 
eleitores conservadores,que ainda estavam pre-. 
sentP.s, repetiu na leitura da acta o resulta. lo 
eleitoral que apurara., ~ Ora, suas t~stemu
nhas o desmentem ! Era preciso pue não fal
tas<;;e nem essa contr:~dicção! Das 9 que depu
zera.m~ 8 declaram que não ouviram a leitura 
da acta ! Quaes foram as que estiverem pre
sentes 1 De modo que ainda neste ponto, ellas 
faltam à verJade, pois que não posso ::sttribuir 

· a · · ' I f.! - a informa-
ções cavilosas em antagonismo com os depoi~ 
mentos. 

• , ia 7 de Dezembro, ti-
veram as suas testemunhas conhecimento da 
ftaude ; ora., o elital, que junto $Ob n. · 3! es
teve durante todo esse tempo affixado; fo1 por 
elle que a 1\1, te:;teinunha teve sciencia. da.'vo- , 
tação, e os seus amigos, ·· m:•radores na freglle· 
zia, n::Jo o leram nem delle tiveram noticia! 

Ago-:-a, a1ardêa com emphase, o meu con
testante o . seguinte argumento: c Si e~ses 
eleitores .tivessem ,votado no candidato hbe- . 
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r~l) ninguem ácreditarà. qu11 fossemdeclarar 'o 
contt·ario,- pois, .. nenhuma .. _ dc_pendencia têm de 

mim. ao passo que o meu contendor podia-lhes 
off ere~er todas as ~.·antagens provenientes já 
do a~oio official, prestado a sua candidatura, já 
dn. sua intimidàde com alrruus -m0mbros do mi-
nis te rio.» _ 
E~sa :lllegação, de apoio official, essa candi

datura o?Icial, não me p~~Hm sol"prehende_r ; 

que me f>sse ftcil, eu não iria dilatar o esten~ 
dai de escanda.Io em que se ostentou cruelmen-
te a debilidade de tantos caracteres. · 

Do que. não se lembra _ o contestante é que 
e~sa. prova, a que me intima, niio a produ
zlu elle uanto a Iraeurussá cabendo-lhe aliás 
o encargo della ; reverto-lhe o argumento: si é 
preciso qur~ na Ribeira eu adduza d(~c!aração, 
assig.nada por 28 eleito1·es_. para co.rroborar 

o ..i ' v ' 

em falsificações, nada ma.is póde imput(:l.r-me, que atfirma ter tido 8 votos em Itacurussà, 
que m? off..::nda! ·Essa candidatura official é n·ão apresenta igual declaração dos 8 eleitores 
um ale1ve, · de que ~<L seri:-); capaz quem o foi que o suffra:;·aram 1 !. 
do maior, doj_ncomparavel,-~0 d :) fl'au le. omm~ce o depoimento de 2 e um tebgram-

Que p_rovas te1u o contestante da minha ·.::an- ma de outr<l! .·. 
didatura otficiu.l? Essas intrigas, a que se Que::s::a-se da parcialid~1.9.e do substl:tnto dõ 
refere em sua expo,1ção, e que do certo não jui;r. municípalde Ang-ra dos Reis, que, se
provi~ham de meus amigos, com ns quaes se gundo allega, religiu de moJo capcioso as 
procun1m explorar os cscrupulos anti-aboli- respostas das testemunhas; allega, mí\S, não 

• ... - ' . ..~ ,~ . • :., . • rl • • -

te:>to e e:njo provas de quem tem o dever de as 
1 

não pó le ser u.crc.jiLado sob palavra. 
dar, por sua di~nid :de ! • , Diz que não foi pcrmitti lo que o j ustificante 

Acha .invet·lJsimil que _éesses eleüores, inqueá::;se as testemunhas, e log-o em seguida 
teu o su raga- o mea nome, o>:sem Jurar prOC!tra au 3rii' argas vu.n ao;ens para sua 
o contrario; eu repu'to isso indigno, mr:s, 1 caus.~ do uma. respost:~ daclo:t pela ta testemu
infelizmente, não é inverosimil. Não ha- nh:1, inquerida pelo justificantrJ ! 

• • • • • .J ' :\ 
L 

dos eleitore:;, além do ascendente official1 
Com que meios conseguiu o contestante e.~sa. 
immensa votação, que apP,nas o desvantajou de 
poucos votos, em um districto oncle poucos me
zes antés o conselheiro Paulino dr~ Souz<:~., can
didato a uma voga no seúado, teve uma infe
rioridade de mais de 60 votos, na concuL"rencia 
com alguns de seus ad \·~rsat·ios ~ 

Não foi o p1·estigio officinl! o c1ue foi'~ Seria 
. ' 1 · · - ?. ntur· c ntestan-

té se at·rojari ~ suppol-a maior, que a de seu 
chef:? 

Pois, esses meios, que o socc.9r ·eram para o 
grange1nm~n o lS YO o , • e po iam ~t Í· 
çaes par:-~. o agenciamento de testernunh:ts . 

Espanta·sn diant·J do facto de ter eu sido 
su!frag:tdo ;JOt• e~se gntpo de .·uas testemunhas, 
que se compraz em pt·oclamat· uma patr·ulha do 
s:m partido. Respondo-lhe com est:t pet•gutita: 
pot·qnr} não explica a magia, que envidou p:wa. 
alca.nç:w tamn.nhn votação liber:1l em um Jis· 

·.tricln. cpt~ tom •ll'O(II'escntantes na nssemblên 
provincial, f!lcito!'i pelo parLilo :t quo P•!rtenço. 
qu:t ndo tem nponM i. c:,nsog-uido pelo eleito
rado seu co1·religionurio ? 

Quem teru molivo de espantar-se ·~ 
Agor:d> contest:mte e::s:ige, corno pt'O\'<l. pc

remptor-ia da verdade da neta. que eu lhe cxhiba 
uma. decln.raçito dos 28 eleitores :que votaram 
em mim. E' depois que conseguiu que 7 delles 
· ra ..; •n · · i , . . ...,., 

. ' o 
rou·S·) ao contestante de irre l ucti vel mereci-
mento; elle .Jeclara '1uc soube em sua casa, 
2 horas mab ou mcnr;s dt?pois do votar, que eu 

.-tivera· ·28 \·o tos, e o meu contestante 1 ; q)le 
depois verificou isso pelo edital, aífixado á 
port.a. d·t matriz; ei~ o quo depõe quanto aos 
itens da ,justificação. -

N<fiiual c:!o depoimento declara, que espe
rava que o contestante tivesse maiot· numot·o 
de votos · d'ahi infere o meu ont~!ndur uma 
extensa sét·ie de deducçõ·•s, por··1uo leu que 
essa testemunha ó o chefo libe1·al da parochia. 

~las~ o 'I uc não tliz •. s~i lpru ~c.ia; not~rio a 
, t• . . I ~ t 

o verdadeiro chofo: não só dossa ft·eg-u"7.in 
como de todo o muuicipic.1, ó o t·•nont·~ Honorio 
Lima. quo ser~·iu c-lc BOl'l'••tal'iú na m~·sn elei
toral da Hib;,irn ; o vigoario Ruis, :JaC·I1\lotn 
digno dr} grand•) r•}:tpl'lito, u como lplo o chefe 
honorario, ina·livo, mantido nlli iirJb t•cspei
ta.bHidat1o d') i'lCit C·ll'tl.ClOI', O 1\. pr0\':1. CSL1\ em 
que ü n Honorio Lima '}110 8,-, t•o 'et·om ns t'3s
tomunhas 01u tutlo 'lur,nto onlondo •'Om a elei
ção; foi ollo u aggt•odido culumniol:3:tmento an
tes d.L cldçito pclo1:1 nmigos unonymo'4 .lo con
tr!stante, 'luo sustentaram ~ua c:1.11didntura 
pela imp1·onsa ; foi ~ll·3 n. victim~L escolhida 
pelos difarn>~.dores para expiar o mau exito da 
eleição thl. Ribeira. E, tanto o vigario Rei:-; não 
é chefe militante, que abn.nd~:na o seu posto . ' . . 

que se me reclama, que obten!1a mais um do-
cumen o c a 1 cu • ::, , · • - _ ss 
depois da declaração do 1 o de Dezembro e das relativamente à eleição e que se sot•pt·en
contradições em que se enredaram, quando ~1e- d esse mesmo con1 o resultado, como os meus 
puzeram em juizo ! amin-os se sorprendermn cotn o de muitgs 

As fraquezas humanas encontram tambem par;chias, onJe, como em S. Pedro e S. Pauio, · 
por vezes as reacções das forças moraes, que no to escrutinio da oleição provincial, o canÇil:.. 
nunca se extinguem de to:lo na alma ; é pro- dato meu correligionario teve 57 votos e o con
va:vel qne as testemunhas do contesta~ te. os- servador n.p~nas 1, emquanto que n? f o de De
teJam sob a pressãocdessas forças ; Jema1s, tsso zembro eu ttve 11 e o contestante 32 ! Ou em 

- . a :que se me. convida é : umo. :indignidade ainda 1 Mangaratiba onde naquella me.s_ma eleição os 
V. II.-79 . 
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votos.libéraes. foram·- 24 ·e os · conserV3.dores 17-, 
emquanto que ugora estes exced~ram n. 21 e 
aquelles desc.erülil a.19·. ·· 

Reclama o _ contestante· em altos brados contra 
a ~upposta recusa: do ~sca;l. q~e; por parte das 

rado vota.r co~ um titulo de 'Votante da l~i do · 
Terço, .. foi pelo secret'iffo'~ ameaçado de processo; 
que tal foi o panico ~rf{ se ~deixaram· tomar OSl _ 
ol-:itores, - que subscreveram a declaraç:1o quG' 
an~_uira:m a um coll:ch?-vo, proposto por Ho- _ 

. .... .... -
apre.sen_tar; entrerê"n;ss_o mais_ um indicio da\ o eleitor e mesmo nã? fari~ referencia-do f:_ a.c~ 
premedttaçiio da. fr:1ude. J " - _ na act<l, afluclles as:;,1gnar1an uma declara\.aO 

- A 3a. testemunha da justificação diz ares cito affirmando ue o rocesso eleitoral correra com 
esse tn-<:1 ente :- << e a e o e e1tor ose an- todas as solemnidades lega0s ; e o pacto foi 

dido dt'l Almeida foram entGnder-.se com Honorio celebradti e delle a declaraçgo so.1). n. 3. !' 
antes de entrm-~se no~ trabalhos cleitoraes,p:ua Pois é verosimil, que esses eleitores se 
apresentar-se um fiscal, e que o mesmo Honorio, aterrassem tanto com o facto de pretendet· um 
mostrando e l endo os a,rtigos da lei, qne man- compn.nh·~iro votar sem titulo ou com titulo 

·. daru que tal apresentação_ só tenha logar uo incompetente, e coro as ameaças. do secretario, 
·acto da instalbção da mesa, elles, á vista disso, á ponto de-se sujeitarem a firmar um doc:.umento 
concot·dararo e não :fiz· ram apresentação alguma do valor da declaraç-ão sob o n. :3, no qual, si 
de fiscal ~\ mesa. ~ · · é verdade o que depuzeram postt'riormente na 

Niio pód~ . haver recusa, onde não houver justifi.c~' ção, levaram o terror ao· extremo de 
.. - . - , · as es e- men :1r, asseveran o so _ r·e uma a c a, que 

munhas. A apresentação do fiscal, seg-undo o§ não haviam visto, cuja leitura não ou~iram ~! 
1• do art. 13i do reg. el~itl)ral , faz-se por Et·a preciso destruir a força d:1 ded:wação 
esct·ipto nos presidentos d3s mes::~s ; o mesn · - E"i tou e m eolloc:•r os 
aviso ue 7 de Df.l t.embro d·: 1881, citado pelo signatarios dt'lla. na posição de entidadG;; tão 
contestante, exige otficio, dirigido ao presidente ingenuas. que resYalam irrernisüvelmentc dt~ 
da mesa e com :1 antccedcncia pr:~ eisa ; ora, attitude ·deextl·0ma bõa fé 0m ue as uiz salvar 
n em 1ou,·e apresenta.çao pot· e.;cr1pto, nem o o contestante p 1.ra a de imbecilidade a clu'~ as 
secr0ta.rio é o competente p:~ra aceitar ou re- condemnnou ! 
cus~ r fiscaes. Porqur~ o.':l eleitores não f't"Otes- Pois celebram um pac to deste, e nem sirr:.1er 
taram contra a opinião do secretario, mn:nif·~s- se demoram até à leit-urad:1. acta para verificar 
tada pat·ticularmc-nte, e não se dirigirttm ao si foi curnprido pelo secretario tyrano ! 
president·~ da mesa~ Repara o contestante que o incidente não 

E' porqu•? a alguns dell0s foi lido o artigo Jo haja sido relat::tdo na aca; fac;o oreparo com 
r•?g. , como declaram, e se convenc('ram , dian" vistas MS seus amig-os, que, .para edbrem 
te de seu texto, tio acerto ~a Oi.'inião cxternada tomados d·_, paYor, até so promptificaram a. 
pelo .secret~rio. faltar u ver<lade 1 

, .- • , . rri o m 
c~sa do v:igúio Rcis.se p1'C'I"'alec•' o con t ·:-::tante· 
::~inda para inferir uma st:speita d0 fr:~.udc pre-
m c1· • f· o o - J, 
Immhao: :o que induz o conte~tante rln r~"'cusa diploma d0 votante, :::empre dado como não 
pm·ticttlar- do_ fiscal, (.lu e nno fui ~r,resentado ·~ 1 t1.•ndo compa1·0cido, ~ois factos de~sa ?rdem 
Que a mes:t. nao querm :fiscahsa\:to pnr:t sens 1 nuo m•~r,·cetn 'S•'r eon:::ngnados n:1 :mthent1cr~. 
trahnlhos? Pois, ois ahi o r1ue diz n su. tes r~·- Por<1ue, •'m vez (l•' induzi1· os eleitores a as
muuha:- (< •lUt' não hom·a impnsi<;:io :~.lgnma siznm···m :\ acta. o,; levou o teneme Honorio 
por parV• da mc~a, porquanto pel'mittt; u-se:. a 'stib ... crG\'rr~'m n dr clnrnção? pergunta o con
mai" !'r!lnca fiscali •aç~o pelos consr· l'\'adot·-~s . .,. testt\J:tc , ,, enx·:rga n isso, como ~m t udo, um in
Semelhantemente Jepoem as 4a.e 5a Lt:stomuuhn.s. di cio de fraude . 

.Al~ de uma decl:Lrnçfio, imcrta. inci(l r•n- Por um m(lti\·o muito simples : é que . si 
teruon te no fim d::t. acta, prctr•nr!e-:::c desfiar suas l•'Sl~'mtmhas não m0ntem, ellns retiranm
mais um in<lieio de fl'aude, é esl·a: 'fUr:> a io;G antr·s d:'t.conf~eçà·)· daa.cta elogodcpoisda. 
rcf· ·rida. :~cta não continh:l eu1 si borrão, apur:1ção, ja se vê que, estando ausentes, não 
rasp:tduras. cntr r·linhas ou cousa q11e t3.ttvida podinm as~ignar aquelle doctimeRt-o. 
::fize-se.-Diz-se que foi excesso de zelo st : ~peito :Mas. porque lembrou-se Honorio Je pt·opôr 
eomo que aparelha ndo-se de ante-mã•.l a defesa a assignatur:t da declaração'? Para que e~sa 
do documento! E' demasiada m:l.lic:a! Que c:"utela suspeita 1_ E' que esse chefe 1~beral 
v;;.leria essa. declaração, si a act. · · . 

• ficu.da, contendo desses senõ~s e:ürin:::ecos, qua legad:1 ingenuidade da s testemunhas do con-
~--- - -~ -P!_~ju_4..icam_Ll\1as .J!.m~_ yez que a declaraç5o 1 testante; o facto do eleitor, qne se p1·opoz votar 

e:\:ar:1Ya a verdade . . era leal como não se com um titulo dos antigos votantes, quando 
contesta~ que indic1o :;;e póde rasoavelmente estava alistado entre os da lei vigen te, avi
colligirde uma :~.tte;:taÇão : Yeridica~ - vou-lhe a lembrança do que havi?- acontecido 

Até· que· nugas descr, a contestação na faina nessa mesma parochia dous mezes antes. 
de prova1· o crime; que phantasiou·. ~: · F.ifect uava-se· it elei ção· para o preenchi- · 

· Para j.ustrncar a declaração, firmada pClla.s mento da vaga de um vereador; um eleitor' 
suas testemunha~:, em ahono- da ver :·!ade · da pretendeu votar sem titulo, Honorio Lim:t, que! 
e!eição n a. freguezia da Ribeira,- engenhou-se ~"'ra mesario, oppoz-se por ser uma illcgal'i
la. e o contestante ~reproduz aqui uma fabula dade ; um outro mesario, conservador, Lopes·-

.· original: dizém que~:tendo um eleitor procu- Rodrigues, uma das testemunhas dt\ justifi-
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caç<10, irripug-nou o escrupulo, apoiado ."por al
guns companheiros doebitorado; Honol"io de
sisto da oppo~ição c prosegue o escrutínio, 
pretel'indo-se a fo1·malida.dc do art. 141 do re
gulamento 13lei~oral. 

(I' • - , 

annull:lr-lbe a dctoria. eng-enhou-sc um expe
diente exemplar: os eleitores qne haviam vo

·. · tul na Ribeira o r · 1· lOs ta J um 
mes~l'io conservador e :1poiamento delle.<: mes
mo::;, f.JI'atu j ti.rar o f<~cto em juizo. p1·oreovendo 
e alc:mçando com a nullidade da eleição da Ri
beira o .triumpho posthumo do c1ndidato derro-
tado. (Does. S• .b ns. G e 7.) . 

Como se vê, é, grande a bo:.t fé ou ingenui
dade do grupo, que dcpoz e :tão o depõe <tg-or;• 
na~justifh~ação do conlestante! 

Com esse precedente, o chefe liberal devi~' 
recaver·-se; já tiuha tido a prinwit·a :tdver-

tenc1a nu tentattva o voto com um pape m
compet.-:nte ; ultimada a acta, propoz que se 
1avt·as-:e a d~cl &ração_, que,pol." expressar a ver-

' .... ~ . 
fez ! Não o fizera, Q o estt·atagema do pleito 
municipal sul."tiria eifeito agot·a, como surtiu 
então ! 

Cotn?l·ehende-se que u.s testemun1as da jus
tiilcaç;"lu e o propl'io contest:~nte se iusut:jão 
COlltl'~t esse rlo.~umento, poi.s, elle ó de uma re
sist ucia impertinente <.is p;·eteuçõ3s, que 
affix~m contra no acta, da Rib)ira. 

Eil-a ~"-hi a f:uuosa fra.udo da. Ribeira, agi
tada a todos os v~ntos -da publicidade pelo con
t:danto e so:!us amigos ! Custa a crer que ella 
oaset~sea il'rontar-se com o soberano criterio da 
camar:.t os r-,;;. . .. e pu a os, et·guen o-." c a 
poGiL·a, que as lutas soem levo.ntar e que pol· 
:momentos obscur::cem a luz cbra da verdade ; 

vezes a deiicnção não se se-nte capaz ! 
Estão na bal:l.nça julgadora, do lado do con

testante: a justifi.c~tção de suas 9 testemu
nhas, das quaes 7 affi.rn.u1.m t ,r-lho suffrag-ado 
o nonF· : em volt~· della enxamião os indicio;;, 
que anaiysci, denominados euf~ticamente pr-o
v~t cj1·cumstancial; do meu lado ost:i. a authen
tica, rc,•estida de todas as fl)rmalidades le:;acs ; 
est:.t o exame pt"occdido no Hvt·o das actas, pot· 
peritos de nomcaç~ão do juiz, em que declaram 
não só a a.uthentieidade uo li vr•l, como que a 
n.cta do dia 1'' de Dezembro não contem bor·rões, 
rasuras, entrelinhas ou cou;;a que •lnvida faça 
(doc. sob n.•• 8); rsti o pt·oprio edital, qne foi 
affixado á. portn. da matriz, acompanhado do 
termo ·!e exhibição, lavrado em au liencia do . .. . . . .. - . 

. que o a:fihou (t!ocs. sob n.''5 3, 4 e õ); t=sta a"de

..:..__cj_a;:a ão com fi1·mas reconhecidas, das leste
lD.unbas do contestante, em que a anç l.:

. gularidade perfeita do processo eleitoral, in
clusive a integra da acta ; estão as contr3-<li-
ções palmat·es em que iueidiram ns testemunhas 
da justificação:; que mais se póde exhibir em 
abono da verdade de uma acta 1 

Annull~r uma cleiç"l'\o, que se estriba em taes 
provas, fora. clamoTosa. iniquii1:-1de de .que 
nunc:1. seriam capazes jui:~:es do ea:racteT .o da 
illustração dos que· eompõem ·csta.::: -eomnussão~ 

e· tl·ibunal da respeit~tbilidade _sup"·ema que 
assiste á camara dos Srs. dep1lta los. ' 

Para. :l.S conspiraçi3es d~t aleivosia na. casa 
dos represe:Jtantos do paiz se ha de depar:t.r 
sem~_re c~m a.just~~.~a. que· conjurã o attenta.do, 

Ele.'çtio de IttlcHntss~i. -As allega~:ões for~ 
muladas contra u. a c ta de~ Ita.curussà; são s8rue-
lhante n f nd 0. ~·t· ·\ • s 
para pro\·ar e a. m:)sma ina!lidade de provas se 
manifestam aqui, como ·alli. •. 

O documento fundamental é tambem uma 
· justificat,~ão, processada ern l\1angat·a.t.i ba; com 
elb se procurou demonstrar que o c ou testantc 
teye oito votos, que dous r;lt~itores não co:npa
receram e são. fi~orados como presentes, em 
resumi), que R :1.cta foi falsificada, ã. sem,.:llhan~a 
da , la Ribeir 1. 

- Comecemos pela justifica~.ão: eu podia dis-
pensr1.r-me c e ·laze1· ca >e . a e um ocumen o, 
porque é nullo c irrito por preter.>ição flag-rante 

·de forma.lid,Jdo sub;t;lncial, a Ord. <lo Li v. :3o, 
"~ • ' ' -. ' .. t • _. • • : ó . ~ 
q •~alquet· testemunha sP.m ser fçiLa a dita no
tifi~açüo. (á pu·tc adve~·s;~) o tcstemunhQ, que 
a!'~Strll tt ..-e r dado sera nenhum;» o:.-a, a. me-::a. 
e e:tora Je Itacurus-;á não fot ctta. a, logo, 
esses depoimentos são nc.nhuns:, e todo o juiz· 
o~ repellerin, porque feriu-se o direito in
violavel d;t, defeza, tolhendo-se ao:; just-ificados 
o rccut·so das repet·gnntas e das contradicta.s! 

O contestante -em requerimento a fls. 10 da 
justificação desiste da assistencia. da. lileS(t de 
Itácu;·us.~ri! portanto, sciente e consciente
mente viáou de nullidade insauavcl a dili
gencia prób·•toria, que ~·oi em pesson, promover! . . .. -

I , t: ~ 

h avi das em pouca y:Üia e tem sido em regra 
desprez~da.s. pela ca~ara, ~ que valerão e_llas 

'" 
do pro.~csso, com que a lei ent~ndc ass•.'gurar 
no fôro eommum a fidedignidade da prova 
testemunhal? 

O l.!Ontestante t·~ntou f;tzet· citar a me~a 
eleitoral, um 01'ficial <le justiç:1. vai a es,;:J. fre
guezia, ll:io encontra os jnstifica :os em casa, 
e o ··ontestante S"!m recorrer a ulLeriores dili
gencbs, sem fazel-n.s citar por c:;rta, como se 
fez em Ang-ra dos R·~is, 011 com hora certa., 
desist•! expt•l)ssa.mente do;;s~t formalidade sub
stnncialissima. 

Nulla. emiJcra u justiftca~iio, conrtaJo o di
reito de clefe:r.a. privados o;:; justiflca.dos de re
in1uirírem as test·~munhas e de cooti·astearem 
a coherencb dellas, como se fez ew Angra dos 
Reis~ todavia~ protest1ndo contr:1. o vicio que 
· ·n~ sse. documento não me eximirei á 
tarefa de a11alysal-o. 

Pretende o contestante ter obtido oito votos 
onsc,.tdu ue oito 

eleitores fossem dc:Jpôr na j11stificação, a.l r
mando rlue o sulfragaram, porém,apenas-d ;us 1t 

Ch.3.tnO a att'mção para ~ste ponto ·; o r~
Lt•abimento dcsMs eleitores d·~monstra á eVl
dencia, que -a ~Uega~ão dos ·oito -votos, que 
foram sonegados ·ao contestante, é uma tabella 
da .intriga. t: leitoral da aldeia ! · 

Da.s te;;temunha>::,,duas são eleitorefJ, .aa cde
mais são q uasi todas ref-erentes. de ouvida 

-·- . 
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alheia, depondo sobre uma notoriedade publica, 
que a intriga inventa e a:'so:dha~ e que ella 
me5ma allega como prova. 

A principal testemunhá é o eleitot• Francisco 
Dias, que commnni~ou, em u_ma c:1rta., que 

result::do da eleição; contra essa, que se arro~a 
ares d \ ch0fe e que dú conta ao candi .ato dos 

te\'é · a 1uesa de Ila um · 
que oppôr uwa contr:1dita formid:~vel, si o con
test:~.nre não tive;:se desistido d •. \ fazel-a citar : 

Até 21 de Dezembro nemhum prote~to foi 
dado :i l•Jmr~ na·imprensa contra a eleição <ic.•sa. 
fregu·:zi:i; nessa data o eleitor Dias compa
rece á sess:to ,[a junta apuradora e declal'a ao 
juiz de direi to que precisa informar sobre a 
frau 1~, perpetrada pela rnesa. que presidiu os 
trabalhos eleitoraes em sua f•·Pgllezia; a sut:
preza minha c de mt~Us amigos foi grande, o 
que rerta acontec1 o, ([Ue 1nsu !SS~ o animo, 
de com m.um sereno des..;e vetho pedagogo ? 

Pouco telllpO d:pois. verificamos a causa: 
- .. 
raparigfl., protegida de su:t familia ; ;:contec•.\U 
quC' essa menot· foi seduzida c raprad:t ; l\Iarçal 
em di"~ de Dezembro SOt< ::e f ue dla se achava 
em It·:curussá, aeoutala. em uma casa da fre
guezia. iulcntou o competente !•rocesso, o:Jteve 
no tlia 21 mandado do bUS\!:.: e apprehensão, o 
eff,_.cLi ,·a mente ~ menor foi encontrada e ap
pr(•hen :ida . 

Ot·it~ o raptor foi Alfredo Dias, a casa em que 
foi encontr-ada era de Fnncelino Dias; aquelle, 
filho. e,.t;• neto do eleitor Fr:\DCisco Dias. 
Es'e filho homizicu·a o corpo d•! deliclo d1! su:i 
seduc~ão em cas:~. de seu proprio ni! Doc. 
so) n. i . 

Or-a., o promotor •.les~a diligenda foi o s~cre
tario !:\ mesa ebitora~, filho do 1" juiz d•~ paz 

' nha.s de FJ·:.nc isco Dias contr<t aquelle qtw pro-
moYett sobro sua famili ,L t<1u estreJitoso rscan-
daJ,,! -

Essa testem unha L em eredibilidade ? Não 
existem motivos de inittlizl'lde entra ella e o sc
creta•·io da lllf'Sa. el,·it.oJ·al ~ l\L·Hno rio caso de 
ter sido calnmniosa a impu ta~ão,assacada contt·a 
seu_ ll " to 0contra •eu filho , 6 tes1:ernunho is'·nto 
da. :'uspeita de odio, e, ponanlo. presumida
mente \'er:is? 

Poi.~. foi o centro d:l pro\·a tcsto:munhal da 
jus:ificaç:1o! 

ça a vet·c'f:1de ch·itoral, consignada na acta. 
A 7a testemunh::1 affirma o 1o item, por ouvir 

dizer ao mesmo Br::tzil Coelho a que acima me 
refiri e a .Jo~ó Bento Suzano; ora.- José Suzana 
tlcpoz como testelllunha ns. justificação que 
junto sob n. 11, e desmente formalmente e:sa 
refrJrenci::-1. ! ... ·. · 

A Sa testemunha sabe por ser publico c no
torio e 1 o r ouvi1· dizet• a Antero Suzano, 
sicrnat:u·io do )rotesto sob n. 10 . Essa teste-
munha affi.rma que Antero Suzano se mostrava 
indig-nado contra a fraude eleitoral de Itacurus
s:i, ot·a., ao tempo em_ i{ne, segun~o _a te:;,::e-

' ~ ' 
subscrevia um protesto contra as arguições, 
q u·: a testemunha lhe attribuia ! 

• a t · L !llUUha , :l.bP ' •• (l"' 

siclente da meza eleitoral ; ora, as testemunhas 
da ju~tificação nob n. 1:1, ouviram aos mesa.rios 
justamente o contrario. 

"\ 1na testemunha ou sG refere á notot·idade 
publica ouafilrma que sabe sem dizer como ou 
de quem. , . :. 

Essas testemunhas ti-voram por si a inesti
mavel vau tagem de deport~lll :i revdia dos jus
tificados ; ·não tc::ndo sido reinquir:das, depuze
ram sem o contraste ve1·ificador c ue lhes 
poderia tet· opposto a interfe:·encia da. promo
tct·1a. publicaou da mesa el•.:itoral; todavia, 
e1u regra se refot•em á notot·i bde puulica, com - . 

(. :. .. ' ·~ ' .:. 
p ::Jt•sonagem anonyma, amorpha. o itup:tlpavel, 
como esse di:; em.~ :1. que um escriptor ft·a.ncez 
applicou o justo ' lualificativo de exordio da 
calumnia. Das pe~soas a que se refer ·m uma 
desmcuLem-nas positiyamente~ outras indire
clamente~ affirmando o conu·ario do que se lhes 
attribue. 

V e,:;. mos as t0stumunlu .. s referrnt~'s; é sa
bido •tll ;\ o depoimento dell~s fica destt·uido 
qu~ndo a f•esso:'- r•·f•J ridl nega o f~cto: a 3:•: 
teste_111unha de1~ois de dize1· que sabe-:-por ser 

Eis a. prova testemunhal do cont"stante; 
nol!a irremis,.iv·dnH.:n t·~ na forma, simula cer
ta compostux·a de ,.;eriedade na substancia por 
e treito da preteriç:1o da form:.tlidade i n.liclina.
vel de que lhe a.dveio correr :i revelia, dei
s.ando os .;ustificados sem meios de a cont1·ari~t·, 
porque n?i.o foralll presentes c porque ,fdla não 
perduraram vesti;;ios em cartorio, sendo en
treg.u; a~ justifktnte independente de traslado. 

fere-s " ::o C:•pir:io' :\I:arçal .Junio:· como d.e q~em atC~:-tados àos - t~leg1·a.phistas d1~ Itaguahy e 
ouvira o que jà colhera da fama publi~_;_oJ.:a. Ma.ngarnJ:ib.~em..qll!'__affil!lllaJU--.{f:~-capitão
pód·' algu0m acreditar q 11e Ma.rçal, o seeret trio Marçlll J unic>r lhes cotumuniL:àra ter eu obtido 
dn. me-.:a elei1oral. tal disse..::se alguns dias de- 8 voto• e o meu con1endo1· outros t:~ntos. 
pois d ct elciçüo~ elle que no dia. i ele Dí~zembro Que tinha o capitão .M~trt,~al Junior de trans
me enviava uma certidão da a c ta, que tinha mittir n.visos ele i tor:•es a telegraphistas,quenada 
sob n. 9 ? ! têm com eleiçõe:> ? Pois no mesmo dia ~m que 

A 5" te-temunha ouviu da fama publica o que elle me enviava a certidão da uct:<, cons1gnan
affirr..o.a saber sobre o 1° item, e t.1.mbem de Ant •- do-me 18 votos, é cnvel que avisasse aos te1e~ · 
ro d : l:''reitas Suzano. ; ora,A .. nte1·o Su. zano. é .. uru ... 1 g.ra.phistas. que eu_ .tinha. alc:1n.· çado apenas oit~ '? 
dos si.gnat •rios do protesto contra . o artigo do . O contestante o àrguc de fraude premed1-
B1·azilem que se argue de falsificação a acta: tada, tanto qúe . affirma não ter ell~ lavrado· .~ 
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.acta. ei:n o dia da eleição ; ora, se premeditava. 
fraude, como se compadece com esse desígnio 
. a pressa com que ás 2 horas do dia telegra
phava para Itaguahy, communicando o rt·sul
tado eleitoral, que pretendia alterar~ Porq~e 

affirmar que foi· escl"ipta e assignada uma cópia 
da acta 1 · . 

~<lo é nas testemunhas à que faz ·referencia, 
po1s de todo não:o affirmam; será _em con
jecturao:; 1 mas; conjecturar não é provar; de-. " . . .~ 

. e ' 
vir apres~ntar-nos não attest.ados de telr:,gra-
pbistns. mas um telegramma revestido das for-

. ' u . \l -

Coo1o se coadun:.m esses avisos com a cer
tidão da acta, extrabida do livro de notas em o 
mesmo dia d:t eleição ~ Pois, o secretario da 
mesa havia, depois de ter lavrado a acta·, com
.municar resultado;;_: eleitoraes contrarias aos 

· quo-nella escreveu~ _ 
O telegrapho tem sido funesto ao contestante 

nesta eri~e eleitoral, cump1·e !lão e-:CJnecer que 
foi elle o autor ds. sua v!ctoria ficticia, au
gment:mdc-lhe a votação em s:eis pal'ochias ! 

mpre en e o cont ~~tante provar qne ous 
eleitor.:.-s assig-naram seus nomes no liv1·o re;:
'P~'Ct.ivo. post,~riorme~t·~ á eleição; apeia sua 

que analys0i long-amente o ern um exnm~ 
judicial a qr:e. proeedr.u Pm rvrang:-tral iba. Desse 
exame n~sultou attestarem os eritos ne as 
as-;ig-natut·as dos dous e~eitorr:!s estão escriptas 
com tint·: mais bran"a. · 

Que concluit· d:•hi ·~ A falsificaçilo ~! Um in
clicio de fra.ud~ ~! Pois, não era natur:•l ou 
antes c0rto, que hou,·e:::se lllais de um tinteiro 
par:l o serviço dos me•arios e dos eleitores. qn·~ 
ns,.igoavam os nomes· no livro compdente ? 
Pois~ não é obvio que o u~o de um !':l!nple;; 
mata-borrão apaga o colorido accent11:ulo da 
tin t:t, da n lo-lhe um matiz mais del; do, e não é 
na ora que lOU\•esse a 
de escriptorio? 

:\licg0u o c?~tcstante 

el~1tori'S, suhscr1ptos antes do t•!rmo sdlitivo1 
Poi!:', e•s<"s mesmos i•eritos, que pr.,c0derarn 
ao e:-:n.me que promoveu. de• hram em um 
outr0, roquct·ido pelo Dr. Joaquim Breve~ Fi
lho, que igualmenlt~ se nolam diff r<•nças de 
tintas entre as n.ssignaturas dus l(i r,}eitores. 
Que .-!oncluira o cont:estn.nte dahi ·~ Que houve 
falsidade. que cssns as.:;ignatur~·s· f:fiO posterio
res :i ele:çiio, ~omo nfllr·ro:t relativamente avs 
17o e 18o.J eleitore'? Mns, oelll S. S., que viu 
o livr·o. ~\lleg-vu isso, nem l~Od•:q·~- a.llegar, por:.. 
que lâ estão as firlllaS de,ses eleitores. qtu de
claJ•:,ram ter 8trtl'r:•.gaclo seu nome. (Doc. sob 
n. 12). · 

A auttentica refere CJUO comparecet·aOl 18 
eleitore:<; ; ora, ou ella prova que as a"signa.tu-

. o m o;;;tet·ior ~.:~ á 
eleição, ou ell~ ·mesma fui lavrad~ dbs d ~"pois. 

__ ....;·..~.Ol_l.c;.uon.t.eS.tJ,~-._Jlli.l'a fun-ir ao dilemma afirma 
que« foi~ logo após á a ;·. ur~ção, e,;cripta. ns
signada e lida uma cópi' da acta, deixando (lsta 
de S~' r lavrada no livro competente »e p:wa 
prova c i ta os depoimentos das teste111unhas de 
:fls. 10, 12 e 1-S,; ora, a testemunha de :fi. 10 diz: 
que só se r6.drou depois de affixado o edital e 
feit r" a. acta; a de :fi. -12 que só retirou-se de:. 
poi!'l de assigna.da e lir1a a a c ta ; a de ,fi. . 15 
nada diz sobt·e a acta ! =-- . 

Em que se funda, pois, o -contestante para 

. . 
Que a actu não foi elaborada dia$ depois de 

concluiJo o processo ele i tot·al, provo-o ainda 
com a. certidão extrahida do livro de notas~ em 
o dia 9 de De:r.embro. 

Que a pl"eteusa · rraude não foi pcrpott·a ia, 
re li;in !o-se u authentiéa quando, decor-. 
rido tempo, conclniLHe o call:ulo de cheg-ar, 
provo-o com o documento sol) n. 13 em 
que S'·1 cnrtifica a existencia de nm do:.·.umento, 
lançado em o liv1·o de notn.s e em seguida i 
tr·anscripção da acta, logo no pi."inteit·o dia. ntil 
depois ch~ eleição, !sto ó, a 3 de Dezembro. (Doc. 
sob n. 1:~). 

' o 
rem~.te o.os trabalho;; êleitot·aes, si dia con-
sig-na o incidtmte-d~', depois ele terem votndo 

· la •t•· t r 
dtl c:-ncerramCJtto, C(llllpa.recerem mais do.us e 
requer,.rem \'Otar. á vista de ost·1r• f.·~·b : tda. a 
urnn, no -que for·am attcndidos, l::t.Ha.udo-se 
tet·mo aJdendo,-como sustentar que os dous 
eleitoi· s :~ssignat·am muitos dias d'.) 11:1i.:;, e qu~ 
o fizeram par·a int ·grnt• ::1. conta ccrl:l da minha 
ma.ioJ."ia de um voto ! 

Acoima de illegali.ciadc o contest<mte a~ as
r-;i n·naturas dos dous cloitores em seguid::t ao 

o . l termo de encerramento e n.<·tma. <e on tt·o Lermo 
ndditivo, c chP.za a qualificar el"se !~tcto :lo pre
sump~.:'io, de ft·auu<~ jw·is r:t dr: .itwe, jsto é, 
daquelles, em cujo favor a lei r;·pelle toda a 
pro11a Qm contr:1rio. 

E. ;;ingttlar a incongruencia : ao pa!>so qne 
o conte~ta.nta sustenta q uc basta :. t•guir de 
rraud.:> Ullt:J. cscri tut•a ~lblica, pat•:J. que dcs-
appa.reça.' a presnmpção de ver ade qn ·~ a as
sistr.~, e ~a.iba o enc:tl'f;'O da prova ao qu-: n. ex.
-ib~, como s1, em vez de reo, fónt a utor , pre-

-tende q•1e o simples fa c to de cstar·~m dous 
ele i teres assignaJos abaixo do te1•mo de encer
ram0nto, e ante;; de entro termo addendo, con
stitue:· presump._-ão tal de direit~, que s~ deva 
repellir toda a p1·ova em c<:>ntr~r10 ! . 

Pois, o facto não c só negativo de fraude, .~ 
da maior leg-alidade, e tanta, que . a mesa elet
toral incorreria. em censura severa., si o não 
tivesse pra.ticado. _ -· 
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Qual é, no _processo eleitoral, o momento 
que <1. l·~i assignab, como ·:::s:clt1sivo d~ exer.;. 
cicio do voto àrt uelle.;- eleitores que compareçam 
e exhibam titulo~ -:;E:. o do :trt. H5 do reg-ula
·mento eleitor.\1-a :1bertuaa da ·urna;- em-. . . ' - ·~ 

requerer ser admittido a votar tem direi to ·a 
que a mesa o _attendn.. e esta tem o dever de 
deferir. A lei não distin"'ue · db: ositivamente 
que, si depois d:: findar a .channd_a, :nas ante"' 
da abert•::·a da urna, algum 8leltor requ '3l"er 
ser adnüttido a votar. será recebida a sua ce
dula. Esse limite éxclusivo do exercicio do 
voto, a ab:•rtura da urna, não pó ·!e, sem ab
surdo . e pl'•3potencia, ser ant'3cip:~do p:~ra uni 
acto anterior, como o termo de enc0n·amento, 
porque a. lfÜ prescreve â mesa que receba o 
voto d.o el.:ito1·, em condi!:-Ões de votar, sempre 
que a urna. esteja. fechada, e o iute:·prete não 
em competenc~a paro1 o,:; n· que, mesmo não 

estando ab"rta a urna., ha ca;:os em que a mesa 
póde repeli ir o voto do elo i to r habilitado. Q:1em 

~ ... :.. • ~~ • ! ... • .- 4 ; ....... 

fez e a fixar no termo do encerramento das as, 
__ sign.atut':tS v ';limito, que e lia cl.ra e per8mpto
ríament;~ ü·a ou no acto da abertura da Ul·na? 

Snpponha-se que os düus eleitot·cs que com
parec ~ra:ll quando a mesa est:wn. lavrando o 
termo de ('ncerramento no livro com::etente, re
quer-~ndo votar, fossem inclefe-:.·idos, si bem que 
a uma r>stiv,~:=;so fechada, elles podiam depo
sitar sua::; ccclulas sobre a referida urna. oro
testar P':r~Ínte a camara dos Srs. clt:-putados: e ã 
semelhança d) que foi citado na sessão de c) de 
Feyer·~iro de 1832, respe(!Li·::amente a uma pa
rochia do 4v districto de Pernambuco, a me.sa 
ser1a :=;enamca o a mocs , :1. por 1aver recu
sado rec•"'uer ns cedulas daquello .'~ eleitores, não 
o podendo fazer, uma VI}Z que a uma não C'S-

Segundo o regulamcntu eleitoral e a pril.Xe 
estabeleci:h. que ~e pode vet·ific::w p·•los formu
la-rios, conclnida a chamada, lavra-se o t 0rmo 
de encet•t•anv' nto, e, só depois de<re, é que se 
abre a urna ; são tres termos dr:> nmrt s.;~rie : 
1o, chamad:~ e Yutaç-ão; 2°, termo de encert·a
men to ; 3\ abartura da urna : (Ira, si a lei affi
:::tou no :3o t·'rmo o marco divisot· e~tre o exe:.-
cicio do voto e a perempção d'rdlf) . qu 'nt terá 
3.t1.torida. ie pa1·a deslocai-o, restringindo a ât·ea 
de funccionn.mento de um direto. c11ja eft~c
tivida.d·) a. l·!i de 9 .le .Jancirü de 1881 reszu:uda 
COm aS l!Onlminações do art. 2\) § l :J. COntra a 
mesa que d ·ix::~. de receber o voto do eleitoi· 
que se ap1·e~ent:l com o respec-tivo titulo? 

Diz o ~~ntestan_te que,para s.er v0r.lad~iro o 

autorisa a interrompP.l;_o para receber~se os 
votos de (lleitor.~s que COinpareceram quando 
elb esta.va sendo lavrado? Si o limite é :ibcr
-tura da urnfl; como é exprt3sso na lei, niro será 
muito mais regular que a mesa conclua o . . . 

' ~ ~ ~ 

que, depoio: das assignatura;;; delles, hvre out-ro 
ter~o additivo, rdatando o incidente '~ 

Fói o u s~ de11 n:. aro hi · 
e a m•Jsa rderiu assim o f1ct·): -«compare
ceram mais, por occaéão dH lavrar-~e o termo 
acima e autcs do abert:1. a uma,os dous cidad::-os 
acima assignados, os qu·1es votaTam na forma 
determinada p~lo art 1-15 do r-egulamento de 
13 de Agosto de 1881, vindo, pJrtaato, a ser o 
numero de eleitores ou~ effactivamente con
cot-reram a esta eleiÇão 18 »-está a8signado 
pelos m.;sarios. 

Em resumo : determinando a ·lei ue o olei-
tor c1ue compare._:;t. epots e nda a chamada., 
antes da abertura da urna, tr;m o di1·cito .tf3 vo
tar, .o executor d·~lla 1!-ão pocl? decidil.' em con-

'"- ~-~ ' 
eleitores de Itacuru~sti comparecer:un. qucmdo a 
urna e<tava fechada, logo não se lhes polia 
dene"'ar o rncebimento das ccdulas. 

Janta ain.Ja o contestante duas cartas : uma 
de FrJncisco Dias, out1·a de Tei~eira da Cunha; 
a primeira tr:1z ::i. data de 1° <.le D,:!zembro, mas 
não se abona com os carimbos do COI'rôio, que 
o contestante alal"dea. como prova de :iuthen
ticidada da outra ;. nella o el(3itor Dias diz que 
o meu contendor teve oito votos, sendo quatro, 
dados pelos 1Iat·çaes e q t1.atro de· cidadãos cujos 
nomes elle dedina; ora, os :Marçaes desmentem 
essa assevera\1!!0, j ã com a as:;ign::ttura de seus 
nomes na auL cntxca. J!l. no protesto so -n. · ; 
dos qua.tros eleitores, cujos nome se declinam, 
J'o;:;éBento Suzano jura na justificar:tão. sob n. 

' jgual affit·m:ltiva no documento sob n. 18. Eis a 
vei"acidade da carta lle Franc;sco Dias! 

Xa outra., Tei:s::cit·:L da Cunha communica ao 
contest:mte que contemplotl. seu nome na ee
dnla, que depositou na urna; cartas clechrando 
voto ! Si a.s testemunhas das _justificaçües são 
suspeitas em materia politica, o que valerão 
cat·ta-:, endereçada:"> a um candidato a (l uem se 
felicitava pelo exito de sua. eleição ! 

Triumph:1. o conte,;tante como telegramma,rrue 
o eleitl)r Bra.zil C!)elho passou-lhe de Itaguahy, 
declarando-lhe que lhe d:=:u o voto ; « Ora, esse 
eleitor õ irmão do pr8sidente da mesa el ~itoral, 
e só a fort~a innelut:wcl da verdade o induziria 
a fo·rnecr~r esse documento compromettedor da 
t•csponsabilidade (ie uz;t parente ! ». 

o o . 
davel. ue o te:e,.ra ho, sP.m re obsequioso e 
sempt·e desar.ado para. o eDntesta·nte, nu:mstra a 
defesa . Elle dá documento s'3lemne do que 
valem declal":oções de votos, em cuja força pro
bante tanto se apoia o meu contendor e põe d-e 
sobre-aviso, si êe aviso carecessem, os illus
tt-es membros da. 2a. cotnmissão de poderes .. 

Br:tzil Coelh-o· é uma per-sonagem de alta l:U
portancià em Ita eurussá; dispõe de tod-a a m
iiu-e·ncia, que lhe faeiEta o gozo d~ maior for
tuna daquella freguesia ; é homem d·e tod'O o 
ponto in.dep~·ndente-; pois bem., Brazil Coelho 
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a;:;signou o protesto sob n. 13,. em que ~uilos I dia.3 de• Dezembro lavrou em·seu livro de no
ele~tor~s · de ltacuru~sã· recla:nara.m con~ra a tas e.~ em séguid~ à acta UD_l documento, o que 
ale1vo:'>1a ~e.fra.ude1. 1rrogatla a mesa elc1.toral•l d.es~t.·oe-·a nffirm .. açao, tão. remte!'adas vezes re.
da-parochta; Brazll Coelho, segundo a:ffirmn.·ó petlda pelo contestante, de que a acta foi la
cotesLanle- com o telegramma que exhibiu, de:-· vrada muitos dias depois do 1° de Dezembro·-; 

, ~ - . ._. - . ' ., . , . , ~ 

que vale affirmar o· contrario do que s:ubscre- meus· promoveram ·.em. "Mangaratil)a, e . que si· 
veu no p1·otesto ; Brazil Coelho~ em data de 7 em these nada vale, porque Justificações são: 
do me:r. a~.:sado isto é 4 dia;.; de ois do tele- rovas rrracios:ts em ma teria eleitoral em h -· 
gra.mma, l'esponde a u.ma carta de Marçal.Ju- pothese não vale menos que a do contestante, 
nior, affirmando ·: 1'· que não passou tele!- porq_ue é documento similar ao que exhibe. · 
gramma algum ao Dr. Cunha Leitão : 2' que A1nda desta vez, perguntarei : que prova'), 
deu seu voto ao seu coreEgionario, Dr. mais concludentes 'flOsso aclduzir em prol da. 
Oliveira. Bello ; 3°, que ·.sabe ter eu tido a una.- verd:-~.de da acta de ltacurussü 1 
nimidade dos votos, i8to é 18! (Doc. sob n. 18.) 

Pois,. eis ahl o. que valem protr:stos, tele-· Votos tomados em seprt,·ado 
gramma';, justificações e cartas em materia I Foram apurados ~em separado cinco votos., 
aleitot·r..I ! gis ahi tiradn. a prova, sobre um ::;en ~o tres pam o contestante e dous para mim. 
eleitor independent':'; rico, que não occupa Na parochia de s .. Pedro e S. Paulo declat·a. 
car'='o o c· a , que nao os· so ic' a, que em em , 
ftlhos por quem se empenhe, ou por cu.fo amor 
tergiverse, a pro'\"'a da vcr:tcidade d':'sta. consi· 

:"" .. . . 
Parece-me escusrvlo arg-ument::..r no ~ntuito de 
demor.strar-lhes a nullidade im:'lnavel. Não ha 
precedente de se tet· mandado C(lmpubr votos 
e e e1 ·.,res, que uao ex J tram Ll u os ; 1sso · 

basta. · 
Na.Ja modifica o caso a det·l:lração da acta; 

asseverando serem .n.ssâs conhecidos os eleito-
Eis ahi a provn. com que meu contestante res ; entre muitos outros, r:itaroi como :1rostos o 

procura demonstrar a supposb, fraude éLo Itacu· parecer n. 78 sobrB o 1° districto de Minas Ge
ru~s:l ; vnle o mesmo que a d~.:duzicla contra a\ raes em 1882, e o recente, decidido em uma das 
a c ta dn. Ribeii·a . ultimas sessões preparatorias; sob1·e o 4o dis. 
· Do lado do contest:lntc està a justificação, ra~ tricto do Rio Grande do Sul ; recusando-se a 
dicalmr.nte nulla.,porque estáei,·ada de :vicio in- commissão e a camara a contat· o voto de um· . - . . - . . . 

' ' mas, que o enviou ü commissão, como prova 
tardia de sua competencia .. para votar. O art. i5 

rue a ~ 1 Ja lei de 9 de Janeiro de 1881 é ox resso : 
principal tem motivo evidcute de inimizade ca- nr~nhum eleitor sr:rã admittitlo a votar sem 
pital c .. .m o secretario da mesa de Itacurussá; apresentar o seu titulo. )) A mesa de S. Pedro e 
estão os nttestados de 2 telegraphistas, cuja fé S. Paulo não polia receber, nem em sep:n·ado, 
Yale o q1:e valer a fé que mereoereln em seus os votos desses dous el~itorcs. 
testemunhos individu3.e~ ; esta o exame do livro N~• villa do Rio Claro, foi apurad:L scpar[\da;. 
das :1ssignatm•as dos eleitores, em que· sedes- mente uma cedub fechada com lacro, que con
co~)t'e qu/3 as firmas dGls 2 ultimos estio escl'ip- tinha. o nome do conlestante ; o"s ·voto é lão 
tas com tinta mais branca, o que só prova, ou a nu1lo como os dous adma:. 
ex.1stencia de duas tintas, ou o emprego de um Invocarei os seguintes arestos : 
sing-clissimo mata-borrão; ~stão as dua~ ca.rtas, O part:cer n. ~33 sobre a eleição J.o 1° districto 
que- analysei, e o telegramma cumpridamente de Pernam·buco 8m 1882 ; nclle lê-se, : « duas 
desmentido pelo seu verdadeiro ou presumido cedulas lacradas constitul?m um signal ex
autor.· terior que denuncb 1) voto no momento 

Do m~u lado está a authenticn, revcstid:1 de em que foi lançado :i urna; nii:o dovem ser con
todas as formalidades Iegaas ; está um ex:'l.mo tadas, oppõe-se á lei um voto ou grupo do votos 
procedido ~o .livro d:ls acta<;,. por peritos de n~- I conhecidos por sig~aes exterior;s.: >> . . 
m a~- d . ~uiZ m ue se aeclaraa. authenL1- O arccer n. iOo sobre a eletçao do .3° d1s .. 
cidade delle e a perfeita nitidez da acta do i 0 tricto do ~ aran 1ão on e se e: « que nao s~.1a 
ee De?.êrnbro ; o .~t~ Gl ex·nJ:~e n qu,. foi submet- conta.uo o voto, constante da ccduh fechada.· 
tido o livro das assignaturas dos eleitores, com lacre encarnado.>) _ . _ 
pelos mesmos peritos que procederam ao do . Finalmente, o parecer n. 2o sobre a ele1ç.ao 
contestante, em que .se certifica haver Jiffe- ·ao· 2o districto do Rio Grande do Sul, votado em 
rença no coloddo da tinta com que . foram uma das• ·ses~ões preparatorias do .m~z passado~ 
escriptas as, firmas · dos , eleitores· amma do ~:rn que se le: « entende,.a comm1ssao que de---
1Y termo , o que tira· todo o valor, t:i al-· \•em . ser annullados·em numero de 29 ~s votos 
guem podesse ter , a<> exame requerido obtidos pelo candidato Trajano de Mede1ros por · 
pelo contestante ·; está a . certidão da . acta., estarem as• referidas· cedulas -fechadas~,comla.-· 
passacb pelo·escrivão.em o-dia 1° deDezembro; cre vermelhO•»· 

- está outra c-ertidão em. que· elle declara:, que :no Os· tres' vot05, pojs, tomadGs em separaào 
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com o nome do contestante, são radicalmente 
llUllos. 

Foi-me da:lo um voto em Itaguahy por elei
tor coridemnado is penas dos arts. 154 e l6ô do 
codigo cri~ninal, como '.lccla~a. a authr:mtica. 

Constituiçiio do Iwperio é exp1·esso: « suspcn
de-s':l o exercicio · dos direitos politicus : § 2°. 

r s~ntcn .a condemnatot•ia á 1·isão e degre-
do, ernquanto durarem os seus eífeltos:)) essa 
dispo;;iç:i:o foi tt·aslad:i.d:.L:te-s:tu:•lmento para o 
art. 2<• § 2° do reg. eleitoral ; a camar.L acaba 
de decidir -rel<ttiva.mente ã eleição do 2° distri
cto do Rio Grande do Sul que o pronunciado 
mesmo em c1·ime inafi~n~.n.v~l põde vorar • . fir
manrio as.:;im que vigora ua. espede o art. 8<> da 
Constitnição ; logo, tendo sido o eleitnr a que 
me refiro, condemna.do n:'io ã. prisão ou degreJo, 
mas ã,; p•~na.s elos arts. 154 e 166 Jo codigo cri-

latiYas do co ligo do processo, lei .Je ;) de De
zembro :!e iS :1. t·eg. de :31 de hnGiro de 1842 e 
lei 2.0:3:3 de 20 de Setembro íle 1871, e neste 
caso o pronunciado não po e votar. sustenta a 
a pronuncia. ou vi;;or.l o a1·t. 8° da Consütui
~,"ãO, r~!produúdo pelo reg. eleitoral vigente, e 
nessa hypo:hese só estão suspensos dos direitos 
polüicü;; os incapazes pbysica. ou moralmente e 
os condemnados :i pen:ls de pt·isão ou degredo ; 
ora a camara tem decid:do q 11e o cl,~itor pro
nunciado poJ.; votar ; a.lém de outros arestos, 
:fi.m1ou e~sa doutrina rehtivamente i eleiçib do 
5' distt·icto das Al:i.goas e 2u do Rio · Grande do 

u , ogo, preva ece na ypo . 1ese o r . 
OonstttUlção 

Essa doutrina apoia-se nas constant0s deci
sões do zoyeruo, ante1·ior0s e postel"iore · · · -
forma eleitorai. como se rê pelo a. viso n. 89 dr. 
20 de F vereiro de i8:.i5, e pelo p~1·ecer do 
com:elho de estalo de 20 de Outubro de 1832. 

O oc.rr•• voto em scparaào que obti "e no Rio 
Claro, foi-me darlo por e lei to r 'lu e re:.l uet·eu sua. 
inclus~"io no alist~• mento da parochia do Ban.anal, 
em S. Paulo! em Setcm!JrO do ~:mo pa~sndo; 
ora. sendo o processo da inclusão naq uella pa
rochia e exclusão na do Rio Clat·o, po:)terior :10 
acto, '1 ue dissoh·eu ~ Caruar~ dos deputados, 
é vi::;to que o easo o~tava subordin~do á dispo
sição do Art. 236 do r·'gulamento eleitoral, se
gundJ o qual a eleiçãv do 1° de Dezembro dG
via s•)r feita pelo alh:tamento a.ntel"ior; ora, 
esse eleito1· pelo fado de ter re:1uel'ido sua in
clusiio ew outra parochia, não estava i11hibido 
de votar n:tquel · · · 
~vista disso requereu ao juiz lie .direito, que 
lhe m~n.:!asse entregn.r o tiLulo, ao · q uc se re
cusou aquelle magistrado, mantendo seu des
pacho, em resposta á. replica do eleitol". Se
questrado seu titulo, requereu ao juiz muni
cipal do Rio Claro, que lhe mandasse passar 
por <.:eJ·tidão si estava ou não ius_cripto no li-

- vro do 1·egistro eleitoral, e com esse documento 
affirma.ti \'O de seu direito a concot·rer às urnas 
do dia 1° de DeY.embt·o, · apresentou-se á. mesa, 
sendo se·u voto tomado em separado. . 

Ao iilustrado criterio d:.\ commissão entrego· 

o a vali 1 r o me rito legal desse voto. e a reg~t-· 
laridade do pt·oceder do juiz de direito no que 
respeita. á. recusa. da entrega do titulo~ Si pôde 
ser valido o \'O to d:; , um eleit01·, a quem se 
tranca o ti tu lo, e que e:s:hibi o documento mais 

z, a/ óz·a o titulo, de certificar s·.1a compe-
tencia eleito1·a.l, esse voto me deve ser contado; 
si a formal_i dala da exhibição do titulo é por 
tal modo suhstancia.l, que sem esse documento 
ta q ua o 1screve e ex1ge a. e1, nao a v o o 
valido, justo é que não me seja computado. 
(D.;c. sob JL c 14.) -. 

.:..Y ttllidttde · da eleiçao de I taguahy.- Pe
r.-mte a junta :1puradora foi d~duzida a nulli
dade da eleição do collegio de ltaguahy, fun
dando-;;:e a allega~~ão em provas de facto e de 
direi to as mais procedentes. 

A mesa eleitoJ·al qne presidiu o pleito do 
dia 1° de Dczcmbr.J naquella villa,não foi orga.-

iz conformidade com as Llisposições da 
sessão 1a do capitulo 2) do regul.lmr.nto, e, 
pot·t~tnto, to.:lo o process;:, ficou inquinado de 

A m':sa organizou-se com o 1° juiz de paz, o 
2 ' irawediato em votos c :) eleitot·es, tendo sido 
preterido o 4" juiz de paz, que não foi convi-
.:a o, nem escusou-se. • au en tca serve 
prova do que alle:;amos ; delht infe1·e-se 
que o 1 o juiz de paz nem co11hecia a lis
ta· de seus collegas o dos supplentes; é as
sim que a a.cta declara que foi expressa111e.tte 
convocado C:.:.ndido Basilio Teixeir.\ Pires, 
q11e havia m::is de um anuo e~taya elimina
do da lish dosjU:izes de paz (doc. sob n. 
15); dá. como immedi.atos em voto-; a João 
Monteiro Bitteucourt, Joaquim Sa.lomé de Sá 

n·e~-;as funcçõe~; convoca um juiz de paz. eli
min:•do desd·~ .:?\)de Outubro de 1893, convoca 
um supplente, Francisco Rodrig-ues Ramos, 
quo teve 3 votos e que se achava ausente em 
outra província (diz a octn.)~ convoca o Dr . .Tosá 
Francl!sco Ca.t·doS:), que teve um i só voto, e 
nã.o convoca, nem siq ucr declina o nome do· 
Dr. Ce:mrio Pcreiz·o. Machado que, sen-lo 4<> juiz -
de paz. não podia dP.ix:l.r de ser convidado i 
supprir a auseucin. dos 2' e :3°! (Doc. sob' n. 19 · 
e a acta d~ org:?.n"ização di mesa). 

Uma uuica justificação, aliás Improcedente,_ 
l)Oderia ser allegada: a de ler sido o Dt· . Ce- · 
sario .Machado nomeado supplente do juiz mu
nicip·a:l. 

Assim, a questão formula-se deste modo : é 
• -' • • il. 1 conL:U:rreut r.mcute· 

aos presidentes da~ mesas elei.toracs que '1ssiste· 
competencia para declarar a. mcompatibilid::de 
dos juizes de paz c eliminai-os da rcspectLVa 
lisb ? 

Que o 4° juiz de paz não estava eliminado· 
prova-o com documentos sob ns. 15 e ~1G . . 
· A jurisp-rudencia da camara, de harmonia 
com as decisões do governo, estabeleceu a dou
trina, que a.s:-egura aos juizes de pa.z as suas 
funcções n·a.s me~s eleitoraes, emqnanto não 
forem eliminados . pelas camaras ; assim, ex~ 
cluidos · das mesas eleitoraes por deliberaçã9 · 
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dos respccti,·os presidentes, quando não hajam 
sido eliminado;; pelo podet· competente, ficam in
quina::las de nullidade as eleições das paroch.ias 
onde tacs exclusões se verifica.ram. · . 

Os arestos são numerosos, citat·ei apann ·i 
alguns do 1f)S2: o do p_,recer n. i99 so!m~ a 

O esforço de m0der,1.ção que empe~hei di
ante de arguições que, através do ca,ra<!ter de 
amig-os políticos dt)s mais nobres o dedicados, 
fcrit·um o ml"!u, pens~) qu~ conseguiu o DHÜ~ 
quo pódc dtu• de si, ura:t Jigr.idndc susecptivcl 
c jllstamcntc susceptibilis~lda. 

e c1ção o n ( 1strtcto e ornam uco, em que 
se julgou valida n boa o. mesa eleitoral da pa
rochia de .s: Feli:s: de Buique d~ qnal fez 

.r mortl. 1 it c po Lttca, CUJOS uet ·os o con
testuii.te invoL~<\ o que estn eamara znln, como 
condi\\ão da hom·a. mesmo _do pai:r. ctuc r~.Pl'l)-. . 

• .... t .. o ' .... ti '" ., 

r·ctribuido-\•isto, diz o pa.rei.:er! não ter a ca- csporn.uç:• o a minha g<lrantia. 
mara municip:tl p1·ocedido ii. sua eliminação.- A moralidade politicn do quo é orgam :.\ jus
O do parecer n. 81 sobra a .eleição do 12' dis- tiça da commiss[o, não devolver(~ rnsgndo aos 
tricto da Bahia Nu que se approvou a organi- meu>; constituintes o diploma, que<'- maioria 
za<;ão da mesa de .i\Ionte-Aiegrc cht qual ú:t.cram ·do eleitorado me confloa. 
part(!, como presidente, um .i triz de ps.z que era 1 A moralidadr. politieu nfío .:onsente que 
supplen te do juiz de o1·phãos, c outro, que ora ! quem triumphou s(~a V•:>nc~ido, o fJUGm foi vcn
procura IOL' d:\ C'l.mara, mas. nenhnm Linho. sic.lo l eido triumphn. 
climinndo pelo podet· compctont<'. Finalmente, j - Entr0go i.l eausa do meu diploma aos mcur: 

• c- J2- ,, a r> · ~::- c 41) di-s- 'nizt~s eom animo scrQno :oJ• .. uo u~nh.o :l CC\'-

tricto do lHo Grandn do Snl, 0n1 que, tendo a Íf)Za q u·~ a conl1o ã Justiça. 
co~mi::-s:io proposto 9.ue se an.ullasse o processo Hio, 12 dP ::.lbrço dü 18~5. 
eleitoral do 2' dJstrlCto do LtVramento por tm· 

LlnCClOna o na msa um JUlZ e paz, qu -
dar:,~. de domicilio, tanto quo estava alistnclo na 
pm•ochia de su::~. nova rcsiJencia, foi a conc:lu-

:- . . ()"' 

elo-se e pt•ova ndo por 1~arLe elo candidato a q ucm 
a pt•oposta d:t comr.aissão pt·ejudicava, que o 
r0ferido juiz de paz não estava eliminado pela 
carnnra municipal. 

Portanto, um juiz drY paz, ainda que in ~om
p:üivel, tem tanto direito a func~.~ion::tr n:1. 
mesa eleitoral de sua parochi~,, cmq uunto não 
fôr ~liminadn pela camr~ra municipal, como 
oulro q uc o não seja. 

As deeisüe:;; do o-ovcrno suffr;t<>·am. a 'Ul'is-
prud.encia da Camat·~ dos Srs. depuh,do ~ ; 
:tssim. o aviso de 22de Outubro de 1~81 dio:põc: 
(<-não P'ldem os j ui~es de pn;r, ser eliminados da 

cça , , 1 .. • ... ' , 
não proceder â su~\ eliminação. >)- Muitas 
oulras dedsões anterióres e postet·iores con
firmam n doutrina. 

O .:1•> juiz de paz de Itaguahy não podia ser 
e:tcluido da mesa, uma vez que faltar~un os 2° 
e :lo, e que não estava climinacln. Pnrn qlw 
cssn. eleição s:-oj,L approvacb, serã preciso rom
pct• com aj m·isprudencia consolidada e re ~onhe
cer aos pL'csidcntcs das mesas eleitor.-tes a com.:.. 
pete11cia ate aqui attribuidu ás camaras ; o 
perigo que d~l.hi ~\dvil'in. e obvio ; seria intrn
duzir o arbítrio pnrtidario on~e a, lrli poz, •em 
odio d·~llc, umu ctultela ele imparcialidade. 

RcqueirJ, pois. qne se decl~u·e nulla a elei
ção da paroehi:\ de Itt1guahy. 

Tenho conclui.do minha impilg-naçã,) ; ddu
ZÍ-:l long~'mente, mais do que a pdncipit.l pb
neara. vot•que as ~dleguções furam J;Uuit:t.~ o 
cbs mais grtwes ; :-:1 as provas, nullus ou 1m
procedentes, não reclamavnm compri.das con
futaçõe-::, todavia, entendi nã:) de\'Ol' forrar-me 
8 ta <:!f·. de nn:llyzttl-ll.s par<.\ demonstt·ar com 
que chimeri~o~ t\mda.mcntos o cont~,;;t~lut~ ~xi.
glu e mantem labonosame1~te a lllJUstlsslmn 
prevenção 1!0m que algun·S :u.uclt\ encat•am meu 
diplomn. 

v, u.- 80 

N. 1.- Apm·i'LÇão do .!oroal elo Comme;·cio 
pu .1ca< a nos 1as -· .• u z : 

12' districto .-Município de Parn.ty. -Fre
guezir~. da cidade.- Oliveira ~ello 42, Cunha 
Leitão 3U. 

Fregnezia. de Paratymerim.- Cunhn. Leitão 
i', Oliv.;ira Bello t1. 

.Municipio de Angrn dos Reis.- Frrguezia. 
da cidade.- Cunha Leitão 4G, Olivcit•n. Bello 
23. 

Frcgue~i~ ch Ribeirn..- Oli,·eil'a Bello 22, 

Freguezia d') Iv.fambucaba.- Cunha Leitão 
10, Oliveira Bello :3. 

Freooue?.ia do J:lcuecan,.,.a.- Oli\•eira: Bello 
15, Cunha L9itão -10. 

Fr;~guezi:t. da Ilha. G1•ande .- Cunha Leitão 
33. Oliveira Bello 10. 

Município de Mangara.tiba .- (Villa)-Cunha. 
Leitão :31, Oliveira Bello i!). 

Frcgueúa dt.~ It·.\curussá .-Cunha Leitão 8, 
Oliveira Bello 8. 

Municipio de ILagnahy . - (Villa) - Cunha. 
Lei~ão 6~\ Oliveira Bello :~7. 

Fr:)guezin. do Ribeirão das Lages.- Cunha 
Leitão 32. Oliveira Bcllo 11. 

Freguezia do Banllnal.- Cunha Leitão 31, 
O li. veit·a. Bello ;.:9. 

!vlunicipio de S. João do ~t·i~cipo.- Fre
r>·uezia do Pnssa Tres.- Ohvetra Bello 40, 
Ct1nh~t. Leitão 17. 

Resultado conhecido. faltn.tldO Jacarehy) 

Dt·. -:.\ntonio CandiJo di. Cunha Leitão... 330 
Dr. Luiz Alves Leito de Oliveira Bello.. 2;3:3 

1.2o distt·icto.- ~Junicipio de 1Iangarn.tiba. 
-Freguezia de Ja:carchy .-Cunha L eitão 18, 
Oliveira. Bello 12.; · -

· Municipio de S. João do Principe • ..:...Oliveira 
Bcllo 86, Cunha LoiUio 46. 

Freguezia de Capivary .- Cnnha Leitão 22, 
Oliveil·a Bollo 15. · . · -'· -· -.. 
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Resulbdo conhecid(L faltando a frcgue:.:ia à.e 
S. José do Bom-Jat·dim. 

Dr. Cunha Leitão .......••.....•.... ~. ::; 457 
Dr. Oliveira Bello. . • . . . . . . . . • . . . . . • . • 417 

Bello 21, Cunha L~itão J1. 

Dr. Cunha Leitão (eleito).............. 468 
Dr. Olivei'ra Bello.................... 438 

N. i A.-Illm. Sr. major Sergio Ascoli, 
muito digno official de g;lbinete da presidencia 
do Rio de Janeiro. 

Peço a V. S. que declare junto desta: per
mettindo que de su~ resposta faça uso convc-. . .. . :: ~ . , -
verdade : 

Que, em a tarde de i7 de D2zembro proximo 
assado escrevi-lhe, diY.en lo-lhe ue havia che-

gado de Serra Ac1ma e que necessltava urgen
temente conversar a respeito de minha eleição, 
e, por auoents.do, n_ão _ _POdendo ir naquelle mo-

car-me hora pat·a ·a manhã do dia seguinte ; 
Que V. S. cavalhciramente foi, logo que re~ 

cebeu minha carta, a. minha casa, e então eu 
lhe disse que, :pelas noticias que tinha collegido 
da votação real das diversas parochias, votaçà·) 
verificada nas fontes certas pol' meus amigos, 
que haviam pe1•corrido quasi t ... do o distric:to, 
nessa tarefa verificadora, eu me presumia. 
eleito ; 

' . porque faltava-me c_onsultar algull;la~ authcntt-
cas, não tendo pod1do alcançar cop1a_ de todas 
as actas e sendo um tanto incertas as mforma-
ções sobre a. votação de uma freguez1a-a e 
S. Pedro e S. Paulo, por deficient:ia da pesso:t 
incumbida de ir examinar o liv1'0 de notas em 
que a acta foi transcripta ; . 

Que essa ultima. duvida me havia suggrn·1do 
a prudencia de não desmentir a apuração, feita 
pelos telegrammns, que foram inexactos, em 
nada menos de seis parochias, das 18 que com
poem o districto ; não me quet•endo expor ao 
ludibrio de desmentir erros e s~r logo conven
c:do de errar tambem, acrescentando por 
ina1rertencia minha votação; 

Que pedia-lhe o obsequio de promover-me um 
ex·•me perfunctorio das authentica.s na secre
taria do governo, etc. 

De V. S. attento venerador e criado obri
ado.-L. A. L . de Oliveim BeUo.-Ri ), 18 

de Fevereiro de i 8o. 
Illm. e Exm. SP-:--Dr.---bu-i-z-A-1-ve,; Leit-e- {L 

Oliveira Bello.-Respondo a carta. que V. Ex.. 
dirigiu-me com data de 18 do corrente, podendo 
fazer desta resposta o uso que lhe convier. 

E' verdade que, tendo recebido na tarde de 17 
de Dezembro ultimo uma carta de V. Ex. , fui a 
sua casa, e ahi me disse V. Ex. que, pelas 
noticias da votação real das. diversas pa.rochias 
do 12° districto, votação verificada por s eus 
amigos que haviam percorrido quasLtodo o dis
tricto presumia esta r eleito deputado geral ; 

. Que, todavia, faltava-lhe consultar_ algumas 
authenticas. de que não tinh~:".-l)Odido obter 
cópias, sendo um tanto incertas as informações 
sobr.'3, a votação de S. Pedro e S. Paulo; 

Que essa ultima duviJa. suggel'ia-lhe a pru-. - . - . 
trlegramma.s, que foram·: inexaeta·s, em nada 
menos de seis parochias, d~1.s 18 de que se com

õe o districto; não se uerendo ex•lot• ao ludi-
brio e cle;;:mentlr erros e S·3r logo convencido 
de errat· tambem; 

Que, finalmente, pediu-me V. Ex. para veri
ficar pelas authenticas exist~ntes na secret:uia 
<lo gove_mo a votação que tinha recebido. 

Nicthcroy. 20 de Fevereit·o de 1885.-Sou de 
V. -Ex.. amigo cbl'igado e criado.-Se1·gio .As
coli. 

Reconheço n. assignatura retro de Sergio As-
c · xarada na re n de 
mesmo deu ao lllm. Sr. Dr. Luiz .:U·•es Leite de 
Olveir:J. Bello llatada de ;ta cidade em 20 de Fe

·vereii'O do corrente anno; do que dou fé. Nicthe· 
roy, . e arço e. o.- m e~ .emun o e 
ver.:lade.- O tabelhão, Polyca1-po Francisco 
Vasconcellos. 

r • ;:.,.- u. i a- orma.- a1 am quan os es e 
oublico instrumento de public<~ fórma virem 
que, no anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cht·isto de 1884, aos 13 dias do mez de 
Dezembro, em meu cartorio, compareceu Hono
rio de Souza Lima, reconhecido, corao o proprio, 
de mim tabellião, e por elle me foi entregue 
um documento, pedindo-me que do mesmo lhe 
désse por publica-fÕl'ma seu inteiro teor, o qual 
é o seguinte :-« Nós; ab?-ixo assignados, decla-

. . . . -

- Reconheço verdadeiras a lettra e as 10 assi
gnatttras do documento supra, ~scripto e assi
g~alo na minha presença. Fr:eg uezia da Ri-

.. ' .., . 
de verdade. Estava o signal publico.-Henri-
7Jr.r-e- d?J-E'iW{(,-cSit1;ct. -----· ---·-- ----- -

Reconheço a assignatura ·supra~do escrivão 
da Ribeira, Henrique de Lima e Silva. Angra 
dos Reis, 13 de Dezembro de 1884. Em teste
munho de ver,'lade. Estava. o signal publico.
F rancisco X avier da Silva Deiru. » 

Nada mais se··continha no citado documento, · 
do teor do qual '"passei este instrumento de pu
blica-fórma, em o mesmo dia, mez e anno ao 
princi1?io declarados~ · Eu., Franéisco -Xavier 
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da Silva Deiró, i') tabellião, confer:, ·· nume1·ei, 
subscrevi, rub:iquei, subsci·evo o assigno em 
pu~lico e ra:;;o. -Fnt11.cisco ~ Xavim·.l da. Sil-va 
Det~·o. .. 

N. 3.- Edital.- A me~a eleitoral da naro-
• • • . I . 

Faz saber a todos os eleitol'es c h:: bltantG.~ 
.. desta freguezia, e a todos que se interessarem, 

. . -
• a 

tos para a eleição de um deputado á Assembléa 
Legislativa, hoje uesta. freguezia procedida, foi 
o seg-uinte: Dr. Luiz Al ve.o; L•) i te de Oliveira 
Bello, advogado e proprietario, 28 votos, e Dr. 
AntoniosCandido da Cunha Leitão, proprieta
rio, i voto. E, para que chegue ao conhcci
m~ntoXde)odos, lavr·ou-se o presente edital para 
~'el' affixa:lo na porta principal desta mab·iz, ao 
f o dia do mez de Dezembro de 1884.- Eu, Ho-. . :;),. 

Desentranha:lo dos autos de exhibiçã~ do eli
tal, em vii·tude de despacho do Dr. jniz muni
cipal, de 7 do corrente mez. Angra dos Reis, 7 
de F~vereiro de 188.5.-_0 escrivão, Frallci.sco 
X. d(t Sill)ct DeirJ. 

N. 10.- 12o distl'icto . - Itacurussá.- Os . . .. . 
. e ' 

SanfAnna de ltacuruss::i., dopa.ra.núo com um 
artigo publicado no Brazit e transcripto no 

· · ·r · 2 rr t 
que calumniosamente sn declara tet· havido 
fraude na eleição a que se procedeu nesta pa.
rochi~ no dia i '" de Dezembt·o corrente para um 
deputado á Assembléa Geral, r Jpellem tal in
sinuação, propria, de certo, do desespero de 
q11em quet·ia se impor para obtenção de votos, 
por me-ios pouco conducentes com a dignidade 
e independencia de um eleitorado sério e que 
se presa. · 

O autor da publicação quo lcmbt·e-se dos 
me;.os que foram empi·eg<1dos antes da eleição, 
impondo uma p:u·ochia. inteira, humilhando um 
eleitorado :ütivo, e rellicta depois, si o resul
tado das urnas podia ser outro. 

Sr. redactOL' :digne-se publica r estas linh:1s, 
como a expres ~ão de solemne resposta e pro
te t ~ - · ib . ;~.,.r fi do autot· do alluJido 
artigo. -ItacurLtssá, 27 ele Dezembro de · 1884. 
Francisco l\!al'çal Coelho. 
Jesá Bento Sumt•~ann:o;;-.-----~-----
Frane-isco l\fa rçal Coelho .Junior. 
João Antonio da Fraga. 
Francisco de Souza Rosa. 
Joaquim José Coelho. 
Pedro Bermudes de Oastro. 
Antero de Freitas Suzano. 
Pedro Antonio B1'azil Coelho. 
Antonio Gonzaga Marçal Codh -:-. 
Antonio de .Oliveira Gago. 

Agostinho da Silveira Matt')s. 
Manoel Agostinho Teixeira. 
A rogo de Joaquim dos Santos Ramos, por não' 

saber ler nem escrever, Ivianoel de Souza 
Braga. 

dade. do que dott fé.-ltacurussá, 30 da De
zembl"o de 1884. O tabellião interino, Pedro 
M arçal Coelho. .. 

.Auto de exame - Anno do nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1885, aos 7 dias 
do 1il.-éz d•3 Feverairo do dito anno nesta villa de 
Mangar:üiba, no pa-ço d::1. Ca.m~ra Municipal 
onde se achava o juiz municipal, Dr. Francisc~ 
Fert·.:ira d=3 Novacs, commigo escrivão de seu . . 

' . 
Dr. Joaquim José de Souza Breves re~1 uer . .mte, 
e o pt·esidente da Cam,u·a M unicipal,o major Ma-
noel Benedicto Vasconcellos or este toràm 
ex 1 1 os o' 1vros relatlvos ü e rüção de.um de
putado a Asserubléa Geral,effectuada no dia 1° de 
Dezembro ul~i~~ na par.ochia d~ Itacurussá, no 

..., ;::, ., .J 

M i -o districto eleit:;ral da pt·ovincia do R:o 
de Jan~iro. 

Con·!edida a palavra ao Dt·. Joaquim José de 
Souza Breves para requerel" o que fosse a bem 
de ss us cireitos, por elle foi t•eqnerido que se ~ 
pt·ocedesse ao exame do' livros refet•erites à 
c~eição já ~ita, respondendo os peritos aos que
sitos segumtes: 

1. o Em qye dia foi lavrad~ a acta da eleiç~o 

e ' 
1') de Dezembro ultimo na freguezia de Itacu-
russá deste termo, e a que folhas teve começo e 
.fim~ 

2. ° Contém essa acta algum defeiLo, ou está 
lim;.a d' bot·rões, raspaduras, entreliuhas ou 
emend?.s que duvida façam? 

3. o Combina a côr da tinta com a que foi es
cript·~ a neta com as das res-pe :~tivas as,:gnaturas, 
c com as dos eleitores Joaquim José de Coelho 
e Joaquim dos Santos Ramos'? 

4. o Qual o candidato q_ue ·:r._ i vc tado e qual o 
o numero de votos~ 

5. o Quantos eleiLores compa1•aceram e vota-
ram nessa eleição '? . 

6. o Quantos eleitores a.ssignaram os seus 
nomes no livro a esse fim destinado? 

7. o Contém rsse livro termo d':! compareci
mento depois da assignatllra do ultimo eleitor, 
que, depois de votado, nelle assignou o seu 
nome '{ 

8. o A dill'erença que se nota na cor c e hnta 
ms ass!g-na.turM 1os eleitores Joa~uim José 

-eoolho- e-Joa-qui-m-OOa-Sa.:ntos..Ra.mos,. se.rLd.e_-__ _ 
vid'l. a diversas qualidades Je tinta, ao terem 
.esses elúlores assignatlo os seus nomes com 
penna mais fina, ou ainda .. a qualquer outL•o 
motivo : 

9. 0 A côr da tintadasassignaturasdosde
mais eleitores é inteir'r.mente a mesma, ou 
nota-se differença em algumas dellas, e, no caso 
affirruativo, qual a causa ? 

Presentes os peritos ,_ Joaquim Galindes Al-
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vares Machado Rubiãc: o Damnso da Silveira 
Dias,o juiz lhes deferiu o .juramento dos Sa11tos 
Evangelhos em um livro delles,em que puzet'alll 
suas mãos direitas, encarregando-lhes, qne, de
bai:s.:o. do mesmo, b.~m e :fielmente sati-sftzes:>cm - . . ' ... . ..... 

. o ' . . ' -
pondessem ao::: quesitos propostos.E recebiuo por 
elles o dito juramento assin::. o p-ometteram 
cum rit•. e. ussando n fazer o exame r.3S')Oll-
deram os seguintes ela maneira seguinte: 

.Ao Jo~ quo a actn d::t. eleição de depubdo 
geral, p1·ocedida na ft·o~uezi::t. de Itacurussâ, foi 
lavrada .no dia i o de .... Dazcrnbro de 1884 e se 
acha lançada a fls. H v., a tls. 12 verso ; 

Ao :zo, que ·· a acta alludida não contém de· 
feito algum, e está. limpa de borrões, raspa
duras, entrelinhas e enie:'lda;; ; 

Ao ::Jo, que a côr da Linta, com . . . 
.1p a, c , ' . . 

gnatur:<s, e não com ~" dos ebltore!'; Joaqmm 
.José Coelho e Jo:1quim dos Santo.;; Ramos, que . . . 

N. 13.~lllm. e Exm. Sr. Dr. juiz de di
reito. 

. O coronel Dr .Joaqnim José de Souza Breves, 
a bem de sens direitos, precis!J. que V. Ex. se 
di'g-ne df! mandat· qu'l o csct·ivão de paz da pa-
roc 1a e tacut·uss:l, rcvcn o o seu tvro c 
notas, certiíique o soguint·}: 

1.0 A data em que fõri registrada a acta ela 
e (Hçao e cpu a. o gera , et a em · 'Le o
zcmbro de i~84, e o numero das folhas de::;sc 
registro; . . 

2. 0 A data auteriot· e posterior de quaesqucr 
documentos ioscriptos ou lavrados nesse mesmo 
livro, e o numero elas folhas.-E do deferi
mento -R. M.- Joaquim Ja$6 ele Sol!;;~!, 
Brt3t~cs. 

Sim.-S. João do Prlncip~, 9 de Fevereiro 
de 1885.-SilW!i!O. 

Pedro Mar~.al Coelho, escrivão do .juiz a e paz 
da. pa.rochia de It:icuL·ussâ~ termo de 1\Ianga.ra.· 
til.la etc.~ etc. 

d Certifico, em virtude d::~. petição ~upra e seu 
Ao 40.., que o unieo ca.ndidn.to que foi ''ota o rasr)oit<wel despacho: 

foi o Dr. Luiz ..c':l.hes Leite de Oliveira Bclio, 

.Ao 5\ que foram 18 os eleitores que ,·otaram 
nessa eleição; 

Ao ôo, que i.gnal numero de eleitores a.ssi
g-naro.m s·~us nomes !JU lin·o a esse fim desti
nado; 

Ao 7u~ que '~sse livz·o tem termo de compare
cimento, depois da uhima ussignatur~, dos iG 
elútot·es que votaram. e o~tro t'~rmo addendo 

C\ O' , • 

deputado geral feita nesta . parochia, em i de 
D"'zembro ultimo, fõr~ nesse mestUo dia. regis
trada a ils. 30 usr1ue 31 v. do li\'l'O do nota..: 
deste cartorio ; 

Qllinto ao ;y c1uc, a data do dof'!umcuto ante· 
rior ao rogisl1;0 daq_ uella a c ta é de i 7 de 
Agosto ultimo, de tis. 28 v. a :30, e quo n. 
posterior é uma procu!.'ação lavrada a tls. ~n 
Y. a :32 .de~so livro de not2s, ertl :-1 de De-

~ . 
. '· 

em virtude da pet1ção retro, c ao proprio livro 
me reporto em meu poder c cai'torio; c de tudo 
dou fé. 

no~ na côr:- da. tinta nas ~lssi!.!· uaturas dos (~let- F1·ogtF~zi:.t de Sant 'Anna de Itacnrussà, ~ · 
toros Joaquim José Coelho c Jo•1.quim <los de Fevereiro da 1.385. En, Pedi\) Marçal 
~anlos R~-:.mos, é '!eYiJa n divct·sa qualidade Coelho~ escrivão de paz, que esct·evi e a:;:siguo. 
do tinta ou a. outr.1. (lual,luer circumstaucia ; -Pe(lro JI(!I'Ç'tl Coelho. 

Ao \Ju, que noLam ditfet·cnç:~ 111. côr du. tinta R·~conbeço vet·dadeir.as a leLLt·a e usúgnalU!'C\ 
com que a~sigrH~t·am diversos deitares, o quo supr:1..-Manganüib:: , 9 dü FO\'Ct'eiro do 188:>. 
não sabem si ó dovUa a tinta ou~ outt·a. qual- Em fé tlú v~rcL1.do.-Jianoel Jo ,<J ele .\·~··mi:.t 
quer ci1·cmustuncia. COr•t ;nlto. ' 

E desta. füz·rna ent•ndem ellos pl'!l'ito~ estlrem Duc. n. 18.- Illzu. Sr. Petlro Antonio Brn-
todos cs qu ~·sitos satisfeitos. c mais niro dr~ch- .úl Coelho.- ltacurus~â, 7 u·: Fe\·crei:-o de 
raz·am c assignararn com o juiz, p::rte e presi- 1885.- Meu t10 e S1·.- Rügt:-lhc o obsequio 
dente d<L c:am:Jl".l, a quem o rneslllo juiz fez . en- de d.;cb.l·al·-roe .junlo dt~:>ta ~ si Vm. dirigiu 
tregn. dos l'eferidoi3 li\•;•qs. Eu, .i\lanoel Jo:sé de algum telegramm~1. ao Dt·. Antonio Candido d:L 
At·nujo Coutinho, escrivão, o cscre\•i o em tem- Cunha Leitão, transroittin<lo-lhc o rcsultatlo d:~. 
poresalvo a emenda fcit<t nn oilam linhn sob o 1 cle!çffo g·~ral do di:L 1o de D~zcmbro ultiu10, da 
4' . uesito c ue diz nic • E eu e:; !'i vão ]\!~-:.- . ,. 1. 1 .. 
nocl José de Araujo Coutinho, o e::crcvi.- Outrosiro, rogo-lhe tn.mb3m d~cla.rar-ruc n. 
Fí·rotc.isro FcíTci;·n ele Xo,,ftcs.- Jot:rqttim. qual -~()~- -~a_l_1~~~_(~~-~9S_ ~~t;! Vm. o seu voto, c si 
G(rli;Hlcs .:ll-vm·es Metcl;ado Rubitio.-D(t~naso ! sabe qua.ntos votos teve nessa. clelç:lo o Dr:L:ü~ 
ela Silveira D:'as. - .Joaqui,n .!osd de SoH~a ~1 Alves Je Oliveü·a Bello. Peço-lhe que me pcl·
Bm·ros. - 111 anocl Benedicto d e Ya.scon- mitln. faz•.·r de ~ua. resposta o uso qu() mo 
câlos. 1 com·iet'.- Sou com. estima, seu sobrinho e 

Juntada.-Aos 7 ,<li:ls do me7. de Fevereiro i c1·iado obrigado.- ;.1fm·çal Jmtior .. 
de 1885, nesta vill:Í de Manga; a.tibn., em meu IÜm. Sr. Març•ll Junior.- Em solução u. 
cartol'io, fi:iÇO jllntada a estes autos da petit:ão sua·· cartt-:. declaro-lhe que não passei tele: 
que adiante se vc, do que faço e~te termo . Eu, gramma algum ao Dr. Cunha Leitão; que de1 
Manoel José de ..:\.raujo Coutinho, escriv.:io, o i o mea vot:J n.o nosso corL·eligionario o Dr. Lui:r. 
esc1·e\:L • 1 Alv~s Leite de Oliyein\ Bcllo, e sei que este 
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candidato Dr. Bello teve a unanimidade dos 
voLos dos e]eitores que votaram nessa. eleição 
-18 votos. Pôde da minha l"e<:posta fazer o uso 
que lh13 comrier. Seu tiu. e criado.- ltacuru5sa, 
7 de Fevo3reiro de 1885.- Pedro .Antonio 
B1·a:;it Coelho. 

Recon 1eço v~r :t( e1ra a as~1gnatura supr~, 
ele Ped1·o A11tonio Bra:t.il Coelho. Mangaratiba, 
17 de l'"evereiro <h 1885. Em fé de vérda:le.-

llEFUTJ.ÇÃO DA RESPO;;TA D.\DA A CONTE::>T.\Ç:.\.0 
.API",ESE.:'\TAD_~ PELO Dll. A.NT0:-\10 CANDlDO DA 
CU:'\ll.\. LEITÃO, RELA'II'tA .\. ELEIÇÃO DO 12o 
DlSTRlCTO DA PI!OVINCI.1. DO niO DE J"tNE!.RO. 

Si~ victoria eleitoral que obtive no 12° dis-
tricto da provincia do Rio de Janeiro precisasse 
ser confirmada, não me· seria. J.icito dBEejar 

• 'íl mais ' n lu · n t c a all O' • -

constantes drt defcza. do meu competidor. · 
Procura soccorrf:!r-se a erros dos telegrammas 

11ara explicar a sua derrota apregoada ém toda. 
a 1mpren~~ 1z qne o si en 10 qu 0 uar on 
durante 18 dias foi o eífcilo da. dt>cepção que 
em seu espirito prodll7.iu aquella derrota ines-

• , r ()" • ., • • ... • 

<\ssevora. que a maioria liber()l no disLricto é 
tão grande, alias revelada. na eleição provin
cial e na. senatorial, que sempre julgou impossi
,-el ser deL·rotado. 

Tudo isto, poróm, além de futil, ó summa
mente ir riso rio. 

Pela somma. tot~l dos Totos publicados no 
Jurnctl. elo Commen;io, que o meu contendor 
junta.~ ve-se que, pondÓ-sG de parte as fraudes 
da Rbúra e de ltacurnss:.i todo o erro dos 
telegl'arômas foi de um voto, por,luanto venci 
por 29 votos e o JvJ·nal Já-me a. m:doria. de :~o 
votos. l\'las o meu contendor, na. sua extrema 
i b nni ·a , · · o ~> 
grammas as votações alte1·adas pelas duM 
fra~tde;; ! 

Confessa a decepção que proclllziu-lhe \l. 

derrota. ·A pezar elo mais esctmdaloso apoio 
efficial manifestado até peh distribuição do 
empregos publicos; apezal' do jogo feito em todo 
o clislricto pelo facto do ser o m~u contendot• 
cünllado do ministro do impr-rio; apez:u• da· 
extraordinaria maioria liberal Jo districto que 
nas duas ultimas eleições l'i..'VClou frt'~\nde supe
rioridade numerica, o n1en contou dor foi det't'O·· 
tado o pl'ecisou soecor1er-se a duas fraudes 
tii.o indignas quanto indecorosas par:t n.gt:itar 
u mniorit1. de um Yoto, qnc. nind:L quando fosse 
ren.l, scri~ n~qucllas cond!çüos incontcst~\\'cl 
dct·roh\ • 

ten~or proc~~a na·: sua defeza. tudo confundir-, 
attl'lbue a m1m e às Lestemunhas conceitos e 
allegações que não pro;Juzimos ; a !firma com o 
maior dnsembat·aço ine~actidões e falsidades· 
divaga sobre factos estranhos que com amai~ 
req.uinta.da falta de boa fé procura. ligar a esta 

a , ~ ao n<'t en e oc s o ei s 
para occultar a verdade n1:s dobras de uma 
chicana impropria di.l gravidade de,te recinto. 

· · fe~a para conhecer-se o plano 
de levantar poeira e illudir a boa fé da commis
são. Ser~me-à, _portanto, muito difficil acom
pa?h~t' essa. de fez a em todas as suas partes e 
principalmente refutal-a, pois para isso seria 
preciso restabelecer em toJos os pontos a ver
dade prop~sitalmeute n.Iterada.. 

Fraude da R~beira.- Nada diz, o meu con
tendor, em r e la. vão ::1. essa fraude. sobre o . pro
te e to ft~ito n~ imprensa local e desta capital 

elos sete eleitores ·conservadores nem sobre 
o juramento por elles pl'e,.t:J.do no juizo muni
cipal, nem sobre a representa«;.ão direcLamente 
dirigida à Camara dos D!·pntados. P1·etent!enclo 

~ sarios, que ,di:i, o 
desmentem com todos as furças e por todos os 
meios possiveis, não expEca os motivos dessa. 

- · i ar· u nt · al-
leg-ada por um candidato que nem sequer teve 
prestigio para reunir os votos do SCll partido. 
J.nnta.ndo tantos documentos, cada qual mais 
sem valor jurídico, e.xcusa-se de juntar, como 
a. sua homa e exig-ia. as decla1·ações dos 2~ 
eleitoras que na acta figuram como tendo lhe 
dado votos. 

Para de!Sfazer no mert>cimento da justificação 
dada no juizo municipal, attribue hs testemtt
nh~\s contradicções ue não existem! altera os 
depo1mentos, o procura Lu o con un n·, paten
teando que nsm sequer leu a justificação, e 
apenas limitou-se a reproduzir as infundadas . - . ~ . . 
• o ~-

liUl:l paqnon~\ folha que se pt:blic~ em Angra 
dos Hms; nes~e ponto leYa a sua. ousadia a at:.. 
firmar que nenhuma das t:3stemunhus declarou 
tet· onvido ler a acta quando esü~ isso expresso 
e clnramente assigna:.io nos depo ·rueutos das 4a 
e Qa. testemunhas ; e de tal modo perdeu a 
calma qu~ despeitado contra o depoimento do 
vigario Rei5, membro do d!rectorio liberal c 
nelle rept·escut::mte d;~ssa parochia, apeiou-o da 
chefia do se" pa.rtido e aproveitou o ensejo 
pura yin;pr-sc dirigindo-lhe phrases duras ~ 
SO\"Cl';!S. 

:\ão n0ga o meu contt=>ndor a opposição fdta. 
pelo secretario da mc;;a <Í. <~.pr~eentaçiio do um 
fisc--~ 1 no dia da eleição, limitando-se n. provar 
qu.e o:=sa :1presontaç~o ~lcvia t~r sido feita por e~-

.!. "!l j', "'" "'' " 

conscicncia publica; a sua candid:1tur:1, ap z.zar saquer protest0u n;~ acta.. Este facto já foi por 
__ _,i!t.oo.---.c~.;-rm·~-o immdi:to-d~f."'D'tH-j~ra-a.tl-tipa.t.hica-. _miud:wg:amentc desenvolvido, e, quando não 

ao tli-:tricto e os proprios ehcf.:s do l)aJ•tido tibe- prevaleça como motivo directo de nuilià1de~--
ral reconheciam a ditnculdadc de fuzel-a vingnr ninguem em boa fé deixará de· ver ncEe uma 
tanto que prOCIIra.ram ató o ultimo momento prova vehcmcnlissima da.franac e prcmcclitação 
apresentar pelo 12o districto o conselh,.iro desta. · 
Eduar:to elo Andt•a.de Pinto, cuja candidatm·a Em rcforeucitt :.\ declaração : as:;:ig-nal~• a pc
reunia. maiores allb.csões e contava. elementos dido do ten~nte Honorio Lima pelos eleitores 
para melhor e~ito. •. conservadores, o cuja origem já es:pliqueL na 

Contra1•im1do u. exposic;no qúG nz sobre as minha· os:posiç.ão anterior, c:•hà o meu cont~n
,.fr\l.udes <h RH~~ll'(l. e 1e Itacnrussã, o· uw.1. ccn- _ d~:r em contradicção digua de nota e •1ue, c]r~txn. 
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trailsparec.er a falta de sinceridade d3. s~a ar- ·r da acta. e perfa:t~m a·· celeb~ri:ima maioria de 
gumentação. A present m.lo essa declaraçãó como ·um voto, por baixo do t·eferido termo. Diz, 
prova de que o>; eleitores conservadores es- ainda fak1.ndo a verdad', que, na justificação 
tavam de .accôt•do com aapur:a.ção constante da que dei a pt·oposito <.la eleição desta parochia, 
acta, confess;l. em1·etant~ com a maior inge- e a testemunha professor José Francisco Dias . . . . . 

Assim, pois, em re!ação á fraude da. Ribeira 
o meu contendo1· nem conseguiu destruir o 
effeito do protesto, juramento e representação 
dos sete eleitor ·~S conservadores, nem apresen
tou as declarações de 28 elBitores que, segundo 
a a c ta, lhe de1·am seus votos. 

Fraude de It rtcw·ussr.i.- No proposito em 
que o meu contendur estú de f:1.lta.r á verdado 
p:tra tirar pro'leito das inexactidõtH que inven
ta,diz que eu argui de premed.it~da esta quando, 
f1·aude, pelo contrario, eu disse que clla tin h~ 
sido realizad:l. sem premedita~ão , a.lgllns dias 
depois da eleição, o como n1f!iO do ageitar a 
maioria de um voto com que o meu contendor 
apparece ll·l S a c ta~. N!ngucm. ignora . os boat?s 

correm. Si tiYe!i'se havido premedi.taç:io não res-
-- tarJav_estig.i.os _~quaes .os que resultam uas as

signaturas dos doils el~itores por baixo do ter
mo do ence1·ramento e os telegrammas expedi
dos pelo proprio ·secretario da mesa no mesmo 
dia da elei<;ão. Ainda faltando a verda.de diz o 
meu contendor que o m0u do:.:umento fun:la
mental na prova desta fraude ú a justificac;ão, 
quando p~lo contrario, é o _facto de esta r.am 
sómente 16 eleitores assignádvs por cima do 
termo d~ eneen·~w•!nto e figUl·a.rem· ·os ·oütros 

-- dous, r1 ue completam o numet·o de 18 constante 

, ' ~ 

plano de se occultarem tendo até certific[•do o 
offic1;•l de justiça que o ca pitio Francisco Mar
;a.l Coe ho Junior tinha-s:l occultauo ar:1. não 

:ser intimado. Confronte-se, por.Sm, esta jus
tificação com a qne foi junta pelo meu con
tondor, e coahocer-se-à a prirneü·a ·. vista a 
clilferen.;a que ni de uma à outra, já quanto 
às pes;;oas que juram, jà. quanto ao Y<•lor e 
merito dos depoimentos. . 

Confessa o meu contendor não poder con
cilia:· os telegrammas expedidos pelo secre
tario da mesa em -seguida á eleiç:io com o que 
consta tl::t. àcta e p~1·o-unta como h::tvia o mesmo 
secr~b:rio, depois de ter avra o a acta, com
municar r~sultados eleitol'aes contraáos ao que 
e~creve~ nella. Isto prova só~e~t'3 q~e oucro . 
consta da acta, e que esta ainda não escripta 
a esse tempo, foi posteriormente prepnrada ao 
sabor -das conveniencias de occasião. Sómen.te 
me admiro como o meu contendor e os seus 
amigos tão faceis -de ageitst' documentos não 
fizeram o capitão Marçal Junior es~'rever al
guma. ca1·ta desdizendo :tquellas certidões que 
entretanto fazem f~ publica pe~o caracter of
ficinl do~ cstacionat·ios • Devo ainda ac1·es
c0ntar que esses telegrammos assim como o 
que foi dil·igido ti e':itação centt·al do~ telegra
pbos, (doc. n. 'L) e principahnonto, este,têm ca
racter official, não só pelo emprego do remet
t~n:e como por terem sido dirigidos a tres cs
taçõe~ e entre estas n. el'taçiTo-chefe. E~tes te
legt·ammas provam á ultima. evidencia qual o 

. .. - . . 
' 

dos por toda a impr.;nsa, sem desacol·do nen.1 
·reclamação. · ·· -······-····· -·-- -- ---·---

Lr.gitima o men contendO!', como muito l egal, 
as assign:ltur.1s de dous eleitores por baixo tio 
termo de ence·r1·amento. Só o desespero de c.:usa 
pó:le autorizn.r ~emelhante opinião. Não só o 
art . 15 § 19, 5:.. parte da lei de•1 de ~aneir·o de 
1881 é expresso em declarar que 0sse termo 
será lavrado depois ·de finda a eleição e em 
seguida rt assi!Jnatura do t'lt&mo eleitor, como 
importaria t:ü doutrina inutilizar os intuitos da 
lei q~H~ qnaudo creou esso- termo foi para im-
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pedir que as mesas dessem como presentes elei
tores que não houvessem comparecido, e assim 
resalvar e garantir a verdade d:t eleição. 
Qnanto ao art. 145 elo regulamento de :l3 de 
Agosto, invocado pela defeza não autoriza tal 
abuso e largame · · _ · . 
exposição. -

Diz, porém, o meu conten lor que a acta. da 
elei ão resalva ess~ circmnsta!:cia, fazr~ndo 
menção do comparecimento dos dous eleitores ; 
~as ~sse 3.rgument~ é ü·risor!o d:s:ie que - sa 
d1z que essa acta fo1 la\·rada poster·rormente nó 
livro competente, facilitando e:se abuso o facto 
de ser a me~a eleitoral composta de pai, filho, 
genro e sobr·inho, e todos cinco de uma só par
cialidade política. E si foi dadoco compareci
mento desses dous eleitores como recurso su
pt•emo para salvar a candidatura de meu con
tendor ageitando-lhe 3. maioria. de um voto, està 
c aro . que ess re urs ca ·a m e ei o_ si 
ai.Jlda não ho11vesse meio ele apro\·eitar na acta 
a9.uelles dous votos ~<l.h:adores. O facto d~ con-

tabellião, a commissiio dará. o valor que enten
der, parecendo-me que ella nada ma=s prova de 
que o receio, despertado naLuri~lmente pelas 
boas palavras do sobrinho, de fazer carga a este 
e ao irmão sobro íactos que a lei considera cri ' 

• - • o •• 

.. ' ' -
ter toda a força o documento que juntei, por ser 
ftrmado por um irmão do presidente ,da mesa 
eleitoral e tio do res ectivo secretario. 

Não terminarei sem r.eferir-me a um inci
dente, que alias nida tem com a eleição, mas a 
que o meu contendor, faltando á vet·dude. com 
uma impavidez iucrivel, invocou para ~ssim 
quebrar a força do depoimento ~ das declara
çõ.es do eleitor Jõse Francisco Dias. 

Sem entrar aqui em --muiores desenvolvi
mentos, direi apenas que o facto a que o meu 
contendor se refere foi ao contrario um acto 
de vingançae perseguição contra a familia da-
qu .-P· ·;r, i -
do pt·esidente da mesa ele toral, comtudo nã,Q 
pactúa .com a im~oralidade alli praticade., nem .. . 

Votos em separadu.-0 meu contendor teve 
dous votos eu1 separado : um de e leitor que 
votou sem titulo,e outro de um eleitor condem-
na o. comm1ssao .1a se em mum es a o 
sobre ambos estes cnsos. Tem mais d.ous votos 
protestados em S. João do Príncipe pelos mo
tivos constantes da respectiva acta.. 

Tive lambem tres votos em separado. Dous 
são d.c el.itores que :votaram :;,em titulo, mas a 
mes:t po~terion:cr:ente declarou que esses elei
tores tinhnm i~o õs suas casas brscar os titulas e 
que os apresenta:."~m antes de finda a apuração 
(doc. n. 2). O outro é de um eleitor que fechou - . . 

' . ' 
prohibido pela lei que, no art. 15, § 19 recom-
menda qne a cednla seja fechada sem dizer 

· i be as marcas no a lel em ue 
irmão do respectivo s~cretario, pussa.~se a cer- o voto for escripto. Parece-me, pois- que estes 
tidão em tal da la '? O doc. n. 13, c uma certi- tres votos devem me ser contados, os dous pri
dão rlo mesmo escrivão declarando que logo em mei•·os por estar sanado o motivo do nullidade, 
data. de 3 de Dezembro foi lançada em seu o ultimo pela. expressa disposição da lei, mais 
liYro uma procuração. Basta. ponderar que, pela claramente enunciado no art. 142 do regula
mesma certidão.nenhum instrumento h~wia sido m<:nto de 13 de Agosto. 
lançado em notas desde 17 .de Agosto em que Eleição de Itagualty .-0 pedido de nnulla
està bn~ada a actfi. d::.. eleição sc>Jl:ttorial, para ção dest:L parochia, feilo pelo meu contendor 
estr.lnhar-se a. pressa com que logo no pri- d<'!monstra os receios que preocupam o ~eu es
meiro diaf util houve urgencin do lançar em pi rito sobre as fraudes da Hiboirn e Itacurussi. 
notas um c~ntro instrumr::nto; accresce ser esse Si se jul;;a eleito para que requerer esta annul
uma procuração, quo, como ó s::tbido, póde ser lv.çiio '? Nesto procedimento do meu contendor 
resultado de pur.1 1maginação, sondo de notnr ha, por assiiD di?.ero, uma confis;;:ãotacitn. da 
que não se dec~larn. o o~jecto nem a pessoa a que realidade dag uelbs escandalosas fraudes. 
se refere. Prtrccendo confiar pouco nesses do-· A elei\ão de lbguahy corre11 muito regular 
cut?entos, os ~migos do . meu contendor, in- mente, ;;:em o menor prote~to, nem a. mais in~ 

tt·e s titens de si "'Dificante reclamação; foi disputada. com o 
uma justificação e até no oxa.me dos livros file_:_ mai.~ esforço por ~1m os os par 1 os. omen e 
ram os peritos decla.rat· que a acta tinha sido na J'mta .. apuradora ?pp:ueceu um prote~to. Ja 
lavrada no respectivo livro no dia i 0 de De- extemporaneo e nss1gnado po~ certa . ftgura 
zembro, como si isso fosse possível de conhecer . obrigada de todas estas fraude:s e 1mmorahdades, 
Cumpre ainda observar CJUe esse escrivão àe mas estr::~nha a essa parochta, porquanto ne
paz não compareceu á eleição, parecendo estar nhum eleitor desta. q_uiz assignar semelhante 
ausento e. apeiar c1aquella solicitude. sô con- protesto. . . . . . 
certou as authenticas em 10 de Dezembro, isto . A mesa fo1 orgamvada de. accordo com as dt~
é, 10 dias depois ela eleição. . siçõe~ da lei.Allega.-se porc;ID. que o Dr.C~sarto 

Quanto á carta do eleitor Pedro Antonio Peratra Machado, sendo. 4° JUIZ. ele paz, nao fez 
Brazil Coelho em contraposição ao documento parte da. ""- mesa, nem fm. conv1d~d?; ma~ ~ste 
que apresentei, devidamente reconhecido :por cidadão nomeado i 0 subst1tuto do JUlZ mumc1pal 
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em Abril do anno findo o tondo logo depois, 
em 2L do mesmo· m<:'z , prestado juramento, 
o entrado em exercicio, tinha. per·dilo o lagar 
de juiz de paz. c não poderi:l portanto nesta 
qualidade ter feito p:.1l'te ela mesa sob pena de 
'~iciar de nulli:la !e esta eleição. Devo obserYar 
que nu e erção senatorza c e e ..: gosto o 
:.l.nno findo, jã o Dr. Cesn.rio deixou de_ fazer 
par-t'} da mesa, se~ que essa circttm'5tanci?- pro-

.... . ., . 
Cumpre ainda obser•,•ar que oDr. Ces:l.rio este,·e 
presente ã eleição de 1° de Dezembro c votou 
sem que reclamasse pelos seus direito~, nem 
houvesse por esse,motiYo protesto de quem 
quer -que fosse. 

Junt'l o meu contendor Yarios documentos 
que nada provam, e entre estes, certamente 
como o mais valioso. uma carta do Dr. Ces~rio 
em que di.z ter est:~.do em exordcio das funcções . . .. ') . 
.feito parto ela mes:t nesta. qua.lidade na ultima 
eleição provincial. Este documento que ã pri~ 
meira vista parece irrespondiyel, comprova, o 
qlle por V:l.l'l:lS vezes en o elto setltu·, a. a ta 
de boa fé por parte do meu contendor e princi~ 
palmente o proposito de illndir a commissão. :r ,. • • . . 
cstiYesse em e:xercicio das funcçeõs até 2 de 
Abril, si a sua nomeação de 1° substituto é de 
4 clesse mez e o seu juramento e exercício é de 
21; nem prO'I'a cousa algum:l ter elte feito p:~rte 
d1 mesa na ultima eleiç~o provincial; p-orquanto 
esta realizou-se ~l. 25 de J:i.neil'o do anno findo 
e portanto dou:; ::t tre3 mezes antes da SlVL 
nomeação, juramento e posse de lo substituto 
do juiz mun~cipal. . 

·L" juiz de paz compareceu e presidiu n. eleição. 
c:s 2° e 3° escu:::n.ram.-se (does. ns. :1 c "1); ,, 
4o tinha perdido o logar e nem comparec~u 

oc . n. o ; o muno: 1nto escusou-se oc. 
n. 6), o 2 • com pn.rccet1 o fez parte da m'esa ; 
os ;1o e 4° ll~ta\·n.m fôrn. do municipio c da pro
víncia como consta da. acl:t. 

O 1° juiz de paz convidou dous eleitores para 
s~rvit·em na mesa o o 2" immediato convidou o 
5° mesario. 

Ficou assim constitrli(h a m~s::t. de accôrdo 
com ns prescripções da lei. 

.:\ccresce qtli:~ o meu contendor não junta 
entre os seus documentos. certidão da. camnra 
municipal de Itaguahy declat·ando que o Dt•. 
Cesar·io ainda sej:~. 4°juiz de paz, p1·etondendo 
oua como tal valha urnn. certidão, passa !a em 
\:irtude de um requerimento feito n:~qnBlle in
tuito, mas. em que ap.enas a~ certifiêa ter o 

Outro, porém. é o argumento decisiYo. Si o 
Dr. Ce·ario ainda se considet·.wa em 1° de 
Dez(!mb:-o 4 '' juiz de paz devê ra dar-se por 
avisa lo para comparcMr :i organisação da mes~ 
·dsto como e,:;te aviso se faz pol' edital a todos 
o,; juizas de paz o seus immcrli:ltos, sem espe
cificação de nom:s. Era. de,•cr seu, portanto, 
estar pt·;~se ntc na cama.ra municipal no dia: da 
Ol"g:mização da mesa, afim de poder ser convi
Ga do na f:illa dos 2' c 3''ju~zes de paz; e ães~c 
que se ntro !)l'OYa. que r:lla alli esttves;:c nesse 

dia, e, pele contrario, a. act~ declara qn\:: se es 
perou pelos tlenuis tlue faltaram. ató as 2 ho
ras da tarde. de nada se pode queixaar, nem 
existe i1·r·egalaridade alguma. Pela propria 
caL't:t do Dl.". Cesario so inrl uz não ter elle-com
parecido uo acto da 01' 00aniza·~ão da mesa.~~ 

o er-sc:..ia. ~~ egar cssrt it·regularidaJc si o 
DL·. Cesario tivesse comparecido e não fos;.e 
conviJado. ou reclamasS'! fazer parte da mesa, - .. .. ... . . ~ ' 
pelo meuos ser caso de duvida. Desde que, p~-
rém, tal se não deu, for·çns:) cí concluir que-o 
Dr. Cesario oujà ni'io se considerava. 4o j :tiz de 
paz, ou, em caso contr·a.rio~não quiz fa?.er p:1rte 
da mesa,deixando de comparecer a esse a.cto até 
ús 2 horas da tarde.Nesta ultima hypothese outru 
alYitre não podia ter o in·esidente da mesa elei
toral, senão cumprir o pre:.:(~ito da lei, co:wi
d.mdo, depois das duas horas da tarde, um elei-

Assim, pois, ain.Ia rnesmo pr2valecendo a 
coarc:ada de r1 ue lmçou miro o meu contendür 
para f,,zer nova conta d•3 cheo-ar, no ca~o de 
l':!.aO po<1erem prevair~cer as duas fraudes pt•r 
elle ag-citndas, nenhuma it·rcgnbriàade existe 
n;1. organiza~ão da mesa eleitoral de. Ita~u~hy. 

< ' 
que ter·ia de passar a 4 J juiz de paz, em virtude 
da incompaLil>ilidade d·~ste. já estav:1. juramen
tado (doc . n. 7) e bom :tssim o 2° immediato 
que ~erviana mesa ~ioc. n. 8). 

A annullaçito propostl. da eleição de ltn
guahy revela!. cntret•mto, em toda a nnd :~z o 
pensamento do meu contendor. Quer a todo o 
tra.ns'l s r o deputado do d istdcto qu t:l o rep~l
lin em 1~ de Dezembro. Recorr:•u a duas fran-. . . 

tendnr quer· e obter a cadoil'a que o eleitorado 
recusou-lhe, ou S "ja por meio das fraudes, Olt 
inutilisando, po1· uma annullação infun~a la, a 
manifestação in lt>pondente e espontanea d:~. 
maioria. do eleitorado. 

T8rminar.:i dizendo apenas que n~nhum dos 
membros da cornmissão desejal'ia sontal'·S~ n a. 
camara. -por estes meios; c que olla tne fitrá jus
tir:a. acre!lit:mdo que cu, já elGito d .• puta.do 
em duas lc-;i.:Lüm·ao.:, não estaria f>g'ot·a de
fen lendo os direi toa elos meus coMtitui ntes si o 
independente f'lc!_tot•a<:!o do 1Zo-·-districto nito 
me houvesc:o honrado com a ma.is bt·ilhantc vi
ctot•ia.-Rio, 19 de Mar·ço d·! 1885.-0r. An-

D:)~. n. 1-Illm. e Exm. Sr · conselheiro di
rcctor g~wal dos telegraphos. 

- O Dr. Antonio Candido da Cunha Leitão 
precisa a. bem <!e seus direito::, que V. E:t. se 
dig-ne mandar pas"ar por· certidão si nas tiras 
a!·chi\·aclas em 1° ·da Dezembro ultill lO ha al
gum tcle~r:1mma, pl'' ·cedente d~· Hacl:rnss4, 
l"Obrc a. ··lf:lição de um depHt:ldO g-er·al, roalia.~.da 
nesse din. naqnella parochia. e,(\m c:lso afiirma
tivo~por quem foi 1!11~ expedi{lo daqU:eUe logar,e 
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ftual o resultado do. votação Iielle contido. Nes
t<'s termo~ rf'!quer o pwle a. V. E~. deferimento. 
-Rio, 16 de Março d~ 1885.-Dr. Antonio 
Candido da Cunha. Lcitao. · 

Passe, nãO:indo de encontro ao disposto do 
regulamento.-17 de :Março de.1885. -Capane-
ma. 

Em virtude do despacho retro, certifico que 
f~i passãdo, no. dia 1° ~o Dezomb1·o do anno pro-

tação central. szm destinatal."Ío designado, c 
portanto em.fót·ma de noti.~i::l. publica, o segui11te 
telegramm::t transmitti.lo pelo ~•pparelho telc
graphico que o inspector 1\Iat·çal tinha á sua 
disposição em I tacut•ussá, para serviço ela li
nh,n>. <.< Bello 8 . Cunha Leitão 8>>. O resultado 
da eleição contido nesse telegl'<Únma foi lmbli
cado pelo·s j -,rnacs- do dia seguinte. Si existe 
qualquer outro telegramma, não sendo o sup-

licante destina ta rio é ve(lado ;elo l'eo-ulamell· 
to declarar. 

Declaro em tempo que a notii.:ia acima ceeti
fica:la, p1·ocedente de Ltac.nrussa e tr~nsmittida 
p 0 3. · B :1 . ,t ( o ' ' :.: . . 

esttt assig-na.da por rvhtrçal, acima tlito.-Est<\
ção centl'al dos telo2raphos, 17 de Março de 

- • .J • • 

l'egado. 

·Doc. n. 2.-Attesfamos, na Cf u:1lidade do 
mesarios na eleição p3M um dept1tado à Assem
bica. Geral, por csb districto, que teve lo,;rar na 
matriz desta freguezia ,no dia 1° do Dezembro de 
1884, que os dois votos, que foram tomados em 
separado por não terem os eleitores qtte os 
apresentaram ~xhibido seus respoctivos titulas, 
foram ~ados por eleitot·es dos quaes temos r~leno 

-' . 
apuração, apresenti1.rn.m á mesn seus títulos,· 
indo buscal-os em c:tsa. O rel'ori 'o affirmamos 

r m s si fór necessario. Pren-uezia de 
S. P13clt·o e S. Paulo do Ribeir;1o das Lages, 
15 de Janeiro do anno do 1885.-Ga!dino Fe;·
~·ei,·a Dfas. vresidetlt·~.- Vigario, Lui:; da 
Silva Bw·bosa Jac;otinga, secretario.- ... bHo
nio Jla.}·ti;ls J[o,·eira, mesario.- :L:tonio 
J[arq_u.~s Lo,I)J·a.-Jlcwoet RrJ(b-igues Fortes. 

Reconl1CÇO rerJadeiras ·as firmas supra. Ita
guahy, 28 de Fevet·eiro d.~ 1885.-Em teste
munho da vez·uo.d·~.-.üztonio f'e;·eiJ·a BmTcto 
de A,d1·aclc. 

Reconh~ço verdadeira a. firma rélro. Ita-
guahy, 28 do Fevereiro de 1885 . ....: Em teste
munho de verdade, .Antonio [Jerei;;(t. Barreto 
de And1-cicle. · ~ · · 

·-

Doc. n. LL- lllm. Sr.- Participo a V. S. 
que, em razão de meu e:~tado de saude, não posso 

m3tteu-me em 1° de Novembro deste. Espero 
que V. S. me desculpará essa falta involuntaria. 
-Deus guarleaV. S.-lllm. Sr. tenente Luiz 
José LotJes, muito digno presidente da mesa 
parochia.l de S. Francisco Xavier de Itaguahy, 
29 de Novembro de 18:34.-.io~'io Jionteil'O Bit~-
te;tcot!rt. 

Heconheç.o vet·daàeira a firma abaixo de João 
Monteiro Bitten~ourt.-ltaguahy, 23 de Feve-

. "·~."'--""' 

dido da Cunha Leitão. a l.)om de seu direito, vem 
pedir a V. Ex. que lhe mande certificar em 
que duta pre.:;tou juramento o Dr. Cesario Pe-
re1ra ac a o o cargo e o su s 1 u o o JUlZ 
municipal c anne~os deste termo, e si tem es
tado e:n e::rercicio desse. cal'g-o. Pede a V. Ex. 
deferimento.- Itaguahy, 8 d~ J:tneit·o dG 1835. 
;_ Dr. A.nto1~io Cr.mdido da C~tnha Leitão. 

Certifique.-ltaguahy, 8 de Janeiro de 1885. 
- .:llnteiclct Rarnos. 

Jóaquim Rodrigues Goulart, s~rvinlo interi
namente o cargo do 2" offi.cio de bbellião do 

ublico, :udicial e notas, escrivão do 'uizo 
mumc1pal e mais :.;.nnexos, nesta'vllla de Ttá~ 
gua.hy, etc. 

Certifico c ue, revendo o livro de 'uramentos, 
pernnt~ o r. JUlZ (e tretto da comarc~t, o 
mesmo consta que o Dr. Cesat•io Pereira Ma
chado prcs tou .i uramcnto de i 0 substituto do 
juizo municip:'ll dest<> tet•mo, ctn data de 21 de 
Abt·il de i~t-~4, sen lo t\ nomeação do mesmo 
par:t o referido cargo em data ele 4 do mesmo 
tnez o :1.nno. Cr:1·tifico mais que tem estado em 
exercicio do rcfnl'ido cargo, servindo como juiz 
em divct·sos foito:0; c dntas. O rofet·ido é ver
dado c dou fó.-Itaguahy, 8 ·Jc Janoü·o de 1885. 
-O escrivão~ .loaqtdm R~Jclri!JUCS Goulm·t. 

Doc. n. :~.-Illm. St·.-Ac(~uso recebido seu Doc. n. 6. -lllm. St·.-N:!o pouendo tomar 
officio Jo 1° do cort'Gilte, om que me convida, plr·tc co;no membt•o dn. mesa eleitoral, para o 
como~ · juiz de paz desta. freguczia, para com- que fui convidado, ·poço 'dispensa., pol' estar 
parecer no di;L 30 do cot·rcnte mez. :is !J horas incommoda lo.-Deus guarde a V. S . -111m. 
da manhã, no paço da ca.mara municipal desta Sr. presidente do collegio oleitoi"al da villn. 

• : .- · t t"' tem d "' · - · ,.,. · "' d 11 1 rle 
t•eceber e apurar as cedulns M ebição elo d~- 1881.-JoC!quim SalomtJ de Sá F1·ci1·e . 
rutarlo dRste di;;;tricto · cabe-me comrnunicar a . • ' · R~>conhcço verdadcu·a a ih-ma s•tpra. Itan-ua-
V · S., q uc, P~1• ~llotivos de ~orça. m~tOr' I?-!0 _ - hy, 2s de Fev0reiro de 18S5. Em- tes'tem~nho 
I)Osso me achat presente no du1 o ho1a d·~Slo- d ·d d l . . L' - B to de A · · a ver a e - · n onw Jer c·1·a a?' I'C · · n-naC.o:; a tomar parte na. organli:<\ÇãO da d1ta . • · · ' 
mesa, do que soli<~ito dispensa e snbstituição dlade. . . . -~ . 
na fórma da. lei respe,:tiva. ltagnahy, 20 de Doe·; n. 7. - Olympto Roclt•tg-ues· da Stlva 
Novembro de 1884. Deus guarde a V. S.-lllm. Chaves,secretario da Camara .Mu·nicipal da vilb. 
Sz·. fo juiz de paz dc;;ta parochia de S. Fran- de Itagt1ahy : : . 
cisco x.avier de Ita""uahy. - O 2° juiz de paz, Cet·tifico que, ,revendo o re5p~ctlvo ltvro 
./oito éloi S t.w.tos S(.~raltyba. · .. : · no archivo d3. camara, dellé· co~sta que presta-

v. n.-81 ·· 
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G ~·J 
-( .... Sessuo em 24 de AIJ ril de 188:.3 

ra1u juramento de juizes de paz da parochia · O rcsuitado nesta comat·cs., pelas ac tas das 
desta. villa. e immediatos em yoto:; pa.t·a. servir2m respectivas fr.;guézias, ó o seguinte: · 
no actual quatriénnio, cs cid:ld~ios seguintes : 
Dr. Felipt>e Basilio Cardoso Pires, em 7 de Ja
neiro de 1883, Luiz Jose Lopes e Candido Ba.-

.. • ')." n. • 

, Alve~ de . F!·eitas, em 9 do dito mez e anuo, 
- Dt·. João dos Santos Sarahvba em 19 de Setem

bro do mesDl') anno, João l\1onteiro Bittencourt 
e .Toaqu1m a ome e a • reuc, em e o
·,rembi·o do mesmo. anno. Alfredo !\lendes Gui
m:~.rães em 15 de Dezemb1·o do mesmo anno e 
Dr. Ce;;~u·io Pereira Machado, em 17 do Janeiro 
Jc 1884; tendo sido eliminados da lista, por 
mudança, os dous primeiros e por fallecimento, 
o qua!'to. 

E• quanto me cabe c2rtificar. 

Secretaria da C:.unara .Municipal da ·dlla de 
" .: o .. ; "" • 

pio Rodl'igues d:t Silva Chaves, secreta.ri0 da 
camat·a., a escrevi e assigno.- Olympio Rá-

·r: ;: Si v J. al'cs. 
Reconheço a firma supra. -Ita~uahy, 4 c e 

Março de 1885. Em testemunho da. verdade.-
· ,·eir B n·eto de .:indrN.le. 

Doc.n .8.- Olympio Rodrigues da Sih·a. Cha
ves, secretario da Camara Municipal da. vilb de 
Itaguahy: 

Certifico que. t•evendo o · livro de tet·mos 
de juramentos, delle, a folhas 137 verso,consta 
o seguint'3: Jur~mento que presta o cidadão 
Alfre·do Mendes Guimarães do cargo •lo juiz de 
pa.·t: ~npplente desta freguezia. Aos 15 dias do 

Dezeru r<> do anno do nascimento de 
No::so S~nhor: Jesus Christ;o,de 1883, nesta villa 
de Itagu:iliy, na casa da Cnmara Mtmicipal,ondc 
se ac:uJ.,•a o preúdente interino Caetano José 

a . 1 ya unes. c mm1,.:·o s c ari . :1 i co 1-

pareceu o cidadão Alfredo :Mendes Guimarães, 
a quem o dito presidente dl}ferin o juramento 
dos Santos Evangelhos em um livt·o dclles. em 
que poz sua mão direita c juroll de bem ser\'ir 
e desempenhar as obrig·açõés do carg·o de j :tiz 
de pa.z supplente nestt\ frog·ueún.. E t'7 ~ cebiJo o 
juramento, assim o prometteu cnm~wi1·;. do que 
lavro este tet•mo que nssig-na com o pre::;idon te. 
Eu Oiympio Rodrigne;; da Silva Ch:wes o 136-
crevi.- Caetano José da Sil ,.a Nunes, Alfre lo 
~Iendes Guimarães. Nala. mais <::c continha e 
declarava em o dito termo,de que bem c fielmen
te extrahi a presente ce1·tidão do proprio livro ao 

· qual me reporto. Secretn.ria dã. C:tm11ra .:\Iuni
cipal da villa de ltagua.hy, em 8 de .Janeiro .. te 

~ 1885. Eu ülympio Rodrigues da. Silv;i Chave::; 
seel"et!\1!10 qne o e::f'tA\'1 e nssHmo.-
1Jio Rodi·i!JW! S da. S il·oa Chaves. 

l)OCtJ:\lENTOS RELA Tl \·05 A' FRAuDE DA RTBEtlU 

· D.>c. n. 1.-Elei~õ~s.~Realiza.rs.m-se 111 cl i:~,. 
i I) <lo corrente, em lcdo o Imprrio;: 3.9 elei<~õés 
par:1. deputado~1 gera~s. · 

Cid!!.de: 

Dr. Cunha Leitão: . • . • . . . -1fl 
.. • :,. .....-, c;,•:> 

.Tacuacn.nga: 

Di'. Oliveira Bello........ 14 

Ilhã Gran le: 

Dr. Cunha Leituo ....... . 
Dr. Oliveil·a Bello .. · •..•• 

Ribeira: 
Dr. Oltvera Bello . . -•.. . ..• 
Dr. Cunha L·~i1ão .•.• . ..• 
· L\Iambucaba: 

Dt·. Oliveira Bello .• . ....• 
Dr. Cunha Leitão .....•.. 

Parat -medm: 

3 ..... .. 
10 

28 
1 

.... 
i) 

42 
:)~) 

Dt·· Cunha Leitão.... . .. . 6 
Dr. Oliveira Bello........ 4 

Recapitulação: 

Dr. Cunha Lei tão. • . . . . • . i4!1 
Dr. Oii v eira Bello . . • . . . . . 1 '24 

Doc. n. 2.-Gazeta de Angra.-14 ele De
zembro de '1884:.-Eleição da Ribeira.-Chc· 
gando no meu conhecimento que o tenente I-Io-
nor1o e ~onza una . secrctarto a mesa 

. eleitoral da plrochia de Nossa Senhot·a dt~ Con
cei~.ão da. R:ibeir~, composta em sua. totalidade 

0 IL • ' , 

escreveu, o resultado da eleição il qnc S':l proce-
deu nossa parochi::1. no di::~. 1" do cor1·entc mez , 
dando ao Dr . Luiz Alves Leite de Oliveira 
Bcllo-28 "\"Otcs, e a.o Dr. Antonio Candido dn. 
Cunha Lei t:io, sómcn te 1, é do meu rigoroso 
dever protestar, como por e!'ite meio prote~to, 
cont1·a tão d.: secnnun:ll procedimento. 

Os voto:; apu1wlo::, publi~ados e lidos pelo te· 
nente Hcnorio de Lima fora.m : 

Dr. Luiz Ah·es Leite d<:! Oliveira. B~Uo... 22 
Dr. Anton:o Candido da Cunha. Loit:'io.... 7 

Logo que terminou a apnr:\çáo e foi elb. 
publicJda , o eleitor Jose G.:JOçalves Crllz, l'eti- · 
rou-s~ para. t~·a.zr~ r o :r ~'_sn~tado da votação, í1ue 
por dtversos fot trJnsmlttulo pelo tclegrapho :is 

• 7 • • 

foi com· eff~ilo pnblicad·o nos ,)ornaes do dia 2. 
Foi, pois. com grande pa.smo que dias depois 

sJube e leio no Ang1:ense de hoje que na acla 
da eleição está o Dr. Bel1o com 28 votos c o 
Dr. Cunha Leit.ão com 1. 

Comvém assignala.r. df.lsd•Jjá; duas cit·cnm- 
stancias que se ?era:n dess'l eleição .. c que iigóra . 
t~m asuaexphcaçao natural em v1sta do pro
cedimento do t·m ·nte Honorio : 

L :~o PL·et'3ndendo os . conservadores apresn.n
tal"em no dia <ia elciç<io o eleitoL· .José Cnndido ... 
do Almeida p:ua flscnlisat• os tt·alJ:tlhos ~lcil.o-
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z·ar·s: •J ten~nto 1-I.ouurio. Lir.ria _me disse ~uc .a 1 d~ p~rcchia de Nos~a Scnho1·a da Concei~.ão. da. 
ap.re::;entaçao d~ llscal so podcna ser fe1Lono j Rlb(nra.~ do Dr. prom")tOl' publico da comarcu, 
acto da. forma<;.no du. mesa; mas que os conscr- 1 os S!}"'Ulntes itens : 
v adores podiam assistir à hâtura das ceJulas. I " 

1 0 
como .mcr·os eleitores. · • 

Honorio Lin.1~t fez disso grande questão, 
::nueaçando-o com processo por um facto sim
ples, e cuja pena era não ser admittido a ~votar, 
cumo não votou. 

Ao escrever a acta o teüente I-Ionorio pro
poz-me pllra nüo mencionai' nella essa cir
cumstant:i<l, c npurar englobadamente os 7 
votos _do Dr. Cunha Leitão, sob condição, 
porém~ de que os conservaclores declarariam 
lOt' e;;;ct·i to ue a eld ão correra com as 

Í<)l'll13.1ida.des iegacs e com tod::t a ·regulari
dade. 

r-r.-mem do bo:-~ f.~. não afie: to ás tricas elci-
('J.-" ' ! 

declaração, que 
tem·nt::J Honorio, 
a 

sentes. 

gl [ ,.g 

foi escripto. do punho do 
assignei-a, e a p~diclJ meu 

Vejo agora que fomos logrados! como dizem 
03 liberaes ; mas par::t logros desta ordem ha 

· renv~dios na lei, que cet·tamente serão appli
c::tbs. 

Angra dos Rei~, 7 de Dezembro de 1834. 
-José Franciseo de Magalhães. 

2.o 

Que esses fot·am os votos apurados, lidos. o 
publi·~uJ.os pelo s~cretario Honorio de Souza 
Lim::1, bem como foi essa a votação constante 
da act~, ~egundo a leitura feita. pelo mesmo se
cretario. 

3.o 
Que os membros dessa mesa eleitoral são 

todos da 1a.rcialidade libet·al e ai <1' 1 

s1 parentesco proxirno. 
4. •) 

t1G. purcialid~de conservadora, apt·e.senbr fiscal 
a eleição e o tenente Honorio Lima declarou 
que não admittia,mn.s c1ue os eleitores poderiam 
.fiscalisar os trabalhos. 

5.o 
Que o eleitor capitão Tiburcio Valerlano d:) 

OliYeira Pinto compareceu :.i ~cleição, o não foi 
admittido :i votar por não ter apresentado S<Ht E w .. • • 

foi apresentada para ser p~1.blicada a seguinte foi [liDe:~çado de ser processado. 
dech.ração. , 6 

ANGRA DOS UEIS 

E!eiçcto det Ribeira 

Os :.tlJtlixo nssignados, eloilores da pat•ochia 
d() Nossa s,~ nhot·a dn Conc"'i<;ão d~t Riucira, 
Melaram. que n~t elciçüo a que se pt•occueu no 
din lu do CO!'l'· ' lltc para um d~putudo :.i As!;em
ul.::n. get·~tl p' Io f2o distl'icto tlesta pl'ovinc!a., 
votaram no Dr. Antonio Caudirlo da Cunha 
Leilãtl, obtendo ellc i votos qu~ foram ~tpura-
tlos. lidos c publicado,;. · 

Ang-t·a dos · Rr!is, 7 dtJ Dc:~.emt1'0 do 188:L 
-.los.: Francisco de 1\'i:Jgalhil'e~.-Antonio J01~~~ 
(.ope!' Rncl!'ig-nos.-.TI'~ll i no .To:v1nim Naz:tl'r) th. 
-.ToR•! Cr.ndi!IO de Almcir!n .. -Pcdr.J Cela~tino 
l·· in h ei ro.-Thomaz Lop~'S h odr1gnes .-.Tos(. 
Gonçt) lxcs Cruz. 

Doe- n. :3.-18~LJ.-.l~Jizo"íU1lllh~:pal rlo-t\-- ~ • 
dos Reis .-Escri\•ão Dcirõ.-0 eleitor João. Pe-

.• o 

..,ue teni o o enen c onor1o Lima proposto 
par:~, não moncionar na acta essa cil·cumstancia. 
com a condi~~ão pràm, de que os eleitores pre
sentes ns~:ignarl:tm uma declaraç:ie atfirruando 
que a elciçito COl'l'Gra mui legal e regularmente; 
assim se fez. 

E; pol"tanto, o supplicant3, o1l'r.:t•ecundo nara 
serem iuquet·idas, as tClstemnnhl:> adi:J.nte ãrro
latb~. pe.:l~ u V. S. ,que so digne marcar logar, 
db. c hora p:~r:.1. a iu•1uirição, dtündo-se não ~ó 
as Lcstcrnunluts como os me5u.rios Josó Esteves 
.Moroit·a , Honorio de Sour.a Lima, Ft·ancisco 
Jordüo dt\ Silva Vargu.;, Manoel E~teves Mo
J'UiJ•a. e .lotiC)llitu :Marq ucs Nogueira, e o Dr. 
promotor •la. comarca, o entregando-se a.linal 
:1. jnstiflt'l'!Çiio :'lO ::;upplic:mtc pnm faze!." tleJh o 
n:~o qne fot• <'om·onienle c F •. ~. :M. 

.·\ ngT!l. dos R0iS, 21 no .laneirü nc 1 ss;-, __ ),j,(O . 

Pt:cl;•fl Vici1·a d ft Rocl!rt . 

dt•o Vi c ira da Rocha justificanic.-Auto de jLlSti- 2\iajor Josú Francisco de 1\Iagnlhiies, mor•arlol" 
fi c:tção contra a eleição d:t pttrr.chi:t c!.e Nossn em Frade . 
Son hora da Conceiç<1o dn. R ibeira· Pedro Celestino Ribeiro, moradot· r: m Ser·m. 

Ilhn. Sr. Dr. juiz municipal snpple::t~ em d'Agua. . . ·. . , 
•·xcrcicio .- Diz o advogauo .João Pe•.lro Vieira Jos•.! Ca11dido de Almeida, mo1•ador crú Ri-
Lla Rocha, cleitut• deslo muuicipiu , qw~ para ueit·a. 

· tins deitm·a.e ~~ quer ser . admittido a j~s~ific:lr C<.i})itão Tiu~rcio Valeri·.,n•J d!(lli-.~·:ir . •, Pinto, 
pn'an~e Y. S. c com citaçiio dn. m~s:1 e re1tor~l , · mol'tt4or em Pn•aq\ul.ra. 
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. . 
Sessüo em 24 de Abril .de 1885 

Tenente-coronel Estevão Jo~é Pereira, ~o
_ _rador em Japehyba. 

Vigario Jotio dos Santos Rois, morador em 
Ribeira. - · 

José G?n~;ah•.es Cruz~ na ci_dade. 

Como requer. Designo o dia 29. ás 10 h01•as 
da manhã, na sala das audiendas, cit:das as 
testemunhas, mésarios e Dr. promotor. 

Angra, 21 de Janeiro de 1885.- D1·. Santos 
Bastos. 

-.... 

rarn que· nada tinham a responder nem con
testar n testemunha. E 11ada mais disse nem· ' 
lhe foi pe1•guntado, mandando o ,juiz encerrar 

·o -pres-3nte :depoimento, qufl lhe sendo lido,· 
as.:.:ig-n'ou 

4 

com o j~_iz ·e p~rtes J?r~sentes,_por 

lindo, Honorio do Souza Lima, Francis(!o Jor
. dão d:1. Silv!l. Vargás, Manoel Esteves :Moreira. 

2:\ Testemu!lha.- Major José Francisco dn 
Magalhães, 62 anno;;, casa:lo,lavradol', moradO[' 
e natnr.tl do termo de .L)..ng-r·a:dos Reis,freguezis 
da Ribeira.aos costumes disse nada,testemunha 
jurada :;os Santos EvangeLo~, em um livró em 

l• te·;temunha.-João dos Santos Rios, ·14 un- que poz ·sua mão direil::J. e promettcu dizer a 
nos~ morador e natural dest; muuicipio, viga- ver·dado do que soubesse e lhe foase perg-un-

io da fl·en-uezia d~ Ribeira aos cost mes ta.do c sendo i nc uir.ida Jelo 'niz r;ls ondeu: 
disse nnda ; prestou o jur:unento do C.):"tLlfil'~: Quanto ao i o •Jnesito que é ver .Jade .ter ob
e, inquirido pelo juiz, disl"e q ne. quanto ao ti-.lo o Ilr. OI i veit·a Dello 22 votos c o Dr. Cu
i" quesito, compar ·ceu pm·a vota.t·! soube em n!la. Lcii!to ~ _votos,!';endo u:n ·~m sopa1·ado :po-: 
sua c;• a! u,.;; OL'::t .po1s, ma.1s ou meno , . 1 • c. • ·c, [L 1 :., c~, · s ~-

quo o resultado da eleição fura o seguinte I mnnha porque houve este \·o:o em separalo, 
Dr. Luiz Alv::s LeiLe de OliYoira Bcllo o0tivera foi respondido por.1ue a ceduhl. n :io estava com 
') . i • .. . • . . 

Leitão~ 1 voto; e qu(}, pouco, depois, vorificãra 
isso, Yendo o edital que se achava preg-aJo na 
porta da igrejn., como é de lei. 

Qu:mto ao 2° quesito, responde que nada póde 
informar, porque. ar;n.bando de votar, reiirou ·se 
logo para süa casa. 

Quanto ao 3° quesito, responde:~ qn~ os mem
bros da m~sa são todos da varcialidade li.bera.l, 
havendo po.rentesco proximu entre José Este\res 
1\-f r · · ' ~ ·1' ·· ::\ • • . _ 

quim 2\Iarq ues Nog-ueira c Honorio de Souu 
Lima, em ;}>ou <1" g-rão. 

Quanto no -1'> quesito, n~da póde info:-m:-~.r. 
"uan o ao o ques1 o,. respon eu qtle sou c, 

pelo eleitor .Jose F1·,mcisco de l\Iag·alhães, que 
o eleitor Tiburcio Vale1•iano -de Oliveira Pinto 
comparocêra :i eleiçã~·, não sendo, porem~ 
admittido a. vot~r por se a.present~r com um 
titulo antigo;· e que soube mais, do mesmo 
:Magalhães, que et·a esse o unico titulo que 
pos~ui!l. o dito Tiburcio; disse mais, que ouvit·u 
dizer ter havido nma p·!qucnu. questão entre o 

· tenente Honorio Lima e capitão Tiburdo, nu-.s 
que não ouvü·n. fallar ter sido este ameaçado 
por aquelle, de ser process:1do. 

Quanto ao 6. o quesito nad.1. pó elo responuer. 
])Orquc não ouviu nem lhe disse1•am nada a 
respeito. Sen io reperg-untado pelo justificanlc 
João Pedro Vieira da Rocha <1 ual a pessoa por 
quem soube o resultado da eleição e si como 
um os mem ros a. 1rectorm o parL1 o 1 e
ra! contav_a com esse rcsultac.lo. Respondeu que 

- so-ttbc-d~-l"C'8tt'l-ta:d::rà . ..~ . "'"' . '· -
so~s e mais tarde pelo cdi tal que s ::l acha·vn. 
affixado na porta dn. matriz, que quanto ao r·e
sultado da votação não contava e sim esperava 
que o Dr.Cunlu:. Lcit<'ío tivesse mais votos, mas 
que não sabe o que se passava ent1·e a mesa. e 
os eleitores, podendo affianl:ar que um eleitor 
conservador de nome Neves, votàra no D1·. 
Oliveira Bello. Dada a palavra ao Dr p1·omotnr 
disse que nadt~ mai.; tinh~~ a reei uG1·er. Dada 
a palavra aos mesa.rios presentes estes dias~• 

Quantoao 2"quesito, respondeu que esta.vo
ta~-ão ji t'JÍ:Jrida foi apurada, lida e publicad:~. 
e constante c.ligo qur~ não sabe porém si ella 
consta da :t.da po1·gue não ouviu :.1. leitura 
de~ ta, feit<"\ pela· secreta.!': o. 

Qilanto ao 3o q u0sito~ respondeu, que todos os 
mcmb1·os da mesa são liberaes existindo ontt·o 
elles, dois i1·mãos e um ap::l.rtmta.lo com a. St·.:~. 
do tenente Honorio Litna. Quanto ao 4' que-
. · r n ~ v · d ns a :i lle 

isto é, no dia dt'l. ele:ção pretendendo a parei~ 
alidade conservadora apres·~ntar fiscal à eleição 
o tencn to Honorio Lima, decla.rou, q ~~~ não ti-
n a ogar e que cs ·a aprescn aç~ao Wi~1 ser no 
dia anterior~ mus q u:J, os Srs. eleitor0s po
diam fiscn.lisur os brab:1lhos da mesa cleiLo:-al. 
Quanto ao ;)o quesito, respondeu, que ó verdado 
que o capitão Tiburcio Vn.lei'in.no de Oliveira 
Pinto. não foi .admit.tido n. votar por ter so apre
sentado a Yotal' com um titulo da lei elo terço, 
e que pol.' isso foi ameaçado à o se1· processado. 
Quanto !lO Gt) quesito. responleu, ser elle.vel'
cbderi'O. D.1da a pala na n.o Dr .. promotor pu
blico, por ~stc fói r·eqneriJo. que· se perguntas
se a t0stomunha se ella tinha ouvido a apur•'l.
ç:io. leitura c publicação dos \'O tos ; r ·spondeu 
confirmando o que dissera em s~u depoimento 
p·.:rgunt:Hlo sol.~t·c o pard que lhe tinha sido 
::tpt·esent~do pelo toncnte Honorio Lima par[~ 
assignar~ respondeu, que o dito papel cont~nha 
umrL ec aração, e que, a e e1çuo tln 1a cor
rido legalmente com to:las as fo1·malidad~s. 

0 t qn que~ 1?andiJttlo ç ot~I ~c, 1 e::st;õli 
deu, que no Dr. Cunha LeiLão. Dada a palcwra 
nus mesar·ios pn.ra contestn.rem a testemunha, 
apesar do j'lstjficanfe reqd'erer o contrario, o 
juiz CJntendeu indcfei'ÍI' o requcr:ment:, do jus
tificant.e e dar a p:thl.VI'a a rw!sa accusada para 
se defende1· pcdiudo, que re!';umis;;o o 1n:ds que 
fosse possível. Pela m r:sa foi conL,~stado o d~! · 
poirnento da tel:ltemunha por não ::;c·r verdadei
ro, mais siu1, nlho de um plano politico de ante
mão coml)inado, ma.s que, afin:!.l nfi!) deu o resul-
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tudo que e•perava. Como se vê peh g-azeta de14 
ultimo, a testemunha a.ssigna um protesto acom
panhado por um abaixo assignado firmado por 6 
companheiros ·denunciando falsamente a mesa 
?leitora! da Ribeira, pelo~ fa~tos constantes nos 
1 • _ 1car ; pol' an o era. 
de esperar-se o seu depoimento com o auxilio 
do justificante par·a _e~plicar o ~entido de suas 

que s ~justifica; delles, não pó de servir de tes
temunha. com diz Pimenta Bueno n. 242. 

Alem disso, accresce, qne a testemunh:\ é 
daquellas ·que a lei qualifica d'l defeituosas· 
por ser &m':tnte de alt!'rar os fados e affirmar 
aq uil!o que não do. A testemunha narra factos 
inv.eros;:imeis e co11trar·ios a lei natural das 
co,;sas e para que seus ouvintes acreditem estes 
impossíveis, sob juramento. tem av::1.nçado pro-
10si,~õr.s ue :1s ro )ria<: 1cdr;1s estremeceriam. 
se lhes fosse dado o sentid:1 de ouvir. · Todos 
que aqui se a~harn sabem a qu1~m me refiro, 
o, _si a. lei :1~0 me -yedasse. eu, :?eJ? comman-

• " ' ç;: 

seguida ao ultimo depoimento das tcstemu-
llhas as provas solemnes de que tanto o pro
testo como os itens da presente justifi.caç~'io 
nada mais é que o resu!Lado de um plano 
malogrado. E nada. mais disse, nem lhe foi 
p~rguntado manda!Jdo o juiz cncet•t·ar o pre
sente depoimento e que lhe scndó lido assigna 
com o juiz e partes por estar conforme. E 
eu, FrJndsco Xo.vier d~ Silva Deíró, escrl\'ao 
o escrevi.-Dr. San tos Bast os.-JosrJ Fron
cisc~o ele llfagallu"Zc.-; .-Bellanniuo Gama So
ln·inho. -Jr;{io Pedro V ieim ela Rocha.
Hnno1·io clt: Sutt.~a Liiila .-Ji';·anciseo .h rrlão 
da Si:'V(G 'íict1'gas.-]fanoct Eslevt:s llfo
rei1·a. 

:3:1. ~es~emur:hn..- ~apilã<?_ Tiburcio Valeriano 

. constante da acta por. não ter assistido á. leitura 
da mesma. · · 

Quanto ao :~o c1uesito, respondeu , que todos 
os m_esá1·ios são a e· parcialidade liberal ·se rido 
irmãos os mesarios e aparentado com ·a senha-
ra (o enente onOl'lO, o oaqu1m 
Marques Nogueiro.. 

Quanto ao 4o ques~to, respo~deu que _é 
... ' (. 

tando fiscal 11aquella occa>::ião por não ter 
sido pt·opria, :· p ·:rque i.ss) se devia reali
zar na vespera. da... eleição, mas <.< que, 
não houve jmposiç:1o alguma da parte da 
mes:t. porquanto pcrmi tti.u-se a mais franca 
fiscalização pot• parte dos elGitores - conserva~ 
dores. » -

Quanto ao 5° quesi.to, respondeu c1ue é vm·
da:lc, que não votou por ter se apresentado 
eom. o seu ti 11 a I i ·~ · 

~1mea.çado de ser pt•ocessado, qnando se aprei 
seJÜOll querend~> votar co:n o titulo em questão; 
lendo o tGnen tr~ H o no rio nesta occa.siüo os a.t"ti-

' -
nh'l.' acl·,.dit a· qtte houv··sse m:i f.) 011 nff.o hou-
ves 'o ela parte do tenente Honorio, 11uando f~z 
a prop·1sta par~ u.ssigna.t·cm o papel; que :final
menL'), teudo-s·~ ::tpurado s ·Jte votos pat·::~. o llr. 
C~tndid ) Vütão. que o St·~ tenente Houorio de
clarara, que entre elhs. havi:l. uma cedula 
aberta c que à vista. da proposta, não ~e tomara 
em ~eparado o voto. Dada. a palavra ao Dr. pro
motor publico parn. rcpct•guntar a testemu
nha or esta foi ucclm·ado ue nad:\ tinha a 
a requet·er. Dada o. paiav!'u. aos mesal'ios 
presentes por esLes fo L req •vrido que se 
perguntass0 a tcstemudh& si :i apresenta-
a . • 

foi feito no acto d;~ c~_tar a. mcs 1 organi.:l.ada 
po.ra dar principio. aos trabalhos da eleição e 
si esta apresentação foi feita por escripto : 
Re">ponde_u, que el1:1 te:;,:temunha com o elei
tor José Candido de Almeida f.Jra entender-se 
com o tenente Honorio Lima, ~• ntes de en
trar-s/3 nos trabalhos eleitoraes para apre
sentar um fisc!il para a eleição, e o mesmo 
tenente, mostrando o lendo os ai't igosda lei, 
eleitoral, em que mancl~ quo esta apres,~ utaÇ~iio 
só t enha logar no acto da inslallação u;:. mesa 
a vista disto reúal.'am-se por tet·em concorda:lo 
e n:1o fize1·am apt•cscnt:t\·ão alg uma de fiscal :1 
mesa el·!ÍtOI·al. Perguntado si CI':I. ou não r eal 
gu:mdo foi chamado para votar c apresentou o 
titulo da dei ção do l.erço tQndo-lhe declarado 

- • ... ~> 

:... ( , , . ' ' ..... 
Jnorado1· e natural do município de Angra dos separ :tdo yjsto como. nfio 

l • C1 ~ • .. c: . . r .. , 

jurada. aos Santos Eva ngelhos! e1~1 um livro em fómu~ da lei de r emetter ao Dr. juiz mlinicipa.l 
r1uo poz i>Ua müo direita e promettendo dizc1· a pnra. os fins legttes e nes:::c nct~, ~lla p_ro
vndade do que soubesse r.' lhe fosse perguntado. I pria t: stemunha, declarou que a v1:sta dtsto 
P erg·untado qupnto a o i" q11esito,_ r•cspondeu : não qur: ia v~tar, porqm~n~o nn nca recebeu em 
que sa.be qne c vct·d:.vic tet· recclndo 2:!- votos mas man!! t1tnlo peh le1 a.ctual, e fazendo a 
para d• 'JHllado oDr•. Oii\·eira Bello e 7 o Dr. mPS:l •lu vida · nis~o, oll:~ to l-i tcm~mba, em ':oz 
Cunha. Lei tão. ·. rtlta, na pres(:uça;~de roaos os elottorcs, que .JU-

Qua nto no 2" (1u.;sito, que for:~m ess•~ s rava :1ns Santos Ev:•n.~ elho!?, que nm~ca teve 
OIJYotcs apurado-s, lidos c publicaâas pelo secre~ out1·o.~ litulo qtwo :tp1·csenta~o. B.csp.ondcu, que 
trrio, mas c1ue não !.:al.le eet· essa 'a yot~ção nãt.• _temlcmbran,o.a de ter felio este JUramento_, 
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O jusLifica.nto req ~ ~ereu para o dôutor · juiz não 
adruittir a. contestacão, por não 8er caso disso, 
c . o juiz. in:lcfit·indo a p!.!tição, deu a palavra 
aos ·· mesn.rios · p:m1 contestarem· a testemunha; 
pela me;:;~ foi contestado o depo:mento da. tes-

t • F • ~ • 

teresse n:1 causa e desmentindo~' ·como consta 
_de.· um .documento, assignado. por todos os ele i.

. ·. tore;; pt~esentes. quando queria. ju;;tifi.car-se de 
qug nao 01 com ma e que se apresentou com 
o titulo em questão, ,jurou :10s Santos Evang!3-
lhos, d~ntro da igreja. que nunca havia rcce
bilo otltz-o titulo senão ~1quelle q11~ apresentara; 
e, no entretanto, consta da. certidão. t1 ue offe
rece, qne consts. ter recebido seu titulo de elei
tór d:~ no\•a lei; e que á vista dis.;;o n:1d:1 ma.i.:; po
dia dizer a mesa . E nada mais dis~e nem lhe 
foi. pel'guntarlo rnanclan,io o juiz encerr~!r o 
pres:mto depoimento. qae lhe sendo lir!o. nssi-
:!, • ::; · , C tn O JUIZ r. 
promotor e pat·tes. Eu, Francisco x~vier da 
Silm Deiró, escrivão. o cscrevi.-.Dr. Santos 

. - . ,. 

rendo . votar. Quanto ao s&xt.o ~lues!to, diz; 
que é Yerdadeiro. Dada a p<tl:wra ao Dr. pro
motor por este foi r:~spondido • que se pcr
gLm tasse á testemunha o sega in t') .:. -Si : a __ tes- . 
temunba tinha depois r!e apr~sentados ·e lidos ,· . . ' 
que sim e que por está. obtiveram o Dr. Cunha 
Leitão 7 votos e o Dr. Oliveira Bello 22. Dad<\ a 
·pa]a,•ra a mesã eleitor:l.l' nü•a ero-untar a tes- . 
temun a, foi J'Cquc•·ido, que se perguntasse 
a te;;ternunha, apezar do justificante tei· re
qtterido qué n:i.o et•a o caso de co.ntest;a.ção e 
sendo a pe.tição indefedJn. o juiz tlen a p:~lavra 
a mesa. recommendando a está. quo foss:) breve. 

A mesa ·eontc)sta. o depoimento da testemu· 
nha poz· não s:~r verdadeiro; Além de ser pa:t·io 
muito interessada ~lccrest:e quo ~ fis~nl da. ca- · 
mat'a municipal com a qual o secretal'ÍO da 
mesa. está em luta p .;}a imprens:~. devida: a essa 
mesm:1. e etçao. • e esse 1sca qne o mesmo 
secretat·io.<liz. que es tá informado que recebera 
a ctuantia. de 20$ <le Pedro Fil·~.ino d:l Fo11secn. 

-o 
PLi!o·. - Belannino Gt:tma SobrinhiJ.- .lor7.o petenre lit~ença_ A mesa afi..-mn, que existe 
P;xlro rit:ira da Roclw.-Ilonorio de Sou:;a e,:Sta. casa. do negocio, nella. tem estade a teste
Li.l;.a,.-Fmilciúo Jordao ela Sil-.;a -vm·ws. 1ilunha como fiscn.l e nu entretanto 11ão consta 
-~ anoe sieves" o;·ei1·cr.. da. l"•3Ceita ela ca.mara qne esse negociante pa-

4~ testemunha.- JoscS Can.Jido d ' Almeida. gass~ imposto ou fosse multaªo, assim como na 
ViU\'0, laYrador, 40 annos mais OU DlüllOS, aos tabr:!lla da. Camara 110 anno COl'l'ente não consta 
custurne,; disse nada, t0.stcmunha ,jurada aos existir esta casa. quando ainda ha bem poucos 
Santos E\'angelhos; em umliv1·o, em que paz dias - o se.:a-otario d.t Iue;;a J:i esteve, fez com
sua mão direita e promettcu dir.er :\ -vcrJ:~de do .r:1s e soube desse facto. Além disso sobre :\ 
que souba~se e lb.'l fosse perguntado. Quanto p .. nte ultimamente feita no log:ar donomi
:.o pl'imeiro quesito, respondeu, que o Dr. Oii- narlo;_Pontal_.cstà _a·mcs<1 informada pelo pro
veir~~ Bcllo obtivt!ra 22 votos e o Dr. Cunha prio 1\li:.noel .}oão Escudeiro, que a testem.nnha_ 
Leitão 6 votos e i em s )pat·ado! tcnr1o t:uuberri~ c01ilo fl.::c-:1 da cnruru·a e cnc:-.rregado . da admi-· 
e :t .0 .emun 1a vo a < o no r. un a e1 ao . utl:.'-traçao aesta · o :·A., zera- 11e pu::;sar um re
Qunnto ao seg·undo qncsito! que é ellc verda- cibo de quatro Yezes a quantia que na su::t 
dei: o, coroguanto ella testemunha não les~c a reali.,laie pagou p ·~ra. quo esse excedente lhe 
acta., rnas ouvi n ou OU'lisse · , "' , - -;, _ · 
n.o t·.:.: rceiro quesito! diz que os membros da mesa contanl!o ao procu!'a.de:r nomin~1l da cam:1ra 
siio to:los liberaes. sendo irmãos o:.: mesarios J•Jão José Peixoto esle lh·~ pediu, que não cli
l\íot·eit-:1, c constando-lhe que o mes~trio No- vnkasso esse faclo wais. como elle Escudeiro 
;:;ueira. e pare ate d;L m ulhcr do tenon te Honorio já Únha contado a mnit:1.S .pessoas na. freg-uezi:3. 
Litna. Qllanto uo quo.rto quesito, responclc~t, de l-\.ibeit·a. n::to -poàorà nega1·. A' vi 3~.a deste.~ 
·.1u0 convct·sando ella tost~mnnha, com o ca- factos e mais outro3 que vão de encontro a•-' 
nitão Tibut·cio e t·~nentc H:morio Lima a re~~ jura.mcnio, ~lU!~ um :fiscal deve prest;·;r em umà. 
iJcilo da. apre::cnta~.ito di! um íisc.1l por c·.1 mura. pu lc meL'0CCr fé o pt·cstado pela L~st·~
l•arte dos cons::-t·\·aclores pol'6lal i:;~o em munha em um livro de Horas Mal'iannas? Em
casa ilo Y·igario H.eis como convcr.-;a. par- qtnnto não proyar •:m juizo que é falso, o que a 
ticul::l.r. i'oi-lbe dito pelo mes:110 t~nente Ho~ rnes<t diz so!JL·e =estes flctos não poJerá met·eecr 
n•Jrio Lima, aue a mP-sa. nã0 aceitaria. es~u. C: ;;;c:u depoimento. E nada maili dis ~o 1~cm 
npres·mt:1ção tardi:.t de fis:?tLl porqtle isso tem Ih o foi perguntado m~!lldando o juiz llncerra1· o 
sempr0. logn.l' no dia. anterior ao acto d;~. fot·- presente dep')imcnto que lhe sendo lido n.ssign:\ 
ru:<ção (la, me~n, mostrando-lhe pot· essa occas!ão com o .í•1i~.promolor f! partes por Pelar em forma. 
o :1r·t.igo da lei com ref0rcnch ú :-~pres~ntn.ção Eu: Ftanci:;co Xavier ria Sil·;a Dias, escriviio o 
1lê JL;cal e por e:;sa rr.?.ii'o deixl'lram df) r.pre- 1 ê:;crcyi.-Dr. Sn.ttos Ba<>to .~ .-.7os6 Candido 
~mtar o fiscar; apcz::u·~ do nfío OU\'Í!." o teucnt~;; de _:Umeida .-Bella;·mino Gama S nbtinho.-
: V I • • <1. ' -_- > ' l - ' • •• - . .Z,; 
trabalhos, toda viu. di/. qtH.: o PL'Ocesso (~lsitorà l S 01.1. :.~ Limr~~-Pnr.ncisco JordtCo r..la . 8 i.lr.1! 
na freguezia cort·eu sem a lllenor novidad•j c ~r-,, .,·r;ús. -JI.~mod E.~tevr:s JI oi·ei1'(t. 
tudo muito r:~glllar . Quanb ao qui tlto quesito, ;;:. testemunha. - P1'dro Celestino Pinb('i
t·0spondeu -=-q11e o el•;itot· T ibut·cio de OliYdt•n ro: •Fl ·annos, · -lavrai or, n:ünral e morador 
l?.into não :pude v o lar a.pezn.r de querer fa1.0l-o d•:ste tnunicipio, aos costumes diss .! nnd~l ; 
por11 uc :1. mesa chsbr.t com I'azli:o <lclle se bstemunl.w.. j,n·ad11. ·-a.os Santos Evangelhos, 
a:1rc~on.tar cotn um titulo que uúo ~.::!'!!.o le;;nl et1L.: um li\To em que poz ~ua mfio dircib c 
diz·) ndo! qu~ nes:;a. oc!r .. ~~ião o t~ueute:I-lou.oriL• \H'vrueLteu c:lizet· a verdade dú quo soubesse e 
l:.im<i., di}s~ra.:::quc havi:1 de proces~~tl-o JKL lhe - fossa . pe:·guutadõ .- e sondo .. in!!juerido . 
s~ ter npr:~~entaclo com - aquelle titnlo q•Je:. \ pdo · j~liz, 1·~spondet1: Qu~uto = a~ :t) c1uesito, · 
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ser verdade que . o . Dr~ Olivei~a' Bello ob- aEsignaao,_ que oscuda o cet:bre. prot~sto em. 
tiv0ra 22 ·yotos·' ·e o Dr~ Cunha J. .. eitão ·s1to ~órma de dP.nuncia, assignado pelo_ proles
votos. sendo uni em separndó, dncla.ranJo tante Magalh:tes; ·A testemunha . cont1·adiz 
mais que . votou ·no " Dr. --Cunhn. ·Leitão. Quanto · cántinuamen te corá as declarações que· f ex aos 
ao 2o quesito~ disse que foram esses os votos ·itens e ãs '~r"'untaS ela mesa f6ita.s .• i "' 
. ' . . 'p rém, que nao ora. a recommendaçtío feita., a. mesa requereria 

· podb · respondel' si er<l <:sb mesma a votação ,um confronto on acareaÇãó elo depoimento das 
con!!t::mte da acta, em razão de não ter assistido testemunhas ·com os den:.:aisjú 1 .. roduzidos.Vê-se, 
ãleiÚíraclàmesma,fr'itap"losacretar · • ·- · · · ·, a pre-
ao 3° quesito. disse que toda a mesa é lil)er.1l. feita á mesa depois de 
se~do irmãos Os mesar:os :Moreira e Joaquin_1, annnnciado que se ia dar principio aos tra
l\hi·ques Nogueira, que ó sobrinho do avô dá b:1lhos, quando as demais affi.t·maram e-m seus 
senh~ra d? tenente Ho~orio Li~a_. Qua~to ~o 4'> ·depoimentos que i~:_o só .teve _Jogar .particular
quesito, d1sse que no d1a d~ ele1çao, natgre.Ja, o ··mente entre.o cap1tuo T1burc:o Jose Candido e 
cap:tão Tiburcio. fallando · o.o tenente Honorio . o tenente_Honorio, na sala da casa de residencia 
Lima p:~ra apresentar como fiscal p:n· parte dos ·do vi gari o da ·J.reguezia. Que a vista disto e do 
consel'\iadores o eleitor José Canclir.lo <le Al- já e:s:posto pela. mesa, não póde ter merecimento 
meida, se achando então a mcs::t. ot·ganizadà,de- algum esse depoimento. Nada mais disse nem :: 
clarou o tononte Honorio Lima. c ue niio e · {)< • • 

halhos c assim foi, porquanto a ele:ção correu: 
livremente. Quanto ao 5° que."ito, di,se que o 

i fi T · - · . · .., 

sive aquelln aprPsenta.ção do fiscal então, visto 
c1ue. a occasião propria era na vespera, no acto 
da installação da mesa, mas qne os Srs. clci-

<:: , · · •• • .. at· os r a-

titulo antigo de votante, a mesa não consentiu, Jordc7.o da Silva Va>·!Jas. 
ficou-se com o titulo, fazendo ..-er ao elei- 6a. tr.-ste·munh~'..-Antonio José Lopes Rodri
tor r.s penas em que iúcorria com o seu pi·o- gues, 82 annos d~ idade, viu,·o, lavrador, n:l
cedimento. · Quanto . ao $;exto quesito, disse tu!'al e morador deste m smícipio, aos co-;tumes 
que é-'>'er.ladei r o. o flUe nelle se enccrt·a . .. Dada. - ~- disse n:::dc1, etc. Te~>temunha. jurad:~ aos Santos 
a palavra ao Dr. promotor para perguntar a Evangelhos, em um livro em que poz sua mã~ 
testeniunha, por e>ta .foi d~daràdo que nada d!reita eprometteu dh:er a verdade do que sou

. tinha a responder. Dada a palavrs â mesa · para. b~sse e lhe fosse p0rguntado. E, sondo jnquirida. 
reperguntar :i testeniunha, por essa foi reque- pelo juiz, resiJondeu: Qu~mto ao primeiro que-
rido ue cse )er_gunta~se á testemunhrt. si con-: sito u tendo a • .. ,, o • 

.firmava-o-que havia dito na Serra d'Agua •. que da __ mesa por pouco tempo, retiranJo-se depois 
e;:tava na posse do edital affixado na porta d~ para fóra, onde se demorou por algum tempo, 
matriz. da. Ribeirn.~ no qual dava o Dr. Bello com ouvindo dizer mais tarde que o· Dr. Olivdra 
22 votos G o Dr. Cunha Ldtãm -, · · e o o iv'cr vo os e o r • . un :t então 
i em sep::l.rndo. Rospoudeu que di-se isso por sete votos inclu;;ive uma cedub. não fecluda; 
bt·inqnedo, P•:rguntano si . quando o capi- disse m~tis qüe ''otou no Dr. Cunha L~itão, 
tiro Tiburcio exhibiu o titttlo de votante da porqtle fôt·a. elle mesmo qttem fizera su:l ce
lei do terço p~~ra votar, si a mesa não du1a. Quanto ao seg-undo quesito, respondeu: 
f~z vet• ao mesmo cnpitão_ ·que acceitava que não sabe, 11orqu(~, já disse se retirn;l. d:1. 
seu voto om separado, mas, que ficav:1 esse igreja pouco depois de ter vot1do, retir:.tndo-se 
titulo para a mesa remelter ao juix compe- pouco ~epois pa1•a sua casa, embarc:tndo em sun 
tr:!nle.lcndo para is"o o secretario da mesa o art. c'tnõa para sua casa em companhia de seu iilho, 
14'0 e-m toda n. ~ua int~gra, e que~ à \'ista dislo, : eleitor Thomaz Lop~-~ Rodrigues, ·tl:l.l'ecend·> se 
o proprio c:tpitão Tiburcio declal'Ott quo não recCirdar qu6 fôra t.nmb:!m na. mesm:~ c;~.noa. 
queria votar, c ~ mesa entregou-lhe o . titulo. o eleitor Bets:n·io Antonio Ramos Barbosa.. 
Hesponiku que na ver.dnde ?·uvio lei· este artigo.. Quanto :10 3° quesito, resp.ondeu ~ ue consta .qt~o 
mas que não uuv1u dtzer·se que s~ ta:- os membros_ d:t mesa eleJtoral sao da piirctah
maya. o voto do capitão Tiburcio em separado, .e dade liberal, que sabe t::lmbem que o presidente 
t::l..nto assim é, qúe ella testemunha foi quem re- da · mesa é irmão de ~1m nutro mesario. e que 
cebeu o titulo do capitão TibJt·cio, depois que Joaquim Jordão da SilVJ. Vargas! qu1~ é bl'azi-

• ~ . • · · o , . • . _ - o, Jaz tam~cm parte dr, mesa ; nao lhe cons-
si não . ouviU: por vezes o capitão Tiburcio ta.ndo tambem que tenha parentesco com os 

·. r• • i ·c-me de amola .ão de n resenta~.ão outros :mesarios, bom como o outro mesario 
de titulas. p:lrn se acabar com 1sso quanto antes. que tz ser na 0 • ' 

Respondeu que mio ouviu. Tendo requerido o quesito, respondeu que tambem.não sabe, pela 
justifica.nte que não fosse contestada. a ~este- 1·o.zão que jà deu, de ter-se retirado antes de 
munha, o juiz indeferiu a. peti~.ão c deu .. a. 1)2.- terminada a eleição. Quanto ao 5') quesito. rcs
hvra à mesa accusnda. para a contestação :1~e- pondeu qne é verdade que o capitão T-iburcio 
comm~ndando ·.· que s~ja breve e em "termo3. 'A Valeriano ·de Oliveir3. Pinto · foi recusado· de 
m11si.t contesta o dopotmcnto da testemunha. por yotar pela mesn., por ·apresentar· se com 11m 
ni!o ser vúda:loiro; ~ além disso ó pnrte muito titulo · illegal; .nào · s ibendo. porem~ · si ]lor · 
_interessada narple~1ã_.?. que ~e pr~::te~~~ .l!J~ll-:: l ~sso - f~i arr~:ea~ndo .. dc,serproces~~:lo. _ .. Qunnto 
. fiem· .!OmO 'ttm do~ Slgnat:mos ao .nos nbat'XO . ao G:' ~ queslto. :, (llle- e v~rdad~, pOl'(ill~ - erre 
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testemunha graciosamente assignou o:- nós mú; .não podendo ncga.l:-a. diss'i como 1)rova. o. 
abaixo ~t:.:s:gn~.:!os, constaudo3h<J . que 11essa. documento assignacio pelá. testemu11ha padre 
océ:~.siãó a- elúção -ostaya acl\badil.. ,.;Per:guu-_ Re_t;3 e outros _t:lcit~r~~-1wesentes o seguin~o: - __ 
tindo.:..l]le ·o juiz si · todos os seus compa- Eujà não rcg-nto; com eíleito,ésci'evi ao capitão.- 
uheit·os politico3 faziam elles niesmos as suas Teixoit•a deCar\'.alho, dizendo que não fiz parto . 

· cedul·' · . -~ MS · agQt-a · · vejo, · que .-nãtl--'------1 
quem ' votavam ou si.· recebbm d~ algmn. en- disse a.verd:l: !~e foi bom, que este não junta.l;se 
carregado· d() passat: llS listas ; resp()ndeu que aos autos esta C}).rta; 'm1s ainda. :na mesma 
ni'io sabo, que qu.anto ~ ella tc~temunna tQndo elci~·i'iô p!lrn. um ·verea.dol" no acto àe voúu· o 
perm o :t ce u :~ que zera., p:~ 1ra a ose a.n- e eltor osc (.::.:onçn YCS raz, pe in 1o a palavra 
dido de Almeid<l. seu co-relígiona:·to,uma ce- o secretario dn. 1nesa e propondo quG não fosse 
dula. para. votttr; seu-lo e:~ta. jus ta.men te o. que permittido aos : el eitot·es vo tn.rem sem aprescn
depositou na urna. Dad::Ca palavt'<L :l.O DI'. pro- ta.rem. seus titulos, a testemunha. que fazia. 

. ll'l.OtOl" publit:O pura repergunt;U' a tQstemunha., parte desta. mesa di :;ae: é uma- àe.sl ;~aldade-do . 
por e~t~~ foi dechn·ado, q11e n:lda. tinha a. 1·e- rn~='a.rio Honorio Lima fa1.et· e~ta p!'oposta para 
querer. D:iàa s palavra. :i mestt pOL' ésta. foi todos, yuaudo tqdos nós :\qui somos conh.ecidos 
rec1net·id<J que se porguntass~ '-" testemunha,quc e n·~~ demai;, />leições temo> votado S3lll e$tàs 
:tendo dito que tinha. feito sua ceàuln.. que ten- for!llalidades. B tendo n. mesa acreditá.dô na 
do-a yerdido no _acto da votaçito peà.iu a- José lealdade da t·:sternunha que e1·a então mesario 

. u:. t s1 ou sa. is ez o setl pe 1 o qrre como ma1s ar e s 
na urna~ como pois, potli:.\ tet• certeza em soube tinh:.t po~ firn inqu\na.-r de nullidade a 
ter Y()tado no D1•. Cunha Leitão ? - Rospon- mesma eleição, tanto assim que m:l.Ís tn.r::Ie ,.,. ' .. , .. . . . ~ : :"" .... . . . 
a cedula antes de intt·oduzir na. urná. Per- recer fé o denoimento inveros\mel e conü·.-t
gtmtn.do como é que decbrava q,ue· antes de ditorio da testemunha na. questão que se jus
finda.r~se os tt'<tbalhos tomou sua cano:\ em tiíica c ó arte. E nada mais àisM 21em 

· compan 1a e seu o e que suppõe tam- lb.e foi perguntado ma-ndt1.ndo o juiz en-
l.Jem que com elles fõra o eleitor Belisario cerrar .. o presenLI) depoimento, que lhG 
Barbas, qu:1nclo dis->G oue assignou \:m doeu- s ·ndo lido, nssign~ <:om o juiz, p1•omotor 
mento gracioso, dc~hr~ndo que a eleição tinha ... e pa.rtes, por estar conformo. Eu, Fr.mcisco 
sido' f(!ita lcg_?wlmt:mte, depois de ultimn.dos os Xaviel' du Silva"' Deiró, esct~ivãO o e:screvi.
trnbalhos. Respondeu que diss~t· Cj_UC j:í. tem ·Dr. Santos Bastos, Antonio José _ Lopes Ro
r espondido. Pedindo a mesa pa!'a _ cont~star a ddgues, João ""'gedrQ Pereíi:à'''ai· Rocha, Bel
testemunha, pelo j ustifi.ca.nte foi rec1uet·ido que larmino . Ga.!lla Sobdnho, Honorio do Souza 
não fosse contestacb. a · testemunha ; o ji.Üi'. inde- Lima·. Francisco Jot"dão da Siva Vargas. 
f.~riu a peti~ã:o, t•ecommendando. it - me.:!a quo -;:~. Te;;teril_ttnha.- José Gon~dves Crt"l.z, 55 
usse t"eve e em ~!rmos : ~ m~sa. con est3 o annos ma1s ou !.llenos, c::tsa o, avra or, mor~ or 

c!epoimento da testemunha por_ nito sel' ver- e natural deste termo, aos costumes disse nada; 
dadeiro -como y~r dla fie~ p~ava.do d3t~ cón- t~sLem.unh:t ,jurnda.dos ·Santos Eva~g (·~h.o~, ·:em . 
lhe conve!u como pàrte intcrc:ssa:ia na. questão 
o não e de admirar estas co:w·a.dições, qu~ndo 
elb testetnunha na deição p:\ra. um ver.?ador 
n:~. mesma fNguei:ia ultimazuenle realisad[l., 
nego!l que não havia fúto l?:ll·(e da mesa. quo 
<leferiu juramento ao juiz de paz Luiz Ant•mio 
i.le Snuz:1., pelo f;1cto do escdvão da Ribcira, car
go este :quo n mesm::~. t~stcmunh<l no dominio 
conservador por muitos a.nnos desemp~;uhou, 
não lh·~ tet' J:.1.rlo por e_,quecimento o res
pr?cth•o termo p:n·t\ assign:.w , ;:ssim como 
tambem no mes:-~.l'io Ft·ancisco Jot·düo.. que se 
acha presente. N:to só negou esse facto como 
confessou que tinha esc~ipto umn. cn.rt~• ao ea.
pitão Tei~eira d13 Cllrvalho, qne t~~tl:wa á. sur
dina por ser escriY:!o, de nnnulltu· a ruesma . - . . .. 

l . 

prometteu ~izet· a. verdade do que soub:r e 
lbe for perguntado, e sendo inquerida pelo 
,juiz, l'espondeu: tluanto ·ao primeiro quesito, 
que recebendo a sua ceLhlla do major .!\Ia~ 
galhães e depois de e:x~minn.l-:1., f!!chon-a, 
depositando 11<~ urna. qu~ndo cheg·on s na vez 
d-~ : vot:~r: qne ell~ te:::tomunh~- bem como 
seu comp:tnheiJ'O recebiam as ccdulas - quo 
lhes et·um passad~s pelo major Magalhiies 
~ ·•· r1 ue a apesar d•~ receber n sua ceJuh 
abet·w. sab~ndo por conseguinte em quem YO
tou ·é de supvor entt·etauto, cl'te s~u-: cornpa.
nheiro3 ta.rnb ;;ltn recebessem. nuertas; disse mais 
que_nssistínd()a eleição até a apur.lção por )30-
dido que lhe fize1•a eleitor M:J galbães, dizendo- . 
lhe que e~istía. um votante conservador ,que niío 

.. .... . -
' . . ~ , ' 

'1~ .... e cart::~. re- a )Ura ·ão da elei ão dera 22 •votos :1.0 Dt.-. ou-
ferida, sendo tudo falso o. qu~ diss<J :1 testem a- veil'a Bello e 7 •:o tos ao Dt·. Cunha Lettao, 
ltba, tive tun:t grande qn0~tuo a que se refet·e sendo porem um \'Oto em separ;>do. Quanto ao _ 
nesses autos o pad!'e Roi:-:, sendo tudo falio o segundo quesito, que fo1•am estes os votos a pu
que disse a. testemunha e o que deu logar ú. ra[los-, lidos o publicados. pelo secretario, mas 
questão a quo se · fefere nestes autos a t '::sLc- q_ue ignora ter sido esta a. vot:tção constante 
munha padl'e Reis, mostran:lo o secret:nrio da da act:1 pot· se ter retirado logo .. que se acabou 
mesrr. o livro ·de notas onde se adlã\"tl tt .. 'lnscri~ aapur_a.ção, com destjno a. esta cidade . . Quanto 
pta. n. :\cta da· eleição par:\ um deputado provin- ao terc.e;iro quesitó, disse. que toda :t mesa. 
· cia.1, na,_ <jrwJ <lefei~iu-sejurame.nto ao roesrrio ·eleitoral ó liberal. sendo i:rmãos" José E~taveJ 
j uh. de ·i)az-:; --vl.m.do a testemunha sua assigna- . - MoreÍra ~ é - l\Iàrioer_:;Esteves: Moreira;' · ouvir~-
1.ura cit·cnlad:i_ de ~âhisco~ ,~a : fõima do costú.:- · dizer que o mesario. Joaquim Noguair1l: é pa-
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,rente .. · da.-Sra. • . do terientê~ ~ou()~i() iLi!lia.. C'ruz.~Belar~ino . Gomes SobrinhO~-:._- Jod.o · 
Quanto.ag:qual'to qt]esito, não sáb( qu:e,qUizi~s;; Pedró'Vieit•a da Rocha;~Ho1Íorio< de Sotúa 
s{jma~res~n~at; fisc_a~ por parte· dosconse:-v~-" -Limá~-:-Fran_cisco '" Jo1~dão daS.iZ'OaVa.rgas •. 
dore~ _:n.:o _d:a da eletçao, :que porem ~ elerçao __ ·•. Ba Testemunha.-Thomaz Lopes Rodr1gues, 
correra hvremenre~ --~Quanto ao qu1nto· que- .de .·quarenta-e sete __ ann.os~-- mais :ou menos 
sito, _ diss·e ~ qu~, sah.indo da igrej3. -pouco de..:. negociante, mo~dor e·residente em Jiirimerim: 
P?ts ~ ·• •1r o:~eu vo ?, ·v1r ? e ~1 or, cap1 o . aos cos ~os' t.S'>.e na a . .. . es emun a . JUra a 

. T1burc10 pas~alandop~ra àa. .Itt:eJ~ e ella. .tes- a~s::':Santo! Eya~gelhos,, em· um liv.ro, em que 
temunha pel"guntan:~o~lhc ~ st Ja. •: ttnha , ,vot~do poz sua mao ~1reLta e -prometteu d1zer a -ver-. . ' - - . . . .. . . . ~ . -.. - . -- . 

sendo" ~q.uerido ~elo juiz ; respondeu· quanto 
ao pnmerro questto : que racebendo ' a sua ce- . 
dula.das ~ãos do major .Magalhães .. vira que 

.. contmha ella o nome do,Dr.Cunha Leltão,e sabe 
·que votou=n'elle porque foi esia a. mesma cedu
la, que depositou na Urna, que se~achando na 
Igreja até o actoda ~puração, sabe que o-Dr . .. 
Oliveira Bello obtivera vinte e dois votos e o Dr. 
Antonio Candid.a. da Cunha Leitão,· sete votos, e 
um em se arado. uanto ao se undo ue ito 
respond~u que. assil'ltindoa eleição até a apu
ra~o. ~se que foraru.estes o:-; votosapurados 
e lidos pelo secretar1o, o tenecte Honurio . . . 

votos. Respondeu g_ue não ouviu fallar nisso, não te~ as~istido a ~ua leitura, porque se
porque se tinha. a.etivado logo a.pôs a apuração gundo Já d1sse term1nando a apuração ella 
das cedulas e publicaçílo dos votos. Pergun- testemunha se retirara para fóra da igreja. 
tado, ai viu o Sr. Estevão José Pereira e o embarcando--se pouco tempo depois. em uma 
vigario- Reis· dentro do recinto da assembléa. mesma. canôa com seu pae. Pe:-gunta.do se não 
eleitoral . depois dos mesarios terem dà.do foi mais ning~em na canoa, di:Sse ·que não SG 

seus votos; respo-n.de1l, que não, que recorda,_ ·e =pérguntado tambem se ella testé
apena.s viu Sr. Estevão~ no canto da prait1-se munha tinha votado antes ou depois de seu 
prepauudo para embarcar. Perguntado quem pae, respondeu tambem que não se letnbra. 

· · · n· a · dulas • uanto ao · terceiro uesito res ondeu u.e 
respoadeu. que era o, 1 residente -d:unesa. Per~ . tbda a mesa él~ber:al, sen o iJ."mãos os Moreiras
gunta.do quem as lia, respondeu, que era o e Joaquim Nogueira, pal'ente da mulher -ao t~; 
roesario Francisco Jordão da. Silveira Vargas. nent~ Hõnorio Lima~ quanto ao quar~o 

en O a a a p:1 avra a mesa para t . .. . . . . · 0 al'W 
testemunha, pelo juatificante foi requel"ido, Reis o ·· tenente HoD.orió Lima ·dizer ao 
que não se conce:lesse essa per~issão fazendo eleitor José Candido, que a mesa naquelle dia 
nesse sentido um requeriinén.to, que foi indefe-· não acceitara. o fiscal supondo ella test~munha, 
rido pelojuiz,dando a pa.lavra â mesu·ecommen-:- que isso é baseado na le!. porque virá se mos:.. 
dando que fosse breve, em termos . . A.. me.$a con- trar o artigo da. _lei que trata desse assumpto. 
testa _ alguns pontos do depoimento di teste- Quanto ao quinto quesito, disse que o eleitor 

: munha,por ser ella. interessada, .na questão que capitão Tiburcio nãct foi a.dmittido a votar pela. 
se justifica. -por qu~n.to, sendo compadre do Sr. mesa., por t~r-se apresenta.üo com: um titulo de 
commendador .Antonio Augusto Teixeira, que votante. Perguntado se o capitão Tiburcio foi 
ve~u da Europa ~ara. fazer com que o Dr:Gunha..: ameaçado pela mes:~. de ser processado como es
Leltão fosse ele1to deputado, ~n.to ass1m, que Una petição, respondeu, que a ameaça-da. 
foipleitea.r essa eleição na freguezia da Ilha mesa consistia>e.zn dizer que o_ referido eleitor 
Grande, f~zendo todos os sacrificioa·para conse- devia ser multado. :. Quanto ao 6, . quesito~ 
guir a victoria _ do ·. Dr. Cunha Leitão, · não disse, qti.e é verdade por que tambem assigna
era de esperar,· mormente quando a . pr~- ra a reclamação. Dada a palavra ao Dr. pro~ 
sente justificaÇão foi planejad~ e estudada, motor disse, que nada. tinha a :equerer. 
como se epre en e as s gw.n pa vr 
proferidas pe~a.teste~unha em· c~~ ~o capitão 

1 , . 

primo José Candido de Almeida.: «Não se es-
. queça daquillo que se disse sobre o que temos 
dedepor;r, ; á vista. disso. nada. mais tem a dizer 
á. mesa.. Na. :la mais disse~ nem lhe foi . pergun-
tado, mandando o juiz: en~errar o· presente de
poimento, que sendo lido, nssigna, quejalga 

' confotme com o juiz, promotor. e pa.r.tes. Eu, 
·· Fra.neisco Maria da· Silva:Deiró, .escrivão; o es~ 
crevi.~Dr; Santos,J3àstos. ~~Jose.~Qon;al-oes _ 

·v.u~ -~82 - · ·· ·· ·- ·· 
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ponie-u; quenão sabe disso, que só sabs que o 
capitão Tiburcio quiz Yotar e a me.sa não con~ 
sentiu. P·ergunt1do se viu o Sr. Estevão e. o 
padre Reis dent~o da igrej-t. d ·pois que _votara.m 
responleu. que niio tem convicção. A mesa. rr:\~ . 
quereu par!!. contestar ._a · testemunha! o justifi.-

' ' 
-COUÜ."!'.rio C O juiz defez·inJo oO requeri'ménto da. 
mesa recommendou que fosse breve c -em ter-

A mesa contcst:l. o det,oimento da. testemu
nha por não ser vcrclaieira . . O mo<lo por que 
desabridamente respond:a aos itens, mostrava 
com isso um interessG na cauc:a por ser parte 
mórmenteq uando as pergun~as eramieitas mais 
e..'\:tensas p~ra conhecer-se e corroborar o seu 
depoimento menos verdadci1·o quando a mesa 

'lhe fez perguntas e sô respondi-.\. Iião sei, 
não estou informa~lo, não . teuho convic
ão. Além disso, tendo· sido o secretariJ 

àa mesa advogado do pal do cun ado elo 
da t~stemunbo., que falleccu na pri~ão em 
Nictberoy tendo a t~stemunha apresen.ta.~o um 

nada tinha a requerer. Dada. a palavra. á mesa., 
por essa f<.ii requerido que se perguntasse s. 
testemunha se si lembra a. que hors: termina
ram-se os trabalhos da mes".l. eleitoral da Ri
beira. Respondeu que ás 11 horas da manhã. 
Perguntado si quando o secretario leu a acta 
da eleiÇão a que se refere a justificação, acha
va-s~ presente o Sr. major Magalhãe_s com 
quem cHa testemunha yeiu e voltou ria mesma 
canôa. Res ondcu ue sim ue o mes 
major se ach.uva presente quando o secretario 
fez a leitura da acta. Perguntado si o vigario 
Reis e tenente-coronel Estevão José Pereira 

deferindo a petição do justificante, deu a palavra 
á mesa, recommondando que fosse breve, e em 
termos . A me~a contesta o depoimento da tes
tr:!munha por não ser elle verdadeiro, . como por 
elle · proprio . se verifica a sendo te9temunha 
suspeita na causa que sa j ustifi ~fi, nada müs 
dirá â mesa. E na:la mais dizcnlo a testemunha 
e sendo mais de 51/2 horas da tarde, mandou o 
juiz encerrar o presente depoimGnto, que lhe 
sendo 1id a:;s1 ()-na · i · -
tificanta e partes, por estar conforme. Eu, 
Francisco Xavier da Silva Deiró; escrivão, o 
escrevi~- Dr. Santos Bastos.- Jesuíno Joa-

, 0 ~ • • • , q tu m zar 
estar conforme. Eu, Francisco !\It-tria da Silva. -.Toão Pedro ViM.ira da Rocha.- Honorio de 
Deiró, escrivão o escrevi.-Dr. Santos Bastos. Souz:1. Lima. - Francisco Jordão da Silva 
-Thomaz. Lapes Rorb·igttcs . -Bellarmino Vargas. 
Ga.m.a Sobdílho .-J ol'Eo Pedro "Vieita :da Ro- Doc. n. 4.-A.cta d~ sossãn do partido lib~
cha.-H ono1·io de Sou;;l Lima.-Francisco ral do) Angra. dos R.-:!is,om 20 de Janeiro do 1884. 
Jordão da Silva Vargas . -Aos 20 dia-s do rMz de Jan':!iro de !884. nl)sta 

9.ll. Testemunha.- Jc;;uino Joaquim Nnza- cidade de. Angra dos Reis, em a rlla. do;; Conegos 
reth, 53 annos, casado, lavrador, SJbe let· e es- B:ttencourt, reunidos os abJi:xo assignn.dos, o 
crevar, natural d~ Mangarutib:l. G morador no Sr. Dr . Bastos propoz que presidisse a. reunião 

- Frade, aos costumes disse n:~da; t~stemunha o Sr. tenente-coronet: Estevão Jo~é Pereira, 
jurada aos Santos Evangelhos, em um livro. como o mais velho dos e:eitores pres~nLas. To
em que poz sua mão direita e prometteu dizer mando assento, o Sr. tonP.cte-coronel Estevão 
a verdade do que soubesse e lhe fos'ie pergun- propoz que se proccde~s) á. eleiçãJ de um dirG
tado. E sendo inquerida pelo juiz, dis;;e· que, ctorio para o partido liberalic Angra. do;; Re~e, 
conservando-se na igreja depo:s de votar, alg-um que seria composto de cinco memb:.-os, repre
tempo, s:J.hira para fóra e depois -entrou no:. sentando cad:t um uma. f.reguezia, o convidou 

v • fi. a ura ao a ue - assts- para secre anos os rs. r. onorto Augusto 
tiu, vendo o presidente tir.:lr da urna a ce u a ãe-&l1tzll:"B-ra-nd--.!t>-e-capitã0--JoWLop.e.s_da~Si_ly_a_ • ... 
passando para o secretario. Quanto ao segunio Posta em discussão a proposta, tomou a palavra 
quesito, responà_eu. que foram estes os votos o Sr. Dr. Honorio Branlão que, congratulanrlo
apurados. :lides e publicados pelo secretario te~ se com a reunião. abundou nas mesmas razões 
nente Honorio Lima~ bem com::> foi essa a vo- :da presidencia. Encerraia n. discussão por não 
tação, constante da · acta; segundo • a~ leitnra haver mais quem pedisse a palavra. foi appro-. , 
f~ita pe~o ; osecretario. Perguntado, -como vada. a" propo~ta. O Sr. presidente indicou pau 
·afirmava .isto, t~O:do assistido sómente até a rapresentante da freguezia de Mambuciaba o -~ -

- c--': ap)lração; re"pond_eu qne era verd:J.le: · Quant.o Sr. Dr. Santos Ba!'tós, "que · trazia uma. autori-:-
_· c àp 3° quesito, não póde-·' com. conscienciàres-= zação _de eleitores ds.qtiella .Jreguezia para __ . 
· ponder sobre _ elle. Quanto ao 4° quesito res- represental...;os. ·O Sr; Barbosa; eleitor da Ilha 
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coronel Estevão José Pereira, quatro;_ D:l". An:. 
tonio F. dos Santos Bastos, um voto; sendo 
declarado . presi.:lente do dircctorio o ten·ente

E para constar, 
lavr'ciuse esta. a c ta Eu, :Antonio Jose d:1 Silva 
Junior, a escrevi e as3i i{ô.-Este'Cüo Jose 

!_Jrei·ra, presidente.-A.ntonio Jose da Silwe 
J unio,·.~Dr. Antonio F,·ancisco dos Santos 
Bas~os.-0 vigario, joao dos Santos Reis.-. . ' . 

Brandão_ 9-sr. tenente .BonorioLima insistiu ·· Doe. N. 5.-Ga~eta de Ang1·a.-15 de Fe
no seu p:d1do, sendo refutado pelo Sr. Dr: San- . verei1;0 ~:!e 1885.-0 promettido é devido; vamos, 
tos Bastos. Consultn:da ~ ca~a s?bre o J~edldo 4° . portanto, mostrar que o tenente Honorio Lima. 
Sr. tenente :Honor1o L1ma, fo1 unanu~em~ute na justificação produzida ~pelo adv-ogado Vieira 
negada. a. t•ecusa.. O Sr. tenente Honon~ Ltma:. da. Rocha, acerca da eleição da Ribeira, mils
agradecend) a prova d':c?nfianç~ q~e Vlnh._a de . turou alhos com bugalhos, dirigiu improperios 
reconhecer. ·declar?u nao poder ace1tar oma.n- ás testemunhas, calumnioa-as e espichou-se :l 
dato; estando. P?rem, se~pre yrompto a traba- -fio comprido. 
lhM em beneficLo do part1do hberal, desde que d 

· · · · Antes e en r r 
Em aparte, o Sr. Dr. Santos Bastos disse pare- mentos cumpre-ncs tratar da seguinte 
cer-lhe que o orador suspeitava que se estava minar: 
formando um directorio ara não rocedl}r de uando -a.s t 

armoma com o centro, o que não era exacto. su:Speitas, as partes podem. <::ontradital-as, ou 
O Sr. tenente Honorio L:ma, proseguindo, re- no acto do juramento, ou por meio de artigos. 
pli~ou ~star long-3 de suppot• qu.e o di?ect~rio D~duúda a contradita por palavra no acto do 

, , , r uz-sa a ar 1gos, s1 a es emuo a 
acontecesse, elle oradO!', sem crear opposição neg-a 03 topicos della. 
ao directorio, vo~aria só, como entendesse. O No caso ele que tratamos, a matariada contra
Sr. tenente Honol'io Lima propoz para repre- dita foi para o ten~nte objecto de contestação 
sentante da. freguezia da. Ribeira o ~r. vigario ao.~ depoimentos, não se dando, porem, a pala
Reis, que já o fôra Hnteriormentc. o Sr:vi"g:i- vra ás testemunhas para dizerem se confessa
rio recusou o encargo, declar.mdo qu:::l, tendo vam ·ou negavam _: 
sido representante .de sua f1•eguezia, nunca fôra Não tendo havido a confissão, e tendo o tc
consult·,do sobre cousa alguma, dizendo o Sr. c nente sómente allegado, m[IB não provado 

0 
de

Dr. Santos ~astos qu~ o mesmo lh~ succedera. feito ou sus ei ão das testemunhas a sua con .. 

.. . 

corone ose ves de Carvalho. Ficou, pois, o f. o Que na eleição à que se procedeu na Ri
directorio composto dos seguintes· cidadãos : beira. para um deputado. obtiveram: o Dr. Bello, 
tenente-coronel Estevão José Pereira, repre- 22 votos e o Dr. Cunha Leitão, 7. 
sentante da Ilha Grande; cnpit:1o Antonio José 2.o Que foram esses os votos apurados, lidos 
da Sllva. Junior, d:l cidadr} ; tenente-coronel e publicados pelo secretario Honorio Lima; bem 
José Alves de Carvalho, de Jacuacang::t; vigario como foi essa a votação cow:Lante da a~.:ta, se
Joiio dos Santos Reis, da. Ribeira.; Dr. Antonio gundo a leitura feita. pelo mesmo secrab.rio. 
Franci.:co·doa Santos Bastos, de Ma.mbucab.1. 3.o Que os membros àa me;;a er:>m todos da. 
Em seguida, o Sr. presidente deelaroa desisti!.' parcialidnde libera!; alguns têm entre si paren-
de sun. ~n.ndidn.tura ao 2° escrutínio da. eleição _tesco proximo~- _ · 
provincial, pedindo a seus co~religionarios qne ~ 4.o Que por pnrte dos conservadores prete~
votassem . no candidato récommendado pelo deu~se apresentar fiscal, e _o tenente Ho.nor1o _ 
centro. Nada mais havendo a tratar, dissolveu-se declarou que não admittin.; masque os elelLores 

. a reunião da qual, para ~onstar, lavrou-se esta poderiam .fis<::llisar os trabalhos. · .: 
·a.cta., que:eu, Honorio Augusto de Souza~Bran- 5.o Que o eleitor capitão Tiburcio Valeri:lno 
dão, subscrevo e a.asigno com os presentes.- de Oliv!3ira Pinto, compareceu á eleição e não 
Estevão Jose Pereira.:_Honorio Au t'sto de · · · -
Souza Brandúo.-João Lopes da Silva. (Se- seu titulo, e sim ~m antigo de votante; e por 

-guem.;.se ~as .. assigna_turasj!os ._ outros eleitores isso foi ameaçado de processo. -· 
presentes.) - . ·----- - - ------ - 6:-o-Que- t·endo o tenente Honorio, proposto 
A~ ta d.a eleição do p_r~si~Gnte do directorio ?o para não se mencionar na acta e~sa. circums

pa.rhdo hberaldo mumc1p10 d~ Angra doa Rets. tancia, sob condição de que os ele1tores preson
-:-Aos 20 .dias:do mez de J_ane1ro-d~e 1884, n_esta · tes aasigna.riam uma ~eclaração, affi.rmando que 
c1da.de. de A~gra d9s : Re1~, reun~dos os cmco a eleição correra : ~m legal e Tegularmente, 
membros~do du~ector10 .ab:u:s:o ass1gnados, ser- as5im se fez. -- ; .:::-
vindo de presidente interino . o _tenente-coron7l Depuzersm as sezuint~s te_sJ~_m __ u_ n ___ has: 

· ·Estevlo· José Pereira e de secretario Antomo ~ -
Jose d.a Sil ya. J:un!or, :dii;U dc __ el.eg_eF.e~ o presi_; - · ·· 1. a. Padre João:-dos Sa utos R~is . . 
dente do director1o, obtiveram v.otos .: tenent~- . 2 -~ Iviajor J?:se Fi~-ê~~?: ~e ~agalhães • ·' 
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· -s.a., Capitão Tiburcio Valeriano de · Oliveira 
Pinto. · :; ---
- 4~a. José Candido de -Almeida. 
, 5.a. Pedro- Celestino_ Pinheiro. ~ 

ô.a. AntonioJosé:_Lopes Rodrigues. ;;_~ 
:'i .a José Gon alves Cruz . 

• a Thomaz _ Lopes Rodrigues~ _ 
9.a Jezuino Joaqnim Naz:1reth. _ 
-~lém destas foi offerecido como testemunha e . .. ... - , 

-reira, presidente do diretorio do partido libe~ 
ral, que não compareceu. :: : 

As testemunhas 2a., :3a., 4a:, 5a., -7a. ê Sa.são con
testes e affirmam por vêr e ouvir a leitura, apu
ração e publicação dos votos que o resultado da 
eleição foi: Dr. BeUo, 2Z votos e Cunha -Leitão, 
7; sendo um em separado, por estar aberto o 
en'Dellope que continha a cedula. : 

A ea. te!_temu~ha sa~e que foi e~se o result..1.-

sente. 
A ga. é omissa neste ponto capital, -natural

mente or ue sendo a.· ultima. e ·a tarde houve 
pressa. de aca.bal" com o serviço • 

A f a, membro do directorio do pat·tido libe
ral! "Uotou e retirou-se,~ sabe por lhe dizerem 

, 
diz que nessa declaração se affirma que a acta 
e a c_xpressão de seus -uotos. ·- -

-Como póde se~: isso si só dous eleit01·es con- . 
servadores ouviram a leitura da acta. 1 E si essa· 
declaração foi feita. s.ntes de _lavrada a acta ? 

:Si essa phrase está no fhiat da decla1·açao 
sóvemos uma explicação plausivel : é phrase 
additada. 

-Vejamos agora asceleberrimas contestações ás 

A' excepÇão -da ia.foram todas as outras con .. 
testadas pelos seguintes motivos : 

« i. o Não odem merecer fé as testemunha 
porque são partes interessAdas e denunciantes 
dos factos constantes dos itens : -não podendo 
por isso serem admittidas á depôr.-Pimenta 

' . ' 
obtivera 28 votos e o Dr. C:i:mlia: Leitão L Per- « 2. o As testemunhas são defeituosas e sus-
guntado si e~)era'Pa esse 1·es""ltado, 1·esponde?J peitas; umas por serem amantes de alterarem 

-gtte na o; mas-sabia qtte um eleitor conser-va- os fac toa e dizer c ousas inverosímeis ; outras, 
dm·-J o.~e. -4ntonio das Neves-havia 'Dotado pot·que recebem como empregados da camára. , · 
no lJt. Bello. · · dinb.eiro dos contribuintes, negociando estes--
- As testemunhas 2a.. 4a., 5a., 6a. e sa. declaram -sem licença, e porque alteram contas de despe· 

que votaram no Dr. Cunha Leitão;: as 7a. e ga. zas; outr<tS, porque não perdem occasião de 
não dizem expressamente si votaram ou não,. comprometter o secretario da mesa. · -
no mestno doutor., naturalmente porque não se c 3. o .As testemunhas se contradizem. )) . ~ - . " - .. .. .. . ... - .- . . - ... - - .- .-. . 
ouviram ler a. acta; as outras jà _ so tinham re
tir!ldo, ou estavam se preparando para isso. 

São de im nto~ cone d - <:>:1. a. 
temunhas, mas não uniformes, e qu9 por isso 
mesmo provam e::s:huberantemente os dous pri· 
Dleiros itens. O unico- depoimento divergente 
foi o da ia testemunha., que -uotou e reti1·ou-se 
_pa;·a casa, esperando quo o Dr. Cunha. Leitão 
tivesse maior votação que a constante do edital 
que: viu depois de te,·m.inada a eleição. _ 

Ape.zar das reservas mentaes, a verdade subiu 
como o azeite sóbe á tona d'agua. 

Tambem ficaram plenamente provados os 
itens, islo é, que a mesa et"a. composta de cor·re-
1igion:irios parente3 e amigos: e que pretende .. 
ram os conservadores apresentar fiscal, o que 
não levaram a e:ffeito em vista. do declaração 
do tenente. 

O 5° item está pro~do à sa.ciedade e po~: cozi-
- P.- -- " • ; 

em juizo. 
O caso em questão é diverso. 
Publicado o resultado da eleição polo An

grense, segtmdo a acta, e não combinando 
eUe com a verdade dos factos, declararam os 
7 eleitores, que votaram no Dr. Cunha Leitão, 
o que viram e ouviram, afim de que a. men
tira não paisasse como verda:ie. 

Téndo o advogado Vieira. da. Rocha da pro
duzir _a justificação, ma·ndou intimar não só 
esses eleitores, como o padre Reis e o tenente
coronel Estevão, membros importantes do 
partido liberal, e o capitão Tiburcio, que não 
fez declaração alguma.. 

Nestes casos :são testQmunhas os proprios · 
eleitores, .que .em edeti~io_ por ~emais ~equeno, 

' ---- ··· --As perguntas que O-'-tenente,por-parte_della, __ .Jica.m.._no :rocinto ond~ se _pr_o_c,Q..cJ,~ á. el_~ão__. ____ ._- _ 
fez .às 33

, 5~ e Sa. testemunhas, perguntas essas Pelo facto de serem eleitores e votarem neste 
referentes ao facto de t€lr o capitão Tiburcio, ou naquelle candidato, não ficam inhibidos de 
se apresentado á votar com titulo de votante, .depor o que presenciarem e soub~rem. _ . 
confirmam de modo cathegorico q a e esse elei tor ,. O tenente andou com um nós abaixo• .entre 

- -comp~rece"". acudiu '' cll,a,;~ada e ncío. 't?otou eJeitores que votara.ta. no candida~o : do seu par- · 
. por na.o ter apresentado seu htulo de eleltor. tldo , pretendendo com elle provar alguma -.· 

E nisso-vaiuma. das grandes cincadas do te~ COtlsa. Entretanto não admitte _que os elei_tores :c~ 
nente; pois fica cla•·amente.,.provado e confessa- que votaram no Dr. Cnnha Leitão sirvam de · 

-do ~ue a neta. da. eleição 'não djz a verdade~ - testemunhas~ · _ - _ _ _ _ .. _ 
_ . Nella. escreveu o tõnente que--o capitt!o Ti- Que m~lhores t~stemún.has para-a prova:da. -· 

. burcio.não 1)0tou pa)• ·ncio ~ ter acu~irlo á cha- fraude'? ! 
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Porque não Teiu o teriente~oorOD.elEste~·ão _que só lbe pod~;á. val~r o _3o-escrutinio,-:-po~ 
> dep'ôr 1 certamente para· não se :ver nà. contin:.. c~ usa do q_ual Ja segutu,..p_ara â côrte no ._ vapor 

gencia de.. ou ju_rar contra a causa de' seu~ par- 1l1 arambata, que por aqu1 passou no dia 10. 
tido; ou faltar a -verdade. · · - . . Qu~m 9-uer, vai; quem n~o quer, manda. Mas 
-Quanto ao '2o motivo_- Os defeitos 'e susp~i- . as pru~etrs.s entradas já J1ãO são-de bom agouro. 

- oe. . • - - o tenen e onorto 1ma.. --
·Venh? p~r minha vez, e em vista do qlle a méu
respet_to se lê ~o ~ditorial do A.ngrense de 8, 

--------==~~~;::-::==~~~~~~~~~~~-f-cQ~larar que nao e exaeto ter eu .dito ao Sr. 
Manoel João Escudeiro : < Não diÜulgue isso 
que lh-:. com)J1·omette >). 

juiz teria julgado improc~dente a justificação, 
não provado o deduzido. · 
i Assaca.r im ro erios e · ca.lumnias e dizer 

-'ao invectivado e calumniado'cju~tifica-te, si que
res que teu depoimento mereça. fé:. é só do te
nente ; e o juiz não esteve pela sua logica. 

Quanto ao · 3° motivo- A · unica contradic
ção ap~ntada pelo tenente foi: ter -a . sa. tes
temunha dito .que a apr~sentação do fiscal foi 
re~ta .á _mesa depois d~ annunci~r que se ia dar 
prmc1pzo aos • tra8a1hos. quando na demais 
affirmam que tsso só teve logar particular
mente entra Tibarcio José Cri.ndido e Honorio, 
nu casa· o ngnr1o·. -· -< 

Em primeiro logar convém tirar os pés 
d'entre as mãos : a testemunha. disse que na 

. . . . - . . 
,., ' -

Honorio para o. presen ta.r-3e fisco.), achando-se 
então a mesa organizada, o mesmo tenente 
não n.nnuira. 

A testemunha não diz que se fez apreien
tnção á mesn.. On:le parece htn·er; mas não 
hll contradiçlto, ó na indicação do logar em 
que houve essn com•ers:1.. Uns faliam na c..'l.sa 
do 'lignrio, e est.'l. testemunha falla na igreja ; 
mns _ ~uem c~nh~ee n localidade sabe que a 
casa d1sta dn tgreJa. apenas iO metros; e quem 
conheco o tenente explica essa divergencia. 

A conversa começou n:t. casa do viga.rio e 
acabou na igreja, onde o tenente continuou a 

· Il!ostrar o artigo da lei . a quem queria ou.: 
vll-o. · .. 

:. Ou o tenente, ou o Sr. Escudeiro faltam á 
véràade.- _ . 
· ·Sei e _posso affirmar que . () Sr. José Candido' 
de Alme1da, . fiscaL da Ribeira, não foi encar
regado pela camara de. fázer a ponte no lo~'~'ar 
denominado Pontal, c_omo falsamente avà.nÇou 

o Sr. tenente na contestação ao depoimento 

_Sei e posso a~rmar ma.is,que o Sr. Escudeiro 
nao passou rectbo algum ou conta ao fiscal José 
Gandir.lo, como tambem falsamente afiança o 
tenente. = . 
. E tudo isso sei porque os pagamentos são por 
mim feitos na. qualidade de procurador da ca-

. .. .. . -
' : 

tos, que afinall são;·archivados na secretaria, 
onde ! -:! acham:e podem_ ser vistos. 
. Ha casos em que não se pôde improvisar, e, 

Sl o Sr. tenente não me envolvesse em sua con
t~stação, ·estaria. eu livre do dissabor de des.o 
menti! -o. 

S. S., porém, asiilim o quiz, e portanto assim . 
otenha. · . _ ·· 

Angra. dos· Reis, i2 de Fevereiro de i885. -
o o os e euco o. : ·-

Doc. 7.-A eleição da Ribeira.-Entre outros 
importantes documentos publicos e particu1a-
res, entregues -pe o r. · enen e onor1o · tma 
ao Exm,. Sr. Dr._ Oliveira. Bep.o, deputado á 
·assemblea geral, por este d1str1cto, para seus 
devidos fins, acha-se o seguinte contraprotesto 
da respectiva. mesa eleitoral : 

Contraprotesto.- Os abaixo assignados, pre
sidente e mais membros da mesa eleitoral da 
parochia de Nossa Senhora da Conceição da 
Ribeira, termo de Angra dos,Reis, t~ndo o pro
testo inserto na. Ga.:eta de Angta de i4 do cor
rente mez, assignado por José Francisco de 

·Magalhães,· vêm contraprotestar contra as in-
juri::l_s e calumnias engendradas por outrem 
sob a. unica responsabilidade do mesmo pt•otes-

,tante. · 
Com E nós que conhecemos o ·tenente _ à.vancamos · 

mms :_ eu o ar _1go por a , · • , ~ 
_: -·na igreja, no rancho e na prüa.. nunca ppr promessa. ou retribuição alguma vo
~- contest:lção- a"'2:a· testsm:unha., o ~enente taram em- adversario político; si, porém', por 

prometteu :por pa!"te da mesa offerecer, em ae- qualquer circumstancia, assim procedessem, 
~uida á ultima, ás provas solerr.nes de que a teriam coragem de sustentar seu acto, o que 
JUst-ifi.~a.Ção nada mais .era que o resultado de não fazem .o protestante e demais signatarios 
u._m p_lano mallogrado. - · _ ·--:::: · _ _ · da declaraçã:> appensa ao mesmQ protesto. 
- E~sas provas~- poréni~ · ficaram ·en:í palavrJ.s; -· O edital que, ·por certidão, os . contr~protes-

e amda se espera _por ellas. . ·' -tarites apre:!entam9 --es~eve affin.do na. porta · da 
· · -~No s_eguinte . n~mero,- _si· houve~ espaço, pu- _matriz desta ft·eguezia e demaislogares publi~ 

bhca.-r_emos os depoimentos em sua tntegra, parai _cos ~ mesma., desde o dia. i 0 de Novembro pro
que o . pu~li~o :· se : convença :por:' si mesmo de. rimo findo, o ·por_ .. ellP. eram. convocados. homi·

.::.:.que o \enente estendeu-se a fio . C.()mprido, e nabnente todoa os juizes da paz ' õ respectivol 
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supplentes para comparecerem á.installação da 
mes~ eleitoral no dia 30 do meslriomez .findo. 

-Não tendo, pois,0comparecido os tres SU.i>plen
tes que se dizelll cõnservadorl3s da: gemma. nem 
p::trtí.cipa.do si quer o motivo pelo qual deixaram 

~ - •· 

muito voluntariamente recusou-s3 
representante na. respectiva mesa.· 

Dema.· si os onser a re da aro hia ue-
riam realmente fazer-se representar na mesa, 
nada os impedia a . que enviassem os seus sup
plentes nominalmente convocados para a. iii.
sta.Ua.ção da mesma. mesa, . como tambem nada. 
os impediu a lançarem mão dô . recut"so legal, 
_apressntando o ~c:~.l.de seu supposto candidato, 
para observar o·s trabalhos eleitoraes: . 

Entretanto, não sómente não compareceu, 
nem um supplente c~ns~rvador para aquelle 

quando e3sa apresentação, segundo o disposto 
terminantemente no § 1" do art. i3L do regu

·Iamento eleitoral, devia. ser feita no dia. da 
1nsta a~ao a mes:;. e e1tora , a. m e, na aota 
respectiva., fazer-se a menção exigida. pela. se
gunda parte do § 2~ do art. 99 d9 mesmo regu-. . . . - " 

, t 

mente,o supposto fiscal se apresentasse ã mesa, 
como tal, e mostrasse o aviso em que se baseiam 
aquelles que dizem tal apresentação ser leg~l, 
depois de in.stallada a mesa e assignada -a ·res
pectiva. acta, não obstante ser claro que os 
avisos não alteram. nem. revogam a legislação 
dira e existente (Res- do Cons. do Des. de i6 
-pe Novembro de 1627), tanto as~im que a. Ord. 
livr. ~o tit. 4:L l)rohibe expreasament~ que se 

Alvs.de 25 de Setembro de i601 e 13 de Dezem
bro de 1604, tudo ainda em vigor, a mesa terb 

- tomado uma delibera ão e essa ual uer t~e 

~verdadeiro, a. mesa nenh.u.ma. compaixão póde 
t~r. · 

Quando dizem a v.?rdad~ 1! Quando declaram 
. eju.rario .. si pt>eciso fàr,- que. a. -eli3i~ó córrcúi 
re~ular~:nente, observados t~dos os precêito~ da 

logar da eleição~ ouquandô, dia~ dêpois, assua.;;; 
tados, pelos falsos telegramm~s transmitti tos 
dando o Dr. Cunha L~itão como mais votado, 
app:lrecem . em um perto tco, a contestar a 
mesma eleição, em um escripto onde só se 
nota o despeito partida1·io, _ tarJiamente ~em
brado, que os leva. a cobrir de injurias a~ mesa 
eleitoral '~ ! c 

Em ~ual dos dõus casos'~ honram as . suas 
firmas~ Pór acaso pode uma eleição ficar á 
mercê do interesse partida.rio de cada um; 
sendo legitima, si assim lhe convém ; sendo 
:falsa, si assim lh.e ap~az? 

- uan o a ca umma 1rroga a pe o pro es . e, 
dizendo que o secretario da. mesa alterou, na. 
acta que escre~eu, o. resultado da eleição, caro-

• 
val-o em juizo e applicar no mesmo os reme-
dios que diz haver nas leis. 

Si outro ual uer isso tivesse a:ffirmado e 
legalmente tomado a responsabilidade, o secre
tario da mesa. teria usado do esforço legal ; 
porém, sendo, como foi essa phrase assignada. 
por Magalhães, deixa o mesmo ~ecre~rio da 
mesa correr aos ventos porque peiores, mais _
graves, segundo s:lo os abaixo assignados in
formados, tem o proprio Magalhães dito de si, 
como é publico e notorio! · 

Por isso, os contraprotestantes deixam a -
margem as injurias ue resaltam_ do escripto 
que oso .. ranc1sco e a.ga ãe; ass1goour 
talvez !:;em refletir. Magalhãe~ d.u: que um ho .. 
mem de boa fé t Risurn teneatis ! . . . . 

fosse eonstarta da respectiea acta de apuração eu. deve ter em 8-e-us--a.cto~ Ulll cidadão J'á no 
de votos. · 

ultimo quartel da vida, é destruida nease escri-
Que, no dia 30 de Novembro findo, não se pto pelo atravime:nto de uma linguagem. das

apresentou na matriz desta freguezia, nem um bragada e banal, da qual ~ó fazem uso os eseri- -
dos eleitores qu.e hoje dizem ter votado ~o vães ladinos quando as part9s não lhes pagam 
Dr. Antonio Candido da Cunha Leitão, cathe- 0 que por fóra da cóts. querem receber. 
goricamente provam os documentos juntos Querendo a.nnullar a eleição de to de cor-
sob ns. 2 e 3. · rente, Magal~ães chega a dizer, mirabile dictt'! 

Que, na eleição realizada. nesta freguezia, no . que os liberaes disseram-lhe que {ora log)·ado t 
dia i 0 do corrente mez, obteve o Dr. Luiz Alves Mais uma calumnia atirada aos vent:>s, sem a 
Leite de Oliveira Bello 28 votos, e o Dr. Anto· competente prova! Quernlh·o disse ~! Indivi
nio Candido da Cunha Lei tão 1 voto, está pa- dualise para ser acreditado. . 
tente pela respecttva ·· acta assim como pelo Logrado Magalhãe.s ! ..• _como si não tivesse 
edital affixado á porta principal da. matriz desta criterio bastante para. não equiparar-se a um 
freguezia (prova~ plenissimas), assim como pelo beocio qualquer que está sugeito a lOgros! .•• 
doc.ument~ sob n. 4 do q_ual o pr~t~stante ~ Logrado Magalhães!... que em 1d76, em 

. ec e . ' 
-ao final a apuração-da.s ·cedulas -e -o--lançamento -quiz ·iritroduzir, camti ngas .-na--'-urna, .. assim __ _ 
da acta. no respectivo livro de nota~, d~cla:ram como levou escravos para -votarem, na. falta de 
e jurarão si preciso for que a. eleição foi reali- votantes falleeiios! ... 
za.da. com todas as formalidades legaes e que · Logr~do Mag~lhães ! ..•. que~a tantos a?.l!os, 
a respectiva actg, é a expressão de seus votos. desde Mangarauba anda envolndo em ele1ço~s, 

Si hoje o protestante e os signatarios, da senlo a:;saz -,experimentado-em. tricas·e maneJOIS 
der laração a ppensa ao singular protesto, estão eleitoraes ! .. , -: •. . --- · · 

· a.r~ependidos do que trataram e . cumprir.>m por Logrado Magalhães .! ·• _ • Difficilem . re~.! 
um • docllme~to e,scripto -•e assignado na pre- Não, ·não ê possivel; fazemos justiça à perspl:

~seuça do .escrivão:do juizo de .paz,::no_acto.de caeia e: ao .alto .. tino .politico do homem_qlle em.
·1he ser dado o livro das- ~ctas patalauça:r nas ;punha o bastão de marechal do partido conaer- -

suaa notas, ta,.nto assim que elle o reconhece vador nesta freguezia! - - - ~. 
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. . Quanto-ao: facto relativo a.Ó Sr. ·eapitão .-Ti~\ ,_lidado, para: ~er. : exhibidó - _ em · juizo; · e ~-m:> · .. · 
btircio Vàleriano de Oliveira Pinto~ não sendo · não~ qüt.:úse a pessoa~ firma,· a responsobili~ · 

· exaeto como narra o prot~stante~ deixam os dade, elle-editor; á vista da. escu~a, tomava na. 
contr.'lp!otes_tante~ ' d_e .d~s.truir para. que n~o fórma da lei essa responsabilidade; porém~ que 

- se contmu~ a ~z~r. - IDJ~Btlças ao :mesmo , capt.;.; as .. l~ttras do -autogr;tpho.eramconhecidas bas-· 
· tão, óm dos poueo; a.m1gos do Sr. Dr. C11nh · · · · 1 vad â 

Leitão e~ 18Sf, 9-uandoos ~m.igos acluaes, : typogra.phia. ·cra.. JoãoPedroVieir:~ da· Rocha, 
naquella :epoc~ :fa.z1am-lhe mort1fera guerra. pe!o que requerta que se fizesse exame .sobre 

· s.s lettras do inesm:>_ autog1·apho. Examinado, 
qnillos, ·esperam com satisfação o resultado' do etc., oram· as e ra:s recon ec1 as ser m 
proces:::o que os -conservadores dizem que, com propno punho do mesmo Rocha, e á vists.disso, 
o dinheiro do Dr_. Gunha:·Lêitão, vão mover e disge o autor Hongrio Lims. quede.sisti~ :do ~pro
obter as p1·ovas : . tudo polerãó elles conseguir, cesso contra o mesmo editor. » ·: 
menos:.:;violar o sagrado templo de Themis com _Por esse termo dirã peremptoriamente o pu-
as suas artimanh&s politicas. · ·. · · _ blwo quem falta á verdade: eu ou ; a Gazeta 1 

Freguezia -da R !beira, 14 de Dezembro de Si _a responsabilidade do alludido artigo só 
1884.-_ Jose Esteves J.ll 01·ei;·a, presidente. ~ existia na minha fertil (muito ag1·adecido) ima
Hono;·io de Souza Lima, secrõtario.- Fran:: ginação, porque o individuo que o escreveu e 

. . - mandou publicar, não assumiu a devida res-

noel Esteves M o1·eira, idem.-J oaquim 3[ a1·- P .. • · · • · • . 
ques N oguei,·a, idem. - _ Por ventura, poiem a Gazeta e .o protestante 

Magalhães ameaçar-me-com processos e eu não . . . 
Honorio Lima ã Gazeta de Ang1·a. - Como a mesma. Gàzeta a juizo~ 

disse no meu ultimo artigo, nada mais a.ccres- Si a Gazeta não tewe, ha de permittir qne 
· · :i lei ão lhe diga : mui to menos eu. 

effectuada ultimamente na freguezia da Ribei.:.. .. . uanto ao ce e re processo so re as Iras e 
ra.; portanto, resigne-se a Gazeta com es~e meu papel em branco, cumpre-me dizer: Ao fim que 
pro;.õsito, rnaxime quando essa eleição foi ap- quer_i::~. chegar. consegui, _mostrando que um 
provada., e sommados os votos p3.ra o computo individuo pretendia pela ·imprensa. despejar 
geral, pela. respectiva junta apuradora em sua. contra mim tudo que lhe sobra.va:.sob a. respon
maioria. adversa. . -sabilidade --de um infeliz jã .condemna.do á 

Ta.mbem não entrarei na apreciação em hs.ver morte, quando por esse facto toda a responsa-
o A.ng)·ense dado como eleito em primeiro es- bilidade recahia contra a reda.cção ou editor do 
crutinio o ~Dr. Cesario Alvim, do mesmo modo jornal que publicasse-

a u o Dr. Cunha Leitão e outros Agora, si o individuo ou alguem por elle, 
companheiros... qulZer en rar n~ ·se s"'o do seguinte thema. 

Outro tanto, não perderei meu tempo· em to- ~E' possível a tentativa. de injurias impressas 
mar ao serio o cana1·d de que meus coreligio- pela imprensa ou em conf~rencia , estou 
nar1os zem una v _ . 
teria. :n.o pàrtido, etc., etc. qua.ndo·'os prJprios 1 mestres, a provar. .· ·· . . . · 
conservadores (para consolo meu) o contrario Angra, 29 de Dezembro de 1884.-H. Lima. 
de viva voz me diziam naquelles t::mpos... Augustos e dignissimos senhores represen:-

Não; o que hoje me traz :i imprensa é o pe- tantes da Naçã1. ·· · 
dido que me faz á Ga:eta para que eu publique - Os eleitor<>s abaixo assignados, alistados na. 
o termo da audienci::l. em que um dos seus~pro- parochia de Nossa Senhora. da Conceição dj. 
prietario:: •. co~? editor. amarguradamente q uei::- Rilileir?-, .municipio d3: ~ngra do~ Reis, do 
:xou-se do mdtVlduo que mandou publicar o ar- 12° dlStrtCt:) dn. provmcla a~ Rlo Je Ja
tigo, cujo autographo foi exhibido na mesma neiro, vêm. com tod:) o respeito e a devida 
audiencia. e do qual ao c!epois negou-se a tomar vania, repres~ntar á c..1.mara · dos senhores 
a responsabilidade, recahin~o, portanto, sobre d ... putados contra a fraude prnti~"lda peh1. mesa 
elle. eleitoral daqt}ella parochia na . eleiçã-:Jde um 

Eil-o . ~ de~utn.do geral, effec.tuada em f o de Dez.embr:> 
• ultlmo, e raquer á VV. Exas., se d1gneiii. 

4: Audiencia. em i3 de Junho de 1879.- Por frustar o escandaloso plano daquella fraude 
parte etc., o que ouvido pelo delegado mandou restituindo . ás seus votos ao canjidato conser-
apr .:) - · · · · · · ·· 

tiça: apregoando-o compareceu o editor Silva 
Sarmento, >que allegou haver sido o autogra-
J?O . • o • 

. por- uma pessoa desta cidad~, e como julgasse apuradas com o nome do Dr. Antonio Candido ; 
não existir ·· responsabilidade no artigo, por- da Cunha Le.~tão, que na leitura da acta, feita 
quan~o não havia di1·ecta offensa á : pessoa al- pelo, respectivo secretario, estava com essa vo
guma~ não. e:xigiu ·que· :ficasse o· autographo taçã:);_ ··No emta.nto. posteriormente, souberam 
com responsabilidade:; porém,· que sendo cha- que na . acta daque~la eleição está o candid~to 
mado á responsabilidade para e:x~ibir .nesta conser_vador apena:s · com 1 voto, tendo-lhe s1do 
audienci~ ·o autographo,o·tinha-se .dirigido á supprimidos 6 votos: dos que obtivera. dos abai-

. · pessoa que o havialevado par.1 publicar, fa.;. xos assignados e tendo sido esse~ 6 votos frau
··. zendo aentir- a -necessidade de sua respo1lsabioo- ;dulentaJl?.ente accrescidos ao candidato_ libera . 
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656: Sessão em= 24 de .Abril cie ;1885 -
. ..: ;:_ ,.:; 

Dr. Luiz Alves Leit~· de OÍiveirn. Bello, cuja =. Nestes termos, pede ·· á V. S ~ que ·se ·digne 
votação de 22 votos fora, por cesta escandaloso deferir na .fórma requerida, entregando-se esta. 
modo .elevado n.. 28 votos. · com o termo do juramento ao ~upplicante, na 

Os abahôs~assignados;nã~ podendo resignar- fórma dalei.-E. R~ M .. -:-Angra dos Reis, 23 
_se_ com esta expoliaÇio pratic~da :pela mesa · de Fevereiro de 1885.-Jose: Gonçal"Des Cru::. 
eleitoral 'd::~. Ribeira, e indignados pela mã fé ' · _ o-. • 9 

com que esta p_ro~edera, .c.orreram ogo a. .· e-. ·reiro de i885.-Dr. Santos Bastos. 
feza dos seus dzre1tos pohticos e, apenas foram · · . . ·-= 

informados daquella fraude~ protestaram pela Termo.de juramento~- Aos 23 dias do- mez 
• ·- .. • • f' • - -

~ . , ~ 

juraram, posteriormente, perante o juizo muni- dos Reis, em casa da residencia do juiz muni
cipal deste termo em como votaram no Dr. cipal, ahi presentes o juiz ~municipal, i·• sup
Antonio Candido d::~. Cunha Leitão, e finalmente.,. plente em exercicio, Dr. Antonio Francisco dos 
vêm requerer a esta augusta camarii se digne Santos Bastos,comigo escrivão abaixo nomeados 
tomar em . consideração o que ora expõem e José Gol!-çalves Cru:~., pelo juiz foi d~ferido a 
mandar contar àq_uelle· cand1.iato os 6 votos de este o Juramento ·aos Santos Evangelhos, de
que elle foi expoliado peh't mesa eleitoral baixo do qual disse que com boa e sã consciencia 
desta parochia. · declarava que na eleição a que se procedeu, na 

A mesa eleiioral da Ribeira era unanime- fregueúa da Ribeira,em_ f de D~zembr9 de i884, 

dos, o major Jósé Francisco de Mag-alhães~ que
rido apresentar no dia. da,eleição um fiscal por 

arte · do artido conser\•ado1· foi-lhe o osto 
pe o secretar10 a mesa, tenente onor10 e 
Souza. Lima, não ISer isso permittido, nem lhe 
consentio lendo o artigo da lei que a.utorisa - . -

c 
mesa. e declarando que nesse dia não era mais 
possíveL Esta circumstancia revela a preme
ditação do plano, posteriormente, execut'tdo. 

·Cheios de confiança dirigem-se os eleitores 
abaix.o assignados á VV. EEx., de cuja. sabe
doria esperam remedio contra aq uelle a.tten
tado. afim de que não prevaleça a escaadalosa 
fraude da mesa eleitot·al da Ribeira, e, reno
vando perante VV. ~Ex. o juramento que jã. 

cedula na urna, com o nome do Dr. Antonio 
Candido da Cunha Leitão, capitalista, côrte, 
candidato do artido conservador em uem 
votou. e como ass1m o tas e e Jurou, man-

. dou o juiz lavrar ~ste termo, que assigna __ com 
o dito eleitor. Eu, Francisco Xavier da Silva'-~' ' . .. - . , 
-Jose Gonçalves Cru::. 

Illm. Sr. Dr. juiz munieipal.- Diz Jesuino 
Joaquim Nazaretll, eleitor da. pal"ochia de Nossa 
Senhora da Conceição da · Ribeira, que; tendo 
vot:do na eleição a que se procede ti nessa. pa
rochia no di:t 1° de Dezembro do anno passado, 
para. um deputado á assembléa geral, pelo 12° 
d~stricto desta provincia,requer á V. S. que se 
d1 ne mandar tomar or termo o ·uramento 

assignados como é de justiça e de moralidade ' c · a om o nome o r. 
politic.1. Candido da Cunha L·~itão, capitalista, côrte, 

.. Paro::!hia de N. S. da Conceição da Ribeira, candidato do partido conservador, em quem o 
de An~ra do~ Reis, 23 de Fevereiro de i885.- supplicante votou. Nestes termos, o suppli
José Francisco de Magalhães. _ J. Joa- cante pede á V. S. que se digne deferir n~ 
quim Nazareth.- José Gonçalves Cruz .- Tho- fórma re lu··rida, entregando-se esta com o 
maz Lopes Rodrigues.;_ Pedro Celestino Pi- tP.rmo de juramento ao supplic,1nte. E. R . .M. 
nheiro.-A.ntonio José Lopes Rodriguos. -José -Angra des Reis, 23 de Fevereiro de 1885.-
Candido d'Almeida. Jcsu.ino Joaquim Na;a,·eth. ·· 

R~conheço as sete assigna.turas supra por Como requer.- Angra. dos Reis, 23 ds Fe\'8-
mim numeradas. Angra. dos Reis, 24 de Feve- reiro de 1885.-Dr. Santos Bastos. 
reiro de 1885.- Em testemunho da \'Cràadc. Termo de juramento.- Aos 23 dias do mez 
-Francisca TeiaJ~ira de Car"Dalho. de F•wereiro de 1885, nP.sta cidade de Angra 

lllm. Sr . . Dr. juiz m.·tinicipal.- Diz José dos Reis, em casa da residencia do juiz muni
Gonçalves Cruz, eleitor da parochia de Nossa cipal, ah.i presentes o juiz municipal, 1° sup
Senhora da Concei -0 da Ribeira ue end plente em exercício, Dr. Antonio Francisco dos 
vota~o na ~leição a que se proced.eu nessa p~- Santos Bastos, commigo escrivão abaixo 
reehta __ M d!a to de ._ Dezembro .do anoo pa..,sado, noml"'-ado, e Jesuino Joao.ujm Naza.reth, pelo 
para um d~putado á assemblea geral pelo i2° juiz foi deferido a este o juramento aos Santos 
districto desta provincia., requer á. V. S. que Evangelhos, debaixo do qual disse com boa e 
se digne mandar tomar por termo o juramento sã consciencia declarava que na eleição, a que 
que quel". com boa e sã consciencia prestar pe- se procedeu, na freguezia da Ribeira~ em 1° de 
ranteV. S. de como, na eleição de i 0 de De- Dezembro de 1884 para um -deputado, depositou, · 
zembro, pa.~a um deputado, depositou na urna como eleitor, a sua cedula na urna. com o nome 
a.~ sua cedula com o. ~o me d~ D~. Antonio Can- do Dr. Antonio Can.dido da Cunha Leitão, capi-

.. d~do da Cunh~ Letta(), capltahsta, côrte, can-:- talista. corte, candi!lato do partido Cõiisér'vador, . 
d1~ato :Jo -ps.rtldo conf3ervador, em quem o ~up..;~· · e'ffi·qrrem votou.E como assim o disse e jurasse,_ 
phcan.te votou. ·· mandou o juiz lavrar este termo~ que assig.tia ' 
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· .. Sessiio ém 24 _de Abril: cte '·isS5 ·· 

com. o dito eleitor. Eu, Francisco Xá.vier~da 
Silva Deiró, ·escrivão o esvrevi. Dr. Santos Bas
tos. -Jesuino"'J oaq_ui~n :N àsa1·eth. -

12° rlistricio do ~ ·Rio de .Janeiro 

Doc. n. 1 . ...:...1885.~ VHla de Maoga · . 
Juizo municipal.- O Dr. Antonio Candido da 

·: Cunha Leitão.-Justificante. · 

. Illm. Sr. Dr- J:iz municipal d~ Mangara
tiba.-0 Dr. Antonio Candido da Cunha Lei
tão 1_3recisa, a. bem de seus direitos, justificar 
perante V. S. os seguintes itens : _ 

1. '', que a eleição para um d13putado geral, 
effeetuad:~ em i<> de Dezembro ultimo na paro
chia de Itacurussà, compareceram sômente 16 
eleitores e não ; 

2. 0 • que os eleitores Joaquim José Coelho c 
~oaquim ~o~ Santos Ramos não cornp:n·eceram 

' ' 3. 0 • q ne 6 justificante ahi obteve 8 votos e 
outros tan(o~ o seu contendor, tendo sido affi-

. ollerri o edital com esse re-

villa de S . . João· ao Príncipe. O referido é ,rer
dade e dou· fé. :Mangaratiba, :30 de Janeiro de 
1885. - O es~rivíio, Man~el Jose de A1·aujo, 
Coutinho. · 

Certifico .. que no dia . 31 de ·Janeirõ proximo 
passado citei novamente por carta ao doutor 
promo or pu 1co a coma , 
no paço;da. camara municipal desta villa no dia 
4 do~' corrente mez. ús 10 horas da manhã~ a . . . 

hoje me foi entregue a referida carta., dl}cla
rando o po•·tador não ter ~ncontrado o ·or. 
promotor público na villa. de S. João do Prín
cipe, loga.r de sua resiciencia. O referido é 
verJade e dou fé. Mangaratil?a, 3 de Fevereiro 
de 1885. :._ J.11 a,noel josd de .4Yaujo C oú_: 
ti1tho. - ·· 

:Mandado de intimação.- O Dr. Francisco 
. Fet·reira de Novaes. Juiz municipal da villa de 

· te1·mo: 
Mando a quiüqucr official de · justiça déste 

juizo a quem for este p•·esente, indo :Jor mim 
assignado, que se dirija a freguezia de ltscu:. 
russa e_sen o a u 1n tme a pi ··! ra 
Marçal _Çcelho~ Francisco Marçal Coelho Ju
n!o•·, João Antonio .Ja I:'raga. Agostinho dtt 

sultado depois da apuração ; membt·os ~da mesa parochi~l da freguezia de 
4 . 0

; qn., a mesa eleitort\l e~~t composta em ItacLU·ussá, deste municipio, afim de campa
sua 1otalidade de libernes e quasi todos paren- recerom no dia 4 do futuro mcz de Fevereiro 
tP.s em grau proximo do juiz de ' paz presidente do correR te anuo, ás 10 horas da manhã, no 
de~ m:.'sa ,· M · · 1 'l · paço da Camara. umc1pa desta Yl la~ e assls-

5. o, q uo ê publico e notorio ter sido fl!.lsifi- tirem a um~ justific:1ção que vai d:tr o Dr. An
cada, alguns dias depois da eleição, a :1cta ae tonio Ca.ndido da Cunha Leitão; relativamente a 
Itacm·u,:;sá, declarando-se o comparecimento de irregularidades commettidas na eleição, c1ue se 
18 eHtor·os. dando-se ao outro contendor a procedeu para um deputado â assembléa geral 
unanimidad~ da vota ão e su primindo-se ao "Jo • • . ~mb1·o ro-

a • - JUStl cação. que cumpra. :mgara i 1-, 
dentt>. de citação, s0ndo citado o Dr. promotor Janeiro de :1.885. Eu, l\hnoel .José de. Araujo 
publico da comarca, e b0m assim os mesn.rios Continho, escrivão. que 0 escrevi .-Fntncisco 
capitão Francisco Marçal Coelho, Agostinho Ja Fei·reira J.e "'Yo'Dt.les. 
Silv··ir·a ~Iattos, Jotio Antonio da Fraga, Fran- Certifico que rui à fregur.zia de Ita~urus;;á, ã. . . 
CÍ-;co ele Souza Roza. e capitão Fra.ncisco Marçal praia Gr:~.nde do Frejó, e a. Jaguarão parn. in
Coelho Junior, que constituíram a mesa elei- timt~r aos justificados capitão Francisco .Mat·çal 
toral des;;a 0leição naquella parochia; e que, Coelho e Franc:i .. ~co Maz·çal Coelho Junior, .Jo~1o 
julgada e.;:ta justific:-~ç5o por sentenç1, seja Antonio da Fraga. Agostinho da Silveira 
entregue ao justificante pnr:1- fazer delta o Mattos, Francisco c[ .. Souza Roza e a testemu
usu quo convJer, independente de traslado. nha Pc:h•o Antonio Brazil Co:~lho e não os eu-

Nestes termo;; pede a V. S. se djgne deferir. contrei em cas!l., á excepção do capitão F1·an
-E. R. M.-Mangara.tiua, 27 de .Janei1·o de cisco Ma1·ç.al Coelho Junior e perguntando a 
1885.- Dr. Anlunio Canclido da Cunha um~t crü1nça da casa, disse-me que ahi se 
Leitão. achava e após desta vciu outra pessoa, que dis

A. cite-se na fórma requerida e para o dia se-me não estar o mesmo ahi, por onde presumo 
· i· lroximo vindouro às iO ho'i:'as ter-se elle occultado ara não ser citado, Ore-

da manhã, na sala da.s audiencias. Mangara- ferido é ver ade e ou e. ' .!. angMa 1 a, .) e 
tiba. 27 de Janeiro de 1885.-Ferrei-ta de No- Fevereiro de 1882.~ O official de ,iustiça, .4.n-
-vaes. tonio Gcutleiigqe io Nascimento. 

Certifico que nesta data citei. por carta, ao :t:l testemunha.-João Ribeiro Teixeira da 
doutor promotor publico da comarca, para. com- Cunha, de 28 annos de idade, casado~ nego
parecer. · no dia 4 do vindouro mez de Feve- ciante, natural da freguezia de SantaAnna da 
reiro do cor-rente anno, às 10 horas da manhã, Ilha Grande e morador de Ja.guanom. deste ter
no paço da camara municipal desta villa., afim mo, aos costumes disse nada: testemunha ju
de assistir ã justificação requerida á 11. 2, re- .rada aos. Santos Evang-elhos ein. um livrodelles 
mettendo na mesma da~ cópia da.petição='ini- em que poz sua mão direita~ prometteu :aizer a 
cial; não . sendo entregue a dita carta. .por não verdade do que, soubesse e lhe fosse pergun
ser . encontrado.' o doutor .pt'oinotor publico .na . tado. . ... 

,V. II.- 83 
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E. sr:ndo inqttidda sob1·e o~ itens da petição 
de folhas duas: 

Respondeu ao primeiro, que affirma só terr>m 
comparecido á eleição de 1° de Dezembro 16 
eleitores e não 18 •. J:orquanto. elle estqye a_lli 

nem sido possivel que ~{,·pois d!l sua retira&~ 
comp~recessem outros eleitores vista como a.s-
.- · : · ·- · · fi · t' -sn d :; is 

de :dfixado o e'lital e feita a acta. 
Ao . segundo disse que ~abe que os eleitores 

Joaqnim José Ceclho e Joaquim dos Santo:> 
R _ímos não compareceram a eleição t!e 1' de 
Deze, .. bro em lta.cur-ussü; p~ rqmwto uão os viu 
nesse dia na ma triz nt:m no arrraial daqur:lla 
freguezia. que cc:nhece pessoalmente a ambos. 
sabendo que Joaq:tim .José Coelho <"~ ir·mão do 
juiz de paz presillente da mega eleitoral ca-

· · ~ . , 

E sendo inquerida sobre os itens da petiÇãc 
de fls. 2: 

Ao primeiro respondeu que sabe terem com
parecido á el1'lição eifectunda em i • de Dezem- · 
bro na párocbia de ltacuruss<i som• nte 16 dei
teres e não i8 · fll"C uc sendo eleitor da uclla 
pai"ochi::l. esteve alli presente até o fim dos tra
balhos eleitoraes. não sendo possivel que depois 
de su:t retirada ccm.pare~es~em mais _dous elei-

s. q t_; " • I) .. !S -

gnada e lida a acta e de affixado o edit~l à porta 
do collegio. . · 

. \o ;-;egundo disse que sabe não terem com
pareci·:o os eltütores Joaquim dos Santos Ramos 
e Jo3quim Jos~ Coelho. á eVâção jà referida 
porq11e ,_,stando present'3. não os viu nem nõ 
collegio eloitoral. nem no arraial dest~ f1·egue
zia, que conhece pesso:tltuent•! a. a.mbos. S•Jndo 
que Joaquii~ dos Santos R:lmos ó c~mpadr~ 

munba, que decl:.11'a t~r yot:1do no D r. Cunha. r· c 0 0 
rt:Jve am ' 1 l 

Leitão. •: 
0 

Dr. Oliveira bello teve tarubem oi. to leu o edital afih:ado ã porta do collegio, depois 
da apur,~ção. pelo secr ·tario da m ·sa capitão 

votos ; e finalmente vin e leu o eJitD..l que de- Francisco :Marçal Coelho .Junior' e que 11 ·sse 
pois da apuração foi affixndo à portado collo>,~·io edital estav:rm·os nomes daquelh5 dous candi-
c qu'"! nesse edital 0stavam os nomes do Dr. d d d 
Cunha Leit;í.o e 

0 
Dr. Oliveira Bello com oito atos, teu o ca <1. um 8 votos tlue sornmados 

votos eada um. pref:.tzcm o;; 16 eleitores 'iue compareceram á 
eleição. 

Ao quarto disse que s:1be f'ram todos os 
m0sario ' membro~ do pa1·tido lib·>ral e que todo~,. Ao quarto respondeu · que sabe que todos 

- -. ,:- , ,.,. :- · . ~ ,_.. .~ . _ os mes:1rios são liberaes e ue todos, 'a 
x.imó do j~;iz de pn presidente da mos;t • . a;:sim exc"pção de João Antom.o da ra.ga, são pa
Agostinho da Silveira ~lattos, é genro dost•) , rentes em gràu p :·oximo do juiz de paz pre
Francisco de So:11.~t Roz:t é sob1·inho e o capitão sidcmte da ~csa, a :"sim Agoo.:tinh.o da Silvei-
Franct;:;co ! ru-ça.l oc o . un10r c o 'to ~ , ·· o , 
mesmo pre •idente da tne;:;:t. ~oza sobr-inho da mulhe:-. e c;Jpitão Francisco 

Ao quinto disse quo s:tbe que ó publico e llO- l\!arço.l Coelho Junior filho do m~smo pre
tOl·io ter sido fahi_ficada . alguns <~i<~s depois da sidentc da rnesa. Ao 5o I"espon:Jeu que é publico 
eld~:io. :1. ac ta .re lt~curu,-s t't. dedarando-se e notorio ter ~ido falsificada a. acta d~ Itacul'us::;á 
tcrew cmup~trecido m:ds dous eleitor-es que n~o alguns dias (lepoi~ da eleic;ão, flizendo-se outra 
est iver.:ru lJI'tlS l~ nt-·s. dando ao DI.". Bello '18 a c ta em que SI' declara. terem comparecido mais 
\'O i:o s quando :-ô tovo oito 'l snpprimindo todos dons t:leitoreg q ue alli não estivei·am p1·eseutes, 
os \'otos o !.Jtidus p e lo justific<.tlltl~ indus:\'0 0 d:tndo-~e ao Dr . Bello 18 votos em vez de 8, e 
voto d"llc te!itemnn hn.. E como nad:t mais St.lp ~·rim indo-se ao justificante toda a votação 
di,-=-e e n ~.·m lhe foi pet·gu11 tndo deu-se t•OI" findo inclusive o voto delle testeruunha. E como n:•da 
este d'·poi~twnto e por <tcb:u· conformr~ n.ssig1Ja mais dif'se n '!rn lhe foi perg un ta.do deu-!: e por 
com o juiz eju!>tificaute. Eu !\bnoel Jo,;é de findo e:. te dcpoim(lnto e por achal-o conforme 
Araujo Coutinho esl:riY,'io, •) es :·revi.-Fra ;t . ::a;<signa COI:J o jui1. e ju~ti fican te . Eu, :i\lnno.el 
cisco Fcn·eií·a 2\:'" vvaes.-Jo<7o Ribeiro 1'ei- Jo;;é de Araujo Cootinho, escrivão o e;;crevi .
xeira da Ctcnlu .-Dr. Antonio C andid o da F•·a ;1 cisco Perei1·a de N ouaes .-Jose FTan
Cunh,, Lcitii.o . cü co Dias.-Di· ... ·lHtonio Candido da Cunha 

í• · . L 1 J • 'I:' • T\ • d _4 Ct (I 0 • 
- . e. cemtlB11!'-9S9 ~ri.'.D01SG9 Lll:l-S- e-1 - - ---- -- --- -

a nnos de idttdr:' • casado , professor pu- 3s. testemunha. -Pedro ~fig-uel d;'\ Sreder de 
blico. natural des ta villa e morador no Sacco :30 ~unos de idade, c:•sado, ~lavra :or, natural 
de Man~· ::tr::~.tiba deste termo, ::lOS costumes . da parochia de s;int'Anna de Itacurussà e mo
disse qul3 não e ra . inimig Ó dos mern_hros rador na lngshyba.. parochia de Mangaratiba~ 
da mesa eleitoral de Itacurussà, mas aue não a os .costumi!s disse 11ada ; : t e«temunha j::rada . 
tinha rela~ões ;com alguns delles e que ê compa- aos Santos Evangelhos em um)ivro delles . em 
dre do pr.•sidente da mesma mesa Francisco q ue poz sua mão direita e prometteu dizer a 
Marçal__çoelho, ,-testemunhn. j urada l!Os Santos verdad~ · do que soubesse. e lhe fose perg un ado. 

-~ Evangelhos em um livro delles em que poz sua E sendo in,1uerida !"obre os itPn s dn petição ·de 
mão direi. : € prcmetteu dizer a verdade do fls . 2:_ aô1° respondeu que ~abe por~erpp.blico 

· que soubesse e lhe fosse pergun tado. e notorio que 'na elei<tã<> etfectuada em : 1" de. 
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D~zembro ultimo na parochia de Itacuruss:i 
só1nente compareceu 16 el '!itorcs e não 18, 
sendo esta a som ma. dos voto::: obtidos 1;elos dous 
candidatos. scguRdo soube jà por teleg-ramma 
vindo de lta.curu~a:i, j:~ pelo que lhe foi dito 

· ? ·.. · -- • n is 
Marça1 Coelho Junior. Ao 2'' <lisse que sabe 
por i nformaçõos de d~ve:·sas ~pessoas e· e11Lre 
estas _de dous eleitores d" Itacurossá, José 

ranc1sco xas e oao \ol e1ro mxe1ra a 
Cunha, que os dous eleitores Jonquim dos 
Sa.ntos Ramos e Joaquim Jose Coelho, sendo 
este irmão do juiz pre~idente dt.t mesa, não com
parec,~t·am áquella el~iç: o. 

,;o :3 ·, respondeu qurl o cHpitão Franciseo 
l\1arçal Coelho Juniot·: decla1·ou a elle te-:te
munha, al.:::ms dias depuis thl. eleição, em sua 
propria ca~a no Axii.:ha. parochia ,te ltacurus~;i, 
q.ue o U~. An~onio Canàid,, da Cunh:1. L"itãn 

quanto não os viu no collcgio eleitoral durante 
a eleição nem no at·raial da. parochia durante 
todo esse día,sendo que elle te;::t·mmnha ó neg·o 
cia.nte estabelecido no poato mais central (h 
pat• •Chia e l.UUÍtO ~~et•to da matriz onde f.~I.-SC a 
elei ão · c t:e conh.;ce )essoa.lmeute a amuos 
esses eleitvres;e sabe que Joaquim J,)sé Coe:ho. 
é irmão do ca.pit:io Francisco :;\Iarçal Coelho, 
q_ ue pt·esldiu .t mesa 0leit0t·al n.esse dia.. 

.) res on u que s11 e, por r~.,~e~ :l 
presente e assistido :i apn!.'ação Ja~ C•)-dulas, 
que o Dr. Antonio CandiJo :la Cunha Leitão 
obteve 8 voto;; nessa eleiciro c o Dr Bello 
tambem 8 votos, e que viu ·e leu o edit~i que 
à·~pois d~L apuração foi afl.hado :i porta do co!
le-g-io, e que nesse edital estavam os nomes 
dos dous candidatos com a votação :.teima re
feridi:l.. 

Ao 5·> r.~spondP-u que affirma ter a mesa 0Iei-
, . "' -

' 
liber<tes, sendo todos os mesarios, à excepção 
de Fraga, parentes do juiz de paz pre~ideme da 

, assim A:[ostinho da Silveh·a. I\Iattos é 
tisfeito. genro deste, Francisco de Souza Roza é sobl"i-

Ao 4''. disse que dfirm:1. te1· sido ~t mes<~ nho c o capitão Francisco l\lai·ç:ll Co·:·lb.o J u
cleit :r.-:1 de lt.<curussâ composta em SUilo totr.- nior é filho do mesmo presidentr,. 
i a e e :!es;;o:~s pcrteneente 3.0 p:1rt1 o 1 el'a • 1~0 ;J .iS5e q:;e é pu) l•.:o 8 no or!o er i 

e q_nc os mesa:ios Fr~~nc!sco .. Marçal Cuel~u I falsifit:ads. a)g_uus di;t:S depois da eleiçiio~ :~: acta 
Jumur ~ Agosnnho da Sllv~'ll"<1. !\obttos. sao de ltacurus>a, dec!ara.ndo-se como preseme;; 
este, genro e :;quelle filh:.> do :•residente. dn. mais d1lUS eleitore,; que não comp~~l'eceram~ 
mes~\ elátor:tl d:1. dltn. parochi;~. :Supprimiodo-se toda ::~. votação <Jbtid<4 pelo 

Ao 5", re;;pondeu que e publico e notorio tet• Dr: Cunha Leitão, .dandn-se uo Dr. 13ello a una
sido f:üsific:'.d ;~ :1. :;ct~1. de lthcurussà, alguns nimid:.:..de dos votos. ·Como nad:1. mais disse e 
di::ls depois d~ eleição, seu lo este facto ObJecto nem lhe fo_i perguntado, deu-s~ por íindo este 
dl} tod:1s n.s convers;~ções ncst;:; vilb, e :1ccre- depoimento~ e. depois de lhe ser lido e achar 
dit~nlo pão ser isso_ ignor;tdo por pc:;;so:1 al- conforme,::~signa com o juiz i~ .jllstifi.caute. Eu 
gu m~~. en o c:tu 1tt o t·pr za · · 0 .. a·. , · · · · -
q_uf~n:lo a.qui se soube que na acta. fnlsificad.::. 
davam-s~ '~O!lLO ureseut~s dous elútores, m!:i:s-. . . 

- . 
oito votos oiJtidos pelo Dr. - Antonio C:-:ndido 
da Ct:nh~• Leitão e d:~w .. -se ao Dr. Bello ~· 
un:1nimid:tde de d.ez0ito votos. Como nr,di1. mais 
disse e nem lhe foi perg-untado, deu-se poz· 
fi.nJü este depoimento. Por :,chn.r conforme 
~~ssigna o jui1. justifkmte. Eu. ~bnoel Jose de 
Ar~mjo Coutinho, escrh'à:J, o escré!vi.- Fran
cisco F'e 1·, ·ei1·a ele .:.Vo1iaes.-Ped,·o JI iguel de 
B.·eden. - Dr .... intonio Candido da Cunha 
Leiíüo. 

4& testemunh:t.- Fr~~ncellino Tnv:\res DiD.s. 
de 30 :I,UnOS di?' id:.1.d0, io!Olteiro. nngoci;mte. nn.~ 
tura.l e m or<'dor no fregueúa de lts.curussá, nos 
costum1~s disse nnd:•.: tr>stemunh~ jura.d:t a:JS 

s~~ntos Ev:tng-elhos, em um livt•J delle;; em que 
poz su:~ mão direi t:J. ~~ prometteu dizer :1. ver- · 

5a testemunha-Fra.nci~co An.tonio da Silva, 
de 52 :mnos de idnde. casado, emprega lo pu
bli~o. natural c morador ne::-ta. vilia e ::os cos
tumes disse nada: testemunha jurada aos Sanz 
tos Evangelhos em um livro rl elles, em que po
sua Ulão direita, c prometteu diz·~r a venhi.de do 
que s;oubesse e lhe fosse perguntado. 

E sendo inquirida sobt·e os itens da petiç~ão 
de fvlhas 2: 

Ao i " respondeu que ouviu a Ant~ro de Frei
tas Suzano, eleiLOL' de Itacurnssã, que naquella 
parochia somente comparecer:1 m á eleição de 
1'• de Dezembro ultimo ili eloitorcs c não -18. e 
que, além desse eleitor de I tacuruss:l~ t'lm ou
vi:.!o isto a v3:r1as pessoas, sendo este f<>cto pu-

tição de fls. 2: lt;o.curus~á, que os ous c et ores oa'1ui · 
Ao 1° respondeu que sabe que á eleição Coelho e Joaquim dos Santos Ramos não com

do i · de Dezembro ultimo da pat·ochia de I ta- pareceram a referida. eleição, tendo Antero de
curussà sôme::tte compareceram 16 ele:tores e cla.rado a elle t estemunha. os nome;; dos elei
não ll:!, -porq lle,sendor morada daquella parochi:~ tores de ltacurussá, que compareceram a. esta 
esteve presente á eleição assistindo-a ato ao :fim eleição e dentre os q uae3 excluiu aquelles dous 
dos traua.lhos eleitor'aes. eleitox·es, e que sabe ser Joaquim José Co3lho, 

Ao Zo disse que ~abe não terem compareci- irrni~o do capitão Franci~co 1-Iarçal Coelho, que 
do areferida eleição os úous deitares J~aquim presidiu á mesa deitoral nessà.eleição. 
do.s Santôs -Racnos e ·Joaquim José Co~lho, por 1 _ Ao:~Jrcspon4~u que .sabe, por serpublico e 
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notorio nesta viUa, que o Dr. Antonio Candido 1 eleitoral, e ~~r o .mesario, capitão Francis~o 
da Cunha Leitão obteve ness:1. eleição oito votos Marçal Coellio J?mor,. filho do m~smo pr:sl-
e o Dr. _Bello i~ual Yotação, sendo este resul-

1 
dente, Je quem e sobnnho o mesar10 ~rane1~co -

tado a.qm conhec1do por um telegrammatrans- 1 de Souza Rosa. Ao 5J, respondeu que e pubhca 
:J~ittido de lt?':_urus:':á. ~o estacionaria desta 1 e notoria a falsifica9tio da acLa de I.tacuruss~, 

~ o . 
nior, e que soube tamb:~m deste r<3sultado por tla eleição o eleitor de Itacurussá, Joaquim José 
lh ·o ter dito o referido eleitor daquella pa.rochi::t Coelho, que não fõra votar na eleição de 1 de 
Antero àé Freitas Suz;tno mesmo de ois de ·á Dezembro ultimo tinha si Io mandado buscar 
ter !>ido falsificada a acta da eleição de Itacu- em uma canôn., na oce;asião em que o vapor 
russa. - JI 11ram.baia. andou por ltacurussá e pergun-

Ao 4o ciisse que sabe ter si,Jo a me ~a elei- tando à mul!;er do.I~E·smo Joajuim José 1Coel~1o toral composta somente de libera.es, e que sabe o tiue este ~mha lno ~<1Zet·, ~la r~~po~·.eu-~le 
s~r AgllS~inho da. Silv~ir;J. ~btto~ ~enr~ do ~r~~- q~e: ~o r:fendo Jo::tt~mm Jo~i~·Coel.tol~mh\~1~ 
sl'lente üa mesa eleitoraL ~:apün.u r ra.ncl~co a.sl~na. o vc:to. o que adr ou a e e te~~~ 
Marçal Coelho. e 0 . capitão': Francisco Mar~:<l \ ~unh:~ por nao comp,:t~he:td0r co~110 ell~ ~0~1a 
Codho Juniur ri.lho do mesmo presidente. Ao 5o, ir a~slgn._:'\.1' -~voto tan.os dt?-sdepols da e1c1çao, 
respondeu ser pub~ico e notorio ter ,.;ido falsi- a qu~ nao tmha comp,:tr ·c~do;. 11ue s:~b~ qut; 

· , T .. · . depo:s desto facto o d tto .)oaq u 1m J "se Coelho 

~ \;; . ... ~ ' 
est~lr c:m.form!·, assig-ua com o juiz ~ ju:::tifican
te. Eu, Ma.noel .Jo,;;e d·: Ar:iujo Coutinb.o, e:;cri
vão.o escrevi.-FJ·ancisco FeJTei,·ct ele 1\7 ov.:res. 
-Fnmcisco A;?tonio da Sitva.-D1·. ilntonio 
Candido d~1 C·unha Lcit.cí.o. 

6a. test·:munba.-Jesuino Antonio de Bar
cellos, de 49 aunos de idade. casado, laYr: :dor, 
natural da ilha de lracnruss:i de;,te te1·reo e 
lllOrado:· na C01·ôa Grande. da mesma freúnezia 
e aos costumes · 1~~e nada : tes i;::·munha. jurada 
aos S::.:.ntos Evang-elhos em um um liwo dclles 
em que poz suu. mão direita prometteu dizer a. 

::; ::> t: ~ 

mu ou-se as terr·as onr c tuu::1. s"a avoura, 
nüo tendo mais voltado pnra H , E mais não 
disse nem lhe foi perguntado, dando-se por . . . . -, 

7a tcste.111unha.-Joa•1uim Alves ele Oliverra, 
de trinta e s =te annos de ida1e, ca...:;1do, phar
meutico, natural e morador na Yilla ltaguahy 
o aos costumes disse nada : te :t·:munha 
jm·ada aos Santos Evangelhos. em um liYro 

! ·~ ... ""i • t ~ 

metteu dizer a. verdade 
fosse perguntado. 

do. E S)ndo inquerida sobre os ile;:s da peLição 
-de fls. ~. : Ao i'' respon teu t1uo sab3, por ou- Ao 1o respondeu que sal;e terem cc:mpare
Tir dii:er a diyers·:s pe..;soa.;.:, que na ele~ çfio de cido à •-:lciçiio do 1° ele D;.•zembro ultin1o,da paro
i do D:!zembro ultimo cb.}):J.t·ochia elo Ilaca- chia, de ltcnrussa, somente H:i eleitores c não 
rus"á sómente compareceram 1G deitore~ ... :\o 18, p.)r que isso lhe foi llito Jlelo el•Jitor àe 
2° dis ' e que sabe que o clritor Jo!lq:lir~ Jo ::é ItacurtiSSà, PeJro Antonio Brazil C11Clho mn. 
Coelho não cornparece Ll a essa oleição~po!·quan-1 casa d·?lla te:-temunha, en1 Itogunhy, no dia 9 

_ to é vizi::1ho dellc, confinando as su·~s la- de Dezembro pro-xi.mo findo; ~; que o mesm~ 
vour·ns; el:e test· munh::1. Yh Joaquim .José tam 1)em ou\-:Lt do roLit~r de It:tcuru•·si Jose 
Coelho no dia f de Dezembro ultb.1o lraba- Bent•J Suza1w , que tlecla!"ett a e~b testemunha, 
lhando em sua. roça t·,ndo-o visto n~SS') dh duas em casa do ref· :rid~, Suza :w. só ter0m compa-
vezes, tuna. de 1a:mhii: da~ 9 para as 10 horas recido 16 ei.eitor ,;S. . . 
pouco mais ou meno.; e OLltt·a yez depois do _-\.o 2o disse que sabe por ter ouvido a dlffe
meio-dia, e que quanto ao eleitor Joaquim diJs rentes pessoas resident~s em Itacui'U':s:.i, que 
s~l.ll!QS Ramos !"abe clue n ib compareceu :i dei- os eleitores Joao ::im José Coelho e Jn:•quim d~s 
ção por ter ouvido dizer . Ao :3", r r:·spondeu que Santos Ramos, Lnão compareceram a essa elcl-. .. . . . -

· ~ , - a. .1 . çao, e que ~a )e ser oaqUlm ose oeJ. 
Coelho. elútor de ltacuruss:i na ca"a deste e na I do car.~i tão Franci~co Marçal Coelho, que, como 
presença de varias pessoas, que o Dr. A!ltomo JUiz d13 paz, pres1dlU a mesa. eleüora1 dtl Itu--a: 
Candido da Cunha L'3i tão tinha obtido ness:J. russ:i nessa eleição. 
eleição oito votos e out1·os tantos o Dr. Bello, Ao :)v responderi que sabe ter tido o Dr. An
tendo ouvido nessa mesma occasião o refe ~·ido tonio· Cai1dido da Cunha Leitão 8 votos, e otltros 
eleitor Pedro Ant~nio Brazil Coelho declarar tantos o Dr. Bello, po1·quc isso lhe foi dito P?r 
na presença de var1as pe;;;soas que tinha vot:tdo dons eleitores de Itacurus"á, Pedro Antomo 
no Dr. Antonio Candido da Cunha Leitão. Ao Brazil Coelho o José Bento Suzano, além de 
4°, disse que sabe ter sido a mesa eleitoral com- ter ouvido de outras pessoas e sêr publico e no
posta só de liberaes e que sabe ser o mesario, torio na villa de Itaguahy onde reside, qu.e 
Ago:"tinho dll Silveira,lv!attos, genro do capitão o eleitor de Itacurussã. Pedro Antonio Brazll 
Früncisco Marçal Coolbo, })residente· da mesa . Coelho declarou-1he em casa d~lla testemunha, 
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no di::~. 9 de Dezembro ter votado na eleição de 1 de 16 tinham comparecido á. eleição de 1 o de 
deste mez no Dr. Antonio Cu::J.dido de Cunha Dezembro ultimo. e nessa numeração excluiu 
Leitão; e que no dia 31 de Dezembro es~ o nome dos referidos dous eleitores, asseve
tando com o eleitor de Itacurussá Jose varando não terem estes compat·ecido ; que 
Bento Suzana, ·este refel'iu·lhe que. no dia s~b_: ser Jo~q uim José Coelho, irm~o do ca-

seu filho Antero de Freitas Suzana vobr no ig~eal, niio sõ por ser isto publico e notaria nesta 
Dr. Ct1nha L~itão, e que o capi.tão Marçal Junior vilh e t':r elb. testemunha visto tel13gram•na ex
lhe respondera se;· i!'õso indifferente, visto como 1 pedido de Itacnrussà, logo após a eleição, e no 
elle_ M:arçal Junior yretendia divi•:lir :• vo-1 rl ual telegramma se declara':a aquell~ re,:ultado, 
tacao 1gualrnente pe1os dou,;; cand1datos, e . como tambem po~· ter oundo o eleitor de Ita
que depois da eleição t~ndo pergunta!lo 11 

curussá Ant,•r•) de. Freitas Suzano 11oncos dias 
a? filho, o_ ref~rido A.ntero de Freitas S;·~a~o, depoi~ da elei(,·ão~ _ter sido aquell~ resultado da 
s1 a votaçao tmba sulo de f:cto dr\r1d1dB- , vota.çao do colleg-10 de ltacun1ssa, sendo que o 
})01' aquelle modo, este lhe resp:m~1et·a que sim, I referidoAntero lhe confirmou e~ta noticia. pela 
dizen..to que cada um dos dois candidatos tinh.a se:.:-und:~ vez muito dias depois. quando jú se 
tido 8 \'Otos. · falla\'a 11a falsi.ficagão da acta. rr.ostnmdo-se 

Ao 4o disse que sabia que :1 mesa eleitoral i~dignado _por t rwem sup1:i~ido os voto~ alli ob
tinha sido com osta unicamente de iibr::rv.rs 0 t1dos pelo ~Jr. Cunha Leltao. Ao 4° resp~uden 

Juuio1·. 

Ao 5'' respondeu, qne é publica c notaria, 
tanto nesta. Yilla como na ele Itaguahy, a fal
sificação da acta d·~ lta.curuss:1, fazr>ndo-se o~
tr~t nova na crnal se d.eclara. o comp;1.recimento 
de mais 2 eleitores. dando-se ness~ acta í8 y ;J

tos ao Dr. Bello e sup,n·imil1do-s"' tod:~ ;l. vda
çiio oblida peln Dr. Ôtmlia Leitão, o que sal.>o 
que qu: :n~lo toda.s a.s actas j:i se achav~.m em po-

r .1 mz " 1r 1 o e n.guaoy p:tra se :o e m 
presen t0s ú junta a pnradora do dis tricto, :::o men
te faltava. :1 de.Itacu:rn<:sá que ~heg-ou no d~o. 19 

menos. E mais não diss~ e nem lh8 foi per
guntado, e por aehf-l.r conforme o s ·u Jcpoimen
to assi.g na com o jlliz 0 justifiennte. Eu, JI a
~1or:t Jo.~e ele .A;·ul!j'J Cr.,utí,;;ho, •·sl'l·ivão o es
CI'ivi. Frr!ncisco Fr.:1·rcira. J.Vov;t ('S . Jor:qâm 
A.lves tf,~ Oi i'V ::i1·a, Dr. _-:!..nt oHio Candi!~o d a 

1 . I (. 

unicamente de libcraes e •tlle sabe que todos os 
mr:sat·ios, a ex~epç~o d:? FrrLg'it~ silo par·entcs . . - . ,-. . 
da mest\ r.·leito:ral, assim Agostinho d:~ Silveir:t 
Mattos o grmro. Francisco .e S:mza H.oya é so
b!·inho e o capitão F ran,cisco 11arçal Coelho 
Junior é filho elo mesmo nresidente. 

.. A.o 5' disse que ó pu i)licn. e notorh a falsifi
ca cão da acta dt~ ltacurussà, sendo e~te facto .. 
co~hecido nor toàos. e tendo si !o objecto de 
todas as coJÍvr'rsações não sô n (:st:1 villa como 
em m.ui :os ou.tros logares por ond·~ ella teste
munha tem n.nd:1do ultimamente fô:·a deste 
:nunicipio, f;!U~J ouviu do referido Antero ele 
Freitas Sur.ano que não comprchc-:ndia comr) na 
acm d7 I tacurus;.:a que a.present :Y<~.:m c~mo 

Cunha Lcittio. 

rea , 1 a.m êH o mo pre::H:l · · . -t -
res r(uc não tinham cowpareC'ido, e como tinham 
suppl'i1::ido todos os voto;; obtidos pelo Dr. Ca
nba Le:aão e dado n un:•nimidaàe, 1S votos,ao 
Dr _ Bcllo. mostJ•anclo-se !tess:J. occr,sião o refe
rido Antero indignado contr.l tal procedimento 
do capitão Francisco :Marçal Co :~lho .Junior; 

. que ante<;; mesruo ;;c ter sido conhecida a ülsi .. 
Sa. testero.unba-Jf:ão Eloy da SilYa Passos, de ficação tle;;;ea acla, jã. se fallava. nelb e de :11-

58 annos de i 'ad~,cas::do.projwiell".ri.o, natura.l e guma. CO!lSa se suspeib.va u~ ss r> sentido, já 
mora·!o:· ne sta vill::t, c aos costumes dhs0. n:tda: por ter ido a Ita.curussá. por dua." on t1·es vezes 
te~tem ~ !nha. juratla :~.o:; Santo-: Evang-elhos em 1 t. s hora.s mortas ela noit·~ . o delegado de. policia, 
um li no dell.cs em que poz sua mão dir<-,ita e I o major :Manoel Benedicto v~1scoucellos, jà pe
prom0tten dizer a. verdade do que soubesse o las repetidas viagens ào vapor 1ll al' (!'fl'!. lHâa pol.' 
lhe fo<;sc perguntado. g sendo inquirida sobre a qu·:lles lados indo nellr~ , segundo ou'\"iu di
os itens da peti\.ão d·3 folhas duas. Ao 1° res- ~er, o Dr •. Joaquim Alves tia Silva, Dt·. Joa
ponden que sabe ~oment·' terem comparecido a quim Breves Filho c o Dr. B·' llo. E m:1.is não 
e e1çao, e ' e ezem Jl'O u 'lmo, ::>. acurussa c 1sse c nem e 01 pergun a .. o, e . po 
15 eleitores, não 18, por ser isto publi.co e noto-1 achar conforme .Q seu depoimento ass1g na. 

,.,,. 1 ~ ,. 'ú n T f:lridn elo clr)itO!." de I ta- com o juiz e just i:ficante. Eu, :r ... ran:Jel .losé de 
Cttrussà Antero ele Frdtas Suzno que lhe AraUJO ont1n o, cscr1vao o escreVl.- _:;·a;t
assm'erou te1'em estado presentes a essa elei- cisco Fcn·cii·a (le 1Yovaes, .!o.·'o Floy d a Silva 
ção 16 eleitores . Ao 2° disse que sabe não Passo$, ])r. A ;1toaio Ca ;tdido d~t Cw?lw Lei· 
t cl'cm comparecido .a essn. eleição os eleitores tao. . 
Joaquim José Coelho e Joaquim dos Santos 9a tes::e.munha.- José Francisco Nogue1ra . 
Ramos pcrrque isto lhe foi afirmado pelo elei-· da Silva de 38 annos de iàade, casado, artista, 
tor de ltacurussit .Ant~ro de Freitas Suzana, nat ural ~ morador nesta vil::. e aos costumes 
l.1ue nes.sa o. ccas .. ião .re[eri.u a ella:. teste~unh·. a. l · di·~. se. n·.ada: t esten: unhB.· .. jnrada aos Santos 
e a o coll0ctor Franc1sco Antomo·da S1lva os E-vangelhos em um livro delles em que poz sua 
nomes de todos os eleitores que em numero. mão direita promotteu cfu.er a verdade do que 
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soub•.)s;;;e e lhe fosse pergunt1do. E se:1do in
_qucrida sobre os it<m~ da pr>tição de fls. J.ua.s. 

Ao 1 · re.:;pondeu que · sabe tetem compa
rcciJo á ~~L·ição do 1·' de De~erubJ·o ultimo 
sómente ~eze.seís el~'it?res 0 não d·:·z~ito , po1· 

30 annos d·~ idade, cas:ldo, bvrador, natural da 
villa. d~ Itagu"'hy e morador na Corôa Grande, 
parochia de Itacurus~~. aos _costumes {lisse 
nada; test(~munha jurada;aos Santos Evange
lhos em · um livro dellP.s em que poz sua mão 

' 

cisco l\ltrçal Coelho, presi :ente ela mesa elei- bes.,e e lhe fosse pergunt H.!o. ·-·~' 
toral, no dia 2 d.e Dezembro de manhã, em casa E sondo inquet·ida sobre os itens da. petição 
do mesmo .\\!ar·.;~ em Ita~uruss:i: Jor ter ou- de iis. duas. 
vido a outras pessoas resUente..; nessa. parochia Ao 1o respondeu que S;tbe por ouvir dizer 
e por ter lido na tarde do dia 1•> ào refe- que. à eleição do 11) de Dezembro ultim~ ~effe
rido mez de Dezembro, o edital da el0iç~o ctuada em Ita.curussà somente <.:ompat·eceram 
affi.xado á. porÇ<t da matriz. 1G eleitot': 's. 
· ."..o :2o disse que sabe não tere;:n. compa- Ao 2o disse que sabe que o eleitor Joaquim 

recido a e::;sa elciç~iio os eleitores Jo:tqui:n .José Jose Coelho não com!>ar-eccu a essa eleição por 
Coelho e .Joaquim dos Santos Il:~tno..;;,pori!Uanto, .que moranclo p.;rto delle p•·rguntou n L; dia i 0 

estando com e.;;te em ca.::a delle no ;li:.t 2 d8 de D0ze1ubro ultimo a um filho do lll'.~sruo Coe
Dez•:ml>t·u ultimo. peb:s L1 horas da manhã, lho si este tinha ido á eleição e o referido filho 
dis-;• :·-lhe o re~erido Joa:1uim dos Santos Ramos, lhe respondeu c ue o p:ü e~tava •~1u casa não 

comp :recido a. e:5sa eleição, por lhe terem dito I que no di:: 2 de F•!V•'r:!it·o cort·ente. s :bendo o rG~ 
iss~ Fr:mc,·:llino T:tv.lre,; .Dias e outras pesso:1s 1 ferido Jo~quim Jl,sé ~oel?? qu~ vinh~m :tlgumas 
re,;1dentcs em ltlcurussa. ~ que sab!'l set' Joa- ., p1~"soas .Jurar nc~st?. JUStlfi:;açao l?!'dtu :.t .Manoel 

com 8 \'O tos ca a um~ e que na manhã do dia tantos o D1·. Bello por ser is~o publico e 
seguint~. 2 Je Dezembt·o ultimo, indo i casa notorio. 
do capitão Francisco _11~t·ç:tl Coelho para visi.- Ao 4° disse •JUC sabe ter sido ::~. mesa elei-

' ' ~ " 
rias p8;:soas da familia., qu0 na eleição do dia 

1 

os mcsarios. :i. exc•:pçfio de Fraga. são parentes 
an~e:i01· tinha obtido 8 votos.tanto ao Dr. Cunha do c:1.pitão F1::.mcisco ~1arç~l Co_elh~ presidente 
Leltao, como o Dr·. Bel lo. da ~~~es ~,, a:"sun A,!:-ostmho da Sllvell'fL Mattos e 

Ao 4' respondeu que sab~ que a m c;;a. genro, Francisco de Scu:-:a Rozu c sobrinho e o 
eleitoral era composta om su:.~. totnlidad·~ de li- cn.pi tão Frrlncisco rl'larçal Coelho Junior é filho 
bera··~s. e que todos os mes~rios, a excepção de do rue"mo presid ,'nte. -· ------ .. . 
Fraga , são p:u·Pntes do capitão Ft·anci:;co Ao 5o respondeu que e puulico e notor~o 
Marçal Coelho. p1·esidcnte tb m~sa; ~•ssim Ages- ter s ido falsificada a acta d0 Itacurus::;;:l, sendo 
tinha da Silveira. e :\Iatto' . ~ genro, Fr·a ncisco •·ste fw~to obj~cto .:as convers;,ções no logar 
de Sou;r.a Rosa.,; é sobl'i_nho ~ o cu.pi tão Francisco onde mot·a, e tJUe sa.be que D•3!'sa acta f;,}s::J. d:i-se 
Marçal Coelho Junior é filho do mesmo presi- como present ·s ru:tis dous eleito1·es que !~ão 
dente. comp:"'eceram, supprimindo-;;e a votaç:1o obtlda 

Ao 5·J re~pondeu qu" é publieo e notorio pelo Dr . Cnnha Leitão e d·ndo-se :10 Dr. B''.llo 
ter si lo f<tl.:.ificad 1 a acta de ttacuruss:i alguns a unan.imid~tde de votos . E mais não disse e 
dias d~pois da eleição, d:t.ndo-~e como r•rcsen- não [he foi per·g-untado, e pot· achar conform~ o 
t?s ness:c nova act~ mal--: dou~ r>~eitor ••s qu~ niio :>ell <1epoi~··nto assigr:a com o j~li;r. e ju_sttfl.-

, " <JS ;; can e. 'u l ano e os e ~ .. r:l.UJ ou , 
votos obtidos pelo Dr. Cunha L~itão e da:1do-se escrivão, o escl·eyi.-F'i'(mcisco Fe1Teira de 
a unan1m1daue av D,'.Üéllu.·;::,GU'-~o ce1 to "1ao esse )t v dctJ~•. :.'9e.í ·,infjQ>' ! J,íae,·· f'oelho -Dr .. : ln.
resultado só foi conhecido nesta villa do dia 20 to1~ ;o Candido da Cunha Leilã~;. 
d~ Deze mbt·o ultir:10 em diante. E n1ais não lllm. Sr. Dt·. juiz municipaL-O Dr. An
dlss·:~ nem lhe fo1 p ó.rguntado, e por :1char tonio Candido da Cunha Leilão, não tendo com
conformo o- seu depoimento assig-na com o ,juiz parecido a t;~stemunb::J. .P edro Antonio Bra.zil 
e justificante. Eu, !\bnoel Jose de Araujo Coelho~êleitor de Itacuruss~i, nem ten lo sido in
Cout.inho, escrivão, o escl·evi.-Franci . ..-co Pe··- tima.lo por estar ausente, requer a V. S. se 
re.ira .N ovaes .- .J üse _I?rancisco .N ogttci;·a da ·.ligne mandar juntar aos auto• d:t justific::~.ção 
Stlva.. - Dr. A ntomo Gandid.o da Cunha o tel,~gr::J.mtn:t junto ~ eru o qual a mesma teste
Lüitão. munha.dando as razões da sua. ausencia .confir-

10a. testemu11ha.- Domingos Lopes Coelho, m.:. . o se11 voto. A declaração contid::J. 11esse· 
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teleg-ramma é importante, por ser Pedro An
tonio Brazil Coelho irmão do 1° juiz de paz 
pre!':identn da mesa eleitoJ"al, Franci>"cO Marçal 
Coelho. send 'que esta circumstancia e:s:plica 
de algum modo o niiq comparecimento da refe-
i a testemunha. Por isso )ede a V. S. se 

digne ma_n:l:u· juntar esta e o telegra.mma aos 
autos.-K. R. 1\L-Mangm·~tiba, ~) de Feve
reit·o de 1885.-Dr . .-lntonio Candido cl(l_, 

un . J1 a . 
Como requer. Mangaratiba, 5 de F-~verGiro 

de 1885.-Fen·eira Novaes. 
Em vi::;ta da prova dada e para '1_Ue prodnzam 

todos os effeitos legae-:, jul.go por s ,ntença jus
tificados os itens da. petição de fls. 2, e "'Ua!:!do 
que, independent~ dr! trashdo. sr• entr·,:.guem <i 
parte os propl"i•Js autos, para fa.zer delles o uso 
que llíe convier., pag,1s as custas. l\:I ,.ng:•rati
ba,7 de Fevereiro de 1885.-Fraucisr.o Ferrei•·(l_, 

Tnlegramma.- Taguahy, 3 de Fevereiro de 
18~5.-Dr. Cunha Leitão.- Negocio urgente 

leva-me à côrtr~ rnotiv o u n::t ta.r 

resultado da elei~ã'> que lhe f.Ji communicado e 
por quem foi. feita ~ssa. communicação. Nestes 
termos requer e pede a V. S. se digne defferir. 
Rio de .Janeiro. 12 de .Janf)iro de 1885.-Dr. 
Antonio Ca;1clirJ.o da Cur.ltaLeiU7o. 

.. . 
telegraphos. · 12 dt:\ Janeiro d~? 1885.-Lo.~sio. 

Attesto que no dia to de Dezembro, pro:s:imo 
· , · s 3 horas da tarde, miJ foi com nuuüeauo 

p~lo Sr.C'apitão 'Fl'ancisco :\larçal Co(·lho .iunior, 
inspcctor àas linhas telegr·aphicas de Sa.popBm~ 
be a Angra, e p~olo apparr>lho de lta.curuss:i., 
que naquella frf:'guezia foram votados os Srs. 
Drs.Antonio Candido da. Cunha Lc~itão 8 votos, e 
Olivrira B~llo 8 votos. Por· s"r vrrdade attesto 
e me as~igno. Estação telP.gri\phica de 11anga.
ratilu, :31 de Janeiro de 1885~ .Joao Buptista 
de il;ldí·ade Pi;ne11ta, adjunto encarregado da 

Reconhrço verdadeir;~ a a s~ignatura sn pra. 
l\!an?'aratiba. 31 d0 Janeiro de 1885. Attesto 

ahi amanhã, mas por est~ confirmo qne votei Cotttiiilw. 
em V. S.- Ped1·o .4.atoni-i Bm:il Coelho. Doc. u. 4.-1885.-Vilh de 'M::tn!!·aratiba.-

Doc. n. 2.-Illm. Sr. Dr vice-director dos · 1 1 )' .- Dr Antr1nio' a.ndido da 
telegr:phos. Cunha Leitão, supplicante. 

O Dr. Antonio Candido da Cunha Leitão I Autoaçiio.-Auno do :.\ascimt:nto de. Nosso 
preci,a, a bem de s"us direitos, l}Ue V. S. se Senhor Jesu:; Christo d> 1885, aos 3 dia.<> do mez 
digne mnndar que o tt>legr:lphi~ta da estação de Fe\·ereir·o, nesta villa Je nbn,ga.r:atiba, em 
de ltag-uahv atte<::tr si J·ecebeu na tarde on 
noite d0 1o de Dezr~mbt·o do anno findo, alg-um meu c:\rlorio autoci a petição que jj,Jiante se 

. · segue. do que parn. constar fiz esta autoa\~ão. 
aviso telegraph1co a elle dit·ig-~do e procedente Eu, ::\Ianod José de Araujo Couti!lho, escri
de Itacnrussú, ácercn da ~leição ahi etfectuada vão 0 e;;crevi. 
nes•e dia, para um dP-putado á Assemblén Ge-
ral, e, em c~so {lffit•mativo, cu:•l 0 resultado l~lm. Sr .. Dr. juiz municip~l.-0 Dr. Au-
a r ~>1ç:io que l1e fo1 communtcada e por quem omo . . . 

foi feita. essa communicação. Ne<:tes termos, sen::: dtrelt?s e para fins el:n~or:v\ ;;, requer ?
})ede a V. ~- se digne def•·'t·ir. Rio de .Janeiro, \~. S. se cbg-n e or:l~nar que . a ca~na_r~~ ~num
±2 de Janeiio do ±885. Dr. A:,?ta,1io Cn,,did., i c1pal apre:<ente o~ ll"ros relattvos :1 nlClÇHO de 
da Cunha LeW'to. um de]mtado geral. efl'edu~1.da em 1" de Dezem-

bro ultimo ria parnchin. de ltacurnssa, e que na 
Altr~ste, qu0rendo. Directoria. Geral dos Te- fórma da lei devem estar no archivo da. mesma 

legraphos, 12 de .Janeiro de 1885.-Lo.-:sio. camara. para qu~ se possa nelles proceder a 
Att.e:::to que no dia i o ele Dezembro, :is 2 hot•as ~'Xame no logar, dia e hora que V. S. designar 

da tar11"~ me fvi commtmicado que o St·. <"apitão e pelos peritos que pot• V. S. fot·em nomeados. 
Francisco 1\-J~rç.al Coelho .Junior, inspector dn.s -Nr>stes termos. pede a V. S. def· ~rimcnto, 
linhns telC'gt·aphic:lS na secção de Sapopemba scn::Jo intimad~)s para aqucU ·· fim o pl'esidtmtc e 
a Ang-r;t. e p1~lo appn.relho de ltacurnssú, que o seet·ctario da respec~iva cl\.mnra.- E. R. M. 
naquella frpgnezb foram votados os S:r:>. Dt·s. -i\!a.n~aratiba, :3 d·~ Fc,•eretro de 18S5 -
Olh·~>irn. Bello. 8 yotos! e Cunha Leitão~ votos; Dr . ..-lnt11nio Candido da Cunha Leitlio. 
o que attf!sto por ser V'f"rd!lde, e me as,-igno. .;\. proceJa-s•~ ao e~:.am~ re:1uerido,p:lrn. 0 que 
It:\g-uahy. 21 de JaDGit·o de 1885. - .Tosri A.n- nomeio pet·itos aos cidadãos Joaquim G~lindes 
to?tio Jf aia Bi'Ct-::;i/, enc::u·reg::tdo d:t estação Alva.I·es Mach:•do Rn bião ') Da.m:~.~o da Sih·eira 
telPgrnphica da villa de Itaguahy. Dias, •tne scr:io nolificado~ par~t compat·ecet·em 

R"conheço verdadeira a firma supra. Ita.- no paço da c:-'l.mara municipal, no dia li do co1·-
~"'ua y, . :.. e anewo e · o. - .- ntonto rene mez as · oras a m:tn a; s · i-
PerâJ·a BaiTcto de Andí•rtde. mados o pt·csidentc 3 secretario da camara mu-

Doc. u •. 3.-lllm. SI'. Dr. çicc-àir.•ctur dos nic!p·d pa1·:1 :-~n: Psentarem no dia. hora e logar 
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vaes, juiz muni.cipal do termo, commigo escri
vão do seu cargo abaixo nomeado, ahi presentes 
o requerente Dr. Antonio Candido da Cunha 
Leitão. o presidente da. Camara municipal, ?Yia
noel B•medicto Vasconcellos, o secretario da 

. . .• • n ·:--
~ ~ 

e:xhibido em juizo pelo referido presidente da 
cam~L:·a municipal, os livros relativos a elei-
ão de um de utado a :~ssemblúa g(!ral, efft•-

ctua.b no dia 1 o e Dezembro do anuo pro
ximo uRdo, na parochia de Itacurussá, do ter
mo e municipio de 1\:Iangn.ratib:l, o Dr. juiz mu
nicipal d:-u~1. pa.hvra ao requerente Dr. An
tonio Gandido da Cunha Leitão, para reei uNer 
o que f\,sse a bem de seu direito. Em ado con
tinuo peb Dr. Antonio Candido da Cunha Lei
tão, foi requerido que se procedesse ao e~ame 
dos livros j::í. :efeddo:';, respon.!en.do os peritos 
a._.s y_nesit:1s.seg·uintes :-1." Si as a.ssignatu-
ras c os e e1ttH"..:>S. uaquuu ,tJs <•n os amos e 
Jo,~quim José Coelho c·stão lançada<> juntamente 
com as dos de mais ele : tores o a. se estão s~pa-

~ • ' - T ' '• . 

assignaturas dos rcferidt">S eldt,lt·es Joa.quim dos 
SaiitíJs R.:- mos e Jo:l.qnim José Coelho estão es
cri tas n.ul:cs ütt c1.~ ois do tc:rm•) de encerra-
mento.-3.') Quant:1s a;,sigm<.turus de eleitores 
estito escriptas ao.tes do termo de encerralllento. 
-4.o Si a côr da tinta. com. que e-;tão cscriptas 
as assign~1.turas do" dous eldtores Joaquim dos 
dos Santo,;: Ramos e Joaquim .Jost~ Coelho é 
igual ou diiierente da. das demais assig-u::tur:<s 
de elei torns.-5. Si se pede conhecer~ ou pelo 
meno.: suspeitar, não terem sido estas duas assi
gnatut·as est~riptas na mesma oc:casião em que 
os outt·os eleitor:::s assigna.ram o rcspecti\'0 li-
vro.- .' .SI a t.mta com que es a e-:crrp ;l ~ 

acta da eleição é igual a com que est{L escripto 
o termo de encr>rramento lan~ado em seguida ás .... . . 
p;es"'ent•~s . .:....7 .o Si a a;;:signatura. /do presidente 
da mesa eleitoral. Francisco Marçal Coelho, la
vrada no t•·rrno de e.llcPrramento antet·ior à!:. as
signaturas dos dous eleitores que depoi.;; assi
gnaram~ ó semelhante e igual no talh·) e tintn. ::i 
assig-natura Jl) mesm•J n~ lista de pre.;;ença 
dos eleitores • e, em caso affirmativo ,;;i 
se nota ditl"erença no talhe c tinta destas 
duns as.úg:aaturas de Francisco Marçal Coe
lho com as outt·as, deste mesmo r•leit0r lan
<_:adas no segundo termo de encerrameuto e na 
acta da. eleição o si ·~sta!>. duas são iguaes entre 
si; .lr• modo a conhr> c~' r-sn ou susp~itar-se que 
aquellas duas assignai:ln·as d<'sso presidente da 
mesa nno foram rscriptn.s no mesmo dia nm 
qu~. foram es~ripta.s csra~ duas •. Pres!~ntes os 
• "' ~l ... ' 

l\lachado H.uhião e Damaso da Silveira Dias o 
' . . 

'gelhos em liiD.-1ivro em gt:e puzeram :-;uas mãos 
direitas, encarregando-lhes que d1~ba.ixo do 
mesmo bem e fielm Pnte satisfizesem a todas as 
exigencias feitas pelaf; partes no prcst:nte e~a;. 
me e rr)spondessem com sã e pura consciencia 
MS quesitos propostos. E r ecebido por clles o 
dito juramento, assim o prometter;tm ct~mprir e 
pa~sando a proceder ao cxam0 responderam 
as pro r:os t:ls pela maneira seguinte: Ao 1° qtte 
as assignaturas dos elaitorec; Joaquim dos San-

tos H.amos e Joaquim José Coelho estão escri
pta.s em separado das demais assignaturas dos 
eleitores. Ao 2° que as assignaturas dos refe
ridos eleitores Joaquim dos Sltntos Ramos e 
Joaquim Jose Coell10 estão escr·iptas depois do 

I • > 

mero dos eleitores que estão assignados antes 
do termo de encerramento. Ao 4•) que notam 
differença na côr d:1 tinta entre a.s assignatn-
r:,,s os e e1 tores oaci uuu os antos :\o:tmos e 
Jórtquim Jesé Coelho ~ as dos mai~ eleitores por 
est<1.rem as destes escr1ptas com tinta wais pre
t:L e as daquelles com tillta mai~ branc:1. Ao 5o 
que nem suspeibndo podem sabe1· si as duas 
assignaturas d1Js dous eleitores Jo:1qnim dos 
Sn.ntos R<ttuos e Joaquim Jose Coelho foram 
cscriptas antes ou depois dos de mais eleitores, 
Ao Ô",quea tinta co~ que 8Stá c>:cripta a acta 
da elei~.ão é igu::-.1 a com q '!e foi e.;;cr~pto o 

- . 
no termo de encert·amenw anterior de :;ssigna-
turas dos dous eleitores,que depois assignat·am 
é i o-ual n.o talhe e tinta i assignatura do mesmo 
na hsta de presença. do.s ç!e:tores, c que não 
uolam diff..~reuça no talhe e tinta dc•ss:1s duas · 
assig·natpr:<s de Francisco Ma1·çal Coelho com 
as outras deste mesmo eleito;·. lauçad:1s no se
gundo termo de encerramento e n <L :1cta da 
eleição. sondo estas duas :~ssignatursf$ ·iguacs 
entrG si não podendo suspeitar si aq wmas du~•s 
assign:\turas desse preside~te da mes:t foram 
esL:riptas no mesmo dia ou não. Em ac:to se:. 
gu ido p~lo Dr. Antonio Caudido da Cunha Lei-
tao 01 requerr o que os pon.os respon essem 
aos t1·es quesitos seguintC's: Oit:.J.vo, si o termo 
de euccrra~ent~ lançado depois da as~ignatur:1. 

~ l:l 

d•) Joaquim losé Coelho e .ToaqLtim dos S mto:;; 
Ramos esta completa.concluido c assignado por 
todos os mesarios. 9. 0 , si ::t tinta l~om que 
estão escriptas as as;;signa.tut·a-- dos <lou;;; (~lei
to!."es Joaquim .José Cur• lho o Joaquim dos S:m
ios Ramos é igual ou dillerente da. com que 
foram e::;criptas o termo de cncerea.mento ante
rior e o poster-ior ~1ddendo, o s·'ndo Jifl'er~'ntes, 
si est:~. dim·t·enç;l. na cór da tinta é tão sensivcl 
q n.e se pt:r~<}b·• a primei rn vis: a. Dol~imo, si 
rlepois do termo de encr:~rramcnto c respectivas 
assignatm·as dos mesa.rios; e antes das a.s~ig
naturas dos ehitor·•·s .Joaquim José Coelho e 
Joaquim dos S<l.ntos Ramos, ha algum termo ou 
declaração; r)m caso negativo ·que espaço ha 
em _branco e~trc. a ultim~ assigna:tUL"a do me· 

, 
deferido pelo juiz e feito o exame pelos peritos 

• !' !rninte : Ao 
oitavo, que o termo de encerramento lançado 
depois <b assignatura dos dezesois eleitores e 
antes das assignaturas de Joaquim José Coelho 
e .Joaquim. dos Santos Ramos, esta completo, 
concluido e a.ssignado por todos os mesa
rios. Ao nono,que a tinta com que estão 
escl"iptas as assignaturas dos dous eleito
res Joaquim José Co~lho e Joaquim dos 
dos. Santos Ramos é differcnte da com que fo
ram escriptas . o termo de encerramento an-
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ter. ior e o · J?Osterio: add~n<!?, e q':e esta .diffe-l C?nvicção, e por toda a ce_rteza que y. Ex. é 
rença. na cor. da. tinta.. e tão_ sens1vel que se d1gno de representar o nosso districto. 
p_ercebe á pr1me1ra. vtsta, . v1sto co~o as a~- . Desejo-l~e saude, e pros[Jel.'idade, e sou com 
s1gna.tur-as dos referrdos eleitores estao escr1- smcera est1ma de Y. Ex. amin-o muito atten
ptas com tinta. mais b!anca. e os mencionados cioso, venerador e criado.-M:i;g::u·atiba., 1.2 de 
term?s com tlnta ma1s preta. Ao 10:>, que Dezembro d~ 1884~_-Joao Ribeiro Teixeira da 

::. 
ctivas issignaturn.s, e antes das assignaturas 1 R . . 
do eleitores Joaquim José Coelho e Joaq•lim econb?ço :verdadeira. a asstg~atura re~ro. ! Santos ·Ramos não ha. te!·mo nem declal"n.- ::\Iangarat1lm, .31 tle Jan~1ro de 1~8?.-Em feda 
ção a-lguma, hav_endo entre a ultima assigna
tura do mesario e a. daquelles eleitot·es um 
espaço em branco de tres linhas de papel pau
tado. E desta fórmct entendem· elles peritos 
estarem satisfeitos todos os ouesitos; mais não 
declararam e assignar;:m c·c~_rr~a parte~ o juiz, 
que na mesma occa;;ião fez entrega dos referi
dos livros ao pt·e,..idente da camn.ra municipal, 
majot· Manoel Benedicto Vascóocello~ que· as
signo. com o sec1·etario da camara, José Chis-
t1ano e1:x:e1ra :\U tao. • u, anoc Jose ~ 
Araujo Coutinho! escrivão q ne escrevi.-F~·an
cisco Fe ,·,n;ira .:.Y ()"a.::_-:.-.! ooqttin.~ Gali ;:es 4-z-

~lm. c Exm. Sr. Ba1·ão de Capanema, di-
, rector geral dos Tele~·,·aphos.- O Dr. Antonio 
Candido da Cunha Leitão precisa '' bem dos 
seus direitos, obter uma certidão do tclcgrnmma 
que .lhe foi transmittido de ltag·uahy para ~.[an
garatiba por P.ed1·o Antonio Brazil Coelho a 3 
de Fevereiro corrent~~, po:.- isso requer à Y. Ex: 
<J ue se digne permittie que a lettra e ussigna
tura do remettente sejam reconhecidas 1-10 

or1g-ina aque e e egramma por lá e tão que 
vi par;~ esse fim áqueUa estação teleg-r~phica, 
e ordenar que pela mesma est :ção se passe de-. ~ . . - - . 

' . ' ' ' ~ ., 
Dias.- DJ'" •.. -lnto11io Candido dr.~ Cunha Lei- graruma c respectivo conhecim~?nto. Nestes 
tiio.-Jlanoel Benedicto Vasconccltos.-.Jose tern:1os requer e pede â V. E:s::. def~rimento. 
Christiano Teixeira Rubião. E. R. M. 

Julgo por seiltença o e:s::ame de fls. 3 a fls. (i 1 ,Ri~ ~o .J~nei''?, H ~~!e F,werei~o ~': 1885.-Dr. 
para. quo p:-oduzir possa us etfeitos le"'ae::: en- ! .Antomo Cancltdo ·cta Cunlw .Leltao. 
tre·""uem-so á parce os autos s·~m q

0 
ue fique I' Como requer, observ::mdo-se as disposições da 

~ 1 
.. • d d t ~ A d traslad >. e pague o supplicante as custas.Man- P~?~eua e s~gun a parte o ar . o~ n conyen-

garati?a, 7 de_ Fevet·eiro de 1885.-Franoisco 1 çao mteruac10nal. . 
F~1·retra de .1.\~ ovaes. · , Directoria geral dos telegraphos, 18 de F e-

Doc. u. 5. - Mangaratiba, 10 de Dezembro vereiro de 1885.-Lossio. 
de 1884. -Dr. Cunha Leitão.-Breves e Alves. 
aqui ten t::l.m annullar eleh:ões. Vasconcellos por 

.José Antonio Maia. Bt·azil, encarregado da 
estação tclegrapbica da. Villa de ltagnagy, etc. 

Em cumprimento do despa.cho na. petição re
tro, e em virtude do art. ô4 §§ f o e 2" da con

Doc. n. 6 . - Illm. e Exm. Sr. Dr. Cunha venção teleg-raphica intema.cional, dec1·eto n. 
Leitão. Itacurus~:i, 1 de Dezem'oi'O de ±884. 6101 de i de Ontu6t·o de 18ii me cumpre 
l\Ini to e<:;timo que V. Ex. e sua Exma. familia certificar o sen-uinte. 

• .r • ~ 
gozem sauue. . . . Certifico que desta. Repartição teleg-t·aphica~ 

Apre~so-rue em partlc1par a V. Ex. do re- consta o teleo-ramma em 01·in-inal elo teor se
sulta<l? d<t eloiçã~ de~ta. freguezia,n. qual corre.u I guinte :-0~. Cunha Leitão~- Matlgaratiba
peb forma segulllte : Compareceram 16 ele1- Negot.:io urgente lova-me i Co1·te, motivo 
tures, obtendo V. Ex. 8 :rotos. q.ue foram dado~ I por que não posso esta r ahi amanhã, mas por 
pelos S._rs. Pedro_Ant?m!) Brn.~ll .Coelho, Jose este confirmo que votei em V. S.- Itaguahy, 
Bent11 :Su:r.ano. Joao Rtbetro Teu;:eu·a da C11nba 3 de Fevereiro do 18S5- Pedro Antonio Bt·azil 
o destr! seu eria.r.h: tendo os l\íarçaes dado a V Coelho. 
~:x:. mais 4 vutos. que fazAm os 8 ácima ref0- Re~onheço vP.rdadei.ras a leLtra e fi1·ma supra. 
r1dos. e o Sr. Dr. Bello,_ tambem 8 votos, cor- Itaguahy. em 20 de F'ev.~reiro de 181:>5. Em tcs
respo~dentes a(JS 16 ele1~ores.. . . temunho da verd 1de.- Estava. o signa.l publico. 

Estimo que V. El:. se.]a mmto fehz, em todo Antonio Pereim Barreto de An lrade. 
districto, em sua ca.ndidatura. · N. 3, :30 paga::; 31, :1-presentado ás 3 

Sou con1 e!':tima c consideração, de V. Ex. horas e 15 m. da ta.rde, passado :is 3 e 20m. da 
' bri..,.ado e criarlo.- .Jose F'1·an.cisco tarde. Transmittido por Maia a Pimenta.. Acha-

se com o cartm JO esta. estação te egrap nca. 

----:j:~..,..,....m:n"'Tr-~nrT'ml'I#Í"fr!:r""""'1rlmi-ht"!:!':--r.I""'"""!=!Trr'l'T"'l':-+-~C~t>.'-!.. r-~ti~fi.!!.~:.!!o~m~a.~i' que o dito telegramm:J. foi as
Reconheço verdadéh•a a: ldtr:::; 8 a:-s:sigrL:~.- cripta nesta estaçãó, em minha presença pelo 

toro. retro. Mangara.tiba, 31 de Janeiro de '1885. proprio emettente que é de mim conhecido. 
EC· m ~é 

7 
da verdade. - 11! anoel jose de .1lraujo Do que dou fé, 0 ao original me reporto. 

outtn,w. · 

D 7 E Sr Dr Ant · Ca .:~ ·d . Itagunhy. 20 de Feve1·eiro de i8E5.- Jose 
oc. n. .- xm. • • omo n••l o 

1 1 · ~r · B ·z 
da Cunha Leitão-Prezadiss1mo Sr. -Depois 1 .- ntonzo 1

'' aw m=t • 
de felicitar a V. Ex. pela sua eleição a depu.:.. I Reconheço verdadeira a l_ettra e fir.,ma supra. 
ta.do por e::te districto, cabe-me o dever de 1 ;- ltaguahy9 20 de Fevere1ro de :18t;5. -Em 
significar a V. Ex. que meu voto a ~ua estimada I testemunho da v. erdade, A.ntonio Pereira Ba;·-
pessoa foi dado muito espontaneamente por 1·elo de A.:ndrade. . · 

v. rr.-84 
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Illm. c É:tm. Sr. conselheiro director geral I ·.Faltam, sem cau<:a participada, os Srs.: Lean-
dos Telegraphos. Jro Maciel, Araujo Góes Junior, Araujo -Pinho, 

O Dr. Antonio C<~ndido da Cunha Leitão pre- A1fon5o Penna. Adrill.no Pimentel, Almeida 
cisa, a bem de seu di'l'eito, que V. Ex. se digne Oliyeir<l, Antonio do Siqueira, Alvaro Cami
mandar Ct'rtificar si, no dia i de Dezemb1·o do nha., Bezrrra Cavalcanti. Antonio Prado,Accioli 
anno )r xim · d havi na arochia delta- Franco ez · 1 1 - ,. 

· curussá. est~1çfío telegraphica. e si.o appar-elho ·Peixoto, Cruz, Chagas, Diana, Ddfino-Cintra, 
hi exi::>tente estav-a em ests.belecJmcnto do pu- Duarte de Azevedo, Eufrasio Corr'eia, F. Be
blico ou em casa p~1rticular a~·- resi \encia. do li1;ario, Fra.nkliu. Doria, Ferreira dH :Mout·a, 
capi ao •r ncis ar·ça e o n· , · TOm s e as ro, aspar ralllmon , enn
a.hí hltvia esta.ciona.rio ou empregado que sub- ques, Ildefonso de Araujo. lt<tqui, Joat1uim 
stitui.::se oref·~ridt' Ma.rçal, qu:mdo este esti- Pedro, José :1\la.rianno, João Dantas Filho. Lou
ves;;e ausente, e, nesta hypothese, quem era o renço de Albuquez·que; Lacerda \Verneck, 
encarrega.do de t·eceber e exp!~d~l" ns avisos e Leitão da Cunh::1., l\lartim Francisco, 1\lontan
teleg-r:lmmas por es.;;n apparelbo. don, Mig-uel de Custro. Ribeiro dr. )Ienezes, 

N<~ste-; termo:", requ.~r e p·~dP. a V. Ex. def.e- Rodrig-ues Alve:", Rodrigo Silva. Rib8iro da. 
rimento.-Rio de Janeiro, ~4-d·~ l\l:1rço de 18~5. Luz, Bchutel, Silv:J. Maia e Satyro Dias. 
-Dr. Antonio Caílfiido da Cu,?ha Lcitüo. Ao meio-dia o Sr. presid•;nte declara não 

panema. 
m cnmpru:uen o o < espn. o n3. pe 1çao 

retro! ccz·tifico que na frcguezia de ltacuru,.si 
nã? exi~te n~m nunca existiu estaç~o telegra-

. - . 
na c:> . .;:a de re.s5dencia particular do inspector 
de linha.~ Ft'andsco Marçal Coelho Ju~1ior. para 
o S"l'Yiço da cons.,rvação das linhas tclP-fp·a.
phicas, p·~rmittindo-se que fi>s,0m t:ransmittidos 
e reeebidos telegramm::.s pa,·ticulat·es, tão só
mente q11ando se achas--e presente o ref~rido 
inspedor de 1inhas. visto não ter o mesmo quem 
o subst: tuissr! legalmente. 

Rio de Jr1.neiro em 24 de 1\farço d.~ 1885.-
'/ :; 

Cõrte a S. Paulo. 

• \CTA DO DIA 25 DE ABlUL DE 1885 

haver sessão. 

O Sa. 1 o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministr.rio do Imi)erio, de 2~1 de 
.Abril, transmittindo o de 17 do mesmo mez em 

~ ~ . .. . 
raes comm1'nica ter ordenado que sG proceda 
a rig()rcso inquerito sobre a occult:;~.ção dos 
livros. que serviram para a eleição da pa.rochia 
de ArrPpiados, no 8° d1stricto da mesm:t pro- . 
vincia.- A qur:m fez a 1'equisição (3a. com
missão de inquerito). 

O SR. PnEsiDEKTE dà para o dia 27 a se
guinte ordem do dia : 

Votação dos sen-uintes nareceres: 

N. ii0-1885. relativo ao i o districto da J'l'O
vincia do Rio Grllntle do Norte, reconhecendo 
de ut:.do o Dr. Moi·eir~~ Brandão. 

N . 11- 885, recouhec•:nd.) deputado o r • 
Viann·• Vaz, pelo 6 · d:i~tricto da. provincia do 
Mnranh:to. · 

N. 112-18B5. reconh~>cendo deputado o Dr. 
A. i! h d h~ J:' "t h d José Lop,:s Pessoa 11a Costa, 1)elo 3° di~tricto s · · oras :.t man a, .1.Pl a a c ama. a, 

achnm-:-:<' presentes os Srs.: More1ra d•· Barros, da provinci~1. da Parahyba. 
Vallarlarcs. Mascarenhas, Antonio Pinto. D::w- . N. 10\J-1885, que reconhece o Dr. _Frn.de
tas Gó.•s, Silva. Ma fra.. Alvei' d·-~ Araujo. 1\hres :r1co A u~·usto Borges depu ta do pelo 1° d1str1cto 
Guia, Bez~•ru~t. Jo:MI uim Tavares. Gonçalves ! . do ~0ara. "'-
F·~rr<Jir .. , Salgado. Z:uua,Ani!r:,de Figueira, Ba- l':l·_ 113-1S:).o, CjUC mand:t proyedcr a. ~ova 
.-ão da Leopulrliua, Bem:1rdo de Menrlonc:.a. So- ele~ç~ao 'flO 1° .,(ll_striCto da pronne1a do Pat·a. 
l>rinho, Dias C:1rn•~iro, CoHlbo (• Campos, Mllc- ~ • _114-itiS?, ~uan(land? proceder a nova 
Dowell, José Pompr'u, P1·iseo Pa.raizo, Pru- ele;çaa ~u 2o d~stncto da. Corto. • 
dente de :Mora-·s C:1 ndido de Olivei1·a Leo- .N. :11.:>-188., , 1·econ hccenno d0putado pelo 
pold >Cunha, V.:ddetaro. Barros Cobr:1, A'ntonio 2o ~istr~· to do J>ar::i, o Dr. Felippe d'! Lima. 
C:ill'los. Sin-ismun !o .Alcoforado Junior .Ma- N. 1i1-188o, U·eon'hec~-ndo deputado o Dr. 

• -
0 

·· ,. , ' - · ' Vaz do Mello. elo go districto da 1rovincia de 
neiro da Cunha~ Olympio de Campos e Soares. 

Comparecr!m dr·pois da chamada os Srs.: Cas
tello Bt·anco. Juvencio Alves, P~1d11a Fleury, 
Augusto Fleury, Diogo de Vasconcl'llos, Costa 
Pereira. Ft'ança Carvalho, Castrioto, Coelho 
de Almeida. Cllinargo, Francisco Sodré, Car
D.I'Jiro d:L Bocha~ Carlos Aflonso, Ba1·ão do 
Guaby e Alfredo Chavea. 

F~1tam, com causa partici.pa.da, os Srs.: Al
vsro Bot~lho, Affonso Celso .Junior, Campos 
Salles. Costa Rodrigu0s, Felicio dos S?ntos, 
.Toão Penido, Sinimbú Jllnior e Bento Ramos. 

Minas Geraes. 

Eleição de c~mmissõe~. 

Continuação da di~cnssão do parecer n. :1il5, 
relativo á eleição dv 4° districto do Pará. 

Di~cusEão do parecer n. 118, relativo á elei
\~ ã_o do '12° districto da pro\•incia do Rio de Ja
neiro. 

· Prime ira discussão do p~ojecto n. 48 A-i884, 
sobre a. emancipação dos escravos. . 
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SESSÃO E::\I 27 DE .ABRIL DE 1885 

Presicle;1cia rJ:o S1·. J:[ oreim de Ba!._·ros 

SU!IniAHlO-Lt:ilura c approvação d~s actas de 2~ o 25,..:. 
Ext•J:;Oir::oon:.-D~jlti t:q;iio.-' Rcq u c r~ mt:uto .- Charna•!a • . :- . 
=contiuuação da tli.scus~ão do _paroc~r n. 11G.-:l_}isct~r
so, !los Srs .• \lac-Dowoll, .1: t'ankhn Dorta., Cruz o ::ítojttel ra 
.Mondes. 

s oras a. man 1a, et a a c am1 a, 
acham-se presentes os Srs. : !vlol"eira de Bar
ros Alfonso Celso Junior, Costa Rod:·igues, 
VaÜad,~res, Juvencio Alves, ..t\.lcofot·ado .Junior, 
Mnc-Dowr~lL Carlos Peixoto. :M~tl."es Guia, Be_.,.. 
zamat. ~Iig-nel Castt·o, Bernl~rdo de Mcndonç:\ 
Sobrinho, Montandon, Alvaro Caminha. Mas
carenh:ts, Leit.ã.o da Cunha,. Gomes de Castro, 
João Penido, SiLva l\bia, Diogo ele V:tsconc:>l
lo~ Casteilo Bran~o, Le:~nàro .!1Iacie1, Barão dll. ' . . . , 

f (, r e ' 
Francisco Sodt·é, Felicio dos Santos, Silva. l\ía
fr<1., ~laciel, Joaquit•l Pedro. H0miques, Dantas 

f. • 

1 Do Ministerio da Fazenda, de 18 deste mez, I em resposta ao de n. 3!,de 6 dn Maio ultimo, in
. formando que, tendo a experiencia demonstrado 
que as elevadas taxas de armazen.agem não têm 
aproveitado à renda d_:sse infposto, parece a ttep.-

- . 
Associ:tç:Io Commercial do Rio de Janeiro.- A 
C!]_uem fez a requisição ( commissão de orça
mento • 
Id~m, dEL mesma procedencia e data. em res

posta ao de n. 146, do 14 de .T unho do anno 'pas...; 
sado, informando qn0 não póde ser attendida a 
preten~~o d,t Companhia Bt·azillndusti·ial, rela
tiva ã isençiió d8 direitDs para o material e ma.
chini--mos destinados ao seu serviço. -A quem' 
fez a req•.1i-ição ( commissão de faze~da). 

Idem, idem, em resposta ao officw n. 129 de 
17 de J ulh·J ultimo, rewettcndo cópia de infor
mações prestadas pela Thesouraria rle Fazenda 

. a.:; provmcta a a 1a so t•e o P" I o que ez 
a m.e.-a administrativa d<t venera.vel irmandade 
do Senhor Bom Jesu.; dos Passos e V ~l."a._ Cruz.-

nio Pnttlo, G:1.sl'ar Drnmmond~ Valdetaro. Bezer- . zenda). 
ra Cavalcanti, Barros C:Jbra, Barão do Guahy, Idem. id·:m, remettendo. info1·ma.do. o reque
Prudente de ).loJ'aes. Bulhõ~;,::. Chag-as, Leopol- rimento. em ue o fiel da Thesouraria (le Fa-

O oilll 1:1., :\.0 r1g0 ::il va e :l.rao C .:: nac lU. zenJa dn. provincia do ::\branhão. JoãO .Jose da 
Comp~trr~cem, dJpois da chamad~t, o~ Sr~. : l Costa r•ede um anno de licença com ordenado 

:Marr.i.~n _Francü=c:1, Sini_mbú J;:n:o_r,. Ganelido J.lara 'tratar de sua saude.-A' commissão de 
de Oitven·a, Adrumo P1mente!, S:~psmundo. \pensões e ot·denados. 
Atigus~o F leu ry, Pa.~u:: l<"lcury, Cnm~tl"go. CrLtZ,I Represent:·l ção assignaia pelos , Srs. Jo.ão 
Fr~tnkhn Don::· Rtbrm~ de l\'~r>n.ezes, Zama, "Werneck. Guilherme Augusto de ::iouz::t. Leite 
Alveo:. de~ Ar:l::JO, Ca;.;~noto,. R~~euo da L~1z, (engenb.eÍro civil) e outros lavradorc~ <)a_ fre
Antomo Carbs, Almeida Oltvena c Lourenço guezia ele s. José do Rio Preto, mun;c1p10 de 
de :\.lbuqnerque. S:tpucaia, provincia ~o Rio de .Tane1ro, con-

Com nre om de ois de aberbL a sessão · m um ro 0cto sobre o elemento 
Srs. : Acl~ioli Fraueo, Schn tel, lldefouso de serviL-A.· com missão competente. 
Ar::wjo,. Dias c~Lrne~ro, . Coelho de Almeida, o SR. PRESIDll:NTE declar:'L que vai-se officiar 
Ü!"Lrn••iL·o da Cunha, 1\.adt·tguos .t\..1-rcs, Gonça.l- no v ·no ediodo desi&na ão do dia. hora e 
ve~ ·(~ r·rc : rs,_ ympt_ n:mp ;-;, St~er - lon-ar em quê Sua. .Mag~stn.de o Imperado~ 
n~ck, Anto1;10 de Stqneu·a, Ar:~';Jo Goes Ju- se0 dignat·ã receber a deputação da Camara, 
m_or. Ita~lm, Aifonso .Penn:l, Diana, Sa.tyro que vai sabet· do mesmo Augusto Senhor o 
DIUs, .lnao Dr.nta.s F1lho, Salgado, Alfredo dia. hora B lo<>-ar do encerramento da. Assem
Chwo..::, Ulysses Vb.nna,. Coelho ~ Cax_npos, C·-~~ blé~ Geral cm

0 
sessão extraordinn.ria. o di~• e 

noir·o da. H.ncha, Frttnc isco Be hsarw, Arall,JO hora da missa do Espirito Santo na Capella 
Pinh.,), B_ez0rra .. te 1\lencz~s, Carlos. Affim~o, lmpel'ial, e 0 Jia, hora ') logar da abe:tut·a da 
Delfino Cmtra, l?osta. Pet:elra., . .Jo;vtmm Tava- primei1·a sessão ordinaria da 19:~. lt!gislatura, 
re~, Sonrc~. ~nsco P:tra;zo,. Jos•) .Mananno. e nomeia para a mesma àcputação os senhores: 
Fmnça C:'Lrvalno e Antomo P1nto. 

1 
'd 

01
- · 

A met a 1vetrs. 
Faltam, com cau~a pai·ticipatla, <:S Sr::: .: ;\l- Satyro Dias. 

varo Botelho, Campos Salie~,Euft·aslü Cor r e1a c Cruz. 
Ferr·cira. de Moura. Di:Ls Cn.rneiro . 

São lidas e appt·ov.,cJas as actas de 24 e 25 do F. D?r!a. 
corrr)nte. A. Pmto. 

O Sn.~ 1'' SECRETARIO da conta elo seguinte Dantas Góes. 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio da Agricultura, do 23 do cor

rent0, 1·ernettendo cópia authentica do t~rmo de 
novação d~ contraeto, celebra:io em 6 deste mez 
com T he Bahi(t Central .Su,gar Fact01·ies Co'm,
pany lintited na conformidade das clausulas 
que ~;companb.~ram o decreto n. 9410 de 28 de 
Mat·ço ultimo~ visto conter disp~siçã? depen: 
dente da approvação do ~ode~ bgisl~t1vo. -:-A 
commissão de commerc1o, mdustna e artes. 

A . de Siqueira. 

o:ympio Campos. 
lldefonso.' 
Barão Je .Ann.dia. 
França Carvalho . 
Diogo de Vas~oncellos. 
Ribeiro d<l. Luz. 
~hscarenb.as. 
Accioli Franco. 
DelfiO:o Cintra. 
Hcnriques. 
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ltaqui. 
Joaquim Pedro. 
Leopoldo BuUtões. 
Alvaro Caminha. 
E· nresente á mesa o se<>-uinte 

REQUERDIENTO 

n s Uf) com declara ão d ro- n· 
cia, ~e peça ao governo informação sobre os 
seguintes pontos : 

1." Si os concessionarios da estrada d'3 ferro 
d:l. Victoria .á Natividade, apresentaram, e em 
que data, os estudos de que trata a clausula ()a 
a qne se refe1•e o decreto n. 8.575 de 10 de 
Junho de 1882, qud a extensão da linha se
gundo esses estudos, c o g-gantwn, especifi
caJamen te! em qnc foram orçadas as despezas 

~ . -
prel!a. 

2. '' Si ta.es estudos foram já examinados por 
ordem do com Jetei!te ministerio, e em c ue seu-
tldo se mam ·~staram o:> pro ss10naes encarre
gados de~se exame. 

3 .- • Si os concessional"ios rcce l.Jeram inst rue - . .. .. 
•. !:l "' ;:, 

reYis:1o do estudo de um trac;:.:a:lo p~la margem 
esquerda do rio Santa Maria , e no c~~ so 
nega.th-o, quaes os ter-mos d3.s ditas instruc
ções. 

4. 0 Si os conce::sionario-; v.presentara.m propos
ta para resdsito llo resp•' ctivo contracto e renun
cia da conce.::sfio uos termos do ;trt. 16 n. 2 da lei 
do orçamento vigente, em que data o fiz r! ram, 
e si d<! 1JWL1-' p1·oprio ?t~ a convit_: do governo; 

14 Adriano Pimentel. 
15 Sig-ismundo. 
16 Camargo. 
i 7 . Ribeiro de Menezes. 
i8 Za.ma. 

20 Almeida Oliveira. 
21 Schutel. 
")') 

23 A. de Siqueira. 
24 lt:Jqui. 
25 Diana. 
21) Satyro Dias. 
27 João Dantas Filho. 
28 Salgado., -. 
29 Ulysses Vianna. 

ORDEI\1 DO DIA 

. 
a:ljada a votaç:.ão dos parecere~, desig-nados na 
ordem do di:.l, t~ bem assim llas demõ3.is mate
rias 

Continúa a di scnssão cio pa1·ecer n. iiG-
1.885, relativo i el~ição do 4° 'dis.tricto do Pará. 

r. ~ ac O"""'"eli. em-se a s t o, 
propo~haltaente. de Lom;tr parte no debato das 
eleições, que tê;n sido sul.nllelti,las ú di::;(;ussão 
petante a C<~ tn<'tro., e este seu pi.'ocetlimenlo vai 
de a(;corJo com o da nol)re opposiçã:o conserva
dora de quü tem a hunra dt: fazet parte como 
um !los ::;cus mrtis t:bscuros membros, porque 
tem alb o maior e- mpenho em corre~ponJer 
ás vbtas do goverlio, para que Cl)m D brevi
d:.tll e possi,·cl, tt _c:1mar~t se ache con~tituià~ 

' . 
torização cxp1~essa na m3nciona,la lei do o1·ça- Modera.tlor fôra feita ú nação d~pois da disso-
mento-art. 16 n. 2. luçã:o decrc tad;~ contra :llegislaturu. fil~tla . 

Sah das sessões, 27 de Abr~l de 1885. - Entt·etanto~ b rsit:·t, dinntn dn attitudc da 
c .,..: t a l'cl·cim .JunÍOi' .-Lcopoldo Ct!nha.- ma·:oria ministel'ialista~ si o g"O\"Ol'Jl(l tem com 
Carlos P eixoto ele Jftllo.-Diogo ele Vascot~- eff0ito serio omnnnho em vel" reali5a.lo este 
ccllu . ..:.-Fe!icio elo.-: S an tos .-Jor7o Peaido.- desidemt;: ;11, pot·que hoj(;), por exemplo, 
Som·~~,.;. -.:lff'o ,;so P c;'taa. quanrlo na ordem do dia cst:1vn n votação de 

E' liJo. apoi~c!o c posto em discussão. 
:\inguern p::dindo a p:.tbvra ó encerrada. .a 

disc ussão. · 
O Sr.. BEzERRA C.WAtCANTI diz que não ha 

numet·o p:tra. se votar. 

O S r:. Pru:smE:::·n·:e manda fazer a ch;1mada 
e I."econhece- se terem-se ause11tado os Srs. : 

diversos p:wee"t·es, vin a !tObre maioria de
sertar completamento de suas file ira~. 

O or:1d01' n~o comp!·ehenth o que ~o est:.i 
p<.J~<:ando dian L e de s·~us olhos. 

Pensa-~e d}• lJ:mc:tda con!'lervadora qno htt 
inexactid:io n:1 •'mpr~.5são-a moiorin. é que 
apoia o govf:lrno ; - mas o que é a nom:.lo é f!Ue 
um gov-erno se apoie n :L min•Jt'Í<1·· Si com eiiei
to, não é a maior·ia que apoia. o governo. si não 

nvenc10 • V..;.P.~s,_. -----------1-le[- isJim~cic~r~o~o;;,~e;!';E~·q;o~q~t;le~e~e~~e~m~·~e;_~Y~e~r~c~o~ns~-J..... 2 :l\1i Q" uel Castro. . Enuiüa a ctLiuar a, c.ctãõ ,: t:la:srosn <1 f<,;() a? a 
3 Moi1tandon. qne s~ está :tssh;tindo e o orador sf.'n te·se aca-
4 Costa Rodrig-ues. nb.::tdo em qnnlifical-a com o epitheto que lhe 
5 Castello Branco. cabe. 
6 Francisco Sodré. Como jà teve occasião de dizer, o orador 
7 Silva ~fafra. tem-se abstido proposit:almcnte de tomar parte 
8 .Joaquim Pedro. nas discussões de verificac;,ão de poderes, ainda 
9 .Valdetaro. mesmo naq,iellas em-que tem como que a. obri-

10 Be:r.0rra Cavalcanti. g-ação de explicar votos dado_.:: no seio da ·ta. 
11 Bulhões. commissão de inquerito. principalmente ,em 
12 Leopoldo Cunha.. relação ao 2° distdcto do Ceará em que foi no-
13 Ca.ndido de Oliveira. minalm.ente chamado à tribuna . · 
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Solida.rio, porém, com o pensam·ento da op-~ certa em direito, pará levar perante o juiz 
posição conservadora, procurava cJe sua parte competente as testemunhas que poderiam depôr 
corresponder ás vistas do governo, para que ne-l à respeito dos factos arguidos contra a. verdade 
nhuma culpa lhe restasse de não enterreirar-se da eleição de S. Sebastião da Boa Vista. E não 
desde logo . essa questão, que deve decidir da chegou ao resultado pretendido, porc1uG o juiz 
vida ou morte do abinete essa o-rave uestão munici al su lente em e~ercicio de ois de 
que agita a nação inteira. e sob1·e a qual o p~iz haver consentido na justificação e designado 
pel"ma.nece em estado de duvida até hoje, depois dia, depois de fazer-!:'e a citação e estarem pre
de decorrido o longo praso de dous mezes de sentes partes e testemunhas, declarou que não 

- '" • • • ., '" a - • 

' denominou na outra casa do parlamento. 

(O s~·. Frr.ti?hli;e 1Jo1·ia occupa q, cadei1·a der. 
pl·esidencia.) . 

O or·adot· continuando diz que -vai agora en
trar na apreciação d<\!': eleições do 4' districto 
da provincia do P:1.r:i. ja que os honrados 
membros da. 1a commissão de' inquerito, que 
nssigna.ram· o p:1r·~ce1· como votos venc~ lores, 
· · · ·u · c· 1- m 
pria, para qui? pudesse ~er guardada a alter
nativa na di..,cu;;;::;;ão, como dispõe o regim-:nto. 

A questão prin!ipal, em que S'3 basea 3. con-
c usao com qnP. o ora or e ;;ec 10nra o co ega 
de commi.s-;üo fund:nncntaram o voto em sepa
rado. é a da validndn ou nullirla le dn. eleição da 

Vencida, como foi pela maioria da commissão. 
a nu llidade da duplicata d" Sourc, a minoria 
discor tcill d~. opinião daquclles sens coll(~g~s 
por ent••nder que não é possivel valida1"-se a 
eleição daq•!ella parochia, .sendo o pri~ • cipal 
motivo a recusa. for•nal d.o ·fi;;ca.l llOmr•ado pelo 
cnn<iidato cotH'go Manoe-l J·sé rle Siqueira 
Mcnd;•s, c~ja nomcaç:'io foi apre::;entada perante 
a mesa no acto de sua organi:.::ação. - . -

4 

da commi.::são opin~vam 'P''hL nullidade da e!.-i
ção dn. S · ntarém, no ()o districto do P:'l.ró.. peb 
im 1les r;Lr.ão üe se haver recusado a um fis::~al 

o ex.:un~ ~ingul:l.r q1.F~-o rnesmo pt0tcndia f:11.et· 
c1~ cada titulo de eleitor ap:·csl)ntndo á mesu, 
constando tod~\Yia <b ~cta que [t mesrun mesa. 
niio toll1era no dito fi:-:cal o dit·c1to que lhe as
sisti.: dr: iwli,•itlun.lis tr ... ,:uas reclama~ües. para 
se verificar ~· prol!ed . ~ nci;t ou. nrio dellas em 
rcl-lção a est·.~ ou àquelle eleitor, mas não podia 
adiniLLi.r qur: r~sse fi:~eal :-e arroga-.:J>e attril.>ui
c;õcs yu·~ s:io ~:tclnsiv:1.mento pot·tenc'·ntes it 
mesm:\ 1ncsa, e, entretanto, ag-or:~ a commi.ssão 
opinou pela vali rbde da eleiç:io de S . Sebastião 
da Boa. Vi"tn, dando-•o a hypll~hese d;r r•Jcusa. 
foi•m:.tl, tro:·minan~e do llsea.l do candíd;üo que 
não ei-: f.nva presente na parochh, que não podia 
substituir~ nomeação, :•.llcgando-so como pre
texto que a mesa deix:u·ia livre ao:-:; eleítor·es o 

.~i .. - d 
fi•u•al como si uma delegação personalissima., 
como é a nomeação do fiscal, põtlcs:;.e S<) l' ve
dada,contl"a a dis!Josição da lei,ao candidato, por 
acto at·bítrario da mesa. 

Ana.lys·mdo aind~L o parecer da ~w.ioria da 
commissão. o orador confessa que o argumento 
mai;; forte que ella apresrmtou foi que uma 
simples allegação de fraude não era sufficiente 
para :". nullidade de uma eleição. A esta-objec
ção o ot·ador responde que o candidato pl"OCU:
rou todos os meiof.l legaes para produzir a prova, 
a que se refere a commissão, para fazel-a 

e que só podia faze! a em Fevel'eiro, julgando 
elle que niio chegaria elb a tempo perante_a 
camara para servir de prova na verificação de 
poderes. . 

Depois de produzir varias considerações sobre 
o pl."oceditn!_lnto desta autor.-idaàe e de analysar 
as consequencias deste acto, que consider;\ ar
bitraz·io e digno de pullição, o orador continua 
dizendo que a maior~a. da co~nnlÍssão ol~jecta 

-~ . 
ratificando droste modo o processo ebitoral, in
clusive a. sua parte inicial, que é a org-anizaçito 
da mesa. · . 
· Com a sinceridade ~:om quo costuma fal1ar á 
eamar:\. não dissimula o •:lrador a. difficuldade da 
o~jr:cçãÓ, u;1ica quo póde s:r s.prPsentacla ;_ 1113.~ 

v ~ t ~ ~ 

tomadc como um:':. especie de confissão destes 
eleitores. 

O silencio toma-se -por app::-ovação, mas 
aouelle :1cto não p6de ser 2.ssim considerado, 
pÔrque foi seguido de um protesto per:mte o 
poder judiciario. 

Os el·~itores decl:J.ra.ram que it~signara.m 
a.quella a.cta, porqnr~ snppunham que, a>;sim 
fazend?; irnp >diriam •[ue se lavrasse outr:1 peior. 

•. ' 4 

aponas g~t'anti1· a pequena vota.,·ão que con
stava dessa acta, em favor do candid.'l.to conser
vaJor mas isso não os in bibia de rotesta.rc::m 
per;mte ~• antoriclade judici::tria. 

Nr.-m ss diga. que a hypothese que occor!"cra 
f\0 fiscal recusado é uma hypothes0 gratuita, é 
um impossivelmoral. um;~ cousa que não eslã 
na. possil>ili•l:tde cotnmum. A rerificação de 
podct·es nesta h;gishtt.i.ra está provando desg-ru
çadatu~nte o contr:1rio: ferYilham as f1·a.udes 
e css,~s de Vttriadi~simos matizes.Nada mais na
tural do que occorrer àr1ueltos eleitores e 
fisc:1l conserm(lorcs a possil>ilidaàe dB fraude 
mclhot· acabada do q uc aquella que já e:ústia 
na. acta. 

Demorando-,.;e etU explicar o pnnsn.mento dos 
eleitot·o:'; q:tl! assigna.ram a n.ct.1.. o oralor de
clara que a minoria. dn. com missão procurou o 
m:~is possivol restring-ir a questão para não 

· · di 'U' a. larcza e a facilidade de seu 
exame. 

Assim é que ella occ11pou-se unieamen~e com 
o voto de um eteitor do Curralinho, p:=~ra p1·ova~· 
a nulliJatle desse voto. que na verdade não 
podia ser apurado, desde que o eleitor que o 
depositou na urna aprco;entou um p~pel em 
bra.neo, isto é, um impresso como tuulo de 
·eleitor e que apen::ls continha um no~~ e, sem 
os outros dizeres reclamados para o efleLto ne
ce5'sa.rio. 

Em relação a um voto que foi apur~do ao 
candidato liberal, recebido _na paro chia de 
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Ponta de Pedras, voto que nt\ discu:=:são passou 
sem maior exame, e com o assentimento de 
todos, foi ;.;.ceito; quando o orador Leve de ve
ri:ficar o~ papeis par<-:. a :red:1cção do voto em se
parado, reconhec,~u que não polia rigorosa-

~ . 
O eleit.o:· ia depositar a ceJula., e um dos me
sarivs. reconhecendo :rue o volume formado 

elo involucro el'a d:Jmasit.do grande para 
conter uma só otc u a, rec amou,na pr;'sumpçao 
de que havia alli m:tis de uma .. Não obstante, 
o eleilor d•.)po;.itou a cedula na urna c não 
havia meio ele tir·al-!l. dalli. -

Na apuraçüo, a mesa e::;crupulisou em abrir a 
cedu!a. e rellletteu-a. ao poder vcrificador:, que 
a :1briu em commiss:'io,· ve-rifica.ndo-~e existir 
unicanwnte uma ceaul:1 com um vot') em favor 
ào Sr. D1·. Demetrio, c<-:.ndid~to liberal, e m:ti;;; 
d u V•'rsinhos ou e Ji!!t'alllmas. bem Otl mal 
feito,;, um delles contra o chef0 conser\r:-ldor 
d:'l. lo:.~alidade e o outro com o fim dt! offender 
o honrado •)x-juiz d~? direito de Santarem. 

Não quer incorrer na ccus~tra de estai' d.Hli
cultanclo o plano do go\' P-1'110, e, pelo contrn.rio, 
deixa1·á. que o gabinete só poss:'l. queixar-se dos 
que o apouJ.ro, aguar' an o que 
membros da maioria. da commis~ão 
tentar •J seu parecer. 

Pelas conclusõ·~s do voto em separado, vê-se 
que, ernbor•~ por motivos diversos, dà.-se a 
roesm:1 bypothese que Oi!corrcu perante a junta 
apuradot·a. _ de Bt·eves, isto é. a hypothe:se de 
nenhum dos eandidatos reunir m<liorh a.bso
luta de votos. 

Sendo a;;sim, é cl:iro ue o exame definitivo, 
feito pela commi::;são de inquerlto, veiu corro
borar o resultado elo exame que a junta apu
radora havia feito, usando da Jelegar;ão restricta . -.. , .. , 
isto 6, connnnar a validad:3 do segundo escru
tínio. 

Si :• esse escrutinio não concol'l'eu o can
didato lib r::ral, c evidente q o o o outro candidn.to 
cst:.'t pet·fe: tamente eleito, pois seu competidor 
ape nas teve um voto . 

Tres ~:10 :1s emend 1s aprese~t:l.tlas. Combate 
a que manda responsabilisar a mesa pet·ante a 
qual f<'z-se a eleição em Soure na casa da 
ca mat'a. 

O p:u·tido conservador di!õ:punha dos juizes 
de paz e podia fazet· a el··ição ; dahi a necess:
dade para os liberáes, de arnra.rem um :3u 
supplente de juiz de pa:r. em f·J e fazet-o jura
m ontar perante a mes:t que elle proprio orga
nizou. ~i ha def,,ito f"Stá na l<~i, esperem que . . . 

JUIZO competente, e•tão tão suspeitos, tão in
diciado;;, como o ~:~uppusto jui:~; Je pa;~;. 

Não quer manual" a sub-emenda, limita-se a 
justificar s~u voto em separado. Entende que 
niio póde deixar de ser appt·ovaa.a a sua con-

(0 :S1·. 1l(fonso Celso Junio1· occupa a ca
deintda 1n·:::>idcncia.)-

O Sr. Fl.·anldin Do ria começa 
dizendo que a maioria da -1 :~. comruissão de in
quer-i to, que se ach:t assignada no parecer ha 
pO;JCO discutido pelo seu digno eollega depu
tado pelo Pa.t·à e membt·o daq uella com missão, 
não engeitou, na. ph1·:1."e ào seu referido col
lega, o parecer s. que a.llude. 

A maioria da commissão, á vi~ta dcs termos 
em que lavrou o parecer qu~:> prevaleceu perante 

1~ : rr ~ ' -.. · •· • á c ta camara 
r<1zÕ1< e fundamentos d•• sua opi nião, qu:tndo 
o p:1recer é bastante claro, ex~.licito. completo. 

omtudo or deferencia ao seu illustre col-
lega que acaba de sentat· se, dirá du:iS pa
lavras, pt·ocurando assim ;.er o mais bt·ev~ pos
sivel, não sú porque são escusad::os, rel?ete, 
argas x:p anaçoes a , 

porque o t<!mpo urge e o Jever o convida a com
parecr:r perante a 1:~. commissito de inque!·ito, 
para rela.tar uma eleição cuja apreciação j a se 
acha adiada. · 

-
des.:;a eleição. 

0;; fundamentos da opinião e do voto do nobl"e 
deptltado, e bem assim do nobre represent;onte 
pela pt·ovincia J.e Pernambuco, que o acom
panhou na divergen cia, consistem em razõt~s 
que absolutãment:~ não fot·aro pt·ovadas. Tudo 
se reduz á ullegação do que o fisc:•l do candidato 
cont0st1oJo, na pa rochia de S. S•!b a.stião d:~ Bôa 
Vista , foi t·ocusado pela respectiva LUes:~ el(;ito
ral; póde-se assim dizer que deste far;to derivou 
exclusivamente o nobt·e pt·eopina.nte um motivo 
de nullidade da eleição da. q11a l se está oc
cup:J.ndo. 

Mas, como consta do parocr.r da maioria da 
comrnissão, si o fi...;;cal u.presrmta.Jo pot• parte 
do nobre canuidato contesLado · não revestiu 

- _,.._ ' ·- .o .. ... - ' , , . , 
quem uão tivet· ao menos um dos quatro juizes pelo Pará não nega que o cidadão-.a. ._q.tt~---
de paz não tem elciç:'io. allude o orador tomou parte no processo elet-

Appla ude a emenda mandando responeabi- tora! na qualidade de eleito~; e. s i assim c,, en: 
lisa r ao ~upplente de juiz de paz, que presidiu faec do art. 133 do r egulamento annexo a le1 
a eleição havida na easa da escola da villa. de eleitoral, que confere a ttribuiçõe,;. tanto aos 
Soure : -mas à tal l?'menda ac,.escentará- a membros da mesa t como ao::; uscae.;; e aos 
respons '• bilidade do;; m"sarios- que com elle proprios eloitores que assistelll á eleictão para 
foram ~olidarios, que procederam tão illegal- intervirem em qnestões concernentes 30 pro:
mente como elle, poi,. ~ão mor:tdorP,s no ceAso eleitoral, não-padece duvida. que n:n:o ~1 

logar, e a presumpção d que deviam saber I frustr;1do o e~pirito d:: lei quanto á fi.scahsaçao 
que fi,ltav:~.m-lhe qua.lUad"s legitimas para. pr<~- do mesmo processo, tendo, port ~nto, impor
sidir a m<;sa, e até a prova. em contrario, em tmda s~cundaria. a circumstancia de não ter ·'~ 
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sido adm i ttiào. no caracter de fiscal, o cidadão 
indic~~o pelo candidato contesbdo. 

O SR. MAc-DowELL:- O voto em. separado 
responde a este argumento. 

O SR. FRA.~-~KLIN DaRIA, continuando, diz 
aue sn .recor ;t, a vez para ançar so re a 
ma.1ol·i:~ da commissão a pecha de incohe
rencia, o c:~so da eleição de Santarém .. Mas - . . 

· occot-reu naquella parochi11, com relação 'ao 
fiscal e~coihido vor um do-< canciidatos, C} o 
que se deu qu:1nto i fiseali.sação da eleição da 
Boa· Vista. A !li, o fisl~al foi admi ttido, mas a 
mesa. accintosamente vedou que ell~' examinasse: 
titulcis eleitol'::~.es d~ cuja validade duviiava, 
seg11ndo allegon perante a me:;;a. Portanto, 
impediu-se a fi~c,~lisaç1o etU ponto t:apital. 
Aqui, embora o ftscal não ti.vess~ sido adulit-
. · \' . ali :.i. I 11. · ...: 

veis à maioria d)). eommissi'ío, houve fiscalisação, 
porqt:e o cidadão n ::Hueado pa:-a fiscal as~istiu 
ao processo eleitoral na q1ta!idade de eV~ito1·, 
po en o ass1m ex•~l'C'~r ns a r1 tnçoe>; e sca. 

_A •• .' vi;,ta disto, parece ao · oradot·, c:1e por 
terra o principal fundamento u.llegauo para a . . - .. . . . 
porém, aind:t observar que nem ao menos as 
suppo-,tas frau.les at·guidas contra esta eleição 
est&o ligeir<.lmente pt·ovadas. Em resumo, 
pretende-se que não for<~m cont0mphdos na 
act:~ elc~itoral Jons votos que allega ter tido 
o candid;Llo contestado e bem assim que a mes·t 
deixou ct0 recebrr um protesto af'rese11tado pelo 
fiscal e ainda. por alguns eleitores adheso~ ao 
~esmo ca.~•lidato. Com effeito, s~o estes os dous 

' refor·ço da ar·gument:lção relativa a :nullid~~de 
da Bóa-Vi;;ta. :Mas ve-se do parecer· da mnior-ia 
da. commis<:ão- e an·ora r,;- ·~t lant n..~cal 
recusado, como tambem outros eleitores da. par
cialidad•1 do candid:1 to contestado, assigna.ram 
a acta da eleiç·J:o. Pergunta o or:1dor si, uma 
vez q11e n:1o se p1·ovaram por qualquer meio 
juridrco as duas frauJes :1pontndas, não está a 
camara dos Srs. deputados adstricta forço<~a· 
mente a. acoitar, como VO!'dadeir·o, o conteúdo 
de uma acta a.uthentit~ada pelos proprios qne se 
diz ao d0pois tivf'ram de allegar c<H'ta.s fraudos, 
peraute uma autoridade judici·tr'ia. Isso par~ce 
incontestavcl. o seu nobt·e collo!a., deputado 
pelo Pa.rá. a este proposito repeti11 com insis
tenci:.~. q1:e tanto a mesa. tinha commettido 
fraudcs.quanto {L snppressão do!'; dous votos d:sdos 
a. um dos· cnndirbto . .;; e ainda à <epulsa do pro
t~s~o. que se procnrou produzir, 9'~e na p~ti.ç:1o ,., . . . , 

de liJ't~ves, havia, note bem a éamara, aquellc 
__ _ ç_it1atlão a llegado taes fraudes. Accrescen tou 

o ·riobr~ -âepufãdo· pP-lo · Pari : c basra o facto 
da a!le!:ação constante de!';se reguel'imento, que 
aliás não produziu r>ffe1 to pelo capricho, talvez, 
da autoridãde judiciari;l.l\las e;;ta allegação, é 
o proprio d·~pntado qur~m diz, vem dcsacompa
nha da de prova. 

Pois _ l'li a alleg:v,·ão està des:1corop:1.nhada de 
prova, como p"õde a caro ara dos Srs. deputudo!Õ; 
dal-a por _provada e, consr~guintcmente, dar 
por provadas as fraudes a que se tem referido 1 

lfas, disse o nobre deputado: O justificante 
não é culpado de quo o juiz, perante quem se 
requr:reu a justificação, a tivesse adbdo. aca
bando por frustml-a, mediante os mráos pmte· 
lat1r1os que empt·egou. 

Bem· si o ·u~tificante não e cul 1ado de ue a. 
sua ,justificação não po lesse pro\·ar aquillo que 
elle tinha em mira, porventura fica assim sup
pridn a falta de prova, que deveria servir de 

• • 1 7 i :·\ 
De certo que não. 

O nobrJ deputado y1elo Pa't'á. occupou-se ain
da do parecer da maioria da commíssii.•), na par
t"l relath'a a dous votos qun, te:1do sid•J t->m~
dos em ~:~epavdo na.s re:;rpectivas parochias, a 
müioria da corncnissão mandou apurar em uma 
de suas conclusões; quer dizer, um voto tr,rnado 
em separado no Curr .. 1l!nho e outro em Ponta 
de Pedras. 

, 
pelo Pará, de accôrdo com os ,lemais membr.1s da 
commissão, votou pela aptlração do votf1 tomado 
em s~ arado na :1rochb. de Ponta de Pedras. 

patado di,,ergiu apenas, por uma decl:tr::t.ção 
posterior que fez, quanto a0 voto tom:~do em 
separado na pn.rochia do Cunaliuho. O on.Jor 
d'3clat·ara. no parecer que, por unanimid~~de, 
tinham sido mandados cont'lr todos os votos 
tomados em separado: o seu nobre coUe::a. re
clamou flUe, quanto ao do Curra.linho, não, -po~:
que elle não tinha neste ponto acompanhado 
os outros membros da commissão. 

agora o nobr~ deputndo, não :-õ manifestaJ."-se 
contra a apuraç:io do voto tomado em sep:u·ado 
nn pat·ochia do Curralinho, mas tambem contra 
a n.purfL<;.ãó do outro voto. que, se:.:-undo seu 
parecer. tinha ..siJo mandado apur<w p~h 
commissão. 

O Sn.. M.-~.c-DowEu.:- Peço a pahvra. 

O Sn.. FlUNKLlN DomA diz qne, ~ej:1. como 
fôr, entende que o parecer da maioria. da 
commi.ssão é perfeitamente sustentav•·l, já. 
mandando 3.purar o voto do CurraliQho, visto 
como e ;; te voto constava da cedula de um elei
tor, cujo titulo r.stava. reve.;;tido de todas as 
forma.lidadfls leg:tes, e qtte ·não dwi:1. ser preju
dicado no exercício de :"eu direito por omissões 

· n e a m ta.mb >m mr~n-
dando apU!·ar o voto tomado em sep:lrado em 
Ponta de., Pedras, até com o assentimento do 
proprio deputado. Na eleição desta paroclúa. 
porque ahi encontrou dentro de um envolucro 
uma unica cedula com o nome do can<tidato 
contestante, e toda a commi..,são entrondcm q1:e o 
facto de vir em uma · dobra exterior d''SSe envo
lucro dous pn pelinhos, com versos jocoserios, 
não podi3. prejudicar o contetido da cedul•. 

Qt1anto á emenda offP-recida pelo ~eu digno 
collega deputado pelo 2° districto dn Am~zonas, 
o orador, na qualidade de membro da 1a. com-
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E o nobt·(~ deputado n0sta occasião dedaron, 
antes da vot:l.ção, qn0 se :1bstinha de vota!'. 

O Srt. 1hc-Do,v.ELL :-Sim, senhor.= 
O SR. FRA~K.LIN DORIA, continuando, diz 

que o nobre deputado decla~ou que se abstinha 
de vütu:r, :tpezar de, na c1 Luildade de procm·ailol.' 
do candidato contestado, ter assistido á apuração 
feita pda junta apuradora, e até. influido para. 
'Lue elh preferisse a acta. da duphcata de Soure 
a. a e içã : , · :s -.c 1 

Não comprehende, pr.n·tanto~ como o nobt·e 
deputa-lo~ que .~e absten~ de emitt(r· ,;'lu voto 

-. :'). . ,.. _ .. 
apreci:lção de uma emen~a-que envolve 3: apre
ciacão dê:>sas duas elc·1çues da menclOiladc.. 
ar~ch.ia, de uma. emenda em que s•! \1l'•lpÕe á. 

C:l.l'?- :ra man ·~ responsa l lSar O preSl ente e arQ"umentação pa;a mostrar que . nao de1·e .ser 
:na~s _n1erobro~ da m9sa. (JUe fizr:r~m a su~po;;:ta I aparado. Examinando o Ol':oldor -as autheoticas, 
ele1çao na casa da c~m:tra. mumclpa~ dG :Soure. · \'criticou n :1 eleição dessa pat·ochia cer·tas 
. O?mo quer que seJa, ao o;ador nao compete I circumstancias. em vir-tude da:;; qua.es declarou 
JLtS~tfi.~ar. semelh. ~n:~ e~_ellc:.a .; . n.~~ ve~ que ~ ao homado l'elator _que se. ~iLuitava~ ?oherente 
rr:a:orla aa. commlssao nao pr opoz a. r espon.sa com a votação do d1a anter1cw. a ped11.• no voto 
bLhdad~: nem d'! uns nem de o~ttros r!lesarws, \ em separt~<lo sómente o descon.to··'de·· um voto 
estú d:spen.::ado, repe t~, de p~osegmr neste na parochia de Cut·ralinho pois que aquell e 
ponto, e enc·~rt·a o que tmh:1 a _dli:'3r, esper~n~o outro em nadu. viri3. alterar o resultado. · 
que prev:\le~n.. o p~wec~t' prof~r1do t~el;. ma-tona . · 

a · cornmlS">:t 1nq_ u n o, · po1s e um 
· lnr~o e luminoso debato, ~ acurado e~tudo 
de ~todos os J.ocmaentos sub mP-ttilos ao seu 

O 81·. ~f:ac-·Do""W"ell vai r r.sponder 
!tos pontas pdncipaes do di.,curso do honrado 
deputado ?eb PL\nhy. relator do p~~recer sohre 
o 4° districto do Parâ. 

el~ição de Soure~ a.ssumpto sobr·e o qnal se 
ai.Bt&ve de votar na commissão ; c:>ntende que 
is~o não pode importar logi•:amente abstenç-ão 
<e sua par e. ern re a.çao a votaçao {a ma er1a 
da responsabilidade, pois o a ::ce;;:sor·io vive sem 
o principal, a tnaterLt da nullídade nu vali
dade não depende da q urstão da r·esponsabili- . 
dado da m·~sa.. Apressa-se em deixar a tribuna, 
p~ra que esta í'eja. occup·1\b pGlo nobt·e deput~do 
pelo 2° districto do Amazonas~ para snstenta.r a 
na emenda. 

O argttmento p1·incipal do honrado relator é 
qu., a fisc::~.lisa.çiio. q11e deYia ser exercida. pelo 
fiscal, está p•wfeita.m0nte supprid<~ pela sua 
in ::;pec~.ão cC\mO elPitot• ; nãc sendo motivo àe 
nullidn.d , a r•)cusa pela mesa do fisCtll nomeado O Sr. Crnz :-Sr. prGsidente. como 
·pelo candidato. autor de uma Lil.:.s emendas que fot·am apresen-

Não s~ rlrrnorará em int•:rpretar a lei e o re- ta.ias na sessão em (.1ue pela primeira vez se 
p-ulamento. ' · factu~ porem. de h:wer a lei C!'eado discutiu 0ste p :: recer, estou n3. obrigação de dar 
úm fiscal é prova de que teve em vista uma i a.ug-usta. camara dos Srs. dl?!ptlt'ldos as razões 
iusp~cção m::tis acth~a do que a do eleitor; este que me deroo\·eram a api"esental-a. 
tem. a fisc~Jis~çã0 quasi material, o fi,;cal inter- Essas r:~zões est:1o na certeza que tenho de 
Yem por d~legação Psp~cial ern todas as ques- que não sóruente o presidente da mesa eleitoral 
oe ;; que possam mt~ressar o p e1 '') ~ e1- a e;;(•.o a pu 1ca da, parol! nta de Soure, como 

toral. toclos os mesa.rios são criruinosos. 
Póde comparar-se o não comparecimento YO- V. Ex. .. s:c~be que m 1 eleição de juizes de paz 

luntario do fiscal, com o não comparecimento são como tae;;; conside.r:1dos os quatro cidadãos 
fot•ç·.\do,imposto a r?~te ~ Si aquelle facto não di mais vobdos. . 
causa <i n li ilidade da eleição, a. recusa basta Na parochia de Soure existem os quatro Cl-

para a :1nnnllar. . dadãos mais votados, f!IUG for<>1.m consid~>,rados 
Além do tudo o fiscal t em assento na mesa, pela mesa eleitoral juizes de paz da.quella. pa

para exnl'cer com mais vigilancia. sua missão ; l rochia, todos elles juramentados o com rcsiden
o e.lnitor não tem o mesmo direito, e a sua in- cia nessa parocbia.. 
sp~eçiio é por isso menos efficaz. 1 Portanto, nos termos dj, lei eleitoral nenhum 

Quanto a Curralinho, pretende o nobre rcla- l outro cidadão, alem destes quatro, tinha com
tor juc;tiíicar n contagem deste voto, dizendo: . petencia para presidir mesas eleitoraes. 
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- Entratanto, sei?-hore::;, constituiu-se . presi- 1 se :i. justificação: Nesse dia, porém', se a.pre• 
dente da mesa ~le1_tor41.l o 7° vetado d11 lista dP- sentaram, não soas testemLtnhas,como as partes 
jujzes de paz, por cons~guinte o 3° supplente, ju•tificantes e contr~stantes, e um dos contes~ 
sem _que pela carnara ~u!l_icipal tivesse ~ido tan~e~, que era o president7 da mesa, requereu 
empossado no logar de JULZ de paz ; por Isso ao JUIZ qu", estando em fenas, não era lega.l 
qucooO não podia fazer por não ex::stit· vaga pro~ed~r-se à justificação, e, por conseq11encia, 

o • ::~ ·· 

01·a, si a lei de.~lara nulla. toda a eleição que 
não é presidida por mest legalmente consti-

• 'l ss riam nt deve 'd a 
como crime grave a intervenção de um cidadão 
incompetente na organização de uma mesa
elcitor:ll, qu~nto mais quan lo todos os cin~o 

- mesarios eram incompetentes. _ 
Sr. presidente, este parecer e voto em sepa

r;:-•. do já. foram sufficientemtmte discutldos, e 
creio que a eleição do candidüto diplomaJ.o 
pelo 4° districto da provinda do Parú não soffre 
a mcnot· contest~\çào. 

Entretanto de,•o f· zer uma observa ão em 
rela~ão à ultima conclusão do parecl:r. 

Vejo que a m~1iori~1. d,~ 1:• cowmissão não 
comput~u p:11·a a maiol'ia absoluta. todo~ os voto;; 

Mas. senhores, si a commissito tinha o di
reito de propór á. camara a annullação dos 
votfJS dados aos candidatos, não o tem para 
descontar esses votos da. maioria absoluta, por
que seria nHcessario n.nnullar os eleitores que 
cuncorre•·am :i. elP.iç:1o nes ::~s ps.rochias. . 

Ora, fit•mn.do nest:1. d0uti"ina, que é a da lei, 
eu direi a. esta augusta camara que a ultima 
conclusão não é verdadeira, que o candidato 

('!.:; - • ,..· ma· · a · 
Pelo qu~ diz respeito á eleição de S,; Seb-t.!'>

tião <la Boa Vista, direi tambem algumas pa
lavra~. 

A mm:~.-me que se venta tzer que a. -post
çií.o de um fiscal, marcada pelo novo s.r:;tema 
cleito:·al, s •·ja equivalunte á po~ição de um 
sim ple ~ ele i tot•. • 

Bastava, para pensar o contt·ario, a.ttender a 
que não pó le s''r fiscal quem não seja cleitOJ'. 

Ora, para que fim deu a lei aos candid<ltos a 
attL•ihuição'de nomear., ctentre o~ ~leitOl·es, um 
fii>cal~ si 0sse fiscii.l nüo ti v esse atts·ibL11 ções 
muito especiu.es e cotnpletamente dilferentes 
das que tern ou pod~m ter os eleitores ? 

Os factos gra\' 0" que :o;e deram nesta p·•
rochia e que a acta e a primeir' a confessar, fo
r;un o da. r . ~cnsa. forLUal do fiscal apt·eseutado por 
es~ripto, pelo candidato diplomado, no acto da 
insta.lla~ão da mesa e as : ll"gações de ft·a.udes 
c 1rreo-tüarídade.; raticadas por e .:;sa mes<l. 
clnitor.d, quo tinha unanimllad"l de m~mbt·o;; 
sectarios--d-e-u-ru · · · lida,les oliticas. Al
leg .. ram .:1ue não havia prova dessa t'ai;C e. 

l\Ia.s, senhores, os docurnentos ap!·esentados o 
provam. desde quo o fis ·o.l que pretendeu fazer 
esssas provas foi r apclli lo formalturmte, pela 
aut11rifi,.de (•ompetent~, ,.arLl pre -idi1• :·o depoi
mento das t ·st••uamhas '? Esi~s pro\'n.S r•stão pa~ 
tente ' • coustam do proceS'-'O. e ,pO!' conscg~tin te. 
o intet•rss tdo nnda mais podia fazer, notando-se 
mais que o pri;ueiro despacho do ,juiz munici
l'n.l marcava. o dia '13 de Janeiro para. proceder-

V. II.- 85 

vereiro, depois d' ~ paS6::tdas as ferias. O juiz 
municip 1l uef~riu, e<>ta petição ; o advogado do 
·us ifi ante r 1· · o 'uiz su.,ten ou s 
d~>spacho ; o mesmo arivogado, porém, protes
tou l-!mjllizo. prot•·StO que foi lavrado pelo es
crivão eas.,dgoa•io pelo advogado da parte •.. Por 
consequencia, si i"'to não é prova das fraudes, 
eu não sei como ellas se poderiam provar. 

Sr. pre;:;idente, e~ta questão do modo po1• que 
se devem com puLar as maiorias absolutas, é uma 
qür-lstão de maxima importaneia, sobretudo para 
mim, qne 'entendo que nunca se deve dar as
S"lnto no arlamento a uem não representar a 
ma1oria rRat do d1stt·ir~to. óde-se, na verifica
~.ão de polere~. annullar votos, pela fórma ou 
~odo por que foram dado~ a este ou áquelle can-

Dibs estas palavras e justificada. a minha 
emenda, concluo, apresentando a seguinte sllb
emend~ (lê): 

E' lida, apoiada c posta em discussão, con
j-unctn.mente com o puracer e emendas, 11 se· 
guinte 

S ab-cmendt.t 

A~re~cente-se n~ emeud!l ao p~recer sobre _o 
' . 

elas paltvras-que presidiu a eleiçã:> da e2cola 
da parochia de Sonre-diga-se :-e os raspe-

ti mes ·rios. Sala das sessões 2i de Abril 
de 1885.-Cntz. 

O Sr. Siqueira Mendes, depois 
dos argmnentos incontesta veis, das provas con
vincentes produzidas p~>los ora !ores que o pre
ced~ra.-n, conti'a. a concl1t~ão monstro do pare
cer da maiot•ia da commiasão. não devia mais 
occupar a tt·ibuna, e tanto mais quanto já ana
lisotl esse parecer, -vc1·ln.un ad 'V~1·bum, e ne
nhum membro da comruissiio o contestou. Não 
sendo, porém. a commissão àe inqaerito e a 
C 11nara dos Deputados sómente que o têm de 
julgat· de sua Pleição, mas tambr•m a nação, e 
princip,~lmente o 4° districto do Parà, pediu 
ainda a. palavra para tornar mais patente que a 
commis;:;ão de inquerito não podia e não devia 
dar maio,·ia absolutl'l. ao seu competidor. 

lla ~ert~L o m ~ exam1n:ar uma e ei 
qM não existiu, por ter hu."\rido outr ·, s~não a 
t · • · • . ~ ~ • ·, • • llos 'ª Es~a 
discriminaç o, porem, não podia ser feita a 
vi··ta da lei; pois, tratan-do de maioria absoluta, 
manda contar todos o" votos validos ou nullos. 
Para a m:~.ioria absoluta são coBtadas os vo
tos de todos os eleitores que concorreram á 
eleição. 

Si a honrada commissão de inquerit"l hou
vesse obse1·vn.do a lei, o seu proMdiment> sGria 
muito diverso. 
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Devia, a commissão, d0sde que houve se
gundo-escrut1nio, examinar si a j 1:nta apura
dorã. que ordenou ess~~ segundo e~crutiuio. 
proce1eL"a. regularmente.~ si o juiz de -Jireito 
convocára. os presidentes das_ mesas parochiaes, 

De.;;te modo a maio:-ia da. commissão apro
::;entou um parece1· dando ao ~eu competiJor 
400 'otos. ljU~: nJo tendo concorrido á . eleição 
805 el0itores a maiori:t absoluta e 4:>3 c não 

fi' r :1 • 'i no ui a e hora. marcados 
400. Po.- isso, di;r, o or!l.dor, qu·· a c~nclusão do 

u.reccr era absurda e não Jroce!lw. da.s :-e-
a junta. limitou-se a som rum· os votos das au
thenticas. como nellas estaV<Im escriptos, sepa
rados ou englobados,si computara para a maio-

missas. Tudo prc-.va pois q üe hcuve: neces !i-
.dade de segunda r•leição. -

r1a atJso u s v os · e o :; 1 r q 
concorreram à eleiçà!l; em fim. si a junta cum-· 
prira. os arts. 1i7, 178 e ·159, a que se refere 
-nquelle,_ do regula:n~nto da. lei. eleitoral. 

Si entre as a.uthenticas apresentadas ajunta, 
houve duplicabs, a commissão ·de itl<luerito 
devia,-tambem; ter ~xa.minadd si a junta apu
radora proci!dera de accôrdo com o art. 1fi da 
lei, isto é, si aput·ou aqualla. das nuthenticas 
da eleição feita por ::uasa devidament~ orga-
mza a. 

A intelligencia. df~ste artigo e clara; en-. 
tr~tanto, ha quem diga que é ~ulla a eleição 

~ o ' 
logar diverso ao designadl pelo presidente da 
pt·oyi ncia, ainda que por motivo de for-ça 

exis~e. 
A commissão, porém, cnt~nd~u que tinha 

comp ·tencia de examinar d •tlilh:l.da.monte a. 
1~ e a 2a eleição, o que o orador lhe contesta. 

A conveniencia de fazer deputados a um cor
religionario, qu~~ não conco1•rera á 2• eteiçüo. 
isto com ostentaç:io em circular dirigida a SNts 
amigos, ·a commissão empregou todos os meios 
quG um polilico pódc empi'egnr, qtundo n:io 
tem d·~ S"r juiz. .. 

Examinando acta por neta, annullou n eleição 
1lc Soure e Oeiras, onlc o orador teve 20 \'Ott)s 

e o seu competidor 5, e ro~l uzindo n. vot:1ç:'to 
do o1•ador a 379 e a do sou competidor a 39 1 
yotos. Não s"ndo isto suffit:icnt'', c.)n to••-lhe 

. tambem 4 votos que teve olle em sepat·aclo e . .. . . . . 
Breves. Da qualidade doste voto j:i tratou o 
orador. · 

Ainda não ficou nisso o empenho da. nobre 
commissão. Contando os votos separados, ::tpu
rou duas cedulas que i~u~ümente haviam sido 
apuradas de Ponta de Pedra.~. de que o orador 
não tratará ma's e de Breves. distinguindo das 
duas cedulas que um eleitor dl?puzera na. urna. 
A ft·aud · por·r'>m n:i:o deve p trocinnr a nin· 
guem •. Um crime d'·'St"s não ·deve aproveitar 
a q1.1em o praticou. Aquelb voto não devia ser 
apurado • . ~ ·> 

Como SO!,)hismou a co.mmissão estes alg~n·is-

fóra eleito na priUJeir.L eleição·~ · Figurando que 
quatro dos eleitot·es que votaram, uão concor
reram :i eleicão a.nnulle.nuo esses eleitores. 

A camiu·a· póde a.nnullar votos. ma.s não 
póde annullar eleitores, "· maioria absulu ta, 
pela lei, conta-se pelo nume~o de eleitores 
q uc concorrem ó. eleição c não pelo. numero 
dos votos -apurados. 

A .commiss:'lo, po~·tanto, 1:ão sõ tt·ansgre~1iu 

a decisão a. pouco~ dias tomada. pela cawara, 
em rebção ao 1° db:tricto da provincia de L\Iato 
.., r s • N P.SS•~ caso annullada.s al ,,.limas ua t·o-
chias, ficou o Barão d~ DiamGLntino wenos vo .. 
r.:•do dn que o !"eU compr~Lido.·, passando este a 
ter mais 11 ou 15 votos; ma.s, porquo .a maioria 
a Sti u 1 con •- '' u "'' • c 1 qu 
··owparecem, man:lcu a ca.mat•j. procedet· :i nov,\ 
eleição. 

Nc1. questão de que se trata, igual deveria. ser 
o procedimento da commissão, si a segunda 
eleição jà ·se não tivesse fe1t0 em virtude da 
. ultima. parte do art. 178 do regulamento elei
toral. 

Ao acto ds. junta apuradora, uma objec~ão 
unic~ ~e poderta op_"~or-:- a de te· ella apurado 

cola. 
Mas, conforme j:i dr.mon.;;trou, a ultim::t das 

refer·id:u: •·Je:ções é nu1la. de pleno dit·eitt), por 
havei-a pl';!sidido um 3o supp!eate de juiz de 
paz, qu:tndo deviam ter prioridade o !v o o 2' 
p:tra. o es:: ~rcici· , daquclla f·mcçã\l, e isto na. 
hypothose, que se niio verificou. do occorre.• 
vaga, pois é certo quo o 4 ·j11h:do paz não 
pct·derJ. o cargo pelo ftLcto do ex e t•cet• in ter in l
m.entc o cmprcg·o ele fi.;cal na camat·a muni
ci pa.l, nem •!~)ta, quo pn.ra tal ctfoito é a unic:l. 
autoridade competente, Jcclarou a va:-: :1, ou 
chamou immecliatos afitn d ! sct·cm jut·amcm-
ta.~o~ . · 

N:'io ::~.pNvei ta o ar:zumcnto tit•atlo do :u·t. 8 a 
d; le: ~ c~ q_unl perrni tLo q uc o ju ~7. J:'l paz. q 'lO" 

mesa, preste juramento nas' mão~ do q u:dq uei' 
n.utoridadc do lagar, c mesmo per.tnte .a mesa. 
Est'~ at·Ligo tratn. do> juizes de paz ; wi(l t:ata 
elos supp!ente~, nem é licito inLC!'pl'ct:Lr a lei 
nesta pat·te. tornando uma disposir,ão isolada, c 
dosprcz:mdo as demais , q uc entre si se com
binam, e da. :~ quaes resulta a verdadeira. dou
trina. 

Ainda na hypothe;;e de haver Ynga na lista 
dos juize::; de paz, si a c I m ll' I munici !•t'\l ti vr ·SS•) 

de jt1ramcntar ::tlguem, decl:l.:-~da a vaga, certo 
não seria chamado o in.~Uviduo que prcsid~u a. 
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eleição na. cosa da escola,· porque entre os j E' preseritG â mesa, lilo e vai a imprimir· 
immediatos e:n votns ~lle occupa.va o 3o logal', o seguinte , .. 
c os dous p1·imeiros existiam. · 

Ao envcz do quo nesta eleição so verifica., ria 
da cn.m:1ra municipal foram observadas as 

,.., • ~& a• • . 

orador que tal eleição é fictícia, m:l~ 'o orador 
provou a <ixistencia. della, jú. com a cor::-espon
dcacia trocada cnt!'e o t· e o 2o juiz de paz c. 

P.\RECER 

N. 119~--1885 

cutr'~ es e e o pres: en e a carurra mumc1pa • 
jà com a propria acb~ Lranscripta. rio livro de 
notas pelo escrivão de pollciu, na falta d~ 
tabrülião. sendo que t-ssc offi ,ial publico, advet·- Que, em !o, ec:;crutinio, o processo c]eiLoral 
~a1•io poli ti co do o ·ador, não ~:e p1·t~staria _a correu com regulal'idade, sem preterição de . 
ü·ansct·ever :>.~ta de ~1c~ção ,gue ao mesmo formus essenciaes o sem prote~tos na<> paro
ol'ad_or aproveltass), s1 eJa nao se houvesse chias-Recife, Afogarios ia, 2o. 3o e 4'' distri
reahzaJo. I ctos de -paz, Santo Antonio 2:.. e 3a. s3cções, 

Ainda. poderia ad luzit· nova pi'ova com o S. José 2a secção~ . 
ili ·uerito a ue ~e rocedeu si niío entendesse Na f a sec ã 
dever limitar-se a declarar Cl'''~ esse docum-ento sentados tres protestos com os se,...uintes funda· 
Cl'<\ de todo destituído tle valor juridico, não mentos: 0 

1!a.ssa.va de um arranjo de fa1uilia, feito por ttm Lo Por haver a 

Dcsd:~ qne a ~imples n::rrração cb f.,cto c~clue 
a. objecção \tnic~ que se podet•ia suscitar ao 
procedimento dn. junta orden:tndo a 2:~. eleição, 
e pot• outro lado não hn.vendo concot•rido nesta 
o ::;eu contendor, uão é se.1uer admis$i\·el a con-
testação que appat·cc=. · . 

Nada teria q'1e dizer,si a 2:1 eleiç~~ fos~e com
plenlento da prim':'!ira, como qniz sustentar o 
nntan-onista. do orador. emittin.lo ro osi.:ões 
absurdas. esse caso podrr-se-ia considerar o 
seu contestante como ten.!o tom:1.do parte no 
pleito. e portanto ar:lt:uittir que moves:::e recla-- . - , 

• -- ... c.: l: 

distincta. d·t }:ll'imeira., impropri:.un':lnte dá-se-lhe 
O nome de 2" es ·rutiuio, a.•sim C0.110 <Í Tll'itneira 
so chama d • iu PScru.tinio, o seut duvUa púd•! 
concorter para fa.lsc:1r o verdadeiro conceito :t 
impt·opriodado allu.lida. quo se cvidf!ncia. ante 
os dizeres. tanto d:1 lei, como do regulamento, 
onde al·á.'J se omprt'gnru as pa.bvra.s-noYil 
eleição-afim de designar o turno a que d~vcm 
~ubm,•ttcr-s~ os candidatos q no não obtem 
maiori:~. nlJsoluta. E l>astam aqucllas palavras 
-nov:~. clcição-pa.rn. mostra.t· que se trata de 
processo ind~poncl0nte o divct·a~). Si :1. eleição 
~,; nova, não pódc d ~ixar cb ser d1stincta. 
Comp~ra.ndo :ts con-liçõcs de umn e outr:t clci

<:i'io, o orndor nssigna-lhcs •·S di:rercnços no .. . . . . . ·~ :• . 
zcndo que, provadv que a conclus~o ultima do . 
)'lllt'eeer a maieFia dt-l. Gem~i~R~o nl'ie> é -de
rhúda das pr()missas, c :seu corJte::;t:mt·"'l n!io 
pó 10 em nPnhttm c:1so ser considei·àdo eleito., 
poi~ na tn Pleição não teve nutioria absoluta 
do. votos, o na za deixou de concorr.3r, confia 
tine a Camat•a. ()os Srs. Daptttados procuc·a.t·ã 
ser cohct•eute e inspit•ar-s~ no espirito dejus
ti~~:l, não postergaulo os dit·oitos de quem os 
tem. · 

Ni nguem mais --pedindo a p~1_l:l.vra, fie:~. en
cerrada a djscu'!süo. 

tudo com um certifieado requerido ao juiz . d~ -
direito do 2° districto criminal ; · 

3. 0 Por não conferir o numero de ceclulas 
encontrâdas na urna com a inscripção dos elei
tores. 

---- - ~a . 3a.secção de S. Josà foi aprcsentalo um 
-·-prot·~sto por haver a mesa recuqado admiLtir o 
fiscal do Dr. Portdla, fundando-se em não ter 
sido ~ipreseota lo o fiscal no diã da installa~.ão e . . . , .... 

borado por Antonio Samico de Lyra e Mello c 
Joaquim Cav:.Üt!ante d'3 Hollanda Albuquer- _ 
qae, :u1uelle c;;mo 1'-' juiz de paz e este. 
como 4 • servindo de secretario, na ausencia 
dos demais .nembros da. moso. que funccioMu . 
em 1° de Dezem Jl'O na matriz de S. José, e que · 
o ~s,ignaram em su:-~s casa.· , documento este 
oft'erecldo á j unta.n.pm·adora. em substituição da 
cópia auLhentica da acta ela eloição da.quella. 
sncção que: a mesa eleitoral fora inst.allada :.i.s 
O horas do dia 30 de Novc>mbro e composta dos 
!o, 2' e :3o juizes de paz o dos f o 2o immerliatos 
sendo nomeado fiscal do candidato Dr. Portel
la. o mnjor Fem)ira. Este\·es o do candíd!lto Dr. 
Nabuco, o Dr. Pergentino Galvão, que a mesa. 
:.ssi m organis1d:l. funccionou ~o dta 1 do De-

. gularidade, send'> o resultado da armração 
este: : 
Dr. Poi'tell::t •...• 
Dr. Nabuco .. , .. . 
Em branco ...... . 

ü4 '\"otos 1 em separado 
iô ~ 1 )) 
3 cedolas 

Consta ainda . que fo~am lavrados cdit!l.CS1 . 

sendo urn affixado na "porta. da.igreja e outt•o 
rem~ttido :i typogt•aphia. do Dia1·io de Pcr,nam
lJuco, cu,;o rodu.ct')r dã tt~steruunho de o ter re ... -
C~!bidó :U .hora. e 35 .minutos da tarle: constu. 
m3.i!! que estaudó· 3.1avrar.:.s~ - a ach dá. eleiÇão 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1509- PÃjgina 10 de 98 

_, 676 Sessão em 27 de Abril de 1885 

que começava tambem a ser tr:mscripta no li
Vl'O de notas do ·~scrivão de p::z Jo~é Gonçalves 
de Sá~ entrara, ness<l. occasião, 2 hor., s pouco 
mais ou m~nos o l>r. José Marianno acampa.· 
nhado do Dr. José Mat·ia e L-enente-coronel . 
se dirigira o presidente da mesa 3 consultar 
sobre um protesto apresentado pelo el ~itor João 
Carolinu e conv r a.v s ·t 
ouviu um ~ropel e tumulto, que denunciavam 
um· grupo numeroso d·~ i_udtvUuos subindo a 
escada. que dà. ingresso pu.ra o corredor que 
leva á sala em que fuuccion:~.va a m~su 
eleitoral, e que o Dr. Josê l\IMianno, depois 
de asse~·urar uos mE'sarios que nada rcceas;;em, 
foi ao encontro da massa popular, que em balde 
procurou deter, dizendo que a eleição estava 
ganha e qul~ eile a.lli se ach:1va par:1. pr·oviden
ciar. O "'ru o assaltante sen-undo un~ enetr .• n-
c:o na sala foi rechasMdo peJo~me5 rios e outra~ 
pé!ssoas que com clles se achavam, repetindo-se 
o ataque e a repulsa uma ~e:{und::1. :vez até que . . -

. -
toda n. natureza foram pratic~Hlos, resultn.n Jo 
destruição de papeis, desapparecimento dos li
vros da elei~ão, ferim~ntos e mortes ; segundo 
outros, porém, o grupo invasor, penetrando na 
as come~ou desde logo pnr destruü· papeis, 
dar tiros, facadas e cacetadas. 

Dos acontecirnentolil narrados deduzem-se as 
seg.uint,~s conclusões : 

f.a. Ter h:wido elei .ão no dia. 1° de Dezemlm> 
e 884 n~ matriz de S. Jose; 
2. :a Violencia exercida contra n. mesa eleito

ral· 
3.:~. Destruiç.ãoou desapparecimento do livro 

da acta da eleição, que começava a ser la-
vrada. ·· 

Das conclnsões tiradas deco1·rem, natural
monte, os seguintes corollarios, que com ellas 
implicam intimamente : 

1.0 Pelas p·' ça.s que instruem os successos 
havidos na matriz de S. Joso no di{l. 1o de 
Dezembro, póde-se inferir d1 valilade do pro-
cesso e lei tora I 1 . 

2.0 A violencia exorcida contra. a mesa. elei
toral foi producto · da. premeditação e da. 
fraude 1 

Examinemos : 

uma acta eleitoral. e 
r d 

i. o Admitta-se,· . por um mom~nto, que o 
res11ltndo ·la. eleição da.·_matri:i de S. José foi o 
que consta do erl.ital publica.do no Dial·io de 
Pe,·nambtico e do docum·~nto remettido ajunta 
apur•dora ·em substituição da cópia authentica 
da acta. da. eleição ; p~rgunta inos: tanto basta. 
para julgar a~ reguhridadc do processo eleito
ral, da. legalidade ··da organizaç[o da. ,mesa! de 

que a lei de fo de Janeiro de i881 faz o palla
dino da vcL·daJc e da pureza da eleição e con-
seguintelU ·nte d~t sua validado~ . 
Ond~ a. pro'V'a de qu~ a mesa, que funccionou -

n? dia. 1° ue Dez;:mbro, foi, como s·l diz, orga- · 

gentino Gúvão, fiscal do Dr. Nabuco, diz :-
« que apenas prefm,ne, ma;s uão atfirma ter 
sUo n. mesa instal!ada no dia 30 » e sobre a 
ma.teria do prot ·:;:to apre-sent:tdo pelo eleitor 
João Carolino Jiz :-<(que s3 basenv-a o pro
t~sto em factos verdadeiros, .quae; o de 
haver sido a.pura.la uma cedula com o simples 
nome-Dr. Nabuco-:-e de terem penr~trado no 
!'·~cinto da me.3a algumas p!>ssoas, entre ellas ·o 
Dr. ~'ul()'encio e :\lo-uns eleit01·es c ue iam beber 

da lei de <J de Janeiro de 18tH combina-lo com o 
art. 129 do Regulamento que baixou com a 
mesma lei 1 

Nãu póde tf;lr fo i'Çl probante, e conseguiu
temente a:1bstituir uma acta eleitoral, um 
docucumento 1woduzido p ·lo t~stemunhoiso~ 
lado de urn inclividuo, ainda mesmo erocat•acto;· 
ollicial, escripto por um outro quo não ucota
panhou os factos OJcorridos e que cone !guinte-- . . ( .. . ' -
radoa com inexacttdã0, cmbom Sl'ja. esse do
cumento, mais tarde, corrobor:~.do por assigna
turas de pe;;;soa.s. ue ~e diz s~m se foi'Uecer a. 
prova, a ver •m tLJicctona o como mem ros c a. 
mesa eleitoral. 

2. o Conce'la-se que a violencia exercida 
contra a. mesa elGitoral ela. matriz de S. José 
parti~se do grupo formado á ru:1. do Imper:•dor, 
quG dirigindo-se pob t•ua direita, alli chegou 
à.'l 2 hor·as~ pouco mais on menos : Como 
julg :r dos int:litos desse Q'l'upo :;ó por ditos 
v:tgos e pc:a communicação tla redacção do 
Tempo, que sorpren zendo as intenções dellc1 
ns denunciou pelo-telepbone-ao presid•3nt,J 
da província ! 

E' o proprio documento que narra n. eleiç:To 
dn m ·1triz de S. Jo~ê, são os depoimeo tos de 
Apr:g io José da Silva.e de Ag stinho Bezerra 
da Sihra. ~ ~~v,tlcante e outros que affim1~1.m ter 
a. inv~1são S!3 rea.lis u lo ás 2 horas ouco mais 

1z a ac a a 1 • ~-to-
Antonio :-« a apuração terminou ás t rcs 
ho7·as . » 

Ora, deEd~ que ás 2 11oras- da tarde não era. 
conlleddo o r,~:.;ultado final da o.puraçiio geral 
do distt·i cto, como a essa m.csrna hora. podia o 
grupo, q11e se dirigiu para a matriz de S. José, 
levar o pt·opo::it!l criminoso de inutilizar a 
eleição daq uella secção, para, por ro:·eio · da 
fraude,. dar ga.nho de ,; a usa a seu co"ldi lato ? 

Não é mais plausivel nttribuir-sc a 'presença 
desse grttpo na referida matriz á cul'iosittado 
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ou ao desejo de conhecet·, si. -com e"tfeito, era 
vErdarleiro o boato ' espalhado de t·~r _ havid•> 
traição n:.t eleH;ão, e vtcios _no-processo· Aleitora11 
São os depoimentos d:J tenente-coronel Soares 
Brand.iio c D1< Jose Maria que confirmam- o 
facto de h •Verem sido re lelhdvs os invasores 
pelo3 m·_·s:;,.rws, e que_ só. dei.ois da repul,;:-~ 
havia sido fechada a. porl.ll. : é o d~poimento mi
nucios~ e in--usp~ito Je J,1sé Simplicio de Si 

, ' 
d<t repulsa do grnpo não sô uma como mais 
vezes_: diz elle a fls. H) e 17 do inqlterito po-

. 1icial- <.~ depois de g1·ande barulho e conflicto 
se reti:·ararn .. s invaso1·es des<:endo a escada, e 
voltanJo depoi-. at·mados de f:;.ca, rewoh•er e: 
cacete nOV<Ltncnte arrem·•tteram contra a mesa, 
retirando se uma sngun ta vez; e quando de_ 
no 10 vo ~ taram encon trararn a porta fecha· la.> 

E p~Jis~ como att:·ibuir int,-mção crimino.-a 
o • 

mais de umn repulsa de meb duúa. de homens -! 
- Ql!e " aggrc•ssão partiu da mesa; que os seus 

meml>t·os e outros individuos •J e com elles ss 
achavam dl'ntro aa: ·- salii ' ostr~v~m armados de 
fa,·a e rewoiY- rs, são tactoa, que ficam confir
ma--los pelos de,1oimentos accót•des de. quasi 

(: 

1·ito policial. 
A VJstot'il\ feita l)Or perilo• profissiõna0.s, com 

as form<~liJades da tci, no theatro do:; aconre
cimentos, revel~ a cxistP.ncia de nnmet·o,-as 
crivações na face interna da porta, que dá in
gr~sso p::u·a a sala, em ,ne funcionou a mesa 
eloitoral, denunciando r.ambem- ct·ivações ruais 
rasas, c abundante:$ mass:\S na face e"l:terna da 
mn~tma porra ; o que reforça. a cr~nça de que a 
a.ggro!-'sao par tu e on ro para ora. 

3.0 Os arehivos do nos•o parlamento não cvn
signa.m precedentes d :' restn.uração d ·· a.ctas de 

_da assombléa pernambucana, que não tem pa
ridade com o caso _-vGrtente : aqui tra.la.-s'~ de 
uma.acta que não _ eiista. que nunca chegou.a
'l:tistir ru~smo o cuja falta ar~ pret·•ndc ::!upprir 
por um erlitat'; alli tratava-se de uma. acta de 
e::s:istencia r ,•al, ue niu:•uem contestava, ue 
podiaapparecer logo-que fosse ex1g-1 a, reves
tida. de todas HS solem oidad,~s da lei, e que, por 
omissão, deixou de ser remet1ida. a assembléa 

' ' ' 
ves,.;e pe1·feita analogia entre os dous casos, 
entend~ a co;nruissão que pre ~edentes de a.s
.:emblóas provi:tcíaes não traçam normas de 
con lucta para a camara dos deputados. _ 

E, quando o precedente invocado tivesse in
teiro c!l.bimcnto,:.t elle-opporiamos o aresto desta 
cumara, annuUando a eleição da Baixa Grande 
( 1~(:)2) pot· não con'-t~r da aeta o numero de 
\"Otos .de . cnda. caodidt~to, não ob~tante supprir . - . 

Facto identico consig-nam os Annaes do Par
lameu to .ta. pro Tine ia do Rio de Ja. r.eiro. no 
p:u·cccr ele 4 de Agosto de 1884, que :•nnulla a 
eleição· da parucbia. d'! S. Francteco de Paula 
(7' districto) por" não estar· n~ acta descrimi
nadl\ a vota~.ão de cada. candidato, apezar de 
constar ella do crl.ital affi:s:ado :.i. porta da igreja, 
logo após it eleiç~io, declar::ndo mais que tacs 
voto~ não devem entrar para o comp1.1to dCl 

e. iç , su ~ ., z • ç:i · 
g :ca e á França. Mas. quando mesmo, pelos fr.,ude o lõea beneficio. 
priucipios geraes do dirr->tto, se pos~a r.:staurnr O legislador, na conf·•cção da. lei do{) de Ja
um documento de fé publica. por meio de uma noit·o ue tt>l:H, não cog.too do caso especial, 
coucatena<;-ão dn p:-ovas circmnstll-ncia"ls de ro- e si de,;ta omissão r.~sultar, nulltfiC<lÇào 
bu,ta. fot·ça. esta o dr:cumllnto oilet·ecido á. junta da manif• ~$tação êlo voto, aind.l as.,.im é cer
apuraoor:t c>m s11hs:ituiç:To da l'Ópia auth .. ntic~ to que!, 1-üb a égide da lei, não se abri
da acta. da elei~ão da matriz ele s·. Josó nesst:! gam tantO!i abusos com') fora cldla. Si a ca
c::t.so ·~ mara, contra a Lenninante d·svosição da lei, 

Relata e-;:~'? docum()nt.o, producção da memo- abriss1.~ o pcri_:.:-os sRi.:nu pr.el!edcnt•1, de que a 
ria fallivel de u111 mes:trio, os acontct:imentos ,ioLcacilL devesse sanccionar elt>içõe!';, nãu ha
q,:e destruíram as pl'OV:tfl legae;; ds. el~ição h::- veria mais eleic;ão annullavel, lJOr wais irrcgu
vida. em S. José, e bem assim a organização da lar e tuu1 -ltuario que cor·resse o processo dei
me~a. eleitoral c .as particula.rida los do p1·oces~o toral. sempre prompta e ao <~lcance do 1 -rimeiro 
eleitort~.L· Mas, em qu0 provas s~ basêa essa aventure:ro estaria a 'l)iolencia como supt·ema 
asseveração? N:l.S - assi~· nílt11ras de indivíduos uncçdo para purificar e validat· eleições. 

uc nem ao menos autlvmticaram com a sua - P. i da ::tistencia d:t. acta 
presença uma tal asser~.ào! da eleição se í tz condição, sine qua non para 

O edital.. em caso algum po•le f:'íZ'm"'llrova -a ap un~àe :;e+"~l. 'R~Q p"'Jem, pela mesma ra
da eleição para -por elle proceder-se á apuração zão, ser apur11das :-~s eleições da za. e 3a. ~ecções 
de votos, e nest•' sentido, clara e tr~rminant0- du S . .To sé, porquanto as_ actas dil eleição das 
men~·~ ar~ pronnncia o aviso de 28 de .Janeiro de mesas dessas secções lançadas no !ívt•o de actas 
1865, interpret:wdo o art. 109 da lei dP. 19 de da m-Miz de S . Josó,com o mesmo livro desap-
·AgoBto de 1846; dem- is/"não sa.ti ·faz elle as 'parecers.m. . . 
e_:ti~encias dos arts. -15, § 20 da lei de {) de Ja- Ent·-~ nde a comrilissão que não procedo a ar
neiro de 1881 e 141l do regulamento de 1:3 de guição, porqu:• nto trata-:se, neste ca ·o, de clei
Ago~to do mesmo anno, e, portanto, não pód& ções feitas tres dias antes da in.stallação das 
preencher os seus fins. . .. ' me ae, conform~ preceitü:t a. lei, e consegttin.:. 
N~m ~e póde argumentâr--cõm--ó -preccdenté temente de· actas que desappare~eram apó.; 
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tres dias de existencia real ; tempo mais que ; me:::as de quasi todos os colle!!'ios cleitoraes,· e 
sufficient·~ para qu'~ se p:1dess·~ pedir e ob er que. sendo o resultado da apuraç1o geral dos 

-certidão d1~llas, c:•so se suspeitasse mio have- votos: 
rem sido ob,.crvados os prec itos legaes, d~- -
mais não recommenda a lei de~,) de Janeiro de Dr. Nabuco. :,. 88S e 2 em s~para.do . 

J 

ções e con,.eguintemente 
sub.stanci.al. 

' . . . 
eonlra a. mesa. da i 0 secção da. matriz de::;. 

. - .. 

foi mer<Jtnente occasional e producto de con
ilicto im rudentementc ·)rovocado ol:l. mesn. 
que, em sua maioria, esta ya, arm;:dg. 

· Considertmdo que, o docnmento apresen
tado. em forma de acLa re~taur:·td;r, n~a S[ttisfaz, 
as exigeucias do art. 15 § i e 20 dn lei de g 
de Janeiro de 188t combinado .com,o art. 149 
do Regulamt·nto de i:3 de Agosto do ml)5mo 
anno; e qu~, sendo o re:;ultado ela ap,•ração 
geral do~ votos, com e~cep~ão da. 1:~. scl:çiio de 
S. José o seguinte : 

. ) 

Dr. Portella •.... 
Dr. P~ula Oliveira 

-

Dll qual \'Orifica-~c nio havel' nenhum do.s 
c.andidatos alcançado a maioria ab;;;oluta, 11:.\ 
fóm1a. dr> ::lrt. 18 § 2° da lei dr~ ~~de J~.ucq·o dv 
1~81 re~ul::mncllll! prut·cd··n o presidonto da 
junta. a.!Jurn.clor.~. q no fuuccronou d ~ accôrdo 
com as dbposiçü ~s da loi vigente, mnndando 
expedir o~ nel:essnrios aYisos para s~ proced•·r 
n nO\'a elei<;ti 1 c c1csi.::nando o din. <J de Janeiro 
de 1i:i85 para ter ella loga.r. 

Con..;ide•·an1o que, o facto de seis pres:dcn
tr-·s de m·!s :· s eleitoraos, n<'io se confor·rnando 
com a delibcrnçfio da jtult.a apuradora de não 
tomar conhecimento d:t eleiçno da matri z do 
S .. José, e. protestando contra css:~. re!'olu~:'lo, 
se retirarem ·c renuidos em fórmn. de .iuntn. 

' 
votos, algarismo que excet e a ma lona. abso ut:.\ 
ele 1664 votos contados c opurados, e o:s:pedi
l'Cm diplotua <le deputado eleito em 1° esc1·u
tinio ao mesmo Dr. Purtcl!a, entrando ~ ;:sim 
no merecimento de uàHI qunstão,:qu~ sô ·cabia 
a camara em sua. soberania resolver, é um 
acto nullo em face-d<.~. lei~ e como tal não póde 
produzir effeitos. 

Considerando finalmente que, a seg-unda el~i
ção, procedida no dia. designado, 0 de Janeiro 
de 1885, correu com r <>gu!al"idade, not:mdo-sc; 
apenas,: su1Jstituiç~o legal na formaçãs das 

i a a I'. 1:1. u , 
aqui observa.!· que o Dr. Portella pul.Jltcamente 
declarou não concorl'er ã segunda elei!:-ão por 
se considerar_ eleito na primeira. 

E' a commissão de parecer que se adnptom 
as seg-uintes conclusões: 

f.a. Que sejam appro,·adas ae e!ciçõ'!S proce-

ArMjo. 
Sala da ia Commissãc, 21 de Abril de 1883. 

-Joaqt,hn Pedro.- J.1f • .-1lves de A1-cwja .
Fmnlt.lin Doria.-Joaquim Tavw·es.-Samttcl 
M ac·Dotoell, com voto em separado.- Gon- . 
çalves Fe;·rei1 a, com voto em separado. -José 
Pontpct~, com voto em separado. 

Voto cxplicati,;o 

Adhcrinc1o nlenam, nte, como a:lhiro, ás con· 
clnsü~s do vi~'OrO!'O parecer do meu distincto . . . 

~ • • •l I , ;::, , 

nn. minha posição pecaliut•, fundarucnbr o meu 
vóto, individ11almente. . 

P•:!l'atlto a commis<ão. o candida.!o liberal 
jltslifit~ou, dom do o mais crdxd, as s -.guintc~ 
Lhcses, rltto sã .. , La1.ubew as t•azõcs do 1ueu volo : 

·1.:1 A acla de S • • José começ:w:t a ser l:;.vrala, 
quando n. el,!iç.ão fvi intct·r·ompida, e uma elei
ção que terminou quand:1 so começ:wa a lav:·ar 
~ a cta, não pó lc~ em t:a:io algum, sct• jnlgach. 
finda o completa; 

2. :~. A actn. de S • .Tosé, estando assim em co
meço, nunc!"l. tero oxi,;tencia lcg:•l; 

3.:~. Uma acta que nnncn. c~i<>tiLl não podb 
ser 'l·csww·c,clrr ; 

COLliO ar; 'L v~ U ' 
tendo sido re lig-ido, no dia 

JO de Dezem ·ro, por um indivi iÍuo qui) não 
assistiu á eleição· de J'\ e omn.n:.1.ndo de uma 
mesa que le.:!aLmento estaYa disso!yina, que 
fnnccionou di<::pCl'sa, e, além di~só", illegal
rneute constituida ; 

5.a. Houve em to:las as épocas d'L IJOssa his .. 
toria política. el_9içõcs intC>rrompidas óu iwpe

.didas, o que ó :i mesma cousa~ por violenci:~!'õ e 
tumultos, e nun<.'a, entretanto. s·k adrnittiu, 
riem que as netas re~pectiva·; f(SSe'n SU}1pridas 
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posteriorme~t". -n ·m que se con~d~;rns~e;n per~ 1 facto •ü·remcdia,·el; n1as ter-se-a ret;onhe·~ 
feitas e acahadas as eleiçõ:>s frustt•adas; · cido ao m:~smo tempo que, ·dada aquella· des .... 

. 6 ;a A caaua.ra dos deputados tem uniforme- tr~i,ão, ~lei seg-~iu o seu curso e a vi?lencia 
. mente considerado a ··acta essencial ·pH·a a fot S!inada d_o 't.~íl.wo - modo pcl_o qual po_dta_:'>~}o 
approvação das eleições, annullando-as, quaudo em nos:;o dJre1to, · ,segundo uma prat1ca 1nal-

_ ' ,. · •. · · , er, por uma .uova 
não d;.spimsando no winimo dos seus requisitos 
legaes, s •udo G>ltrauho .que os mesmos q11e têm 
annulbdo t~nta.S eleicõe~ ar i i • ·· 

a acta quei1·a:n ag-.. ra. approrar uma 
da qual não existiu acta ; 

7.o A no sa ,ju1·isr:~:·ud·~ncla. oppõe-se termi
nantement•3 a que o edit:1l sirva para a. ~.pu
raçàu.(Aviso de 28 d•3;Ju.neiro de i865); ha.': um 
aresto des~ camar~~ nesse sentido (eleição d!l. 
Baixa Gr~rido, 1882); ~ essa e a boa dou
trina, porquanto o edital não contém ~euão o 
nnme1·o dos votos dP. c:1.l:t eandid:~.to e não é . 
acto da mesa ma 
me~llla J.>arch H:iade,o presidente ,e o secrct:l.rio, 
de nomeação delle ; 

S:J Est:1 b •le ·r. 
substitue a acta; de que eleiçõ •s sem acta 
podem ser validadas ; e, por ultimo, de qne 
sewpre que haja t :tmulto se da1·ã o r~~sultado 

• J 

nheci-mcnto da elei~ão da i~ secção de S. José, 
da qual n:io ex:i:ste acta. devem-se: cmnulla1· as 
eleições das ou u·as duus secções por ter sido 
Jestruida n. acta da eleiçtCo das respectivas 
mesas; porqua.nto : Lo A lei não cxi:::·e que 
se :enviem a esta camara as actas da eleição de 
mesas, m~s sim as d:1 j'onno.çilo ou instal· 
laçãô', que ella em diversos u.rtigos, e constao;. 
tement ·, distingue da c!eiçc'G•> ou nomeâçall ; 
2. o Essas act11 a :- • 

mara ; 3. 0 E' d!Jmasiado 'futH o pt·etexto para so 
annullarem dnn$ eleições aas mais pel'feito.s c 
cont1·a as quacs nada .~c cwtic·ula o não e-:is-
i a a c; cnçao as mesas, quan' o c"x.Iste 

a d:.~. installação ou (o1·ma~·ri.o, da qual não 
consta. o mjnirno prote~t? ou duvid:t, como o não . -

~~o · como per et o e 1n tscutrve • <1S pro- acta. da junta. apm·adot·a, e nad::\ fo · síquet· al-
ximas el·~i<}ões terão um C;;\racter muito d\- legado P '~r-ante a camara contra a legitimidade 
verso d:.1.quellc que a. lei de 9 de Janeiro lhes da.quell·• eleição; 4.G Ha Pntre os dois factos esta 
impoz; differença: que a acta. da 1:1. secçã:o,a.cta. da elei:. 

~- · O · edital pelo qua.l · se quer apurnr a ção,not~~-se bem, mmcct exi.~tiu; e que as 3Ctas 
elei(:àJ de S. José uão éo q!lo se di:r. tet·. sUo da elei_çiiodasduasoulrasme.•as exi~tircon no 
:J.ffis::a lo na. p rt~~ da matriz, ma:; sim, o que S" livro d~s actas durante t1·e·s dias, tempo mais 
p.retend1~ haver sido entregue no Diai·io rle do que sutficiente pa1·a ~e tirar qualquer cer
Pcrna?nln~co, cujo reda.ctor attesta tel-o recc- ttJiio dellas si a mínima duvida existisse. 
biJo, a 1 h·•ra e 35 minuto;; da. t r d ·· · e sabe da olei~Jo de S. Jo-,é em 
o ·o ~.na de ju:";tiça Dyonisio Ferna.od-'~s d~ falta da acta. e a~~ contGsta.~.ão da elniçõo, em 

Silva, o qual estava n;~ matl'iz de S. JClsé antes cu.os u.etalhcs o candi'datu diplomudo não entrou 
do cuofh :Lo, não po·iendo nchttr-se simultaMa- ~;~· 1·vin lo~..;e da >i·ova. t t tu n 

, o • ·, .t :ano c em . oso; ciosa, 1,or julgal-:~. inutilb.a 1:\ pela f:,lta dos 
seu do que· o fiscal do D1•. Nn.buco, quo ó auto- papeis :~nth nt.icos, não ésuincinnte pnra. mos
ridade pu.ra. o Dr. Portella, viu o edital ser trar a legitimidade do cadrt ttm dos votos que 
redigido por Samico.n.o passo.que c;le appnt·oce o Dr. Portella. alle::a. tt~t· ti ~o; e n' duvidtl.. 
es~rit-Jto po1· Apr·igio; o p:1r ultimo sendo tendo havido um 2 cscrut nio que mostt·ou 
tambP.m que o exame no edrta.l só foi fúilo 110 · o·t:al' a maiot·in. do·· ·l·• itora.rlo :J.í!Lh•o~, pm·tanto, o 
dia 10, tempo mais do que sutficicnte para clle eleitorado, identificado com o candidato libcra.l, 
set· fabricado e que o roductor do Din;·io de sel~ia não tet• em vista r.. _ constit:;ição popular 
PeJ·;wmbuco é, como ·si fosse .redactot· do de.~t.a cama.t•a o o princi:aio, no ::,ystem 1 du. 
'l'c;;;p'>. um conserva 1or dese,jo;;o de conquist<'\1" maioria absoluta, do qne na dm·ida pre\'aleç.:\ o 
a gratidão do =-en partido. Em taes condil.;õc~ o 2o escrutiuio, ro··onltoccr-se um candi.l:1to t·ejei
edJtal!Jroluzido nem mesmo é o tlc quo fatia. o tado t!IU uma clo..liçüo in li~putavehuonto legal 
A viso n. <1ue se refere o Sr. Dr. Portella, JlOt·que como foi a sognnJ:1. de 9 do Janeiro ; 
niio ó o e .ital affixr.do nn porta do collcg<o 14. Seria t:•nto mai~ injusto :tpprovar um:-~. 
eleitoral; eleição como a. de S. José d" pois do 2·' cs:.::.-u-

1-1. Não prevalr~r·e o al'g'Uinonto de que ap- tmio q·.anto: Lo o Sr. JoaLtUim Nrdmco, que 
rovu.r a e lei .:- · r • • ,, • · a.crifi ;ado. depo1s d~ se h:n·rr su-

seria sa.necionar ::1. violencia, pore 11anto esse jeitado em boa. fé :.t pleiteaz· seg1mda vez a i·e
cand 'da to não se aprese n tu. com lu~t:;iu"llii1 pi\lfio:rin;--;1 ai."t"i=pii-r:-:-, ;:;::; eiiini'ifiaü~G.anoíltiiurl't"~t;;L:is:,:te,::--_rr.r.rt.,r-:rl'TSI"'fm::Ml~:rl:e~
rcsult:~nte da. violcncia,tn:l.!>. eleito pela m.aim·ia te v~· com o:-; a'·ontecituentos de S. José. e 2. o 

elo cleiio1·ar.lo efj'ectivo do 1° tli~tricto do Rectfe; esse.;; acontecimentos na sua pai·te sanguino-
iBto é, eleito em uma eleição legal, cOlllO torln l~nta e luctuo~a resultaram de •'st;~r a mesa 
a Commissúo confes~u. que foi o 2o escrütinio. conservalot•a armada, de ter elb, apoiada em 
que não . pod~a deU:ar de Lur logar visto não eleitot·e' e gente estranha a fr~>.guozia. rPpel
existlr a authentica da 1;1. secção de S. Jusé; · lido o povo a t:Ns, e (lc se haver espa.lhado que 

11 . N<tO ha . duvi.la ~lgnmu. que,-.a.pprovah a eu havia si !o vic imad:t t->ntat!v .. feita · contra 
~leição do St•. n,•. Nahuco~ ter-so-:i reconhe. mim pelo fhc:.tl do !:'r. Portell:t ; 
cido . que u. violen.da dest1•uiu o v:_~to . üc uma . 15 O ~oto do ol~itot• Seraphim da. Silva. quci se 
~ccção, o qu~ ó apen:.~.s reconh~cer um ~:~.ffil'ma no pm·eccr etii . separado 'da, minoria da 
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commissão, ter rotado sem titulo, mas c ·m um 
certificado requerido ao :::-r. juiz de direito, 
sem que St"melha.nt;~ facto eo.rejn. de forma al
guma provado, não deve ser dl.!scontado a ne
nhum dos _c;•nJidatos. m~s, _se o fô!~, só pó~e 

• > 

votado no coltegio, porquanto na duvida em 1° 
escruti.nio a regra invariavet tem sido sempre 
des,~untar-se os ·votes du,riJ.osos ao candidato 

dizer publica,. expondo-se cada eleitor pobre à 
pe:-seguição Jos rict;S, ca la artista à perda do 
pão de sua famili:•, cada pequeno n••gocia.ntP, :i 
ving~•nça dos grandes monopoli!'itas~ ew:tim, 
toda a mll.ssa humilde, necessita ~a e d ~ ·en-. . ~ 

m:llS votado na tuta lJn. e para que mngu·~ro lhor do que o fez o mr~u h~nrado co:npa
scja~leito ew hypothese alguma sem a m~ior1a n!te!ro de deputação •. i:;:to -é, no dominio da 
absoluta, base d:~ 11o'sa representação actual. !llais plena publicidade e com <1s t!nicas armas 
segundo:a leLclo 9 de Jaaeiro. · ~da palavra. e da persuasão. nem a venceu ma:s 

Em Fr.a:1ça onde ha tamhem o regimen dá indi -pt:tavelmente na conscif3ncia dos seus 
maioria absoluta é assim. egualm.r:.nte tj ue :0:e compro,rincbnos. e de q1:e, 'Portanto, se-ria. 
proc,•de. <.< E' tah·et util. d.zia. em 18iôna ca- violentar a cidade do Recife, Ílllpõr-lhe ontro 
mara o relator da eleição do Sr·. Peyrusse. lem- rept·e.seut ~t1 te que não aquelle cujo d~ploma estã 
hr.11' ás j unt .. s apm•<~..:!oras que ellas não dcvl'lro :'•ssignado pela ::'IL\IORI:\. dos seus eleitores, voto 

i'J ;;: • · inio 1 and•dato lei o il l · 1 -e d ·r cer. 
senão quando howvc1· cett :.a completa de que Sala das 8.,ssões da 1·• commissão em 27 de 
e .~se c:mdidato obteve a n:Pioria absoluta do~ Abril de 1885.-J osd llfarianno. 
votos dados c pa1'<1. isso deve-se d·;duzir do nLt-
mero os seus vo os a o a 1 a e os que pos~am Emenda â ta. co;lclusao ào voto em sep(n·ado 
p1·ovir de um erro . Em falta tem lllg-ar o 2° es-
crn~ini_o. » (T1·aité Pi'~ttique de _Droit Pm:le- 1. :l. No caso de se de~contar 0 yoto, em 11• es-

~ 0'0 4 ) 
- cru llllO, o 0 enor a secçao e an n o-

nio, seja · s .. e voto descontado não ao can::lida:o 
mais votado na secção, mas ao mais votado no 
districto; 

~ """'. 
1G. A idéa do mandar-se proceder a nova 

eleição pox· causa dos factos de S. José é por 
dewai,; absurda : ~i a (lleição de S. José, sem 
acta. ou sem inquerito ju:~icia.l, unico m~io, si 
houvesse, de substituir equita.tivamerlte o. acta, 
é valida, o Dr. l-'ortelb. esta eleito ; si não é 
valid •, o --leito incontesb vel é o D;·. Nabuco 
quo teve no 2·1 escrutinio 8JO votos contt'll. :3. 

17. Sl se ordena-.:se 110\' rt. eleição por cn.usa. 
daqnelle~ facws, repntir-se-ia sórnente o que 
já fez a junta apur::dora, cstalwlecen,lo-s0, . . . . .. . . ~ ' 
cluas eleivÕ''S par:1 s·.nar 1Un ~ó vicio ' 

18. Deduzidos os 890 votos e m:~.is 10 de claito
rcs aboliciunist1:1s da 1\Iagdalell::, que declura.
l':\m p ·lo Jorn•tl do Rr;ci(e tf~l'-•tu estado au
sente::~ por forçn maiO!', •Os l.liii-1: r1ue tom •ra.1u 
p:1rte no 1' cscrut:uio, scg-unclo o. Ycr·s!io do 
Dr. Port~'lb. r··st·11n n. este i1.34, 'tuo tcnd.) e1u 
parte stdo obti :os peLt compra cscH.udalosn. de 
votus a q u•"' "e cntregumm eorn o maior· cyni~mo 
os argf1ntat·ios tl.o H.t>cii'c! peltl tt·aiç:io, ol.ltida 
ainúa por-_ dinh1Jit·o e pre~sões indei.Jitas, são 
uma. insignificant·~ miuoria, ao lado do" ~~~ :0 
votos do Dr. N:LI.m"o, p:u·a serYirem de titulo 
ao seu eowpetidor para representar a capital de 
Pernambuco contra. elle ; 

. 
nista foi tanto m:•ior qtwnto ell·,~ estHva obt·i
ga.do no 2° es::rutinio a te1· maior numero .1e 
vot~ -s .!o que . o seu antagoni~ta allegava ter 
tido no 1. ' Qu,·m conhece as condições do 
nosso eleitorado, comprehendera a. ditlicUldade 
que ,·enceu o Sr. Dr. Na-~uco,de levar às urnas 
a maioria ri o clcitrwaclo acti,o do s··U dislricto 
-uina grande capiwl..:...,1uando o f-eu s.dvet~i?a
rio SP. abstinha ; quando :• sua victoric\ J,!;..:-al 
er:t certa~ e por is:;o não inspirava ree0ics :10~ 
seus partid:.~rios e não proYocava esforços dos 
s;;us aruigos ; quando a eleição era por assim' 

2.:~. Que se conte ao candidato Dt•. Nabuco o 
voto toma lo em separado do eleitor da. fragtla
óa de S. Frei Pedro Gon~·~'l.lves do lt,:.cife, Pan
taleão oczen·.1, r1un devia votar nessa parochia 
pOI' não pro .uzi1· seus (•fl'ei to'l :.:1. transferrncia 
feita no seu titulo ara a Pat·ah •ba. na occas1ão 
,,a ulLillla dis ;oluç:to da c amara dos Srs. depu
tadd •· 

3.:L ua não se conte a.o candidato Dr. Por-
tella lltu voto tomado em sepanl.do na ta secç:io 
d t fregu•!Zio. de Sa1ít<1 Antonio c que, :;cgt,ndo 
c•uu.:ta rlct ada, u:io foi o0po~it>tdo na ut·na pot· 
nenhum cl••itor, 111ns n··hndo em cirnn da mc13a 
depois uo auot·la n urna c de contadas as 
l'Cdu!as t•eco'Jidtt:o~, porquanto semelhante ce: 
duln. não catt•n. no numero das que a. le1 
man·la aput·rlr 0111 ~;op:trudo 

Sa!~L d ~~ l'GssiS ~~ dn. i_tl commis•ão em 27 de 
Al.ml da 1::58:>.-Ja.-.r] J.1latiauno. 

"Voto em. separado 

- Discordando do puece1· da maioria da f:J. co~
mis;;ão d,1 inq u~ri to sol.Jl'e as eleições do i a dis
tric.to da província de Pernambuco, os membros 
· · .~ motivos de 
seu voto em sepur:t.lo. 

Sem entrar na apreciação das nullidndes ar
guilill.s á eleição da 3~ se~.:ç;lO de S. Jo;;é. e á da. 
1a de Santo Antonio, onde não póde de1:-::ar de 
.Jc:-:contar-se ao ca didato mais votado o voto 1lo 
eleitor Saty!o Seraphim da Silva, quH apl·es~n
tou em vez do titulo, um certifica• o requertdo , . I 
ao juiz de d:.r.eito Jo 2o d:str CIO Cl'lllllnõl , a.pre-
ciaramos Jesae logo os acont~cimentos _q_ue 
tiveram logur na ia s'ecção dar1u~ll!L' parocm:t, 
cuja eleição é de intluenci:l. dec1s1va para o 
cnso . 
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.. Sobr.e_ esta .. eleição, · ou attcr-nos-emos á. -Te~·ha·viclo· eleição no dia 1° de Dezembro de 
fol'mafida1e da lei, consideránâo a acta. como 1884 na matriz de S. José. - -- · 
subst~ucial para a e~istencia ·da mesma eleição, Vivlencia exerCida contra a mesa elP.itoral. 

· e então devemos ·annullat..:a; mas por igual-tUfJ- · Destrui9ão ou desapparecimento do livro da. 
tivo e conseguintemente a .da. 2a. e 3~ secçõe'1, acta. du. eleição," - qu~ - começara.- a s~:r Ia. 
de cu ·a nomea ão de me,as não e:s:iste tambem vrada.. » . · _ 
a c ta~ ou pi;eferiremo.-. sacrificar a fàrroa-- ao E' da ü extrahe um qu~sLLOnario, .:.a que · e no
fundo, attenJen10 sobretudo à verdade da elei- mina de corollarios, a S;.tber_: 1G, si foi valida 
Ção e reputando a ~1cta sõ~ente necessiria p~ra. a eleição; 2°, si a violencià. 1oi - premeditada . - . - . . -

de dire i to, _quando h~tja sido destruída, ou pela 
violc~ncia iin ,1edida de concluir-:-se, como na hy
pothe~e, e neste c.a.so a con~eq_uencia. não põde 
dei:s:ar d~ ::er con~id<>rarruoá valida a referida 
eleição da f:~. secçãn da S.Josê e por isso me.smo 
log,camente a da. 2a. e 3a; sec~ões . 

Não ha por onde sahir deste dilemma.. An
nulla.r, como o fez, a maiol'i•t Ja commis•ãl), a 
eleição da 1:1. secção e approvar as da; ~a. e 3u. 

... . .. . . - . 
' ,. 

ot·ganisaçiio das ruesas, é o q •te nos pnt·eco con
tradzcturio o insustentavel. 

Com effeito a rlistinc ~ão a ue se recorreu e 
não e-.tá. na lei, entre a. obrigaç~o . e t·emetter 
a. acta da. installação o nii') a da elei~~ão ou 
nomeação da mea~, é arbitraria, visto como a 

l ~ - d . . l' pwavra; T01"m;w;ao,e qae S~l'\"IU-S ' oegii:.-
hdoz· no .final do art. 15 da lei de 9 de Janeiro 
de ld81~ refere-se expre-:s ,m .. nte :is ,·cspe
cli'Das m.csas, d cuja org1mização ou _composi
ção, pala:.vras empregad;Ls como ·•ynonunas pelo 
legisl:!.dor, trata·~e no citado arLigo § 7" ns. 1 
e 2, o primeiro concerO:ente ás mes<~s de séde 
de parochia Otl d · districto de paz. o segrmdo 
:is de secções dest~:.OU da.quella.; a installo.ção 
das mesa~ eleitas é ~ ~ão póde ~deixat• de ser 

' cumento aceitav(\1 a actn. resburada . 
Entende a maiol'ia da commisaão que, não 

obstante a existencia. do edital, publicado no dia' 
2 .1e D0zembro peloDiw·io ele Pcn1ambHco, lan-: 
do o re"ultado da eleição, o qual não póde ser 
süspe~tado de haver si.lo lavrado J?Ost facttml-, 
po1·que, como se provoú com examejuiicial 
fÔ!'a escr:pto pelo mesario lib~ral e S"cretat·io 
da. mesa Aprigio José da Silva, que sahir·a gra-

- - • • O• 

, . 
sua tiomea!fàO. cu}1. existeucia neces"ariaruente jv.ncto de 1)ro'Das circu?lUtct.nciaes (jà se vê que 
pt·esuppõ ·~~. desde que se.us . membro::; não s:lo admitte esta prova subsidiaria ..• ) ptn•a mostrar 
cert ;; ou d--si..,.nados ela l~;I, coufoz·tne acon- c ut> a mesa fora: l~g·almente o~ganiza.da ~ 
t~ce com as mesas da.s sédes de paroc 1ia ou <te r~>sposta. e ac1 1ma., a s·1 cr : nas asslgnn
distl·icto; nem outro fim põ le ter a di';posição tu1·as do termo do inscripçào do;; f.ll•itor's por 
d:L lei,(note-se que não foi deixada para o regou- todos os mes::z.rioe, rlocuroento a.uthentico, cuja 
lamento) determinando que o escrivão d~~ 1>az certidão fôt•a e:thibida perante a commissão; _ 
lavre no li\'r", qu"_ tiyor de servir para a el,~i- na ausencia de scmelhant~ allc~ação por parte 
~.ão da respectiva sccçã·-., a ttcta. e;;pccial d :t do interessado, elo sorte quo o candid<Lto Dr. Por
nomea.~ito da. m "Sa, sen;;"o fa.cili~n.r o e um pri- 1clla não tevt3 necessidade de produzi!' perante -
mento ua obrigação i.mposta :i. mrsma mesa pelo n. mesma com missão a certi liio do q Ílne_s são os 
fin~d do citado &.rLi~o. isto é, a extz·acçiio · d :l. juiz~s de paz e imm~diatos da parochia, para. · 
cópia da acta. de sua formn~.ã:o. 'confrontat·-se com as ditas assigna.tura.s, a qunl 

A pr .. teri~ão cleste preceito legal deu logar a ~gora rios o1ferecou e apponsamos como pt·ovn. 
quo foss~ d1~struida tambem esta a.ctn.-ou actas. documental a eSlt) ,•oto separado. · 
pois, não consta si bvrou-sf) uma só 011 si Qltanto ao protesto do eleitor João Carolino; 
duas, existentes no livro destin::ulo~à elr~i~.ão da o primniro fundamento é contl'a.producente, por· 
sé,le da matriz; portanto, si a acta ê da. esse~- que revela a bon. fé c impa!'cialidade da. mesn. ; 
cia do 'Pt•occsso eleitoral. como entende .. o segundo é fl'ivolo e b:m~l, porque a lei não 
mai11ria da. c ma.ndou separar a. mesa por umu grade para 
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:fim foi reunir em uma SÓ peça OS depoimentos 
esparsos dos mesarios e tiscaeo:, para. pod··rem 
ser presentes em devida. fórma ã junta apura
dora ; esse documento, para. nós, é inteira..;. 
m~nte desnece~sario, e, por isso, passamos 

vigor emprestado pela m~1ioria. da commissão ã 
\' Ístoria. feita na matriz :f)Cla autoridade po
licial sem attenção ao exame~ feito pela autori- . 
dade ju .iciaria, que contrasta com aquelle do-,; 
~umento quanto a .Pl'ecejen?i~ de aggressão 

. 
. Resp~ndendo a maioria da commissão.~o 2° 

ponto do questionaria, ·diz, com adli1.i1·àção, 
ue o TcmJo :~to· 1·ehcndcl·a <ts intcnçül3s do 

varo-se r~m seu posto, ondP. fóram inesperada
mente atacados, só veri:ficanlo-se ém conse
uencia dos facti)S aubse U<!nte-. estar a ma 

grupo que part:ra da rua ~o mper11dor; cot;n 
dirr~cção á. matrtz de S. Jose ; mas que c m:us 
plausivel attribuir a presença desse grupo á 
cu1·iosidade ou desejo de conhecer si tinha ha
vido traição (1) e vicios na eleição, porque Apri

. gio, Agostinho e outros, affirmam que a in
vasão · se realizara ás 2 horas da tarde, pouco 
mais ou menos, ao passo que, segundo a a~~a 
da. eleição da P secção de Santo Antomo, 
a apuração desta. se concluira ás 3 horas, e, 
p r au , ·n ao o ia o povo con ecer o 
resultaJo geral da eleição, e pr·ocurar desforço 
da derrota do seu candidato pr~f':ri lo. · 

trica, além da commum variação dos relogio!:, 
oppõe-se : 1°, a mesma communicação telepho. 
nica do Tent'"JO, ue só adia sur r~~h~nder· as 
mt .. nções o grupo. por averem sido manifes
tadas dP. algum modo ; 2°, a declaração do can
didato Dr. Naouco. pela imprensa, dizendo que 
aconselhara o povo a. ref'ignar-se, 3°, o teste
munho insuspeito do mP.smo c.andidato ·.sobre a 
declaração, a p1·io1·i, do presidente da provin
cia. de ~1e a violencia. não ·colheria resultado, 
porque ~. Ex. seria o primeiro a dar testP-
munho da. eleição do Dr. Portella; 4~, o tele-
gramma. desse delegado do governo ao presi-. 
an e . , • o qua n. no 1c1a a carta 

do correspondente do Rio para o Dia-,·io de 
~e,·namb?.tco, comignando a mal'"·ria pr~cisl de 

-
Dr. Ernesto Aquino e de outros cidadãos quali-
ficados. etc. · 

Demos de barat o,entretanto, que esse g-rupo. 
que, em nossa opinião, fó:.-a. á matriz dP. S.José 
par:t inutilisar a el••ição e disposto para o que_ 
désse e viess~ , pudesse ter sido alli conduzido· 
por mera. éuriosidade, ou para indaga.r da tal 
traição e vícios eleitoraes ; não tinha esse di
reito, porque a lei de 9 de ·Janeiro, obra libe
ral, quiz evitat· precisamente as agglome1·a
ções do povo em massa nas assembláas eleito
tornes ; segregou da<; urnas todos os que não 
pudessem produzir as provas restrictas de ca
pacidade e independenc!a por ella exigidas, e, 
consequentemente, vedou-lhes, tambem, a fis
calisa.ção de uma funcçào politica quA não 

---~~m, determinando até e. · 
-mente·--n:o-ark-1-5;-§-5o~ 
mesa compete {a::e1· .~ahir -(sic) do edifi.cio onde 
se reunir a assembléa eleitoral, os que nao 
fo rem eleito1·es. " ' 

E', comtudo, .· insignificante a questão , de 
sabe.~- si os assaltantes de S. José alli foram de 
má fé para destruir a eleição, e, menos ainda, 
si este attentaJo criminoso foi aggravado . P'~la 
premeditação; o far·to da destruição do livro 
da.s .actas por elles violentamente praticada, oc
easionalmente o'li de propoeito., é o quanto 
basta para. o nosso exame, qualquer que seja. o_ 

o fino.clo maJor Esteves, ao passo· que o grupo 
assaltante viera munido das .armas, de que 
fez uso, pois não é verosimil que dellas se mu
nisse depois de: re•~haça.do, salvo si havia pre- : 
di:-posto nas immediações algum arsenal ou de
posito das mesmas para· a. preparada. occ::~sião • 

Occupando-se do 3o ponto do questionar:io, 
pensa a maioria da commissão que, _não po
dendo substituir a falta da acta sua restauração 
como foi feita, tão pouco óde o edital fazer 
prova os vo os apura os, á v1sta a doutrrna 
do aviso de 28 de Janeiro de 1tU5, explicando o 
a:~t. 10~ d&. lei de 19. de A~osto de 184ti, e por 

•. <- ( • s -
da citada lei de 9 de Janeiro de 1881 e 149 do 
regulamento de 13 de Agosto do mesmo anno. 

EsLe ar!!'umento orém n s 
prodncente, porque o aviso refere-se á. hy
lJOthesl'l de estarem viciarias as actas e livros 
da. eleição, especie diífe~ente da de qu~ se 
cogita. e . o art. 109 da leL de 1846_ prescrevo 
prec:samente a forwalida :e do edital, consi
derando;..o su· ,pletivo do livro das acta~ para 
a reun._J:!o do ·c:.ntigo colleg·io eleitoral o art. 
18 das instrucções de 28 de Junho de 1849, 
e, portanto, sufficiente então para verificação 
proviso~ia dos 1)0derP.s doá elõitores de 2° rau 
no reg1men oje extmcto : . 

O § 20 do art. 15 da lei de 1881, , eferin
do-se á legüdação ~ntão ~igente (:l d~ 1875), 

' s .. 
lidada pelo governo no art. 148 das instruc- · 
ções de 13 de Agosto daquélle 11nno, ê justa
mente aquelle que exige o edit:l.l do resultado 
àa votação, prova, pol'tanto. tiio legal e au .. 
thentica. para ~'Ste :fim rt>stricto, como o é a 
acta para todos, os tramites do processo eleito
ral OU seu CODJUllClO. , 

Não lkamos subida importancia ao ar!;!'ll• 
mento fun indo om precedentes das assembléas 
provinciaes de Pernambu,·o e R io de Janeiro; 
cumr~re, entt·etallto, rectificar o parecer nos 
segumtr>s pontos: : 

.1.0 Que a acta da eloiç~ão do 1° districto da 
Escada, a que se r·eferem os annaes da- assem• 
bléa de P ern:imbuco de i882, não chegou á 
ser concluida, by,;othese id ntica á de S. José, 

waçao, .em contrar10, rs o 
, ~~ia-real-;---:-_ - -
2 .o Que a commissão de verificação de po

deres da assewbléa do Rio de Janeiro, em 1884, 
não fô!a pr~sente o edital da elP.ição de S. 
Francisco de· Paula, cuja acta omittiu .::a vota
ção, sen~o o meswoapre$entad() já · depois ... de 
reconhec1do o deputado Laper. para cujo reco
nhecimento não influia ·. essa elt-!ição •.. quando 
este orava. em:-ses·•ão de 19 de Setembro ·<;oiJre 
a: :fixação da. forç:i poi;ciaL . .. . . . .. . .. 

Pelo · que respeita, · porém; .. ao precedente · 
de;;t:l. c~mara, sobre a annullação d:.t eleição da 
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vado pelo livro de inscripção e pelo edÍtal do 
r:·sulta.Jo da !!leição da 13 secçã3 da matriz de 
S,. José, que se fez a chamada dos eleitores e 
quaes o;; que comparec,,ram, assim como a vo-
tação de um (l outro candidato ; . 

Coi!sid~>rando qne, quanto à organização da. 
mesa, alêm das razões jd p1·o luz:Q.as. accresce 
que contr,:~. ella nada objectà:-a João Carolina 
em seu pt·ot"sto. e r1un, 1·ev~rtcndo o at•gnm,mto 
da maioria d• commissiio sobre a 23 e 3:~o ~ec
ÇÕ"!s. a acta respectiva ''Xi..;tiu por dous dias o 
della podia ter-se obtido certidão ; 

Considerando que,qu:mto ao p1·ocesso da Plei
ção -propriam~nte, está prova.ri:l sua rP.gulari- , 
dnde, já pnr depoimento dos mesarios, inclnsive 
o do . secretario, qn~ é lib~'r~l, e o d•l fi.tocal do 

voto do eleitor: q ue~não exhibiu titulo na eleição . 
do f> esc~utiaio, que teve log,1r na fa s.:cção · . . 
d~ -paroch1a de Santo Antonio. · - · · 

: Que sej~ appr()va1a a eleição~ a que se pro
cedeu em i o . de Dezembro do anno :findo na - .. . ~' .. ' 
o~ votos· constantes do edital: 

Que. sejam mand_ados process.ar, .caso jà não · 
o este s · . •· 
perpetrados n? 1ogar e ·dia stipramencionados. 
Q~e! approvadas as demais eleições do fo es ... 

crut1n1o, em que obt_eve .maioria ab~oluta o 
Dr.:, Manoel do Nascimento Machado Portella , 
e annullado por conseguinte o zo escrutínio 
seja o mesuw- reconhecido deputado pela pro~ 
vincia. de Pt!l"Mmbuco. 
· Sala das conferencias da 1 a. commissão de 
inquerit_o. 24 de Abril de 1885.-Samuel Mac-

dos e desde quando; bem como quaes os qu~tro 
immediatos em votos ao 4<> juiz de p·1z.-Pede 
a V. S. d~ferimento. -E. R. M.-Recife. 23 
de Oezembro de :1834.-Dr. Manoel do Nas
cimento Machado Portella. 

Certifique-s~.-Secretn.ria da camara mun:t
cipal do Recife, 24 de Dezembro de 1884:.-0 
ama~wense servindo de secretario.- C ast1·o 
Lctio. 

a s pt·a. r· 
tifico que são juizes do paz da - pa.roohia de 
S. José os Srs. Antonio S:1mico de Lyra Mello 

• rr· , .. . • - - • ' 

Nascimento e Joaquim Cavalcante deHollanda 
e Albuquerque, .sendo que os dous primeiros 
prt•sta.ram juramento aos 10 dias do mez de 
Jnneiro. o terceiro a 23 de Fevereiro do anno 
p:~ssado, e o quarto aos quatro di,.s do mez de 
Junho do corrente anno; b?m com•) que são 
immediatos em votos ao quarto JUÍ7. d~ paz os 
Srs. A~ostinho Bezerra da Silva Cavalcante, 
J aqnim Teixeil•a Basto~, Joac[llim Gomes Fer
reit·n de Sá Leitão e PI"axedes d>t Silva Cava1-
caote. O referido é verdade: archivo da. camat•a 
munici\)a.l d•l Recife 24 d~ Dezembro de i8~4. 
Eu, Julio Cezar Cardoso Ayt•es, archivista, esta 
passei. E eu .• Leoncio Q•Jintino de Castro Leão, 
amanuense servindo de secretario, subscrevi e 
assigno.-Leoncio Qttintino de Castro Le:ro. 

p ' .. 
proprio protesto de João Carolino por exclusão Ca.va.lc.'l.nte, é Pr~xedec; da Silva. Gusmão e não 

- ue-partes ; - · -· -- . .. , . .. .. _ .. _ __ c9rg.Q_ _~st:L :t eima eseripto por P-ngano. E eu, 
Conslrierando r1tle o resultado é o niesmo, Leoncio Qu1ni:Tn0ãe-Cãari•o-teão'--n.mtlonu-eas~ 

c1uer S"' annullem as tres secções de S . Joc;é, servindo de ·secretario declarei e assigno .
quer se approvB a 1o. com a 2:1. e :3o., ao passo que Leonci•1 Qu.intino ele Cast1·o Leéio. 
li~ ind:soutivel conveniencia publica em ma- o Srt~ Pn.ESTD'ENTE dá par:l. o di:l. 23 a se~ 
mf~star n camara do~Srs. ~eputados sua re11r~- gcinte .. orJem do dia : 
vaçao aos selv::1gP.ns aconteclml'!ntm:~de S. Jose; ' · · · ··· · · 
. . A~xninoria da commissão propô~ as seguintes Votação dos seguintes pareMres : 
c:mclusões; . · .· '~ : : - · N. HO- 1SR5. relativo ao 1° districto àa 
·: :Que seja dPscoritaào ~o Dr. Joaquim Aurelio provincia do Rio Grande do Norte, reconheccn• 
Nabu~o d~ Araujo, mais vótado no collegió, ·uin _do depu~ado ·q 'Dr. Moreira Brandão. ~ - · · _, 
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N. iH-1885, reconhecendo depubd~ o Dr. 
Vi:lBna Vaz, pelo 6J districto da provincia. do 

• Maranhão. • 
N; 112-1885~ reconh~cel14o depubrlo oDr. 

José Lopes Pessoa da. CClsta, pelo ·so districto 
da rovincia da. Para.h ba. , 

N. iOn-1885. que reconh'lce o Dr. •re e
rico Augusto Borges;=deputsdo }Jelo 1° district.o 
do Ceará. · · · 
. N. 113-±885, q a e mand~t procericr á _no 

elei~.ão ,no i' disLricto d~t. província do Parú . . 
N. 114-1885. ·mandando proceder ã nova 

eleiÇão no 2° districto da Côrte. 
N. 1i5-i885,- reconhec::·ndo dGputado pelo 

2o districto do Pará, oDz-.. Felippe de Lima. 
· N. ~ií-1885, reconhecendo deputado o !)r. 

Vaz de Mello: pelo 8° districto da província de 
Minas Geraes . 

.N. 116-i~85, relativo á eleição do 4) dis-

Eleição de commissões. 
Discussão do parecer n. HS, 1•ela.th·o :i elei

ção do 12° districto da :provincia do Rio de J'a-
ne1ro. 

Primeira discussã0 do pr~j ecto n. 48 A
i884, sobre a emancipáção dos escravos. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas. 

DoCU)!ENTvS C~UE ACO::'>TPA::-iiiA:\f- O P.-\.n.ECEP. N. 
119-1885, REI.~\ TI , O • .\. ELEIÇÃO DO f o DIS-
TRICTO DE P.ERN:-\:\IBUCO~ . 

-
Eo;posiçtzo do D;· . !.f anoeZ do Nascimento 

.Jlf acha1.o Po1·tella, ·sobJ·c o. c~ciçúo elo 1.1 . . " . ~ 

validade dn. ininh:• eloi\ão. 
No dia. 1 <> de Dezembro proceden-s ::l i : clci~.ão 

nos 1i cou,~gios, de que se compõe o distt·icto~ 
sem perturbaÇão alguma, dando o seguinte rc-
sultad•J: · 

Portella 

S. Fr. P,·,!ro Guu~;d1~s ... ~ ..... . 
S:l!llü .\ utonio P. seq~Jo .. ...... . 

:.. !!:\ ' .. .. .... . 
,, :.ia 

S. Jústl 1" 
,. 2a ••....... 
~ ~{ :\ " ........ . 

Alf:Jt:).lu:J~ JO uistriclo.o •••.•. 
~o .. ,, .. 
;.O ... · .... · .. 

Y . • 

l' . f1·. PcJro Gonr.:tiras .... ... .. _ 
Saulo Antonio P "scecão ... . . .. .. ... <) • _, 

~'\ 

·1:\ . ... . . .... . 
2'\ . 1> .. . . ~- • • •• ,, . ~~) . h . .. ........ . 

:!0 di.;tri ~Lo . • . o • •• • 

2•l . .... . . .. . 
A rf,,g .<!1<15 ... 

!li 
G) 1.: 1 l'IU ~ CJI:I.I'a olv 
:i i 
ti:! 
!I~ o 1 em ~cpara.lo 
S:i 
li i 

12:1 
J:::-: 
2!1 
L}_, 

S.'t. c 1 em SC)J::tr:do 
i 1i2 
!lS : 
f:.7 
iG o 1 em scpar:tdo 
~'·• · · . 
!10 
7ri 

E mais um voto ·dado ao Dr. Paulo de Oliv~i~ -
ra~: Sendo 833 a maioria. absoluta, ficoupatente.
tel-a eu obtido . e portanto haver siJo eleiLo. -

Este resultado desde logo conhecído. ejnão ... 
contestado.consta das actas, e foi ·não só publi- ' 
c -do .no ·Diario de· Penüúnúuco do_ dia: 2, . 

oc. n. . como no mesmo <J.la commum•!a- · . 
do ao govet·no imperial pelo presidente .da pro:- 
vincia. --em tel··gramma elq~ociido a.ntesd~s fa-

~ 

S. José. 
Em carta e::s:.pedida de~ta côrte e 11ubÍicada no 

_Diario de Pe1·nambuco. (Doc. n. 2) se disse: 
« Com relação a Pernambuco, o ,prim~iro te

legramma quH o Sr. Dantas recebeu do seu de
legado, conforme a:ffirma um s>n~dot· liberal, 
que se achava p!·esenLe na Secretaria dolmpe~ 
rio e dahi sa.hiu a dar a noticia pela rua do 
Ouvidor. anuuncia.va a el"'ição do Sr. Portella 

· · · · arde, coDJ a. 
noticht úos: acontecimentos . de_ S. José, yeiu 
outro resultado.,. 

A as;;everação constante desta carta não foi 
contestada pe o pres1c ente da prov1nc1a, o quG 
certamente teria ello feito s~ não fôra yer ta..: 
d:á··a~ tn nto mais tendo sido publicada no jornal . . . -
nem certam,?nte a contestará agora ; e o go
verno. por sua honra, não 1·ecusará ex~ibir e se 
. telc:>gramma~qu~, como os demais trocados entre . 
o presidente c o governo, .. foi :l requerirnen~o 
d~i:~. commi;;são requisitado pela carn ra. 

Não mencion rei o · nome do illustre ·sen dor, 
n. que so r~feriu a carta, e nem .. do illustrado 
dep .. tado, hberal dissUente, . e de outt•as pes
son? que~~ como aqucll0: es~ivP.ram _n:\ secr~tariii 

telegr .. mma. e que deram a diversas pessoas 
no me:'tnO _dia. e a.inda depois conhecimento do 
seu conteúdo: são. am O:! multo conlwcidos ; 
h~1. nesta c n .: outr,t camar.l d!•putado.:; e sena
dores que conhecem o f c to. 

E este f:.tcto se ~1 ccól•da com a declaração 
que o men competidor fú no JoJ'nal do Reciíe 
de 7 de Dez,~mbro, diz•·ndo: 

<.< A primeira ~:,scrvação do meu illustrc 
amigo (o pl'Csid-,n Le da pro\'in ci:~) quando se lhe 
commuuicon que ti. clGic,~ão d•.} S. José estava. 

· amcac,~ada, foi e.; la <! ..:.YenlúonptoiJci.to podf~J·ãu 
ti,·co· disso! porgt~i! eu .<:c:rci (I )JJ'im.ciro a dat 
testemunho dtt eleiçiz,, do DJ·. PoJ·tellc.. 1> 

Conh~ddo ~publicado o rêsnlt :do das urnas; 
foi o rneu contend•·r um dos p1·irneiros n. pro
clam:•l·o em plena pn.Jicidadr~ n ,L l'ua. do Im
perador. !\o ref ~rido communic:1d0 disse ellc : 

<(E. certo que declarei repc-!tidns vr~zes que o 
Di". P rtr.J.b Linha sid el : t ·· 1~. maiorin.-:dos 
voto~ lido-~ nas sqcções, e aconselhei ao p :wo 

. que se res1gnasse por n;:n tor t1do a -brdliante 
vict0ri;t qur·lSO esperava. » 

Depois de estn.r assim a minha eleição co
nhecida! e até commuuicada pelo presidente da 
província M governo .imperi~l. e .proclamada · 
na -praça-publica pelo meu -contendor~ um m1-

, me~so grupo· de pr~s:::oa!:<, que se acl1avri.m .na 

:l" •. . - -. . ... -
" 40 ~v - • • o ••• • _ .. . 

Tot:~l. .... : . . 

8í 
3i 
· i I

. l"U:t do Impet·ador, dirigiu-se para:.a.:igroja. ma-

triz do S. José e.ahi pr~ti·c·· o.U· 0°sang .. ui. ·t·l·olen~o 
. attentado, qu~ todo o pa1z conhece, no mam-_; 

f·~sto intuito de inutilizar a eleição ~esse .'· col~·;" 
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legioe a.~-=im privar-me d:1 maioria qne nelle 
tive f';Obl'e o meu competidor; · 
! . ·~· historia dess: attl!.ntado ncha:~e na. oxpo
SlÇ_ao quenz e _fo1 publtcad_a no Dtado de h:,·-
nambuci) de 5 de Dezembro, doeum~rito que 

dens, tão mpiclam.ente quo jà. estava re<•li
zn.do o at:tentado, destrnido o iivro das actas e, 
o que ainda é ma i.~ lamentavel, ass 1Ssinado;; e 
fel'ido:5 mes:trius e alg,ms dos poucos eleitores 
que aindu. tl.lli S(~ achavam, só restand•1 :iquell~ 
autorida1·~, em 1·esult.-~.do da sua dilig<mcia, 
di~er ao pt•r>siden to que ~ das indagaçõ ~., .. a 
qu ::> pro·:edera, oralmente, chega1•a a convic
ção d . quo a eleição havia col'rido em paz e 
que o conilicto flit·a. entre a mesa eldtoral c pes-
son.s do povo.)) . 

Qu•~ o fim do t•et'erido gt•npoora o já indica
do. qr1e ello proprio nnn·lllch.va em· altas vo
zes d.-·sde q uc :::c poz em movimento, c que 
foi pela. rcclncÇão do Tempo communieado ao 
presidente, mostra-se pela promp~idã, com q~c 

m•~sma ab~rtura, u1n tiro q11e o não attio~iu. 
Que, depo1s. de forçada a porta e invadid:L a 
sala por mu1ta g !Ote, toda. desconhecida delle 
respondénte, visto que conhece bem as pessoas 
d~ fregue~ia, foram por ellas espalhados se
nao destrutdvs ou rasgados os . papeis que se 
.achavam .o;obt·e a mes:l, vendo elle re:;pond in te 
pel? _chão espalhados os livros e mais papeis da 
eletçao. » ; 

do Im:•erar!or partiram p.n·1t a m~triz de S.Jo,é, 
teve mfehzmente a e~ecução -que o paiz co~ 

Mas n. eleição e~ta\'a concluida, o seu resul
--tad?,.,.Pu~lica?o e!?l ~c~itaes;-~affixado ~m na porta. 

livro das ass gnaturas dus eleitorP.S h : via sido 
casua m!~nte salvo, como salvo fôra o liv1·o de 
no~as. ~o escriv~io de. paz. em que havi~ sido 
prmc1p1ada a trtmscl'lpção da. acta.; e os mesa- . 
rios. posto que feridos. excepto um. qu~ aban
donárn. a mesa. ao _apro::s:imar-se da _igreja o grupo 
assaltante, hav1am ·ficado fehzm,·nte ·com 

--vida -pn.t·a. pod··rem cumprit·,o dever de fazer es
crever nova ~•cta, em substi.tuição da destruida 

1 s assaltantes. . : .. 

lmpos::ibilitada conseguintemente a me::a de 
no mesmo dia escrever dH novo a acta. o 1 ·juiz 
de az resident~.Io"'o ue achou-se em estado 
de promover o cumprimento desse dever, irigiu
se á igreja m 1triz no dia 10, e Í-lZ escrever pelo 
4 juiz de paz, (a quem convidou parJ. supprir a 
til.lta do 3°: que havia ab~ndonado a mesa e não 
compat·ecera) a acta d::t. (211eição, a tlual, dr•pois 
de ser por ambos as•ignadtl., fJi l ida. e assignada 
pelos demai;; mesarios (2o juiz de paz e to e 2J 
immcdiatos) em s11ns proprias casas, attenta a ·: 
impossibilidario em que. por enfermos p ·lo~s fc- -
rimento~ recebido~. "e acharam de comparecer, 
e no mesmo dia 10 tt·anscrioLa nas notas do 
tabellião. (E' o documento n . 6 . } 

Não estü. ~ acta assigntl.dll. pelo fi:O;cal do meu 
contendot•, como tamb··m não o está pdo meu 
fisc.•l. pox: h:~.Ycr cst~> sido nss:~ssinado ; mas ::1. 

f:tlta.dn ns~ignatura daqucllc est:i supprida. p~lo 

_ _ ._l'~~~izou o seu inr·~:>-to, como. conàt:l . dos de- (doc. n. 7 . ) .. 

~~~:~~~~~: r::~~s~-<tez-~i~!~.~s~~~~~~:~;~ - H o E.m seu dopoitÍlénV) 'refál'e -·eue; d ~ pe~·feito ,__ -
do do districto ApdgioJosé da (S lva doc. n.%) . acc~rdo com a a~ta, todo o pro~esso eleJ toral 

O secretario .Aprigio, depois de r eferir 08 havtdo, a reg ulartda.de da. v~taçao e. apuração, 
esforços que elle. o major Esteves, meu :fiscd , o_ resultado ~esta, a exped1çao dos ed~tae~, etc. 
e o Dr. ·Pergentino, -fiscal . do meu contenJor e e·. conclue .u1zendo : todos o.~· mesan os zncl~e· . 
<k mais nies_..rios ernpreganm para fecl~a1• a por- st~e o maJol· E ste'lJes, fi_scaZ do Dr. Po1•tella, 

=:t a _ o evitm~·a ent1·ada dos in"'1tsores _disse : p1 ocederam!odos perfettarnente bem. 
· <<.Que depois de fechadâ. a-pot·ta procürat•am A a c ta. transcreve .o termo de · encP.rramento . 
os mv~sores . for.~-a.l-:a., desfe~~an~o-s~, pouco da ~hamada,~ escr.ipt~ no . dia t pelo secretario;::: 
antes d~ fec)lada a porta, dous ou. tresttros, que no hvro ~as 1~r1p~.o~s,_ livro qtte fdra salvo, e : 

..... 
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·· · assignado por elle, 
mesa.I"ios. 

pelo presidente e demais :l::ldo nft.. pm·ta do cdif!cio', e, sendo possival, . 
pela in_ap;·ensa. 

·· · ·-Para maior·authenticidade, offereço uma cer
tidão do r.:íerido termo, passaJa em vista do 
mencionado lino, recolhido à camara muni-
ira 

A acta transcreve n. lista geral dos votados e 
do numero de votos de cada um, que foi pu-

ica. : · · a . ... o a i 0 :j 
remettido para a .imp1·en!':t,-a certidãv do of
ficia~ de justiçd. de ha.vet· á 1 hora da tarde rt'
cebido da mesa e affix.ado. na porta da igreja. 
um dos editae;; eleva~o o outt·o pat·a a typogra
phia. do Dicu-io de Pernambuco.-a declaração 
do proprietario des!"a folha de haver rec"bido o 
edital á 1 hora. e 35 minutos,-a certidão do 
escrivão .i e paz de haver dado prin ipio à tr:m
scripção da acta. -

~ 10 a para ffift.lOr aut entlcl ar e O ereço : 
1.0 A certidão do officia.l de justiça (documen

to n. 9). 
· 2. o A dcclar!lção do prollriets.l"io do Dia?·io 

ele Pernambuco (docume:ttu n. 10). 

··· .. A acta contém não só o -.tetmo~escripto. no:-~ . 
livro d:1s inscripçõ~s comO a .;..;.lista geral-pu- ·. 
blicad:t or edita a. · .- · ·,.,. 
dos -no dia da elei\:ão." Do seu corifrouto notá-se' 
o mais completo accordo, conferindo o num9ro 
de votos apurados~ e const:•ri.te do edital. com·o 

v an es mscrrp o .. no 1vro. t:mto 
b~•sta P·•l'a que não possa ser recusada a eleição. 

. ·: . 

E' a act:1 o instrumento final d ~·eleição ; esta • 
é a-substancia-,o:a,luella. a-foJ·ma. · · 

si a veracidade d l_ eleição não é cont~stacla, 
si n rnguem ainda poz -em duvida a a.puraçãõ 
della _re ~ultan te, manifestação dg vontade · do 
corpõ eleítoral da 1a. secção da freguczia de 
S. J?só •• cOI:~r~ repell~l-a sómente porque a vio-

3 o A cei·tidão do escrivão de paz (documantcW-~::..;..:.~~==:::..:~=~~~~====.--:==c__ _ _ _ 
. . n. 1i). 

4.o O auto de exame a que, a requerimento 
meu e com citaç.ão .:to meu cout'·n tor e do pro
motor publ .co! se proce;leu· no-edital-por 
perito::; nom0a ios pelo juiz, ex;•me que prova a 
vera~idade da let1·a com que foi escripto o edital Prescreve a lei, é verdadn, que. o. acta seja . 
e das firmas dos que 0 a:osignat·am (docuinenro escripto. e trauscripta no mPsmo dia da eleição; 

1 ) mas a falta tl.e tal formalidade não póde preju- · 
n. 

2 
• dié 'r a eleição, quando e sa fülta fôr devida á. 

5.o O DiaJ•io de Pernambuco do dia 2, se- · 1 -

• •. 'a (t - • n. P.l c:tlculada. e . as numerosas fr{(udes a. que est:~. 
deu :t. a.mb:i.: a. m:t·:orimportrincb, prescrevendo pó~e d::.~.r lug::n·-. _ 
que, terminada a vota.çioJ, se l::wr~~ em seg.,i ,Ja 
á assignatura do ultimo •Üeitor um- term,o-, .: Subordin:tda à rst.'t regra esta a exig-encin. do 
no qual ae d8clare 0 nuwero dos eleitore>; in- ser a acta escripta e trauscripta no mesmo dia 
scriptos;e qne conduida a apuraç:lo,o seci"etario, dti. ele:ção. 
da m.es:-~, sem interrupciio algu1iLa, forme umá -N"õ presente -caso a eleição cC>me(.'OÜ. e termi:::.::, 
-lista gm·al- contendo os -nomes de toio{ os nou no wesmo dia, à 1 hora da. tf\rde; seu re:.. :·' . 

·cidadão~ .votados, . segundo a ordem_ do nu- sultado Í<.li proclama !o e publicado pela. fó~ma 
ru_ero de votos , dados a cada um, e · 11u .;.:. que a lei est tbelece; e a mesa,, longe:dé-pro-
_bUque em, 11~~ alta aq~elles n_oD:les e nr1- tela1·~cumpriu _a o~rigação legal, escrevendo 
tw~roe, e que o t'residente·. m ·_nde~ immed.ia~ áacta no ·.i,esmu-dia~em · que aele'ção foifeíta~ 
tam.ente- publicar estt'l. hsta. por ecl~tat affi- acta no m~smo ~ia. .inutili~ad~ pel~ _gr1;1po a:s...; 

• OI' ' 
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" -· ma_iorhL de razão procede.riam no pr_ esente caso, A lei não r~guloll o procedimento da mesa 
eleitqral, qna~do, porviolenc:a, . seja. inutili~ em quH a :.ch cscripta no dia da eleição'foi no 
. da. a acta no mesmo d:a da e1ei ão. - mesmo dia des~l'uida peb violl;ncia dos assai-

Em seu silencio, prevalecem as regras geraes 
do d r1üto. E. si osinstrnmentos dos mais im-:. 
po:·tantes a.ctos da vid 1 civil, si os processos 
civis ê críminaes, quando inutilizados nu desap· 
p:1recidos, ~so restauravcis, aind:L anncis deppis, 

_como exclUlr d"sta. regra a acta de uma el•·ição, 
destmada a. a.ttestar o r;·sultado da manifestação 
dos votos e a ga.r:•ntir assim o direito politico 
q~e ~stes e~pressam e o direito não menos 

VOt:jS 1 ..• 
No silencio da lei, a. mesa da. ia. secção da 

fl'eguezia. de S. José recorreu · _ 
p:1recf.!u mais accorde com os intuitos do legis-; 
·Iadot·; e o fez do mo&o o m·1is satisf torio e 
com letQ ela ãcta c ue escreveu e assin-uou uo 
dia :!0 da Dezembro e no mesmo dia fez tt•u.n
screver nas notas do ta.bellião, acta em que se 
acha o bistorico de todo o .. processo eleitor<~ I, 
desde a · installação da mesa., no dia. 30 de No
vembro, até ao moruento em que, ao conclllir-se 
a acta primitiva. foi esta am~oatad:L e inutili
zada pelo numeroso grupo que, ai'mado, invadiu 
o con~o~istorio da _igreja matriz e ahi praticou 
contra me~arios, fiscal e eleitores sanguinolento 
attentado. 

E cumpre obs~rvar um precedente havido na 
provincia de Perm•mb,rco, onde ambos o~ p::ü·
tidos pol ti co,;;, reprt!senra !OS na assembléa 
provincial. deram essa intellkencia â lei elei,;, 
toral. contando llara a apuração na N'erificação 
de pod·•res votação constante de edital-apezar 
de falta da acta. Consta dos ann·· es Ja assem
bléa. provincial · duquella província (sessão de 
27 de fevereiro d l 1882), que no to disLricto de 
paz da fr··guezia da E.;:cada, pertencente ao 61) 
districto eleitoral, affixado o edital contendo os 
nomes tos votadns •· o n•lmet·o dos votos obtilQs, 
deixou de ser co.ncluida a redacção da neta da . - . . . 

~ ' 4 I 

pelos quatro immediatos (art. 15, § 7o; n. 2 da 
lei, e art. 101 a 105 do r gul:1m••ntoJ. .Mandam 
a lei e o regulamento nos artigos citados que, 
logo que for concluída a eleição das mesas das 
sr~cções, o escrivão de paz b -vre ,Lcta especial. no 
livro que tiver de servir para. à eleição da respe
ctiva secção. devendo ser assignada p~lo~ juizes 
Je paz e seus immediatos que tiverem compare
cido. 

. . -

em vista dos livros das eleições das 2a e 3a sec
ções, prova que em nenhum delles se a.cba·es
cri >ta acta da elei ão d!l.s m•·sas res c c ti v as · e 
a certidão, que orfereço sob n. 15, mostra que 
a acta .w. eleição das mes;tl'; das dit:1s secções 
f,i eõcripta no I vro da.~ acta.s d:t 1a. s •·cção, 
livro, que, como ficou dito, fo1 destt·uido. 

.Assim temos: f o, que a acta dâ. elflição da 
tU~S~t da 2a. bem CO :IlO d:L 3a. secção não foi GS· 
cript 1. no livro pl'Opl·io da secção, como manda 
a l~i; e2o, que, escripta. ella no livro da ta. sec
ção. que :diás não era o em qu~ ;evera. · set• 
lavrada, foi destruiJa com o di to livro. 

Trat:t-se de duas eleiçõP.s, umn. a de presi
dent"s G tueSlrÍO~ d:IS za e 3a. SecçÕeS, e OUtra D. 

de d-'puta.do havida na ta. secção; uquella feita 
pelo;; juizes de paz e imm·~diatos, e eeta pelos 
eleitot·e·s. 

Tanto para. uma como para ot,tra des tas elei-
' d h . c;oe;; a 1!1 cxt~e que se escreva a.c a, a aque a 

me.;;a, que, ••ban tonan o. ás 7 or·as da notte. pelo e;;crivão de paz e a desta pelo 8~c!·et·1rio 
tumultuaria-mente o logar da eleição, co11dnziu da. mt•sa, sendo uma assignada. pelos Ju1zes de 
os livro::; e, ·~ntt•etanto, a commissão ve1•ifica- paz e immediatos e outra pelo presidente e 
dor a de podP.res propoz que fossem-contados mesarios. , · 
.aos differentes canlidatos os votos constantes -
do referido edital. Si hr. quem pretenda que seja nulla a. eleição 

,. da fa secção. por h:iver sido destruida a acta 
-~ . Es5:e parecer foi, sem impuvgnação, appro- escripta. no dia da eleição, emboril o seu resul-
vado, estando pre8entes 15 deputado:s.libera.es tado const~ do~edit··l~e daa cta rcstaurada,com 
e 15 conserva iores, além do presidente, que maioria de razão dev~ ser consider•~da núlla 

-- não ;teve vqt_o. na qu1stão. . . .. a 'eleição dos pre;,ident:·s e m•jsarios das 2a. e_ 3a. - ~ 
'Sei bem -que a_ iliterpret!l.Ção dada. á lei peb. secçõe.s, e portanto tambem nullas as ele1çoee.; 
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- p:•ra deputado -havidas _ rii>~i'as seéções, po~que: « o nr: Portella deixou. de_ entr:u· em 2n. es~
da dita elei\.ão não ha acta., não foi e~c1•:pta cr·utinio, mc.;wo . .apul·ada a elei~.ão .:la matriz de 
nos livros · proprios das-secções e sim no da 1a. S. José~ por uma tão insignificante maioria de 
secção; desu·uido. _ -- . ·. _ . · yotos que. a. vaâdade de ca .a um delles é de 

.As;;im, os assaltantt's, destt·umdo este hvro, 1mrucnso 1nt resse para o ex.a.m13 da eleição.» 
ã i nu dizar;•ru sómenté a a.cta. da elei .ão de de- · 

Sl :s • .: • • 
a!nda que indevidamente, em u dito livro: 

As duas actas, poi.s, desappareceral..ll pela 
mesma causa-!!. violencia. 

Si desejam ti•·ar· provei.t0 da violencia, que 
- destruiu a acta da eleição de dep1:tado havida na 

fa. secção, pretendendo que não me :sejam con
tados os votos dessa eleição, po1· não h .ver acra 
escripta. no wesmo dia. cumpr·~ obedecer à logi
ca,applicanno o m•·smo l'lr ncipio ás el.·iç9es das . . ... . 

. ' ção rAspecti v as mE>sas. 
Não ha para ondl~ fugir : 

a a a e:ei ·ão da 1~ sec .ão fere e 
ainda mais, as eleiçõ"S das zo. e 3a. seccões : i 
naquella eu tive maioria de votos,nestas . ellas 
coub~ ao m~>u compr•tidor. . . 

1eqen, o < 
rencia 1ir,~val ·cem. E ei:n provn sou fwçado a 
transcrever alguns trechos de a't'tigo~ que o 
meu- competido!" publicOrl depo S da eleição e 
ant"s da apn,.ação do 1" e..::crutinio. · 

At·red ... ndo de ~i qualquer responsabilidade, 
11or miuima que füsse. nos acoutecimento'l de 
S. José. o meu contendor diss~ em um com- · 
municado do ~1ia 3 . de Dezembro, (Jonwl do 
Recif~ de 4) : -

a:migo Dr~ Barres Pimentel, a quem inepta
menta se quer envolve .. na a.cc.-'sação, sa.biam 

nã ir"a á amara om um dir •lum:t ao 
qual fal a. ·se o voto de uma secç;.to, si esse voto 
f , ·s;.;e e.nnull do por um acto d·• força. praticado 
em prov.eito m'~u . . Com semelhante diploma eu 
não te ~·ia no parlamento a autoridade moi":•L!e 
que minha palavra deve estar re~estí la pa:a 
sentir-me basta nLA forte. Uma ser1e de rnott
VO!; d(.l ordP-m muito elevada, me impedi riam 

-de ser portador de um mandato que e:.r senr.i~se 
ter sido dado a outrem . O Dr: José niat·i:l.nno 
sabia que em caso aigum ~~u aceitaria o di
ploma de deputado pelo 1° districto, com ex
clusão dos votos Ja i (l. sec~.ão de S. Jos~ . 
........ ........ ...................... . .. ... 

« Julg-o apenas necessario acrescentl:l.r que, 
si porve!ltura me for conferido o diploma pela 
j 1mta apuradora . eu só farei uso delle par~1. de-

a id i o 
tella, compromettendo-me a ~ô ac,~itat• o ;:n;1n· 

dato, si a cam:~ ra. raconlw cer que elle ma ca.
b~ria jndep<:nd_ente da. inutilização das actas de 
S. Jo.:é . : · 

Em seu communica.do do dia 6, (veja-se Jor
~1al do Recife úe 7) di.,;se : 

- _. ~~. O T empo não está satisf~ilo com a. decb.
ração que :fiz, e·r enovo, de que -não aceitaria o 
mandato: ti e J~pu~ 'lo _si esse mandato _ resul
tasse. de não serem coútados ao Dr. P ortella. os 
voto_s ·da f a. secção dá. S. José:j) ~ 
~ . . ... -·· ......... .,: ..... .. ..... .. ....... ~ ·- ... ... . - . .- . . 

' . o 
el ~ çào d · S. José. D~ t:<es actos, porém, re-. 
sultoÚ Uma situaçi:ro faV~l'aYel à mim. e que de 
·fórmil. ab uma po,..so altc~rar, neD'l. consentir qu•3 
seja ~-.lteraJa sem o mnis solemne protesto. 
meu. 

« N ullificada como foi n. eleição d:l. matriz, é a 
mim liUe deve ·ca. :er o diploma. de de:•utado 
i-'elo 1° -districto, por ter eu 7 4i votos, que 
••ingueru honestamente me póde contcstp.t•, 
con r 5 ~~ ws ao meu compe i or e . ao 
lJr. Pa.ul(J de Oliveira. ! >) 

sejam o:: trechos 
n comm1ss~w e por 

O proccs . .,o eleitoral nos demais collegios 
correu, como di~s! o illustre Sr. l'elüor, sem 
·incide•• te nlgum, perante mcs<JS legitiwas, re
presentados a.mbos ;.s caodi.dat s pe os seus fis· 
caes, send·· rt!c.!Ulares as actlls, ciljas côp_ius 
fot'<Lm r·~mettida.;, 4u r da-; installaçõe::~ das . 
mesas, qu,'r do processo eleitoral, sem que hou
vesse pr .. testo algum, excepto na 'ia. sec:ão da~, 
freg ezia de Santo Antonio e na :~a. secçà()_da ' 

e ::; . os•!, nas q•tae, ouv·e tres pro es os na
'1 uelh e um nesta·; pro te:; tos que não foram re
mettidos, mas de qut: as actas das ditas sec-- - . . 

A <>sta· par te do 1·elct!o1~io, assim resumida, 
accrescentarei apenas: 

t.o Que os tr ·s_ protestos havidos na! a secção 
da. fr .. guezi de Sunto ~tntouio foram ·apresen· 
tados por el(> itor s cónsel'vadores, inclush•e -0 
m•::u fiscal e um do" mesarios . e tivP.ram ori
gem no haver a maioria da mesa conferido ao 
seu presid •n.te, exclu •ivamente , o exame e ve
rificação dos dtuJos dos eleitores, admitti.JO a 
votar um cilad:l,, que, em vez de titulo, e~hibiu 
um:t certidão de ~;e r el •i to r, e nã o couferir o 
numet•o dn.s c edulas l'l·!cebida~ com o nurnero 
dos cleitor·~.s quo votaram, por ser aquello su~ 
perior a este ; ~ 

2" Q U'-\ na 3a sec~ão da. fi"eguezia do S. José o 
pro es o rmou-se no ac o e aw!r··m qua ro 
me~arios, contt·a. o voto do presidente, recü;:Ndo 
;ldlll itti r o :fisc.:l por miw nome•do, sub fnnda
mento de n:'io se ha.vet· apt•esentado na .occaaião 
dL instaliação da m r.>sa e "im no .dia ela eleição. 
' 3o Que nas duas refer-idas secçÕes tprimeh·a 
d~ Santo Antonio e terceira de S. José) meu 
competidor ··b teve votação superiôr ü miuhà; 

Ao ·criterio da illuo; tf"e commissão dei~Ó a 
apreciação do~ fundamentos dos di_tos, pro~~st.os. · 
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Passo ·a occupar-ine da apuração, que teve 
logar a 20 de Dezembro. ._. . 

Derrota.do co uo haviA sido o meti ·competidor, 
todos os meios fo:·am_ empreg-a.dos pa1•a. que a 
elle e não a mim se conferisse o dipiÕú1i. 

Os bol~tin~ e prv~l<~.r~ac;õ_esincc~ndial"ias, em 

lares para compareceremno paç;~ da camara no 
dia da apu~a~ão, como no dia :30 de Novembro• 
haviam sido convidadas e incitada.:; ara se 
reumrern e e _acto reunuam-:se na p1·aça. pu
blica no di:t :1 de· Dezembro.constituiam motivos 
de fundado.;; rece•os de falta de sagurança para 
todos :íquelles que tinb.am de tomar pal'te nos 
trabalhos da apurttção. .. 

Ainda estavam muito recentes os crimes 
commettidos na matriz de s: José po!o JlUHze

roso grupo que se deixou de_~vairar peles a~i
tadores, e com JUSta r;:.zão mostravaru-:;;e .re
ceiosos de novos e lamentavets acon.t,cimentos 
o os a.que1 es que nao eram 

posito de conco~rer para. que 
dor fo..:se a ,junta apura tora 

Estes receios tot·narn.m-se ainda mais in
stantes quando tres dias ant"s da apuração 

qu··l o Dr. Adelino ,ie Luna Freire. jui;, da 
direito que tinb. ~ de presidir a Jtlnta., havia 
manifest·~do opinião de dever ser apurada ~ 
eleição d 1 i a. s ·cção de S. José, tornando-se 
elle por ÍS<lO, durante aquell s tres día.s. :tlvo 
das mais grosseiras e insultuosas apreciações 
e d~s ··vociferações as mais ameaçadoras. Jti. 
não eram ap•·n-~s os. conservadores, ml)mbros 
da junta, os unicos expostos às a.men.ças; estas 

· m- m i i ·~ · 
proprio juiz, não obstante s··r elle liber,tl. 

E ainda. ill'lis manifestos se tornaram os 
oo v t rb· .-~ : v • 

quando nodia 19, vespera da. reunião da junta., 
correu qnA. o gov~>rno imperial. e.ct respost' 
a const1lta do presidente da provincia, havL1. 
declarcldo a este, em te1egr.l.lllllla, qtte a junta 
não p".Jdia dn.ixar do apurar a dita dei.çao por 
con~tar de s.uthentica. firmada pela mes:l. legal
mente constitu:d~'l., perante ~ g_U.al havi~ sido 
feita a eleição. ' · 

: Ve,•d,H113ira ou f!lsa esta noticia, o que ·se 
verific ~rã qu<tndo forem l)t•esen tfls :i illustre 
commi--são os t··l ·gr1mm·1s t1•oc dos Gntt•c o 
prel"iàente e o govet•no imperitl, jà. por eH:o. re
qnisit:-tdos, o cerlo é 4ue no mesmo dt;1. 19 fni 
pela s -Ct'P-t·· ria da governo d :1 provinci·1 re
mettido ao Dia rio de Pernct1.nbuco, orgão offi
ci~l do governo, _p1ra se; publica lo, como pll-

1 ' 1' l:) c . 
um telegramma., d'1tada de i8, do 1\lin' sterio 
do Irnp·~r-io ao IlleilmO pre:::identé eommunican
do~lhe « pa1·/J. seu gove1·no em casos semellt'Ln
tes» a reàpost'~ que havia dado ao pr<>siden te 
da provihci:1 do C•>arã uo sentido de não poder 
a junta :·pnradp:r n do 4? di;;;tr .cto <o·ecH,·cw 
ap·urw eleiçües d~ Viçosa e lpu » • resposta 
easf1. qu'' import;wa. o r~conhecim .. ".u.to de. n~_o 
pofter a junta aparador:t do 1. '1 districto àe Per~ 
namlmco rccusa:r, a ap\lração dos . votos dn. i;l. 
secçã() de S. Josô. ·· :. - . 

v. n. -87 

·~1\. noticia do telegramma do governo em-. sen:. 
tido favoravelaapur~tçãoda eleição da ia. .séccão. 
dlL üeguezi:~. de S. Jo -é ·ainda ma.is excitou o ani. 
mo dos agit<~d01·es. Era p1·~~ciso por todos o.; meios 
a.rrelill' da junta.,no dia seguinte,os presidentes 
de mesas conrer·vadore:'), atim de con,.eguir-.se . ..: . ·~ . .. . . -
ciociado diploma, tanto mais quanto nes~e mes
mo dia 19 havia elle declarado pela imprensa. 
« caber-lhe o di 7loma de de 'lu(a -. lo o · -
ir1:cto, por ter 747 'Dutos, . que ninguem hone
stamente podia contestar-llle. » 

E assim passou-se das àmeaças a outros 
m~ios, comquanto violentos e criminosos. mais 
efficaz~s e seguros. No mesmo dia i9, ás 9 ho
ras d:1. noite, chegOll á. casa dojuiz_.de paz p-re
sidente. da mesa el!?'itor:1.l âo i o , disLI'icto de 
Aftôg:tdos. Arc~ias Lindolpho da Silva Ma.ft'a, 
um carro, cu.Jo conductor entr~gou-lh~ um 
supposto bil.bete do conselheiro João Alfredo 

orrea ; ~ tve1ra. coov1 ando-o a comparecer 
em sua c11sa. na. Passagem da Mag-d<~lena, afim 
de conferenciar com elle e ou.tl'os amin-os e . . . - "' 

~ 

dimento que dwiam ter os amigos na. a.put·a
çã:).» Não duvidando da pro0::~dencia do con-
vito o "uiz de az Areh1as eo- • . 
felizmen~e fez-se acompa.uhar de um amigo, . 
o teMnte Migu~l NunGs de Freitas; mas, re
fere elle ~m seu depoimento (documento n. ii) 
-~que ao pa.ssar :t primeil'a pont,:,sinha conhe
cida por ponte dos Remedios (lugar · ermoj o 
bolieiro propositalmente fez parar o carro, e 
appareceu a. cada urna das duas portinholas 
do c11.rro um h·>mem armado de faca ou pu-
nal dalamina grande~ dizenrlo-lha.s que não 
ii.zE!s~em ac ão, ' ois mot·reriam sem re : u 
sabiam que elle dirigia.;.se para a casa do Sr~ 
couselheü·o João Alfrelo, mas que lá. não che

qt.l.e. tendo o- seu. com~anheiro co-

' conhecido por este,· ·l-iss0-lne o mesmo ho-
m·•m que o nr.>goc' o não era Mm elle seu com
panheiro, mas sim. com o juiz d·~ par., indi
canrlo -pot· este norue a clle interrogado! acres
centando os me::;mos homens ao St-!tl compa
nheit·o trnente Miguel que descesse do carro, 
pois quo deviam elhs S''gr1i.r . somente com o 
intei·rog tdo; que insistindo o tenente Mi
guel em nã0 abandonar a elle interrogado, e 
acom!'anh.:J.l-o pot· .on.de q_uel' que fosse, re
solveram eUes inttmal-os pnt·a que não fosse 
eu~~ interrogado á apuração sob pena. de se!." 
elle interrogado _e sea compao.heiro assassi
n:•dos em suas proprias casas, si o int,~ rro.,.. 
gado fos;.e á apuração e ambos r·evel
lass ·m o qne all~ acabava de pas~ar-se » ; 

• 0 tle r ·unP-s e ret as, em 
seu depoiJl:lente · (doe. n. 18), confirma estas 
declaraçõ.~s, dizendo: «que os taes dous ·homens 
:ir.clararam, entre outras ameaças,. que não 
tizess~m acção ; que, conhecAndo elle intert·o
gado um desses homens, · interpellou-o sobl'e 
os. seu~ int~>ntns. respon:iendo ambos qü~ nllda 
queriam çom elle interrogado, qu., poderia des
c~r do carro. comtanto que condu7.is-;em o juiz 
-de paz Archi;-ls á presença-do Dr, José l\1at:!an
no ; que insistindo eUe in torro gado em· não 
abandOnar o séu comp:4nheiro ·e · em acõmpa:-
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o 
em que se ach<"-~vam; que a pessoa, que atacou a 

_portinhola do <:<~rro. do lado em que se achava 
elle int11rrogado, clle conheceu perfeitamente) 
ser Nicolaú, pardo, moço ainda, que foi escravo 
do fallecido Aristides Duarte, segundo lhe 
consta; e actualmeute cria.lo ou bolieiro do 
Dr. Josó :\Iarianno. e o outro que atacou a por
tinhola do carro, do lado em que vinha o juiz 
de paz Archias, p&.rAceu-lhe pela altura, cot·po 

-Dahi se póde ajuizar quaes outros meios não 
seriam empregados no dia seguinte, o da apu
ração, si neste nii:o -houvesse chegado or
dem do ministro do imperio em centrado a 
que cerrara, c não se contasse que o juiz, que 
tinha de presidir a junta, jà tão ameaçado e 
amedrontado, in-..·ocaria essa or.lem. P' ra debar 
correr por conta do governo imperi;ll a apura
ção contraria á opinião. verdadf!il'a. ou supposta, 
que, dizla,se, hav•·r elle juiz externado. 

E tanto mais verdade é o que fica exposto, 
c uanto é certo ue P.m uma carta escri ta de 
Pernambuco, logo depois da·apuração, pot• um 
liberal, que se mostra autorizado e b~m intei
rado, e pu-blica.da. no Diario do Bra:;iZ e tran
scripta,:no .Jornal elo Com?nercio (doc. n. 20), 
se diz: 

pois de ter declaL"ado pelo imprensa que não 
aceitaria nenhuma vant~gP.m prov-eniente do -
facto _ de S. _ Jo:-:é, rompeu ostensiv mente. com 
o seu amigo Sancho Pinientel, dizendo-que nãó 
m::~.is voltaria a pslacio d~sde que este tinha-se 

. 
sua candidatura. Sem perda de tempo telegra~ 
phou ao _ Sr. Dantas. pedindo providenci-is e 
uei.xando- r) das in 1"ati!Lües do seu ami~o: no 

di 1 20 pela manhã: surgia o telegramma do 
ministro do lmperio ao Adelino, pon 1o t: rmo a 
questão, mandando este proceder a segundo es
crutínio, e resolvendo a ma-iori1 dajunta expe-'~ 
dir diploma, como devia, ao Portella. Espera
va se grande confi1cto no dia 20 por occasião da 
apuração, c só não se reputir.irn as mesmas 
scenas de sangue do dia i", por·que o José Ma
riannõ e o seu povo sabiam pr.~viament~ que em 
caso nenhum o Adclino a )Uraria s. eleição dr:l 

Não preciso dcscrov~r o complexo das pro
videncias, a' p~n·atosas umas c burlescas outras, 
lO.Vldas no d1a a apuração ; e as fo1·am ex
postas com exacti lão_ e apreciadas com criterio 
pelo jornal Tempo do dia seguinte (documento 

. , , 
gumas outr:J.s, dirigiu~se ao prnsid0ntc da 
Luesa. da referi1ia. secção e ao tabellião que de
via. ter lanÇado a acta em. seu livro de notas 
pa1·a que lhe J•cmette-;sem as copias necessarias 
par:~ a. apuração ; que na mesma data recebeu 
do esct·ivão de paz José Gonçalves de Sá um 
officio em que declarou que, tendu sido convi
dado parJ. fazer a transcripção, não a poudc 
concluir em razão da p~rturbação, co
nhecid:~ do publico. havida na mesmn. occasião 
em que o secret~1 rio da mesa escrevia a acta, 
niio sa.bendo elle escrivão que :fim levou seu 
livro de transc1·ipção ; que no dia 19 recebeu 
do juiz d1~ paz Antonio Sa.myco de Lyra Mello 
um officio, datado d~ 16, remettendo o do
cume.nto que apresenta. que não e u~a ~u-

- a ' 
. cópia de uina ac.:ta feita, nos termos do ;~rt. 149 
do decr·eto de 13 de Agosto, logo depois da 
eleição e immediat:unente t1·anscripta. em livro 
de nota~, porém e ser i pta 10 dias depois da 
ele;ção, tran~cripta no dia 13. feita na ansen-

<-< ·pois - bem, nas vesperas da apuração, o cia.de dguns mesarios, 'que assignaram em 
Dr. Sa.ncho Pimentel. que protestou ser o pri- suas casas, com(} tudo consta dó mesmo do:.. : 
meiro a dar testemunho da eleição do Dr. Por- . cnmP.nto. comtudo não querendo decidir por si _ 
t~lla, c',nferenci;lndo com o Adelino. opinou !somente' se d(~viam ser ou não contados os vo- - · 
declarando qtie ·osvotos de K JOsé deviam-serl _tosconstantes do.·referido . document''• consul- ·· 
apurados e conseguintemen~: exped~do diplom-a. · tou ao, governo2 :por'intermédio da: presi~ez:cia~ 
~o-nr. ' Portella~ .. Sabendo alsso o Nabuco, de- _ tendo em soluç~o um telegramma do :rtllmstro 
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dol~pe-rio, :~tramsm'ittido~ pela presidência, de- · jámais podet·ia. a minoria e ' muito : menos o 
cla.J·ando q a e a leid~terroina. que se faça. a apu- seu presid.,;nte desresp·!i t:âr o voto da maioria 
ração :pelas authenticas e qnH não é authentica. par&. obede·cer ao telegramma do ministro do 
a act<:t n~oja.vr•:da em l'eguida á ele)ção, e qu9 imperio; _ _ ~· ~ 
si a maioria da ju-nta procede . .:.se em contrario - que esse_telegramma.conféro deci:são exorbi
devia o ·uiz 1residente r ·,1 · · • - · o imperial e 
a parte final da consulta de 17 de Novembro contraria a lei eleitoraL 
de 1881~ convocando substitutos legaes dos Antes·que_tudo, cumprenotar.queem virtude 
membros da junt<~ - que embaraç !Saem a fiel das disposições dos at·ts. 33 d, lei de 9 de Ja.-

.. - . , p r an o la proce e r ·~ nelrO -e :..41 § . (I do decreto de i3 . de Agosto de 
apura-ção com exclusão Jn parochia de S. José, il:l81 cessou, desde a,_ publicação deste, a attri
visto não ter r ·cebido cópia authentica úe sua buic;ão que pela legislação <Interior tinham o 
eleição.)) Acta assignada pelo juiz de (direito, gover.-no na côrte e os pre,.identes nas provin-: 
doc. n. 22.) . _ cias para resolver duvidas.- eleitoraes . . 

rCumpre desde j:i. notar o engano do juiz con- Na acta. decla.ra o juiz presid~nte da junta 
fundindo -concerto~ com - tr::nscrip~ão-: qu_e copsulta.ra. ao governo imperial por inter
esta teve -Iogar no mesmo dia em que foi feita. u.edio da presid.,ncia da província: · · · · 
a neta, aquella,porém, depois; po<.~endo ser feita P~r~cendo-me inexplicavel qrie nella não 
em qnalquet· di~}. _ · · . houvesse sido transcripta a consulta e nem o te-

e0 amroa con en o a re~rosta. o mrmstro do 
imperío, requeri ao juiz presidente Ja. junta.no 
dia 22, que mandassé dar-me por certidão o 

----~!JJ:i..Lc!Ul.J&J.Lawui.J,lleu.UI.;,CL.~tw~~.m~,____.,LIM>l:l.---~liP'~~~--eiL-----e'ensu-l-t-a c tel<>grammao . despacho'.L 
ctiva havia sido remettída. ao presidente da fllle que quanto a c>ste-re,tueresse ao presi-

junta. dente da provinci:l-e quantoaquella que fô~se 
(< Não admittiudo o pt>esidf'mte ue revale- dada a certidão • ue aliàs não foi ad 

cesse n optmao a muor1a JUnta, mamfes- clarar o e~crivão- não estar em seu po-!er 
tada por seis votos contr.:t q uai.ro, opinião da o livro do r~gistro dos officios (documen
maioria que julgava escapar a questão da nnl- tos ns. 24 e 25.) 
lidade da authentica da eleição da f a secção de Requeri no dia. :?3 ao prAsidente da provincia 

. S . . Jose da comp·· tencia da junta apuradora, as mencionadas cert dões, bem como a do teor 
que deve tão somente limitar-se a SOlllcna.r do officio do IDP.SmO prestd••nte ·communicando 
votos, · como é e~presso no decreto de 13 dC:l ao presidente da junta no :iia 20 a decisão do go- · 
Agosto de 1881 e no de 17 d · Novembro do verno imperial. as qua.·•s me foram dadas e cons
mesmo anuo. expedido ém virtudo de r~solução tam .lo documento sob n. 26. 
do conselho de estado, e não tendo a junta e Destas certidões resulta : 

· ~ _ , u pr si en e cornpe ·enc1a para .. o uP. o JUlt. e 1re1to não ez consulta ao 
excluir da. apura~ão a authentica. da i"- S"cção ·governo imperial .~ sim ao presidente da pro
de S. José, visto t·!l' sido a el--ição ahi proc::~ : vincia. 

------~d~ind~:t~p~e~raann~te~. ~mruo~s~a~l~~·o~;~·~~· ~~~~~·~*·~,i-~ç.~~~~~ç-mao~d~e~--------
nada importil.ndo que a acta apr0sent: da tivesse cl:tra haver el113 no dia 19 recebido a anthentica 
sido lavrada. no dia iOdo corr·ente, desd~ c{ue, da fa ·sacçãode S •• Jcsê, o seu efficiode consulta 
coma é p;rblico e notor·io. o éoosta. da mesma :~o presidente da p1·ovincia e uatado do dia. 18. 
acb, fora 1·asgada a que se lavrott no dia 1° do data em qr·e portanto não tinha em seu poder s 
corrente, resolvc>ratn os m"'mbros da ,junto. npu- mo~ma authentic:~.. 
ra.or~. Dr. José Osorio de Cerqueira, Antonio 3· ,, Que em·~uanto o officio do presidente · da 
José Ja. Cost:l, Archias Lindolpho da Silva Ma prov!ncia, datado de 20, diíl M juiz. «Tendo 
fra, P:1ulo Bapti:-~ta. de .les::s, Cl"ml3ntino dos submettido nó governo~ consulta que me fize
Santos Lineu Semento c Fa.ustir.o José d • Fou- ra V. ?vi. reln.tivamente n. hypothese que 
seca, que constitur~m n mn.iori3. da mesma se poderiu. dar na apurnção da ele·ção do to 
ju'nta. depois d;:, h -ver,~m protestado contra districto, 1·cccbi h:ijc! por t .. lf,gr3.!uma.!_do Exm. 
aqn"lla. rlecisão, proceder a. apuração dac:: r. ·fe- Sr. ministt•o do impe1·io a. !-:egnio:e résposta », 
ridas authenticas e ta.ml.mm a .Já :1a S'}cção de a certiJão menciona. dous telegrt~mmas, sendo 
S. José. o que fa%<'m tendo presentes .as certi- um exp ·dido no dia H> e outro no dia 20, dizen
dões das mesmas • . cp.te fora.rn exibidas pdo do aquelle: 
mesario Dt·. Jo.;é 0:5orio de ~erqueira, e· das . « A_cta .t;1ãO lavrada em seguida a eleição, 

e 
' ' • 4. t:'> ;:) , 

ria. Documento n. 23.) não póde serattendid:L na apuração.» 
.Da confront çcr.o de~tns duas :•ctas result:l.: • c ;dizendo este: 
que a j1mta composta de> presidente e 10 pre· « A p:·imeira parte 1lo meu v.ltim.o tele-

si lentes de mes 'S ~>leitorll.P.S funccionon no pa\o gramma de hoje, deve ser snbstituida do modo -
da Ca.mara. J.\lunicipn.l, no dia 20 de Dc1.embro; seguinte:-Determina. a lei que se fa~a a <-1pu-

- que ~ccordes naapuraçâo .. de todas as authen~ ração pelas a.uthenticas e não é authentic:~. 
ticas. só houve divergencia. quanto à da :i a se<?-: acta 'não lavrada. em seguida à A}eição, segun- . 
~~o de S. Josó; .· · · ·.· · do O disposto no art. 149 do regulamento. não 
. . que bem ponderada;; as razões invocadas por póde, portanto, ser attendida na;a·puraçãn.» • . 
uma e outra parte-. . conhece-se . a -prócedench. 4._o Que a consul ta, quando eab1velfosse. deve· 

. das,e::tpoatas pela ma.ior_ia; • ' . : · ... , · · ·. ra conter todélS as circamst::tncias ·el:tra.orJi-
qúe, airidil. -quando . procedentes_ nãcffossem, : n~riits ·quê, ~e deram· ,na:e~ i~ . secção,-de.:-S. --José, : 
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e não ser feita, como foi, om termos gene
ricos. 

A reg-ra consagr:-~da . na lei, e a que estão 
sujeitas as juntas apuradot·as, é :tpurar--os votos 

· constimtes das ~wthenticas que lb.·3S são rerriet· 
tidas. Elbs só J d x I i r a .-
uutbenticas das el,~içõas procedidas perante 

·mesas nào-orga.Jiizad::Js-na Jó.-ma da lei. Sua 
competencia não se ~::tende a mais do que veri-

t ~ _sa as e e1ço~~, CUJ :s ac as es 
são pre~entes, foram organízad: s na fórma da 
lei : até ahi chega-lhes a competencia., não vai 
além, porque nenhuma uispo~iç:1o da. lei ou do 
regulamento Ih'a conf ·riu. O governo não 
póde, ainda mesmo por decisões de consultas. 
dar ás juntas attribuições que n. H não lhes 
concedeu; taes decisões são ma.nifesta!> viola· 
ções da l~i e signifi!!ativns provas de interess,, 
e in.tery''~ção n~ pleito e~~itor•l..l; .e as novas 

actas não escriptas e transcriptas Q l) mesmo dia 
das eleições, qnando a lei só lhes ·deu a de 
PXcluir as de elei\.ões feitas a.ote mesa.~ illen-i-

não e da n::ttureza dartuellas em . que a inter- . 
vençãodo juiz ::eja. indispensavel ou em··quc 
sua opiniüo p,-e_valcça.. » . 

·No ca.soverti;.nLe 11a a ín:1is· evidente prova 
do procedimento abusivo, que não de,•e preva-

O juiz fez -consulta ao presidente '- da pro
vincia quaudo este não tinha coxxip" tencia p:ua 
resolvei-a, e f.·l-a :\ntes ue houv···sse reeeb· do 
a aut 1enuca ; . lllsurgJU-sc contra o voto a 
maioria da junta, obedeceu ao telegra.mrna tio 
minist•·o do imperio c de accôrdo com este de-

-cidiil . E" verdade qu0. , ob,~deci ·1o pela. minoria, 
um d·~ cujos me.mbros declarou «que ac~ita.va 
a deliberaçào do president~ Ja junt;-l. por s~r da 
C[c_cl~tsi?Ja comvetenc a do mesmo pres·dente )>, 
logo depois achou-se em desnécõ1·do com tt 

mAsma minoria,<~ qu·1l, quer.'•n.lo ~ todo o transe 
dar ~·o m•!U compntidol· um diplom:-t, não du-
i u n ·ar- e os rnesmos ' ' vo os, que e e 

di,.sera «·Jd'to porle1·em, se1·-llw h·n?.estament~ 
cnntcscados )) c com os qua.es, segun lo t:1mbem . -... . . - •, . 
t::ito que não conseguiu, pàrque, liiz a acta, 
<.( 1·esoluett o p'Y'esidente qt~c hou?Jesse se[JHnda 
cleiçao. )) 

Emq uanto a. min11ria a.:;si m proce.:lia, a maio
da~ acms consta terem sido preenchidos e gual·- l'ia,: proseguin lo nos trabalhos no m~smo paço 
dados todos os preceitos e form:l.liJades que, da ca.mn.ra, fez a :1pnra\,.,1o coro i tlclusão dos 
como as actas, são e:s:igido_s ?ela lei. . I votos da i:t. secç<1o de S. José . 

Não meno~ perigoso e contl'ario á. 1(\i é o fa- · A acta d·:~. apuração assim feita constitue o 
cto da serem as juntas aptlradoras substitui das me li diploma. - · · . 
pelos juizes que a:.: presidem, tomando estes à Demonstrada,como penso ter :ficado; a validade 
si as attribuiçi:ks que às mcsm:lS j ''ntus e nüo da eloi\.ãO da dita secção, é concludente o reco-
ú dles c~clusiv:~,mente for:~m conferidas. nhccimcntú d<" valicla.:ie elo meu diploma • 

. Ess<t ~uprcmacin.,que ~lgunsdelles tem excr-
go'' rno em approva o, nao e-

c<Jrre nem da. lettr<" c nem do e~pirito da ld . Sei que houve um zo escrutínio ordonadç pelo 
Quando o-illustrado conselheiro Saraivu. rlou jui% de direito. ~ . • ·.-

no Seo_ado (sess- . 
1

. • • elto como fui no ·1'1 não tinha que concor-

attPnderem, muito . menos attend ·~ão, si forem um p: •r elle ass.ignado, os ·!U:Les mo.;;t,·am os 
ernba.r:,ços c pe1·Igos om que esteve como pr~-

entre:;-u,~s a seus proprios instinctos. . ~idente da J·unta apuradora do 2o. ·. 
« E aind:l as..:im. tun:t decll-1-ração elo jniz de 

dircito,umo. expos:ç:!o na a~ ta df) modo por que 
o facto rte passon e das circumstancias que se 

. deram, t~râ grandissima influencia na verifi
cação dos 1)0d·•res ; ha de esclarecer conve

. nientemente ou à Camara dos D~putados ou 
ao Senado~ . _ . .. 
. «. _,,A. matet•ia,, si ,é eleitoraL e in um sentidõ, 

(l!ll. outro sentido não o é. Não ê. tambem .iu
:. ~lcmri:\ J nfto 1/,!t t1;711.a cleciS!tO do maaist't·acto; 

Preciso concluir, .o o farei com a s :~guinte 
pooderaçiTo. ' 

'Eleito como fui por maioria a bsoluta de vot~s 
em 1° escrutínio, e havendo apresentado o di
ploma, · que confcl;i u-me a m~tioria da j~mta. 
apuradora, c ru. natural .. fi L(C a~. ll.1.eu c~mpettdor, 
c1 uc . se diz eleito. em· 2° e~crutinio, _ co!I)o se :· 
dizia · eleito no i~~ conbesse con~cstar a. minha. 
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eleiÇão, · porq ne não ·se pó de admi ttir a. a 'Si ' ten- · 
ch de 2" e;;crutin:o senão o·uando do i" não re
sulta maioria abs 1luta pa~a qualqu,~r dos can
diJatos. · Corno. porem, elle- não a cont,~stou, 
tenho pela presente e:s:posição demonstr ~·do que 

··. é valida a minha el i .ão cabendo-me ortanto 
ser 1·econhecido e pro_clamado deputado pelo 
fodistricto da província de Pernambuco. ·· .. 

Rio, 12 de Març? de 1885.- Dr .... Ma11.oel 

N. 3. 

O Dt. 'Manoel do Nasci·m.en.to 11Iaclw.do Po?·
tetla e a e~eiç~7.o do 1.~ di.stricio 

-
·~concluida a eleição do io districto, cumpro o 

deve1· de manifestar o meu profundo rec•,nhe
cimento e extrema. gr~~.tidão aos dignos eleitor !S 

que, b.,nranao:-ma. com os ..;:~us voto.:, conco~-
" ... ' . 

no mais alto gr:::.u, pelo muito que ella. exprime 
nas circnwstao.cias e.~peciaes em l!Ue correu o 
1 ito el·eÍ t s.l. . . 

Demorar-ia a demonstração dQstes sentimen
tos. si não fo~sem os g;·avissimos factos qu•J, 
apõs a victoáa, e no man ife,to in tuito de nulli-

e estigmatisaclos pt!la população sensata quP., 
amante da ordGm e respei tadora .1a lei, viu 

da li~ta senatorial, sen lo o f o districto um dos 
:•et·~ em ;ne fui o mais votado . 

Estas provas àe apreço. consideração e con-
fi ;nça foram para ruim de summa satisfação: 
a que~ porém, acabo de receber do 1° districto 
renovando o mandato com ue me h~.~nrou. tem ~-;. 
para i:mm duplo valor: importa a ::~pprovação · 
do desempenho que dei á.quelle, e· expre.;sa no 
mais_ aho .grau_ a resiste•1~ia conr.r~ a .·op-

::; , ' 
uma vez atte::~tando a virilidade do caracter per-
nambucano. . ::. 

Correu o proces~o eleitoral em paz; ~em que 
houvesse uenhum acont~cimento lamentavel, a 
não ser a in ten•enção official, patente e escan
dalosa mesmo, e as ameaÇllS ·e provocações à 
que os meus _.amigos souberam mo<tJ·ar-se supe-:.' 
riorcs, evitando confiictos e perturbações. A 
mesa. dit_3n. secção ua fr.~guezia d~ S. Jose, qu·1si 

· · , eral não adwittiu o meu ft.5eal, 
sob pretexto de não haver comparecido no acto 
de sua installaçào: elle protestou por escripto. 

da 1;~. sec -o de Santo Antonio resolveu ue 
sômente o seu president·~ examinasse .os titulas 
dos eleitores, e "dmittiu a votar um sem titulo e 
com uma simples certidão; por parte do.::; el~i-
tores, · 0 s. :t , .a • a 
sendo attr.>nclida., prot'~!;taram . Em nenhuma das 
s':'cções os trabalhos for.,,m perturb~tdos ; e con
cluídos estes, foi reconhecida · tornada publica 
a minha victoria. ·communicada até· por tele
grn.mmns para diversos pontos da provinciri. e 
para ontra.s. · 

Era um tl'iumpho pacifico qt1e, satisfazen
do-me, coustituia a melhl'r resposta aos agita
dores das idéas auarcb.ic3s. 

das urnas. seria elle p reclamado -eleito-. 
N:Io confiei inutilmente no digno corpo elei- Por mais estult:~. que me parecesse essa pre-

tor:ü: elle coL'réspondeu ao meu 'ppello, dando teução, e por Jüais otl:ensiva que fo .;se aos brios 
de :<i a mais sig-nificativa! e doqu•mte prova de desta terra, er,t-me licito acredita.t· que se prccu
ind•' p••ndeucia., que muito e muito eleva o nome! raria. l'ealiz:ü-a, atteuto~.os muit"l~ elemnntos de 
pernambucano. I perturbação ·4ue . ::;o h:wia. posto em movimento 

A minha oiivid~~ ó immensn. mns não é menor porsist:ente c constante, m::l.;; nunca do mono h tr-
n. m;nba gro.tidão e reconhc· irorml:o. baro cruprega,Jo. e que .!e\·e criverg·o nhar parn. 

Expondo corn fr:mq,:cza as miul1as id(;a.s sobre sem os 0"' qutJ o lelllbi·aram e empregaram. 
a questão, objecto da. consulta :'LQ 'l'll'll'L~. sol i- Constrange-se-me o cora~üo como homem e 
citei O Sll1fragio do todos, s·.~m clistincção de CÔI' SObe do pOllto a tninhn. ind1gnaçà0 COmO cidadão 
politi•·a; e, Sr) a11s m~ns amigo• politicos d vo ao referil-o! O publico o conhece; mas muitos 
aind:t mais esta vez o mais efficaz n rl ·cidido ignoram as c1rcum.;taticias que se deram e que 
concul'!.:lo; á alguns, sinão a muhos advet·aa.rios o torn:tm tão h~>diondo, qu·~ não se comprehende 
e não militantns na politicn., a.gr:tlleço o terem mesmo que hc,uvesse S!dO empregado na capital 
supprido ás. f~ltas que ent~e a.quello::. houve _por de um:~. pr~vincia. . . . 

involunta.J•ias. mer~c(~dor·;s de todo o e;edito, cujo r.etlternunho 
Não preciso referi!· o que se fez, nem men- invoc:tt·ei. si for necessario, e p·~las incaut:.1s 

cionar o..; meios q:le foram empregados pa.ra victimas do <anguinolento attontado de que não 
que não me coubesse a victoria: el:!t~lo na. con- ha. AXemplo nesta tet·ra . 
sciencia publica, nin~uem ignora. : Pouco depois de uma hora da tarde, voltando 

Sob o r.!g-imen da nova lei eleitoral duas ve~es eu de Atfogalo::;, onde a~sisti â eleição, e logo · 
appell··i para as ui·nas : em ambas não houve depois de trauspor a ponte, fui .informado do 
intervenção official: o corpo eleitoral do fo resultado da ele.çào da matriz do S. José; ao 
districto ~em 1881 elegeu-mo em 1 o escrutínio passar por esta verdiquei, por informação de 
por um érescido nu111ero de votos; ·e o el !i Lo- . um amigo, ser elle encto, e ter~se, ba. muito 
rado de todo ·a província, , estando·· eu ausente, t~mpo; 'acaba lo a apnracão sem occurrencia al-: · 

. collocou ein f8821lleti noinc nó primeiro-loga'r' :-garut\,- já estando ~ffixado na pl>rtn. da. igreja o 
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respectivo rdit~l. e ha,•endo por a.hi passado l alg-uem, o de que o commercio esÚtva. fechando 
pouco a ri tese toma to nota do rAsulta.do um otti- as porta ... , faétll q uc • 110 chegar :i varanda do 
cial-a cavallo, a qu'm eu vira de long"l, e que wet! e•criptoriü. verifiquei $C!' exacto. 
depo_is so~be 11 uc: eyn. o aJu~anta de ordf.\ns da- 'Não h a. via que duvidar da. noticia. e não· tinha: 

_ pres~denc1a: a.l"n .tn·e nottc1a do r·esultado d~ a fazer senã~ <~cce .. ler ás instancias dos am-i~os 

na freguezh do Recifé. 
Ao chegar ao meu e;;criptorio, à rua dü Irn· 

pt~rarior, soube do resulta lo havido na Esi.!o!a
Mo.lelo. J ulgnei-me elr1ito, a lll0nos qur> o da 
Camara Municipal, unico que restava. conhecer·: 
ntTo fosse tão favor;~.vel ao meu competidor que 
cobrisse a diferença que em ffi"U favor lw.via. 
Logo depois soube da votação da Camara e com 
ella não se alt~>rou o resulcado: fui elrJito por 
ma.iorifl absoluta. 

Quando isso verificava com alguns amigo~=:, 
foram, chegando no meu ~>Scriptorio mu:tos 

· outros e eleitor '~", a felic tar-me pelo l'esultado, 

• ra mant esto o pamco e que se ac ava posJ 
súiâa a pop11laÇão com taes noticias. 

Segui logo (ora. pouco mtJ."s de 3 horas) para 
o Arsenal d:~ Marinha .a abrigar-me na c;.sa do 
seu digno ins~ectór. o meu amigô, Sr. José Ma-
noel Picaaç.: da Costa. . 

Não preciso di~er qual o estado do meu espi
rito: p1·atic v::~. pela primeira vez acto a que 
uunca s1~ppuz ~lue-seria forçado nesta t~tTa, cu 

lutas ebitoraes do antigo r ·g-iwen e que des· 
a-sombl·l:l.dt~n,Jente entrava. no meio da masi!a 

o ·rul•~r com acta e as ve;.:As arma a. s 
- nunca hav.'3r rec,•iad, que um só dos meus con

cidadãos tentasse, sequ; ~r, desatacar-me quanto 
mais roub:lr me a c~isteacia! 

e,:tavam pr·~sentBs, di,;sera-ihr~s:-Eston derro
taào; resiguemo-nos. 

E continuei a receber as felicit::~ções de muitos 
outros que se foram suc<·edendo nesta!3 manires
taçõAs de regosijo p~la. minha.. victoria.. que tanto 
OS alegrava COl!lO run Satisfazia por VGL' alcan;_ 
çada sem pe~t:..:rbação d '· or.Jem e sem distur
bios, o que rn .. ito de..;~jaYa . 

Eis ue cbe.n-a-me a noticia de ue numeroso 
grupo. ten o a rrrnte ern.~,tm carro o :::~r. Dr. 
José .i\-Iariauuo, q e haviH. sa.hido do palacio da 
pr~sidencía e passado pele:. Camara , seg-uia , . . 

.... • J J 

a twna-. segundo em alt,lS vozes diz1am o..; 
do grnpo. qu•: era o formado jun10 ú Camat·a o 
alli aguardava occa.ç;ino e ordem para. a a cção. 

A n•)tici::~. despertou-rue as roa1s ~órias appra
hençõ~s. não pel·• r•··su)ta.do Ja e~ekii.o daqr1eih 
secc;ão, '!ue foi dos prirr:r~iros a sGr conh-e
cido. ach:~ndo-·H~ já affi ">a :o o edital, P entrcgu"' 
na imprensa para ser publicado {es~wa. eu 
certo d ~ que as~im UiiiJ havi~~ U"na ~~ quehr&-r. 
ele;ção a inutiliz c r e siru p:1p is a d ~<tnlir) mas 
pelo· q11e pude·sem. f'lzer· de olli;n~:ivo ··os r.ueus 
amigos da· 1 11ell~t secc;iio, qr.1 r~ a.íudH. lá G~ti· 
\'essr3cn, como desforço c vingança por haver eu 
tido ·ahi m tÍuJ•ia de votos. 

guiz seg-uir para a.lli ; mas todoG os meus 
o ... ._ ' 

da lor A.ntonio G ,zne.; ie Mir:>.nda Leal, olJ-;ta-
ram-m·o, e p.,r tal fórma. lue não "ude deixar 
de ceder aos s ·ua prudetlte:; con:$elho:) e ins tan.
cill.s, que hoje rnuito a.?tadeço. 
~ào tardou em che.gar-nos a noticia d~ qne 

o Sr. Dt• . José Maria nao havia 8ido feri,·Jo mor
ta.lmrmte, assim como, em seguida, a dL~ que o 
grupo. que o acomp:.lUhára, avaliado em lll:Jis 
de mil pesc::oas, vinha vin~at' o S'•u sang·ue eu1 
mim· e no Sr. cons ·lh,.iro .lQão \lfredo, e Jogo 
a. d 1 que no es~·riptorio do T empo ha.Vl!lm r:n
tratlo seilS_ 'figuras sini!!tras em procura .. de 

Acabrunhava·me esta idéa, que t-inha attes
tar-me quanto temos retr .. ~raJ.ado. Si me re
putava á :.brigo d~ um acom~ttim · ·nto, lamen
t>~.V1l. a morte, que se diúa infallivel, do Sr. 
Dr. Jos: ~ M~rianno; e cousternava-mc a lem
bl· ~uça das muiti8sirnas victimas que o desvai
rado :zrapo ji teria fo li to. 

Er·am 5 hrJr:J.S quando chegou-me a noticia de 
que em felizmente: talsa a do;; f-~rim"ntns no 

'I I I , · .. . ' ' ' 
o nnwr~roso gt•upo que o acompanhava havia 
feiLo-horrorosa e s •lva.tic:1. 3cena de sangue
in\'a.·iin•lo o consistorio rla i·~:-e'a. em ue :i-inda 
SP. &.chava.m os m~sarios. fiscaes e ma1s alguns 
elo: torcs, m:ttando 11m desces e ferin lo grav0-
mcute o presid,..nte e tr~"s m··sario.o:, inclusive 
tltll ·~U fl é libr\:-al, ma.s ordeiro e meu U.OOÍ!-;0 pat•
ticul ·l', o m··u fh; .. n.l. o u:wjo1· Fo"re ira [~steves, 
o it·ruão deste o Sr Jo-ó SaupHcio àe 3. E•te
\'CS, o Sr. 8rnest! no C vn.lca.nte o mais dous 
clcito:-0:3. todo.; cousOI'\1a<'lores ! 

.. Não tcaho cxpres,ões para manil(•sLa.r toda a 
inri:g,l:l-<,.'.ào d~ qtte entii'o fittuei possuido. mor
;n .;ttc :l.O s~i. b ··r yue o Sr. (Jr • .Tosé ?~,Jari 'nno 
,!3.Via e tado c om 1\S roesario;:: e OS deixara, 
dr•sccnJo a P..;cnd:t do consi~;torio p <cll'il. a igreja 
pr .. cis•tmC·l te 11.0 mom nto e ru l1ue parte do 
gr 11po a~salta.nte ja, ch···g a ndo e s biado, não 
s•mdo fct·ido nc nlluw só do;; asS;l ltontes, e só 

• ':> 

sario lib·~~·al, homem seria o grave!!! 

E não me nos cO"l.trista .. ló fiquei ao saber que 
a cida.dc co ntinuava alarm -da . o commercio 
fe;;hado e a minha vi !a c do out ros em perigo, 
son.lo·me forçoso continuar no Arsenal. 

Convicto de qr)e neahum:t pl'Ol'ideocia. devia 
pAdir ú.,. auto1·id<~.dcs superior<>s da provincia., 
cuja J'esponsabilidad'~ immr.>diata e directa nos 
a.contecimo?ntos não me par!~cia duvidosa, di.i- · 
gt-m_e a Sua Mngr•sta:1e o Imperador. não para 
peJir provi dencias, uias para expor-lhP.o.!' factos 
~guardando q uc, em vista da gravidade destes, 
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não M_ demo:a~sem as provilencias que o go-1 . Deixar todas estas, em que eu tinha sido me
verno nnw•rwl ent•~ndcsse necessar1as para nos votado que o meu c0mpetidor, e ir para. a 
re~ta')(~ledm~n~o. da. tra_nq_uillidê.!do pnb~ica ~e · r:>-att·iz, ~ ~ais di,.;t:!nte,

07
e em qu·~ eu tinha ob

prl\'ada. pumçao dos cnm:n SOS e te~mtnaç~o tldO ffilllOrJa. d1~. votos, mostra lY'ID quantO já 
dos desatmos que para nu~hficar ::. mamfes~açao es_tã.V::l elle mte1rado e qual o fim a que- alli 
da vontade do cor o elertoral. a conhecida e fo1. - . -
proclamada, ~aviam sido commettidos. Di;: elle;quc-preferiu ir à carro para não s~r 

Eis 0 tela..,.ramma: acompanhado pPlo povo-que-se mostrava bas-
·0 tante sobreexcitado com as noticias, de que o . . ... . - .. . . . 

gt·upÓ desvaira. io aggrediu a matriz d-~ ·s. José. 
Ferimentos dos mes r10s e assas.;inado um elei
tot• 1 ue defí>ndia a me!>u.. Commercio fechado. 
Cidad~ _ alarmada. sob pr,~ssão do terror. Instado 
pelos rnt3us amigo-- recolhi-me no Art:enal de 
l\Iarin.ha para evit n• ~g·ua.l aggres~ão. -~ubdito 
:fi.e1.-.:llanocl do .N(!Sdmento Jlachltdo Por-
tellct. · · 

E const1rvei-me no Arsenal de Marinha du~ 
··o • , . 

hora-. da noit() porque ~'l':l. ainda tal o est·•do da· 
cidadfl qu~", quor.·n.io acompanhar ao cemiterio 
os rest !S mortaes do lll~"U ami..,.o ma'or• Fe•·•·cira 
Estevt:~, dei~ei ole f,tzel-o, por saber que a po
licia. não consenti1·a que o cad·\w~r fosse condu
zido á m.ão, c mesmo com acompanhamento a 

. 
Quando elle chcogou'da Boa Vista a palacioj:i. 

aht estava, segundo -~onsta-me. o candidato abo
licionista ; e já este havia declarado aos seus 
amigos na rua do lmperaJor, segundo é publico..~, 
y_ue estava, derrotado e que se-resignassem. 

Não eram-notici<~s que corriam-era a cer
teza. da derrota. 

Si o .seu propo~ito fosse ir só e sem o acompa
nhamento do numeroso grupo, a que .c~ama-

. o· ' 
n -m, ··,ort:mto, o ::rupo o acowpa.nharia. E tanto 
o grupo sabia, que junto ao seu carro o ;,;eguiu 
tã de rto d l nra do Iw ·e!'ador à do Du!. ue 
C:-lxias;, passao •O !Jela Primeiro de Março, que 
formava um s5 grupo, e ulguos em alta-. vozes 
diziam-v:1mos á S. José quebrar a urna..-E é 
puu icC' no i , lll • · ri o 
muitas pessoa ~, que io seu ca:-ro, ao partü· da 

Fazendo esta exposição não posso deix1r de cam~ra.. sahiam voz~s-á S. Jo,;é. . • 
acudir, LID honra . à memoria do meu amigo ma- Dlí: ellc que co~ver·sav~ com o pres1den~e da 
jor F· ·rreira E->tev~>s e aos nomes daquel!.:!s que mesa o Sr. Antomc Sannco de .Lyra e Me.: lo
foram victimas do assalto, pr-otestando contra qua~do for·~m todos sorp:·ehead1dos ~or g:ande 
as pala.vms qu~ no Jornal do -Rec.tfe de honte. m I alar1do e tropel! de_uuuc1adores ~a tnV:\sao do 
publicou o Sr. DI' .• José Mat·ianno. . povo dentro d:t 1g:··P.,1a-e que-notando o so.bre-

. · . salto dos me,;;artos, igtwl ao swtt, lhes d1ss6, 
D~z olle-q ue me;;:pera~a ~nente achou-se. on: para tranquilisa.l-os, que era pr.~vavelrncnte o .. - ( . . 

por constar-lhe-que ha•:ia duvidas sobre o 1·e- da el~ição, ma.s que ia a.l seu encont•·o para 
sultado da eleiçào,-e faila. em-protesto apre- conteJ· qtwlqu~''J' c~;cesso ! 
sentado con tt·a a validade da eleição. 
Nenhum~ duvida houve sobre o t•esulta.do da 

eleição daquella. secção: ninguem a agitou. 
Um:.t cedula simplesruente com o notne-Dr. Na· 
buco-fô1·a. apurada pt:'la mesa, que assim mos
trara-se suporior <i intere:::!'C parti l:: t•io, e com 
assentimento e satisfação do :thcu.l do m~' u com· 
peti ior: ao e:screvet•-se a acta o mes:u·io libe
r:d, uuico qu:; não foi fel'i .to e qrle consta te!' se 
retirado ant~s Jo 3.'-S:tlto, prJte~tou contra este 
acto d.a me,;;a ! 

Eis o q_ ue heuve. 
P<lra a:tber disto, cous1. publica e notoria, não 

era p1·eciso que o Sr. Dr José Ma ri·• nno fos~e 
;;'i matriz de 8 • .Jo~é, e uuito m•·nos acompa
nhado pelo numeroso grupo. 0-inespe1·ada-
me1~te,-portanto. não tem e~plicaçilo. . 

te•· o excesso da indigonçuo que el1as despertam. 
Elias reveil m o algoz entreg-ando ;rs victiroas 
incautas ao furor tla turbulencia, á saciedade 
do sangue ! 

Não. niio se comm')nta. 
E diz que-pt·ocurou cont1:r o povo, dizendo 

qu0 nada fizessem, quo a et 'ição estava ganha, 
e qu0 ;llli estava para. providcnc!at·-e :•cres- . 
centn-e ccrtamentfl tutlo tt>ria conseguido, llÍ 
os mesnrios, pre,·ipitada c imprll .ontemonte, 
não honve ;;~em fechaJo a porta~-e-si uma VO:(; 

niio men11S imprurlento não houves~e exclamado 
qu ·os mos·L1·i s se tinham fechado para pode
rem fal•ifical" a a~ta d.L ele.çào-sendo~lhe
então impossi\'el deter a onda llUO se precipi
t:J. va para :-~. porta ! 

- • J 

sitar todas as secçõ"s-do 1° distr·icto-afim dn. pelo seu-povo-, e este, :l.pezar della, pt·eci
:>e inteirar do que havia o acon..;elhar aos ami- pita-S') para a porta fechada, demovido pela 
gos r"cursos legMs á empregat·.-Esta razão idéa. de falsificar se a acta de uma eleição em 
não explica a. sua ida á m •tri~ dP. S . .losé, bas- que sabiu ter eu tiJo maioria de voto.<:; 1! ! Por 
tando not-1 r ser esb a mais longiqua dns secçüe;; demais inv•·rosimil, e repellid:1. p1'las outras 
das tt·es f1·eguezi:• s á ··ont01.r da. camura. ponto 1 circum ta.ncia>; mencionadas, cst:J. e:tplicação 
de que p •rtira. ao sahil· de palacio: natut·al seria, 'não e aC!·)Íf.;l\'(!1. • 
si fosse aquelln o.seu fim, ter-o::e dil-igido á Es:-1 Não, a verd 'de. como a reíol'em os mes:mos e 
cola Modell•' e á Escola Normal, p~>t·tenctmt~'S pessoa-s pr~>sentes, 6 q~te a.penas .esc:a o Sr. 
a freguezia de Santo Antonio. e a dos Marr.yrios ; ;Dr. Jos•! 1\i'-crianno, subia o primeiro troço dos 
e S. Jo:~é de Riba Mar, que ficam àqucm da. rua- 1 assaltantBs, j nvestindo contt·a a mesa, dispa
triz âe S •• Tosé. .. . . J rando tiros e golpes de facas ; que alguns dos 
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presentes con<::egltirilm a custo fazel-os recuar , ram os revohver.s' contra o irmão do Sr. ma.jo1• 
até a porta, e -qur:>, nessa. occa,.ião. rr~forçado o i Ferreii·a Esteves ! -; 
gruno. que ha\'Ía subido, Í··z noYa investida _e I Em J'emate de tudo anima-~e a dizer que o 
-tão furios·t., que para Cüntel-a., foi então fe- major Ferreira Est··ve~, qu:· repelliu a aggr''S
ch.•da n porta, que :•final cedeu aos viol--ntos I são e •iefeud u-se, foi o causador da lut~:d Mas 
im dsos, sendu d<> novo invadido o consi,tor·io es. uece ue nenhum só d•1s ag-o-rf>ssores foi 
e a revulwer, pun 1al, faca e sabre, felto o bar- morto ou feri 10. o que infallivelmP.nte teria 
baro morticinio. Tod?IS :1s circumstancias de~ta succedido se bouv ·ssern os aggrêdidos dispa
scen' sangu~nolenta são referidas acord~mente rado o~ tiros que se lhes_ attribue, e são os 

::>, 

poimentos hão de ser tomaJo_s como jà tomado 
foi, ã req_uerimento m~u. o dO Sr. Aprigio José 
da Silva .• s..-cretai·io da mesa e liberal. 

Acrescenta o Sr. Dr. José l\1ar~ nno que, ce
dendo a purta,- mal haviam·penetr:~do os pri
mei1·os (ai:saltantes), são .. receb;dos a tiro de 
pistola pf'lo Sr. 111ajor Ferreira Esteves e outra 
pes~oa que e-..;ta.va a seu lado, c que-:i. vista 
'de~sa repuls 1. in-·eperada, p~rte do po,vo rec.üa 

' I"> • 
Est~ves que estava armado de ctu:-s pistolas e 
cons ·rvava uma. faca entt·e os dentes, e p;1rte 
1 ou n recinto em ue trabalh tVa a m ::; lei-
tora!-, enfrentaudo-s·~ elle com aquelle major 
bradou-lhe :-Sr. major•, porque a-;:sas,;ina assim 
os sP.us ir·mãos '!-ao que o majo_r-. fitando-o 

uran ~ a g11ns S"gu os, em m o- com um 
olhar cheio de chol ra, apou tara sobre elle as 
duas pist-olas. que dispat·am ao mesmo tempo, 
escapanJo elle mil grosamente por ter-se pre
cipitado sobre o major a desvi:;l.!'-lhe o braço,
e subindo novamente,- chegar,t tarde pa-ra 
evitar as consequ· nci~s da. luta a llue o Sr. mn.
jor F··rreira Esteves havia arrastado o povo. ! ! 

Pois qur!! -0 tribuno que não poude conter o 
seu-~ovo-an_tes que ~ste. bou .. ·e~s" penet1·a~o 

~~ . 
Não, a verdade se imi1õe de um modo tão ir- . 

resistivcü que não póde sei' recusada: dous ou 
tres dos aggredidos se defend~m e aos seu~ com
panbeir •. s: o povo do Sr. Dr. José Marin.nno 
invade o recinto. e cum ttil int: ·nção e propo, 
si•o, que f>lle confessa não t~>r podido obsta!' c 
que o real!sa. rnabn to e ferind•J, é o pl'0\'0-
cado. e o m:•jor Ferr·•ira Estev·.~s e demais ag:.:-re
d~dos. que se defo1n.1e " e fic_a!~l mortos e feridos, 

~enso, e só tem uma explicação, é sr•r Jito por 
quem, npen,.s cl1egado os •u- povo -, reti- . 
1·a- e e ei. a u lle s ) nh· m ac ·ão e não 
mais volta :w theatro d ·sta senã.o quando che
gam o chefe de policia e o commandante das ar
mas <l. verem os resultados della. 

• , como se na.o :• s .:se 1s o,au1 sur 0 e no . oí·
nal do Recife a~ hoje o meu competidor a dizer 
que- a~ m·'zaslioeraes não levaram uma arma 
para as secções,-insinuando assim que os mesa
rios conservtdores de S. José estavam armados, 
,uando. até :·go1·a. nem mesmo o Sr. Dr. José 
Marianno ousou ,izel-::>. E accrescenta:-o meio 
de receber aquclla multidão. antes de haver ella 
pratict~odo o menor acro illegal, não era pot• certo 
a tir~:-· q?-an !O todos sabem q_:1e ningu~m da 

não de,,ois da luta, antes que houvessem tiros e logo ferindo e matanlo. 
ferimento;; e não depoi~ que estes se deram. E tndo ic::to foi dito por um e por outro, por 

Si o major Ferr ·ira Esteves o houvr~sse en- qu~ na. phrase do 11ltimo- é prnciso a.c \J·escen
frelltado pela. fót•ma e' posta, PStnnJo o Sr. Dr. t r que ao deputado Jo 2 · district') não s~ ,.óde 
José Mariano só. inf.ülival.uente o reria f~rido: imputar um plano que nito houve. de~ salvar a 
ainda quando desviado o braço que su;;tiuha uma minha eleição inutili:-;ando os votos da m•-ltl'iZ de 
pii>tola, n. outra teria sido etfica.z, d1~sde que S. Josci-. 
amba;;, no "'~u dizer, disp:1 J•aram ao mesmo -Sulidario-um com o outi'o, como se declara, 
tempo, e falhando ell:.ts, a tal faca nos df.lntes :tmbos q!oi~ deixem ao p11blieo ajuizar pelas cir
seria emj)rega.ta si aquellc major ti\·es;;e o in- cumstancias si houve ou n:io o plano . Não pre
tt:nto Jo matai-o. ciso de melh.or juizo: elle s •rvira para estig-wa-

A ver lad~, po1·ém. ó que ninguem viu o Sr. tis tr a - il·~esponswc \1 loucura - d· qudles 
Dr. Josó 1\l.riano em luta com o m•1jot• Esteves,l que aconsP.lh ram não- salv ·r, -mas- des
e to•ios são acot•des em dizet· qu",depois dP. haver trui1·,- urna ar.ta. eleitor ti, e pa.tente •1' si é ou 
l?ll~ esc1.o pal'a- conter- o sP.u povo que se , n~o- inepta- a p1•etenção de -envolver na. 
approxün va. e - evitar qualquer excee;.;;o -, accusaçiio o presidúnte, :.1 migo de meu compe-- . . . . . . . . . 
seu cri:~do ou boÜ··iro~ woti~os de consciencia, de ordem 'muito ele-' 

Chama- inesperada - a rcpul!::a opposta a vada.- este - aceitaria o diploma de deputad~ 
inva<;ão, quand • o : <Jg~redidos, inclu~ive o Sr. com e-s:clusão dos votos da J:~. secçii:o de S. Josa 
Aprigio Joaci da. Silva, dizem que os invasores - ou - si lhe fôr conferido pela junta apura
fora.!ll lo~o ag-gr0dindo, como c•ra natural que dora. só fará uso delle p·u·a demonstrar a nul-
:fize!'isem. attento ()fim que alli o.., levava. lidade de minha. e}P.ição. 

Diz que sómr.nte depois de fech ·•da ~ po1•ta : O ;.ublico, para cu,jo juizo appello, tnlvez não· 
foi que os ag-gr"S!>Ores pen"tl''tram violentan- ~ comprehen la a conclusão de taP,S pal vras : 
do-a. •1uando são todos :tcord·'s ~m referir· que ,ellas siio ruesn10 enigmaticas: dizem a-penas 
só mente de,.oi.;, da primeira aggressão e dada a q11e quer um diploma - somr.mte . para demon
repulsa, foi fechada a porta; quando tj sabitlo strar a nullidade da minha eléição: para isto o 
que por uma nbel·tura na fechadura, _ dispara- diploma. não t13riarazão ele sel': si sou o eleito, 
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como reconhece, a mim e não a elle, ca:1e o di
ploma. ; mas pedil-o, nãv para exct•cer· o !lllan
dato de represeutame da nação, mas sómente 
para aquahe fim, si não é cousa nova, original 
e incowprehensivel, o :pnblico qna o di!!a. Si 
sómente d:··seja, como diz, o diplo,na- para de-. .. . -

que outt•as- sepuitur:~.s -, e Psta< reaes c 
tl'istes, foram - abel't -s- par·a recebeL' os ctt
daV•'res dos meus amigos da · l'reguezia de S. 
José. 

Eu preferiria a minha- sepultura politica 
- ,ainda q 1:e o meu co1npetidor -lhe escJ·e
ves~e o epitaphio-, ··omt·.nto que elle e o seu 
companheiro. pod:'ro~o au-s:'iliar na. campanha, 
não hou\·essem concorri .o para que no ce1nit·~-
. - · b t·t · as Bl'-l ulturas 

qua l'~::cr~bet·a:.u os cudaveres, ainda n::io de todo 
frios! do rueu amig-o m:-~.j •1' F•-•rJ·ei1·a Estev·~s e 
dl'l seu sobrinho. p:mpando-me a dolot·o..:~ mis
sao e e"crever- es por ept ap uo us sega in e · 
palavras : 

{L A luta eleitoral começou p~lo ann•mcio de 
minha- sepultura- e t ·r·minou pela Hff·cti
va- sepultura- dos meus amigos, vict]mas 
de uma. aggressã:1 brulal. 

« .-\q11elle~. que ambicionnram a primeiJ·a, 
r~spcitem ao menos o ~entimento de p1·ofundo 
pezar que a ~egundt desperta.. 

Recife. 4 de Dezembro de ·1884.-Dr. Ma
noel do .Nascim(mto Macluulo Portella. 

N. 4. 

Repa1·t,~çtto da Policia 

. ~f'c~ão 2.a-N. :!.260.-Secrctaria d~ Po
. de Dezembro de 1884. 

lllrn. e Exm. Sr. 
Participo t~ V. Ex. que foram recolhidos à 

Casa. de Detenção os seguintes indivíduos ... ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .. ·. . . .-No db 1 de Dezembro, 
estando em seu nalacio i•s 2 ltvJ·as drt tw·dc. 
p:ntro nwis ou me110S, satisfeit:J po1· ver o ploitÓ 
eleitoral cor r.· r livre c calru·'· re~cbeu V. Eo;. da 
rcda..:çtí.o do 1\~mpo pelo tele1Jhone, noticia de 
que um. qrupo: ,.ttmervso se dirigia · para a 
mat1·i; de S. J o_sd aj~1n de qv-ebm1· as urnas. 

V. I!--. 88 

Constando que estava noguella secção 
concluída_ a-eteiçao, de ordem, de V. Ex., 
S"'guimos a tada a pressa o general com
. mandante d;Js armas e eu, o ord:~nou·se a uma 
força. d~ linha e outra. de cavullaria que se-
guisse para S. José, ás nossas ordens. 

egaado a matriz de S. José, encontramos 
um numcrosissimo grupo de pessoas no pateo 
e dentro da matriz em grande ex<tltação de ani
mó e manchas de sano-ue no chão. 

Emquanto o general T1burc1o JUnto com o 
Dr. José l\Iarianno estavam accommodando 
es->e povo eu subi só para o grande corre Jor es
querd,, -on:ie se ouvia um horrivel b:1rulho. . 
- Ahi chegando encontrei cerca de 30 a 40 pes
soas, em sua maioria armados de facas e em 
grande alarido. 

No consistorio jazia um cadavcr, que soube 
depois s~r de Antonio Esteves. a urna quebra
da. muitos papei-~ 1·oeos 110 chã'J e uma porta. 
atera comp etamen 0 arre en a a. 

No corredor, dentro a grl.lde estava sentado 
e gravemente feri 10, guardado por dous indi-

. · - ue soube ser o mact\jo*r~F~e-J;or-~----
reira Esteves. 

Sabendo ahi que pretendiam assassinai-o, 
. i-me a seu ládo e a muito custo conse-

gui d1minuir a agila.ção dos animas. 
:Minutos depois subiu o genP.ral commandante 

da~ arrnas, com o Dr. José Mêirianno: conse
guimos a retirada da maior parte da. gente que 
estava no có1·redor e soube que havia chegado 
a força publica. 

Perguntei ao major E::>teves quem lhe havia 
fl\ito o ferimerlto e elle respondeu-me que não 
8 lbia. e se tinha. pt•esumpções de quem fora o 
autot· disse-me tatuberu ue não. 

P0rgunta:n .lo-lhe !>e querra 1r para sua casa 
ou pa.1·a o hiJspital, OtJtuu pda primeh·a. 

.Não havendo ,,.tais ti·al;atho eleito1·at man
i , o :S de linha e foi 

elle condnzido e tu c td·~ira., cercado pela. tropa 
ditn d (! evitar qualquer desacato, pot· qua.'ltO 
ouvi as p ·ssoa.~ do povo qur~ estavalll no barulho 
dizer ·m que elle e1·a ~,aa~sino e que fora o pri
meiro que dera tiros, pedindo em alta>~ vozes a 
pt•isão, ao que neguei-me energicamente. 

O seu ferimento foi examinado paio Dr. Mello 
Gomes que o julgou mortal. 

O e>stado era gravissimo: mal podia. respon
d ·r as pcr·g-untas e por monosyllabos ; vindo a 
fall0cer no dia seguinte. 

Vi balas cravada<: n.as paredes, e o assoalho 
cheio de manchas de sangue • 

Das indagações a que 1J1·ocedi omlmente 
' · · · ei iío lta'IJia 

con·ido em pa:;: que o conflicto {o1·a e;;t,·e a 
mesa eleiton!l e pe~soas do po.,o, e que nenhu
ma. f:utol'idade policial ou militar estava pre· 
sent~, nem ·havia tomado parte directa. ou in
dil'ecta. 

Niro posso. porém, desdo já es:ternar juizo 
sobre os verdarieiros culpados de sceaas tão 
tristc~s. porque se1·:i pr13ciso apurar a verJ:\de no 
uieio das rnais comt·alictorias ver,;ões, e 1sto só 
em processo, ouvidas, sob juramento, as pessoa& 
llue assistiram. · • 
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Dep 1is do inqueriw a que se está. procedendo I ellerespondente, como o capitão .Manoel Joa.
participaz·ei a V. E-s:. o resultado das averi_- . q uim Ferreira. Esteves e seu il·mào José Sim
guaçõc:s. .· , , · ·· plicio de Sá E.;teves, cons:,guiz·am. depois de 

Dispersado o povo e mais acalmados · os ani- muitos esfvt·ços. techar a porta, :para evitar a 
mos retirei-me pm· ter-me constado que a ordem entrada. <los invasores, no que tarubem foram 

ublica e:;;tavã. alterada em uma fr:.! 00Uezia su- auxiliados elos dema.ís mesarios e mais duas 
burbana, boa.to que felizmente foi ine-s:acto, e ou tres pes>oás quo a li se achavam, entre as 
incu.ubi o Dr. delegado do iv districto de pre· quaes o Dr. Pergémino Saraiva. Galvão que, 
~irl~t· _aos corpos de delicto e abrir . o inq uorito com o ref:~rido capitão Es~e~es •~ram os ~scaes 

raate o qua.l:· alem da;; 'dua:; mortes refe;iJ.as, 
houveram alguns ferimentos graves e leves. 

Em todas as outras ft•eguezia~ e secções dos 
dous pri1ueiros districros, assim cowo eu1 toctos 
os pontos dà provincia de que ha noticiaaté hoje 
o pleito eleitoral cot·reu li \'.r e e calmamente, 
não se dando incideutq algum des:~gradavel. 

Deus guarde a V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. Dr. 
S:'-ncho de Barrr:os ?imentel. mui to di.g~o pt·e-

N. 5. 

Auto de petgtmtas feito a .Aprigio Jose da 
Sittia 

No anno o nasc1mento de Nosc;o 
Jesus Chisto de 181:!4, ne ta cid.tde do Recife 
de Pernambuco, aos tr ·s dia;; d·J rnez de Dezem
bro, pelas 11 horas da manhã, em casa de resi
dencta do cid.'ldão Aprigio José da Silva, á rua 
lmp':lrial n. 171, pres"nl e o Dr. Francisco Au
gusto da Fonseca e :::; lv.·t, 1° delegado de poli
cia da capital, commi~o escrivãD de seu carg-.,, 
abaix.o declaraJo, e o Dr. Olympio Marques da 

· Silva, procurador bastante dv Dt•. 1Ianoel do 
r ascl!n·~nto ! u.•: a o · ort(! oi., a rer1uertruento 
d1' ste foram feitas ao referid:J cidi~oliio · A11rigio 
• José da ~il va, as perg-un~:·t.s s:g:ui.ntcs ; 

' ' t . , ' 

profissã0. nat 1rai.dade, res.dencia e, si sal.n 
ler c escrever 1 

R. - Cuatnar-se Aprigio José da Silva , filho 
do brigaleiro F1· .. ncisco J .sé da Silva, de ü5 
annus de idade, casado, esc1·event·~ , natural da. 
Bahia e residentrJ na casa em que se acha e 
sabl) ler e escrever. 

P. -Sobre o objecto da petição que lhe füi 
lida 1 

R. - Que, como juiz de paz da frcgueúa ch 
S. José, fazia part~ da. me ;a elr: itora.l 'fue func
cionou no consistorio da. matri:~., no dia 1 do 
corre11te ; 

Que. como secr~>tario. já havia. esc•·ipto os 
dous editaes annuncia.ndo o re.;ulta.lo da vota · 
çã? qtJ.e acabava de ser apurada, os qu :es. de-
pots e ass1gna os pe OJUlZ e paz pres1 en ·~ 

da mesa, haviam sido um, affi.x.ado it porta. da. 
mesma matriz, e o outro remettido pura a im
prensa; 

Que elle respondente achava-se a escrever 
a acta, a qual se achava no ponto de serem 
mencionados os nomes dos eleitores quP. não 
h.avi m comparecido á ch·,mada, e eram duas 
horas da tarde, pouco mais on menos, quando se 
deu.a interrupção. 

Que a essa hora, sendo o consistorio o'nde 
funcciona va a mesa in vad do por algum 18 pe s
soas do povo, e :tllproximando-se Otttras, tanto 

' 
valves de Sá, que vinha. faze!." a transcripção 
aa acta. 

Que depois de fechada a por la, procura1•am os 
invasores_ !orçai-a, desfechando, pouco ante-; ue 
fechtda a porta, dou;; ou tres tiros, que elle 
resp011dente ignora que direcção tomaram, 
parecendo-lhe. porf:m, que for<:<m lados do lado 
da e~caJa que sóbe para o consisto rio 

Que_ depois de feit:~ 111lla abBrtnt·;;~ na porta. 

' tur:~ procut·ou di~suadil·os desse pr·oposito, al-
11,3,ganJo, entre o:ttras palavras, que ei:;j. libe1·al, 

ubdeleo-ado do 2·J dist i t da. .i1 ,.,. ·.ia i a. 
qu·~ fórit do exercício, recebenlo em resl?osr.a, 
pela. mesm:1.· a.'bert:ur:t, um tiro, qüo o ·não a.L- -
tin~ill. . . 

ue ep 1s e orçac a n. por a e tm·a 1 a <l sa a. 
por muita. g~:~nte, toda cle•conhecida delle re;;
pondente, visto liUe c •nhec.; b"m as pessoas d:1. 
fregttezia, foram por ella espalhados, senão 
destruidos ou i·a~gados ós p peis que se acha
vam sobt•e a mes9., vendo elle respoudente pelo 
chão espalhados os li,•,·os e muis papeis da 
deição. 

Que na occ•sião· da invasão, · uns lutavam 
com o capitã J Este,•es e s:;u it'H1ão Josó Este-

U :t 
de, pedin :o a e!lQ respondeute 11 ue 
tis se . 

entru os invãaores e os dous irwãos Est~ves 
que se achavam gl.la•-.iando a portn.; 

Que os que transpuzerarn a . grade espanc:l
ram e f~rirum indisttnctamen ·e a. ell~ t·e,pon
dente e os que não podt~m fug-ir pot·que se 
a.cbava fechada a porta p1~lo lado oppo,to, port:1. 
que cowmunica os duus consistorios da. igreja, 
pas..:ando por tl"a?. do alta•·-mór ; 

Que o cid .dão .Josó Simplicio Esteves, depois 
de te v ar uma estoca la, segundo 1 h c disseram 
I.JOSteriorm·~nt", cons~guiu fudr. ni!o sa.b ~ndo 
ellc respoJvlcnte, si p:.>r um.a ja.nella. ou outro 
qual1uer logat•; 

Qui) t 1!llbem conscg1liram ftldr alguns me
sarios e outr:1s , .esso:~s. s :~.bendo betn elle r cs

. p~ndeut1~ qne foram fe1• dos o juiz de paz pt·e-
~~ ~ ~ ' 

dento sofft·eu diversa...; cacetada.o; que lhe fizeram 
fet·imeo tos na cabeça. e fracturaJ'H m o braço 
esquerdo, e dous t'erimrmtos de faca na mão
direita, sendo dadas as c:~ cotadas éom força. e 
esf0rço proposit·•es ; 

Que ~~lle se achava inerme e nenhuma resis
tencia material oppoz ; 

Que não ronheceu as p ·ssoas qu~ feriram a. 
eUP- respond·•ntc e seu~ companheiros ; 

Que a acta ainda não estava éoõcluida, nem 
tão pouco assi~naJ.a. pelos me:sarios, mas no 
estado em que ,j:i. declarou. 
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Nada mais dissé nem lho foi per~untado, pelo 
qu) mandou o ])r. del·gado encet·ra.r e'' e auto, 
em qu" ass1gna. com o Dt·. De.ldoro Ull->i::üano 
Co~>lho Catanho. a rogo do respontiente que, 
ouvindo ler achou conforme, e que não a.-signa 

or s·~ achar doente da. mão direita, e com o 
procurad·n· do p~>tJcJonario ; do que dou fc. 
E eu, .José de Arimat.héa Costa Pontes, esct·i
v-io; es·~revi. F ancisco ~1upu:sto da Fon.~eca 

·IJ r .J 

nho. - Olym.pio M a1·q_ues da Silva .• 

N. 6 

(Pi'imci?'o tm.~lado) L.1;") a Fl. SSi. .Acta ela 
?'GWi't.Í? drl. pí"ÍínC·I:a sccç'Io da {,·egue;ia tle 
.s· . .Joso.-Aos 1U J1a.s d'l mez de D ·zemb1·o d-3 
18:34, nesta igreja matriz de S. José. da ci iade 
do H.I!Cife~pr~!:wnLe,ás g horas da !Uanhü, o 1" jlli:r. . . - . 
jui:t de p ,z Joattuim Cavalcante d~~ Hulland~ e 
Albuque,·qu(.l. na fórma do art. 99 do d crnto 
1. i-13. de 13 d·! Ao-osto úe 1881 convidado 
pur,t completar nuruo~ro le;.:-al de m•·sarios. n~l 
ausencia do 3° jui1. de paz capitã.o João Ca1·oiino 
do Nast:imeuto,os qua·•s co~nstiLuiam a mes :. p(~-
ran e qu·~m proce 1m-se, ia · o COl'r r 
mez, i eh•ição de um deputa. lo á . .:\.ssem •léu 
Ge:.-a.l pelo 1° dist1·icto desta. provincia do Per
nambuco. na {a S"cção desb freguezia de 
S. José, tendo sido a mesma mcs t corn posta 
dell~ _-1° juiz de p :z, do 2<~ e :~o ju1zes de paz 
.\pi'lg'tO .loJSé da ~ih·::~. e .Jo:lo Cat•olino <lo :\asci
mcnto, do primniro e sogun lo in)müdi:J.tO"" aos 
juizes de paz os cidadãoil Ago!:ltinho Bezem1. da 
S_ilva Cavalcat1te e J9a.qui1:1 .Teixeira B•t::tos, 

l ! • 

pouco depois d•.:! 2 horas da tade, sendo a me;:a 
assaltada por um grupo ri•• P"Ssoas n.rma1l<ls, 
fo1·am feridos elle jo jtli:t ele paz • · · 
o .2·> juiz ele paz secret:11•io da me•u. Apt•ig-io .Jo:5é 
da Silva, o m•.~sario Ago~tinho Be;~err~l da Síln~ 
Ca valcante, c contund!dO o mes:ll·io Joaquim 
Tr~ix ·ir::~. B cstos, tnorLo o ()!()itot• Antonio Lis!Jtnt 
E:;;t~!vcs, f.· rido mot·ta.lmr~nte o m:·tjor :Manoel 
.Joaquim l;'errrür:t EstcYc ~s. 'lue falleccu licml.,. 
depois, alrm d•• f•_·~·~· lus outros cid~d:ios ig-ual
mente pre·~ntC8 enn•n ellc.;;; o' elr.itore• 
Josó Simplcio de Sá E:stP-ves. Erri~sti no Cll.\'<~1-
canta de Albno•lerque, Josó Autonio de Oli
veil·a e Silva, ·Jo ;é Cavalcante Pes;:ou. e o otl1-
cial d() justiça Dionysio Fernandes D:as da 
Silva q11e se achava ás ordens da me~:~. por 
de~q~naçii.o do Dr. juiz de direito do civ,·l, con
seguiudo e .refet·ido grupo assaltante apode
rar ~e do l~vro, . d:Ls : ctus ~~ qa•! . . cstavttlo 

' 
1881 nesta 1 a. secção, como a da i nstu.llaç;1o 
da masa a 1a secção no d <~ :·;ü de Nov··rnbro 
findo, c a.cta. quasi con~!lui.Ja d!l. apun•,;·ão da 
cham:1da, e np11ração dos votos .13, t•l cição pro
C•.).!ida no i·"ferido dia t ·• do cor1·en te me:.:, ucta 
e;;ta em que falta\·a a\)ena.s :··scl·evet· os nomes 
dos eleitot•es qu~ ha.vimn deixado de compare
c•~!' á ch•1mad 1, o mandonar-so o pt·ot, sto apre
sentado pelo mcsario João C:uolino.jã estan lo 
nC!Llc esc1•ipto o uum ·1'0 dos votantes c o col·
respondent.e das cndul~i rec1)bida.s. c bQm ali
sim o result11do da. t~pttrr:u~lo, reDuhndo que 

muito antes do assalto já havia sido publicado 
em editae~ affi:s:a:.J.os na porta da igr.•ja e re
mettido á typographia .10 Diai"io de Pernam
buco, conseguindo o referido· grupo não sô 
apod·3rar-se do dito livro como rasgar as folhas 
em ue estavam escri tas as ditas actas, do 
que a cert·~za haverem SI o encontradas 
depois, no consistorio, alguns fragm~ntos 
do ~i to livro, P- ·· entr~g;es ao "1° juiz de paz; 

' . ' o livro da...; assiguaturas, que tambem exhibe, 
em que e4ão as assignaturas dos eleitore-s que 
compar:ece1·am e votaram na eleição do dia 
1' do corrente, C'l o livro de notas do tabellião do 
juizo ue paz. que ta.mbem exhiba, em que 
esta principiada a tran'>cri pção da acta não 
eoncluid1 Ja referi la eleição e apuração. e bem 
assim a nota dos nomeá dos eleitores que não 
co:l~parecer:lm â chamada, e~criptos pelo me-

;:, 

Q~te senJ.o fa to publico e notot·io o que fica 
exposto. bqm como o de estar concluid,~ a elei
.ão o ua ndo a. mesa foi assaltada elo referido 

g..-upo, havendo certeza, pr~los fragmento;; ex
hibi :os, de h:1ver sido destt·uid~ a acta que se 
c,;tava ocabanuo de esc1·ever, convictos olle :l.o 

' m.esarios Aprigio .José da Silva. Agostinho Be-
ztm·a da :Silva Cavalcante e Joaquim Teixeira 
Bastos, os quaes, l)elo:S ferimentos e contusões 
(1ue sofl:'t•et·alu. ainda se acham lc cama. e não 
pod(~m por :sso cotUparecc;o, que conclu.ida como 
ficon a eleição da ta secção d'-lst:t ft•eg lte:da de 
S. Josó, não póde estar no espírito da lei re:;u
ladora das eleições, que fiqne inutilisada a 
vont~dc dos _elútot·es, manifestada, 1·onhecida e 

• ,~ l:) 

de;;vairado conse~u do, por meio de violencia, 
a;}ossat·-so do liYro das netas e inutilir.ar a "lue 

ida osolvera de accôrdo 
1:om O" dttos tres mesarios restabelecer a re:·e
rida :.teta pela l)t•esente, ;octo esto para que con
vid :-ra, pot· officio dat:1do de hont•~m, o lnesario 
João Carolino Jo Nascimento que, não compa
recendo, é su'1stituido pelo 4° ,juiz de p ' Z Joa
quim C:w::tlcanto de Holln.nda c AlbuquPrqu.•J 
q r te, no impedimenlo do secretario Aprigio 
.los~~ l'!a Silvn, escreYe a prrsente. 

A mc~n foi instnllada. no dia :JO de Novembro 
ultimo, :is !) hol'as da manhã, no consistorio da 
ma.Lri~ dn S .. Josó, comparecendo o presidente 
Jo jui:r. de p·1z Antonio Stlmico de Lyra. e Mello, 
e o 2o e 3" ,inizes de -paz Aprigio .losé da Silvn 
e .loão Carolino do Nascimento, e os dous 1os 
mmcliatos Agostinho Bez~rra da Silva Cav:tl-

cn.nt.c c .Joaquim Teixeira Bastos, todos pré\•ia-
. ,. , · l~ · lei-

tora!, scndl) no acto da insta-Ilação s.presf:\ntadas 
as nome,tções de fi.:>:caes nos eleitot•e.s ma.:or Ma
noel Joaquim ferreira. Esteves e o Dr. Pergen
tiuo Saraiva de Ar cujo Galvão, aquellc por p·lrle 
do cundid~~t(l D1·.Manoel .Jo Nascimento Machado 
Portella. e este po..: p~wte u~ cand dato Dr. Joa
quim Aurelio Nabuco de Ara.ujo lav1•ando-se de 
tudo a cotnpetPnte ac:ta. 

No dia 1 do corrc nt~. :is 9 horas da. manhã, 
re~nidos no consistoriÓ. o prl'!sidente, tn"Stl,rios 
e fiscacs. tomando todos assento na. fórm:J. do 
art.12ü, § -1o do decreto n. 8213 de 13 de Agosto 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1509- PÃjgina 34 de 98 

700 Sessüo ern 27 de Abril de 1885 

de i88i. e em loga.r separado, de accôrdo com 
o § 2' d.l mesmo ar·tigo, o presidente designou 
para servir de secretario o mesario Apt·igio Jos r~ 
da Silva. e p;u·a fazer a chamada o mc~ario 
João Carolina do Nascimento; e __ abrindo a 
urna que estAA'a sobre a mesa, mõstrou clla 
v asu~o, e e novo ~c an o-a. proce eu-se ao re
cebimento das cedulas dos eleitores fnendo-se 
a c~lam:tda pr~la cópia ~a1·cia~ do alist~:~entt> 

.. 
direito do :~o districto crirnin 1, gua;dado o 
preceito dos arts. 130 e 140 do citado decreto, 
e à proporção tr.ue cada um acudi;t á ch~mad i , 

exhibia. o tit,tlo d'l eleitor que ••ra Yerificado 
pela me~ a, introduzia na uma, pel:"L f nd,t nelb 
existente, a cedula contenJo o seu voto, fe
chada em todo~ os hdos, e com o rotlilo-Para 
Deputado Geral-e a .signava seu nome no 
compet"nte livro. 

;' 

foram admittido..: alguns eHtores que a cüb 
não h:,viam accttd1do. e o requereram, sendo 

9!a mesma fôrma recebidos os seus \'Otos, .!e-
po1s .le ex ib1dos os seus titulos. assign.,ndu 
tambem os seUs nomes no r·eferido livro. e nesta. 
occasião admittidos a votar o mes 11·io .Jeaquim 

., . . . . . - . 
' . 

biu o seu. respectivo titulo e assignou seu nume 
no dito livt·o. 

Foram tomadas em separn.ào duas cedulas.sen
do uma do cidadã • Am:1ro Loureu\~O d'3 Góes 
Vasconcello;:;,que acudiu ao ser chatn:l.do Amttr.) 
L JUrenço d · Góes Cavalcanti, n .)me existente 
na list i. d:~s ch m da.s. at.lenta. a diff·'rc.nca. no 
nome, embora os dizeres do titulo que :l.prcsen
tou conf:~ri ·sem·com os r.on~tantes d:~ dita. li;;;ta, . - :· . ~ .. 

L 

drigues, cujo nome nã:J estava na lista. da. ch:a
ma~a, ruas qu:3 apresentou seu titulo de 

Finda a Yob~ilo, a mesa f ez lwra r e;n se
guida ~l assignatura do ultimo eleitor o se
guinte termo: 

- Acham-::e inscriptos ·li5 eleitores que con
correram :i. C".hama:ia pa:-a n. eloiçno de um depu
tado li Assemblóa Ge!'al, inclr1stve um mesai'"JO 
que, sendo da terceira secção, votou ne.;.ta 
1a secção em ·virtude do logar que occnpu. de 
membro, como determina. o regulamento elei
toral. 

Primeira secç:io eleitoral da porochta de 
S. José do R!;!cife, no consistorio da :igreja ma
triz, em 1° de Dezembro de 18i)"l. 

Eu, Aprigio José da Silva. sccret·1rio ela. 
mf'lsa, fiz a p1·ese n te declnração q ne VAi por 
~im e pela me~l assignad<~.- Aprigio Jos6 da 

que se ia proceder á apuraçiio dellas, as guaes 
se for-am abrindo e P-X minando cada uma de 
per si, lendo-as ero voz alta aquelle mesàrio, 
escr-evend~J os demais rnesarios (>Ill suas rela
ções o::; nomes dos votados e o numero Je votos, 
publicando em voz alta os numeras á pr·opor-
<.~ao que os 1a escre\•en o, cn o tam em apu
rado as duas ceriulas tomadas em ~eparado, \'C

ri_ficat~do-s • que a do e~ .. itor Amaro L1•ureoço de 

' 
candidato Dr. 1\lanoel do Nascirnento Machado 
Portella, e a do eleitor Elias Emiliann<> Rndri
~ues, co11tinha o voto eru favo1· do candidato 
Dr. Joaq,tiln Aurelio Nabuco de Ar·anjo se1~do 
assim tomado;; em separado e.;tes dous . votos. 

Foi anurada. engiob"dam0nte· a est3 ultimo 
candidato uma cedtda em qn/3 e-taYa escripto 
sim1·l~sment.P-D.r. Nabuco-, encontt·a.das Lres 
eed ula~ em branco. 

_, . 
ruento Macha. :o Portella, !H votos i'l um em 
s ·pa:-ado; Dr. Joaquim Aut·elio :Nabuco de 
Ar~~u·o 7li voto,; e um em sennrado e ublicou 
em voz alta est : resultado, bem comD o do 
ter•m1 bàúdo tt·es ce tulas em bt·anco, e o 
pre:;idente mandou immediata.mente publicar 
(!St~' list:t por e·iitaes pnr elle ass1gnados, e pelo 
sec··et:~t·io. i'\Ondo um affixado na porta da igreja 
matriz. c o ontrõ. remdtido para a typog·ra •hia 
do D~w·io de P::r.uwz1n!co. t[ ue o pril.Jlicou em o 
s··n nnmer•é• do di:l2 do corrente mez de Dezem
bro: este f~1.cto est:i cornpromdo pel.t dedaração 
feir.a elo St~et•etario no auto de er-,..,.untas ue 
t·es[Jondeu e !'oi puulicado no Dia· io de Per
ntUil.b !t·:o ele i do conenie m .. z. pelu atte-.tado 
do D~ .. Fcli pp·~ de ~igueirô:1. Faria e~ ~· ~posta 

t! J1 •'SI 1>0 a. 0 U· 

e i>ela ''ertidão do offi.cial de ju;;tiç·:J. qu'l affixou 
o edit .1 e 11}\'0U o oatr·o :.ir.juella typograpbia, 
do~umco.tos estc•s qu·~ o prc::;idente exhibe para 
ser-em tt·anscri ptos, e são do teqr seguinte: 

.J ui;,o de pa.z da fregue:r.ia de S . . I os é do Re
cife, Ci de Dezembr·o de it-184.- Illm. Sr.- A 
bem do s : rviço publico digne-B•'l V. S. intfi
car·m' ~ a hora e di<t crn qne foi entregue na. 
typographia do Di.ai'io de Pc)·na·m.!;uco,o edital 
d:Ltl :lo se:encia do result :dado da eleição oara um 
deputado ger;tl pelo 1'' distric todesta provinciu, 
procedida na. i a. sct'ção da freguezia de S • .Tosó, 
~fim de :;:cr publ cado. 

Deus gua.rrle a V. S. Illm. St·. Dr·. FPlippe 
de Fígueiróa Far·h dignissimo rcp~-·sentante da 
firma. 1\l:woel ') Fi "" .•·iróa Faria. & Filhos.-' . 

Mello, juiz d!C' !:J8.Z. presid(mte .- João Caroli.no Jnto rtio SwniC'! ele Ly1·a e :Jiello . 
do Nascimento.- Agostiaho Bezer"!'a da Silva Attesto em fú do me:• grau, q1:e. segundo a 
Cavalcante.- Joaqutm Teixeira Basto:;;. nota que escr;~v - de mell puc.ho no edital a que 

Public~do o numero dos P. !eitJres que com- ~e refcr·c o Sr. ,juiz de p.qz Antonio Samico de 
p:~.receram e a:;signal.'am. foi aberta a urna. con- Lyt·:1. e :Mello, na occasião em tlue recebi o dito 
t:ldas c em111assaJas as ce lulas pela fórma Ilrc- r•dital para S"r publicado no Dim•io de .Pc;-
scripta nos art$. 146 c 147 do já~ citado de- H a iliÚ~tco. foi o rut~smo cditu.l,~ntre:;ue no mctt 
crt)to, ve1•ific3ndo-se terem sido recolhiJ~ts escl'iplorio, ~~ mim pessoalmnnt.~. a. 1 horn e 35 
175 ce:lulas correspondente ao dos eleitores que minutos da. ta.rdc do dia i• do corrente mez. Rc
assignaratn o livro. . . cif'!• ty~lO!p·aphb. dQ Dit:t;·io de Pernamb~eco, 

lmmediata.mente designou para. as ler, o me- em 6 •te DeZf!mbro de 1884 ._::. Fctippc de Fi
sario João Carolino do Nascimcntó.· o annunc.iou . [/V:.r;i1·óa Fm·ia, rctlactor_ do diario. 
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.Juizo dA paz da freguezia de S. ,José do R~- 1 tidão passada. pelo dito escrivão que é do teor 
cife. G de Dezembro de 1884.- O "fficial de !>eguinte: 
justiça. Dioni,;io Fer~and."s Dias da S~lv l certi- 0 escrivão de-ste juiz·J José Gon~ :lves de Sã, 
:fiy.ue '~ quA horas fOl. en,re~u: o edltal dando certitique ao pé desta. si estava no di<A. io de 
sc10ncta do res~lta.~o da eletçao_ pura depct~dl) Dezewllro do c rrente. no coosistorio da matriz 
geral pelo i" dtstncto; proeedtda n:i. rmietra 
secçao a treguezza e . ose, e t{Ue estwo 
deu ao mesmt:J edital: assim o cumpra.- .'17~
toniq Swmico dr: Lyra c .ilf elto, juiz de [l:l.Z 

'::> 

po. e para <JUe tim alli se achava, e quP- actos 
prati('_ou com r·elaçào ao dito· fiw: assim cum
pr::t.-io :uizo de az da fre.,..uez;a de S. José 

ec1fe, ~) de Dezemb•·o de 1884.-:lntonio 
C~rtifico qur~ em virtude da port~ria. supra, Scml-ico de Lyra e Jf ello. 

ce:-tdico 'I Ut3 a 1 hora da. tat·de do dta J o de De- · . . 
zembro corrente me foi entr gne pelo Sr. juiz Certifico qun r.o dta i" de De~embro _do cor-
de paz pl:'esid·~nte Ja. mesa .. la secção da matriz J rente anll:o, por volta de i a ij.Z hora aa. ~rde 
de S. Jose, o e tital qu.~ pregu••i na hombre ra pouco .ruars ou r~e!l'.s, a ch<lll.l!ldo ~o Sr.·Jutz ~e 
da porta da ü:-reja mat.-it., por onde enmwaa1 paz_,aCHIJa_, me d1r1gt ao. c~n~1sL~rto da mat~tz 
e ~abiam os ele tores. e outro qu~ me foi entre- de :::1. Jose para fazer ~ 1n~cr1 pçao da respect1v!1: 

· gue pa•·a ievar a ty!'• graphi t do Dia rio de ac~a ~~ _dr!.IÇ:{o q ~H •·•Pl se fez, que au~na.; de1 
Penzantbuco, foi :dl r. por mim eiJtr·egue logo pr!DClp1~ a tn~crlvÇao d, ac.ta por _lssv que, 

rr • ., , .. • ,, .,.. . • •• - uan o cnerr 1!'1 111 a · 
cnrre~ado d ,8 folha~ de annuncie;, fl 'p~1·a prompta, tendo-se 1ado a !Jertubação da inv:;~são 
constar pa;;sei a. pr sente certi lão em que me de:x~ndo =•ssim de poder conclui!" o trabalho 
a ;;signo. Freg-ue1.ia de::;. Jo~to. -ôde Dezen1bro para o qual fui chamado, p la razão dit 1.. 

de · ~84. -0 otfic1al do j u rzo, Dionisio Fcrnan- O referido e verd ·de e certifico em vit·tude da. 
des Dias da Silva. portaria r etro. Freguc~zia í.lo S. Jose do Re··ife, 

Publicuào o re,:ul tado da votação, o s • cret~- \::} de Dezembro de 1\:i84.-0 escrivào,Jo.~c Gon-
' 

Ít\lta.va, p:~r.'l. concluil-a, escl·ever os nomes dos 
ele1tores quo mto hadam~ con~pa:ecido, e s~o 
ell··s: alferes Manoel } r·unc1~co de Arau.;o 
Re!.:'o • . Pedro de Bcm·os Fnlcuo, Antonio cl101 
Freitas Barbosa. Mano 1 Romão Ju!lior, Ftan
cisco J•>sé de Abreu, S 'mucl de Sá Montr>negr·o, 
Capitulino -Candido Uchóa de Gugmào. João 
Theophilo da c,~ta Josro lgnacio Ferreir I Ha
bello. Feli~ Gomes Coimbra, de;;embargador . . -- ·, . , ~ 
da Ct·uz Xavi ~'r. F ·lix Cav dc~:~nli de Albuquel·
que Mello, Augusto Darhosa Bctanio. :i\:fanoel 
'di!. Cunh: A ·re \i n. I" A '"U r . ,. 
1\JenclonçSJ.~ cap:tào Et•ot~sto ,\lves Pachecv, 
Epip' :anio d;~ H.ocha \Vanderl~y. Jo é Victo
ri<~uo de .1\Iello Delgad:t, e mencionar !1. apre
s,mtação do urn protesto feiLo pelo mesari1) 
.João Carolino do Nascimento, cC~ntr"" o facto de 
haver a mes<~., corn asseur.imento de ambos os· 
fi.scaes. apurado. en~lob::~o:iameote o voto con
sta nte de uma ccd,da. em que htwb sido ~~ seripto 
simplc:unentes-Dr. Nab 11co-, Cjllao.,do rtepois 
de 2 horas dn. t tr te fo i :t mes:~. ~ssaltnda por 
úm grupo de pesso:~:> estranhao; ú fr~guezin, c. 
armadas de rcvolvers, faca::; e c:>.cl3tes, ..:endo 
o consistorio invadi !o por ::~.lgt1mns dellas, c 
a l'proximanlo-se outr·as.t:anseguiu-se por parte 
dos assaltados, e a rnuito custo (! (lsforços, fe-

. c bar a port t, sendo utinal esta forçaciH. pe.los 

do e r. sgando papeis que rl!'-ii.avam sobre a me:.. 
sa, e a urna qne a inda subr~ ella esta \ra, con
t inua ndo a ;ar· ti ros, e a espa ncar e ferir os 
mesa1·ios. eleitores e pes.-;o:.•s g~ te em peq?eno 
numero estavam com os mesa.nos no cons1sto· 
rio, ticaudo a,-lsim a mesa priv:lda de pnder as
sign:u· a a~~a qu_e ~atava . s~n~o concluidn, e 
tanto que Ja h:~.v1a Sl!O prnH:lpla.da a sua tran
scrip'=-:lo no livro d'J not.as do asm·ivão de pa~, 
.To,ó Gonçalves dr~ Sá. qne para r:a.l ~m ha~1a 
corn ··arecido, como se mo~:Lt•a do düolivro feltz
monte sulvo rla furin do .. a.~saltantes,_ e da cor-

Releva norar que, emquanto todos os mesa· 
rios conservavam-~e no COilsistorio, o mesario 
J.Jão Cat·oliuo do Nascimr•nto, ao approximar-se 
o gr·upo assaltante, já havia deixado o consis
torio, abandonanrlo assim o seu I'OhtO. E como o 
que fica reh taJo é ii ~xpres,..ãu da. verdade, 

.a, nda. q uc 8Xposta rt·sumuamente na pat·te re
laüv ' ao ass d to e illvasào, o pr·~sidenre da 
mesa, f ,z-., ndo escrever a pr;Jse.nte a.cta, a as-
s1g11a, e com e ., os mesunos, ~ quem vai em 
eu•1s prnpt·ia-.; ca:>as, por estarem do ntes por 
eff.•i•o d:-ts ~ontusõ s e ferimen os f::offt·idos, s~r 

gna.m e ~er·á. t; nscr·ip ta no l: ~·ro .e notas, sen
do po1· m im e ::cripta e assigna .la . 

Decla.ro que entre as linhas 15 e 16 das fo 
lhas 3 escrevt a pa l11vra. seis sobre outz·a. igual, 
que esui gt·ossu. a l.· tra., P·• ru. o fitu de evitar 
q ual·.1 u~r duvida Caço esta declaração. 

Eu. J,•a.o.tuim Cavalcante de Holla n la e Albu
,1ue:•qu • ~. ·4., jutz de paz c secretario interino a 
e~:~ c revi e as -igno. 

Ani.onio Mlllico de Lyt·a e Mello, fo juiz de 
p:1z presidente da mo•sa.- Joaquim _C·~~va!c~ntc 
de Hollanda e AlbtHfuerqu••,secretar10 mtermo. 
- t\prigio José da Silva,_.Agos:jn~o Be:r.:!'lt"ra da 
Sih a Cavalcasüe, .T -aqutm Tetxe11·a Bastos . 

E ou, Ful.~encio infante dtl Albuquerq?~ 
:\fello. ta~e!liã·: publico bt>m. e íie~ru<~n : e ~opze1 

o · . 
fai :.tpres nla 10 ~os 10 .d i' ~ d? m~z de JJ~zet~~ 
bro de 18~-L- Escren e as:::1g n u-o tab~lltao 
r,ublico, F ttl[Jen ci.o I n(ante de .:1.lbuquergt~e 
M ·llo. 

Conforme com o original: dou fé- Reci~e. 15 
de Uez·~ad)ro de 1884.- Subscrevo c ass1gno. 
R~cife 15 de Dezembro de 1884. Em teste· 

munho d~ verdade. ( E"b:~.va o signa.l publico). 
-0 tabelliào -publico. Fulq-enélo Infante de Al
buquP.rque Mello. ·· (Foram inuti lis:tdas na. fór
m~ da lei, duas esta.mpilb~s no valor de 1$"200.) 
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N. 7 

..... 1.uto de pergu;1in.s feil.o <lO Dr. Pe,·gei1tino 
Saraiva de .4..,·a·ujo Galvão em 16 de De::;enz
bro rl.e 1884. perante o D1·. jui::; de di1 eito 

~o . . ~·~ ·~ 

Perguntado o q-ue sabe com relação aos 
facto~ occorrido~ no dia. 1<> de Dezembro, na 

R~spond.eu q11e no dia iodo corrente com[)a
receu na matr1z de S. José~ como fi=-cal do Dr. 
Nabuco. cargo que :'1. principio recusou por ser 
pouco ver<ado na legislação eleitot·al ; que de 
facto começaram os trabalhos. os quaeo; cor
reram pacificl:l.mente até que s · con.·luiu :lo apu
ra~ão e soube-se do resultado da mest~•a, eu1 
cuja occ:-~sião um ele i to r li ueral. de nr·me João 
Carohno, .1irigiu-s~> a ellc respondentl! para 
.orrnu ar um protesto contra a. e e1ção pe os 
fundamemos de tr.r-se apuralo um~ lista, na 
qual apenas e ·Lava e~cripto-Dr. Nabuco-e 

::> 
que se negou ell ~ re~pondente por ser impro-
ficuo o P"Ot sto, mas o d to Carolina formulou-o 
com outra essoa e a r . · 
assignatut·u. delle respondent·~, pelos motivo.; já 
ditos. tendo tawbem se recusad., o mes:.1rio Apri
gio José da Silva~ em vista da sua recusa . 

Quanlo ~o lavra\ a a acta., appareceu o Dr. 
.Jose l\la.rianno arnmpaohado do Dr. Jo-;é Maria 
de Albuquerque :Mello e outra pessoa, de cujo 
nome não se recorda, o que, seu 10 visto pelo 
}Jre~iden te da me-.a, diriún-sP. ao mesmo Dr. 
José l\Iarianno pat·a., como p~ssoa hab;lirada. 
dar o seu 'larecer. Antes ue o mosmo doutor 
des~e o seu parecer. ouviu-se um tumulto de 
muitas pessoas que davam viv:J.s. seg tindo-se 
grande d sordem nos tra.ba.lhd-: e conf1são que 

· ·~ a u e~s ap:-e
ciar os factos ahi occort·idos . Appr .. ximando-se 
a multi .ão, .José Simplicio de S:.i. Esteves. que 
estava : Ui lll'esenb, acomp •nhn. to d·~ outras 
pessoas. fazia diligencia para fechar a porta 
afim de impedir qne o povo penetra:·se no re
cinto do con;:istor io, tendo reparado que antes 
houve um:~. p:.lrada ou r"tirada por pour.os mo
mPntos, m s a tor<;a do b.do de fora era muit 1 
maior, venceu a resi~tencia , sendo invadido o 
recinto por graude ll11mero de pessoas, tt·a.
vando-se um& lnta, havenrlo tir, s, chamando 
particularm >nte a suf.:. a ttenção ,lous homens 
'JUG não poucle conh1·cer, cada um C"Om seu !'e
volver apontando para o outro. na distancia de 
2 metro<, P.ouco mais ou menos; que os 
factos '-' ucced1am·se com grand rapi lez, havia. 
gran e con u!!aO, e mo o que e e rr•spondente 
11ão póde precis·~r ·~uew provoeou ou foi pro
\'OCfldo, qu.-•m otlenoeu e foi otfenciido No en
tt·<> tanto. p·rocor;'u ell ~ responJente t•etirat·-s~ 
dalli e o f rn p la porta. s ·m chapéu, e ao 
chegar em baixo, viu o Dr. Joso 1\larian no pro
cumndo sepat•ar Lres homens que alli estavam. 
1uas elle re.;;pondente não se a.pp ·o~iroou, fez 
uma pequena. volta e, ganhando a porta. prin
cipnl. sahiu. · 

triz de S. Jose. em o dia 30 ds mez de No
Ye.t:..lbro; que úo dia"'i do corrtmte mez, pou
co máis ou menos pHlas O hot·;as da Luauhã, 
reuniu-se a w~sa no consistorio da matriz de 
S. José. afim de p ·oced ·r-se á elciç.ão. set·vin-

. . . · .- . ,..· se Ja Sil-
· va, faznndo o lllesado Agostinho Bezerr .• da 
Sih·a Ca.valc-•nte a relação dos nomes dos elr~i
tor. s que deixavam de cumpar;>.cer, não affir-
man o. mas ,;;uppon o, Ler ,;;1 o o mes:.trlO oao 
Corolino o Pncar:·ogado de faz,~r a ch,amada d s 
eleitores. Dis;:;e mais. q uc á propo:-~ão que iam 
sendo chamados o. eleitores da.quella sec«ãO, 
exhibia cada u:n delle:; o seu titulo que era exami 
nacto pela mesa, sendo ao depoi~ ad:nittido a 
votar e em se n·uida assignando os seus nomes 
em um livro q~e para ess·~ fim alli se achava; 
que concluid:·• a. ch;.~.mada. foram a 1m ttidos 
a vota•· outros eleitores que n:Io corup:trecer·am 
na acl!aSlaO ~>m que r1ram proc · , 
nomr>.s, sendo adm~ttiJ.o a. votat> o mesario Joa
·tuim Tei:xeit·a. Bastos so~uodo ter:1 lcmbr:~~-

, . 
o s ~n titulo; q uc recorda-s•:! terem st.l• dous 
el·•itores, cujos nomes não 1 em yr ~sente, ad
mitti os a votar sendo o ..; res ect1vos votos to-
u.ados em separado, em t•azão de diJf.~rença 
de nome quanto a um,- o que lhe parece, 
auas não affirma , c ouLr•J por motiVIJ que 
não se recorda.: que não affirma pot· não tet• 
visto si no livro das as:-:ignat•II'as dos eleitores 
foi lavrado o termo de encerramento; qu!; con
cluid,~ :1 votaç:1o. proc~ .eu-se :i abertura da urna, 
contagem e cmmassamt>. nto d~1S ce lulas, não se~ 
rec01·da ndo, porérn, ,.!Jle respondente. 'luü o nu
mero del!a.:;, od ·ndo sómente lembr 'r-se ter 
obt.id.-• o Dr. Portelb 94 votos, e o Dr. Nabuco i6, 
pa recendo-lh.6 tambem que a apuração d ·S 

dous votos em separa lo .deu mais uru voto 
() ' 1 

lhe. mas não aillrüta, te:· r-;ido sóm,mte mu oa 
mais o nume:·o das c"dulas e'u bran ·u; que 
co;:cluida a. apura~~ão vio o presidentll da me
sa redig-iL' edita ·'~, não salY' ndo, porém, o d·~ll
lino que r.lte,; tivera.ru ; 'lue a ccdula em que 
~e Hchava escripto simplesmente o nome-lJr. 
N"buco-foi, com assentimecto da. m ·~a.. d'llle 
respoodcnte n do ma:jnr ~l:1.0oel .Joa,luim apu
,. ~~da englobn.da.rnent'~ ; quo na ttCCa::;ião em ![ ue 
s~ d•·u a invasão no cons1storio da igreja, já se 
tinha cameçado o trabalho da e~cr·iptura.ção da 
a c ta, a. qual n'fio foi cone! ui da ; que nãr> pó
de :rffi.!'mar si houve alguma outra ir·regulari
dade além das mencionadas no protesto refe
rido, afllr-mando, porém, que elle st~ bas"ava 
em factos verdadeiros, quues r1 d~ ter sido 

Disse ·~mais. a r~qucrimenlo do Dr. Pot·tella, 
que apenas presume, mais nüo aílhma, ter a 
mesa f~:ito a. soa ses,..ão de inl:tallação na ma• 

apur·~o a uma ce u a com o s1rnp es nome- r. 
Nabuco-e o de terem pen .. trado alguma:;: p ;'s
s •as ent.r·e as quaes o Dr·. Fulij•~ncio Infante 
de Alb 1qur.~uP. :Mello o alguns eleitores, que 
iam beber agua~ to los com licença. tio ,juiz de 
paz. pr ·siden~·! da mesa, dP.cl ·rando ma.is que 
assigna ria o dito protesto si ~onfi:is ~e na sua 
pt·oficuidade, assim como si o Dr. José 1\Iarian
no dissessa que era proceu<mta. acre.:centando 
ainda. qur3 todos os mesar·ios inciusive o ma
jor Estev··s, fiscal do Dr. Portell~, proce i~
ram to os perfeitam~nte b~>m. Decla.rou m~1s 
que ao ch0ga.r em cas~ ob~ervou na. peL•na da 
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calça, na altura do tornozr•llo 11m signal de J Municipal do Recife em 22 de Dezembro de 
haver eHa si .o atrtvessado por IIU1a bala, mas c 188:1:. Eu, Julio ce~at• Cardoso Ayres, ar
d .. _um la. •o, de modo que não lhe offend·~u ü chivista, esta passei. E P.U, Leoncio Quiutino 
corpo. E por nada mais tPr .que declarar assi- de Castro Leão, amanu·•nse, ~ub~crevo no im
gna com o ,juiz e o advog·ado do peticionHrio. p ~dimento .lo secretario e assigno.-Leoncio 
Eu. Antonio Bor~es Leal, Pscrivão o escrevi. Quinti;w de Cast1·o Leao. 
-T h.om,a:: a1·ce:; a1·anhos 1.ll onteneg1·o.
Pe;·gentino Saraiva de Amjo Gall)c!o .-Anto
r,~io F. P. de Carvalho. 

N. 8. 

111m. Sr. secretario da. camara municipaL
O D1·. Manoel do Nas ·imento Machado Portella 
requer à V. S. que lhe mande certific:~r: 

1o, si se ~cha 1·eco.hido á S"lCI·etada da ca
mara o liv.-o uas assignaturas do~ eleitores dn 
i:~ secção da parocbi, de S. Jose desta cidade; 

2 ·, si em di10 livro estão as as<ignaturas dos 
eleitores que compa1·eceram e vota.r:l.m no dia 

u .:o co ren e wez ; 
3", ·tt ual o teor do termo de <:ncerramcn to 

da~ ditas assi$'oaturas e si estú escripto em se-
o . ,. ' t.. 

signatarios do refe1·ido termo ; · 
4o. si no referido livro estão as assignaluras 

d s eleitores ue em dita sec ~ão tem com l t-

recido e votado nas eleições havidas cJ.e-.de 
1881. .ed:1rando o.s dl'ltas de c: da urna destas 
eleiçues. P .·de a. V. S. difet·imento.- E.R. M. 
Recif<;, 22 de D:·zembt·o de 188-L- Dt· . .111 a1~oel 
do .Na.o;cin1cnto Machado Po1·tcUa. 

Ao Sr. arcbivi ~ta para passar a c ·•rtidão re
querida. Em 22 de Dezewbro de 1884.-Rute . ., 
c Silva. · 

Em virtude da. petição e despacho retro, .. . . . . 

e segundo quesito. 
Quanto ao terceiro, c::lrtifico acl1ar-se 

"" :c a a llltima insL:ri ·~ão 

N. 12. 

A~tto de exhibiçlto do ecli!al e exame do 
m.es11W 

Anno do Nascimento d"l Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1884, aos 10 Jias do mez do Dezem
bro, nesta cidade do Recife, em a sala dos au
ditorios onJe se :1chava o Dr. Braz Florentino 
H·~nriyues J.e Souza, juiz substituto do segundo 
districto criminal commüto escrivão de seu car
go ahai:to nomeado, abertas as audi~ncias ao 
toquf.\ da campanhia pelo porteii;O dos au iitorios, 

. ' 

e ser do teor segumte o tet·mo .e •·ncel•t·.L- "Josn Carlos de Sá, que deb:.~.ixo Jo ju•·amento jtt 
llWnto: Acham-se inscriptos 1i5 ,.leitores, que pl·est;. do, p1·ucedessem ao exn.me requcr1do e 
~oncoi'l'•· r~m á. chan~ad<~ para_ a el~~ição de um rcsponoles ... <:m n.os q ue;;itos apresentados pelo 
acp.utado a asse1uble•t geral. Lnclust\·e um me- reterido Dt·. Olympio :\!arques, os l 1uaes adiante 
sar10 LJUe, se!tdo da 3a sec~<.i.o, vutou nesta i:•j vão junto<: c t•ul>l'ica.dos pelo juiz. E pa~.;:ando 
secção, C tu v1rtude l~O logu.r que occupa, ~e 1 os pct·i tos a. procedei·em dito ex:t me re.;:pond•~m: 
mctniJrO, como deternuna o regul~ulCLÜ~ ehn- ao primeiro que, do edital ~l!JI'''sent do pelo;;; 
túral. 1". s ·cção eleit?ral ~lu. pa!'oc~w. de~· Jose prop•·i··tario:-! .o Diario de Per??.ombu_r,•.; ::~fiil·
tlo ReClf.l no collRJstono da l!:;"i'~~ ':latm~., em ma111 que Sll acha o mesmo editl11 escnpto por 1: de Dezembr? de 1~8-1:. Eu, Aprqpo Jose da Apl'igio .José da Silva e assi:.:-nadu p•·lo mesmo 
S1ln1., se~.:ret:.:rlo d:L ~ne8a, fiz a 1)res~nte decla- Ap1·igio e pelo jui~ de paz .:\ntonio Samico de 
rn.çri_o _que va~ pm• 1111!ll e a m~sa a~s1;;na1!a. -:- Lyr·a Mr•llo, o que ellr•s affi1·mam. _não só por 
Apr1_1~to Jo~e da. Sd v~._ secretariO. .t~utoulO conheciwento pt•oprio que cliPS tem das ' 1~
Sa.,:tueo de ~yt•a Mello, J~llz d': paz pt".''Std .. I~te, trl'los r. firmao:; dos mesmos, como pela. comp 'raç~o. 

, Joao C roh?o t.lo Nas 1m;nto • .A~o~t1nho ~e- que fi:t.0J"aru com letras e rirmas d lS prop!'los 
zerm da ~tlva Cavalcantt, Joaqu1m Tc1xetra existentes em autos publicos, que lhes foratn 

Quanto ao quarto quesito, ce1·tifico que no livTo 
e;:tão as assign:~tur . •s de eleitores que na tnr·sma 
secç.ão tem comparecido e votado nas eleições, 
sendo a primei•·a em 31 de Outubro de 1881. a 
segnnda em 15 de Novembro e a terceira a 21 de 
Dezembro do tuesmoanno, aq11a.r:a 'Jm 5 de .Ju
nllo do anno de 1882, a quinLa em 1° de Ju!bo. 
a sexta em 0 de Agosto, Lodas do me•mo anno, 
a setima crn 20 Jo mez .!e Outub1·o de 188:3, 
oitava aos 29 d "l Outub1·o do mesmo anno, 
a nona, :finaimente, em 1 de Dezembro de 1:)8.!. 
O referido · é· verd:tdc. Archiyo da Camara. 

Ao sP.gundo, qun o teot• do mesmo edital e da 
nota ab,dxo d<>.lle · escripta pela rodacção do 
]),a?·io, é o seguinte : 

O cid:•dão Antonio Samico de Lyra Mello, juiz 
d~ paz presid"nte d:~ m~sa da primei r• secção da. 
freguezia de S José do R0cife, :et coJtera. 

F::~z s,b,,r qu'~ obtiveram votoo: para •eputados 
à. Assem·1léa Ge1·a.l os seguint'~"' S1·l:l.: Dr. Ma
noel do N3 cimento )J~chado Port, lia fJ4 votos 
o um em se~ parado, Dr. Joaquim Aurelio Nabuco 
de Araujo 7G votos o um em separado. 
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E para constar sn paesou o prese.n~·~ ,1uc será 1 · N. ~3 A 
afib:ad•• no loga.r do c( stume e p·.whcadn pela • 
imp:·ensa. · - I .ht!o de p:?··guntl_!~ feita~ a Ago:;t~nlw Bezen·a 

Recife . 1o de Dez;'mbi'O de 1884. da Sz.l'Va Calutlcantz. _ 
' ' 

. Eu. Aprigio .losê da Silva, secretario, o es- ..:\os 9 dias do mez de Dezembro do anno do 
creYi.-Antoíoio Samico de L1 ;·a Jlello r -

dente e juiz de paz. iS84. no fo anda1· do predio n~. 51. á rua do 
Entt·egue ng typogra.phi:t do Diario ü i ho1•a Bar:io da Vicroria, untle ::;e a.ch::va. Agostinho 

e 33 minutus dã ta1·d~ d' 1 do corl.'ente mez. 1 ,.. • - • va · v· l · n 
e~if~~. 1' de Dez2m ro e~ :)4.- FeUppe de su~•del·gado em e-s:ercicio o cidad •O Jiia,1uim 

F{gueir.:a Fa·tia. lnnoccncío Gomes, commigo escl'ivão de_ seu 
Nada mais houve, m·1ndando o juiz que foss:~ c_at·go abaixo dec a~ado ·~ fez ao :ef:1•ido Agos

entr~gue dito autographo aos pr~1prieta.rios do tmh~ Bezer1·a da Süva Cavalcant1 as pe1·guntas 
Diario de Pentam Juco. segmu~es: 

E par<t .constar, lavrai o presente auto que vai I Pet·gu:r;lt:do 1 . . 
:1ssignado \Jelo juiz, reritc-> e m:,is parte~. Eu, . Rcspon J·•u c·h.amar-se A~ostmho Bez~rr.a d~ 
Felicissiruo de Azevedo ~h~llo, e!';cri~ão. o es- I Sllva Cav;:.,l~i~tatt, ,filho do. ~~ronel Ago~tmho 
crevi. (A.--ss·gnadosh- Bru.::; Flore.,ti.Jo [{.q~- 1 Bezerra da :::sllva Ca':"a.lcantl,3.> aunos dl! :uade, 

' ., . ; .. ,. . ' ~ . 

N. '1:3 

.:i uto de pe1·guntas feitas ao J'lll.:I de JlC!~ 
.Antonio Sam.ico de Ly;-ct JI e/to aos 2 de 
De::cmu1·o pelo delegado de policia. 

Perguntado c.o:oo se deu o f3. cto do q'lal re
sultou "e r elle responden te ferido e se r:~conlte
ceu alg ~ us dos tut·oulentos ou O$ seus oif -n
sores e o dos outros 1 

R·~~ponrieu q?e COl'l'Ía re::lllarm.ente a el•>ição 
l •. • • • 1 ll" • • 

Drs. Ju.-:;é iltu·ianno •• Jose :\hria acow~a.nhado~ 
do tenente~coronel Soa1·es Brandão, aos q uae ~ 
elle res ondent•-! se dir·igindo t ratou de run 11'0-

t·•sto ':ipresenta o pe o capLtão ofto aro :no, 
de u:n:L cedub. tl ue foi apnr;1da. e tinha o OOil!'~ 
do Dr. NabtlCO p;'l.ra deputado g;~t· l ; 

oue dep<:is disto r tiraram~se as r'!ferid ·•S pes
soâ;.; com o capit[lO João Carolino, occasião em 
que fez-se ou~it• ffiltÍtos gr,tos do viva o Dl' • 
. }os~~ ::\brianno ; 

que elle 1·espondente e seus companheiros de 
mas t tra t:tra.w de f~>char !l port:t, m;ts esta foi 
arrombada p lo grupo que dava os viv:ts d1J 

que fall•m, o qual ciltr·a ndo, tenlo à sua frente 
um bom ·m far lado como !Jo!ieiro ou cri;~Jo 

2:3Ci e s, be h~ r r: escre,·er. 
Perguntado coruo se deram os nconteci

mento-: havidos na ii'l'•·e·a matriz de S •• To:sé 
q_ua•tdo alli se pt·oce.ha a p eição para epu
tado g ·ral, e quem fe!'iu a elle respon:lent•' ·~ 
Re~pond ·u t:p1e cerca d·~ ~. ~oras da tarde. ao 

~ , 
reram regularcaente e quando se lavrava a 
r~-spectiva acta. e já no ponto dG lançar-se os 
nomes dos eleitores, que deixaram de compa.~ 
recer. lavrados e e:s.pedidos o,; re.:pectivos eji
tar~s. tendo sijo apresentado _pelo me•:u·io João 
C n·olino um protesto sob o fLtnia111en to d~ 
haver a me:>it receb!rlo Utna list • esc1·ipta sim
plestn<mte -Dr. Nabu·.:o- e esta.b,t.•cendo·se 
di ~ cu.;;são sllbre o dito protesto, appare ·eu o . . . 

q~·~ dis"er;H!l se1· J t Dr •. José :!\I_a.ri<mno, dil·~- uma abert.a da. rnesu1a pi•l'ta div·~rsoo;; tiro~ que 
gto-~e á. mes_:L: apossou~s~ do~ hvrns e 10a1s I fora m disparado~ p,tra. a sala on<h ae a~bavn.m; 
pape1s, t nt~tllt.:ando-os , dt"'pOls do que ? .;;bar- 1 que niio podc~ndo conser"arem a porta. fechada, 
doaram a to los, dando ao t:nesmo tempo tuo::; e l foi de novo invadicl:i. a saln. pela. mul tidão, que, 
facad~s sern 1 ; e ell ~ resoondente d~s · e - . · · ·- .. -. o 
11h:·ce .. os ~autr, res Jo _semel.hante fa:to em vista pcis. desf•Jcha.vam outros tires. cacr-tadas e 
Ja conf11sao qne entao ha.v1t1.; .. pnuhala.d;v~. d: ~s quaes l'"i'luhou a morte do=-~-

que ell_e respo~dento soffceu .aw e.rsas. cace- l.>J·iuho do m::.jor Ferreira Estev~s, e o.; fert
t adas e Vlll aos pes seus t·a lur o ma.Jor ::\Ia noel mentos deste e dos deznais que allt se achavam; 
.Toattuim Ferrr~ira Esteves, m:~s não .sabe tli :r. t:r -c1:;o á fr1• nte do :'r upo vinha. o boliei1'0 do . . " quem o c rrnunoso ~ . Ur. Josrj Marianno, qur~·eUe respond_ente co-

q11e elh rAsponae~t~ tem um fer~mento na. nh(•cr.n pef , far.{a qne u·azia.. o offi•: t l hono_-
cabr~ça, e no cnrpo :üff · r~~nte.;; r.ontu!;oes ~ rat•io do (\Xel'cito Urcissin0 Pa :·s Bar·r l) tO, Nr-

. qne e!l·~ r·es:Jr .• ndetlt·~ \'L q m:üs ser fe1·i io Apt·i- . cola n, cr ~ ~~ dize.rt ter vindo no C; i l'l'O do D"·: Jcsé 
g w,-1osc da. S·lvu, sal.lc n~] c, no eatrc~anto que ~ht-i:muo, Ht!liodol'·'l. filho do ,\diío. da no.a
multos oulros ficaram fürtdo.'5. Vist•, ~ qu~ tendo-se travado luta c_o1u Q maJOL' 

E naàamais _disse enem}lloe foi perguntado. _ Esteves, recebeu este um dos fer1mentos do 
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alludido bolieiro, e o empt·egado .J.elle respon
dente Jcsé Antonio de Oliveira. rec1•beu duas 
facadas do refel"ilo Nicolau na occasião em que 
foi forçada. a porta; que elle respondente viu 
que as cacetadas que soffreu o cid~1dão Apl"iglo 
José da Silva, foram descarregadas elo bolieiro 
de que fa ou; que Aprigio evou um tu·o, que 
não o alcil..nçou, na occasião em que procurava 
accommodar o povo que n~o o attendeu ; que 

' 

tiros de rewolver, attingindo.lhe apenas uma 
bala que não penetrou, podendo escapar-se por 
ter-lhe dispensado protecção um dos do grupo. 
a. quem só conhece vendo ; que o major Ma
noel Joaquim Esteves, quando aggredído, pt·o
curou ·defender-se com um rewolver que tinha; 
que nada mais sabe, porque logo que a lut:t1 
a.ugmentou, era impossível prestar attenção a 
todos ?s ~?vimentos, - e o que presenciou. foi 

N. 13 B 

Auto de pe1·guntas feitas a Joaquim Teixeira 
Basto:o:, no dia 5 de Dezembro, pel'J subde
legado de poticia Juvencio Aureliano da 
Cunha Cezar. · 

ter sido q a e brada a urna na igreja matriz de 
S. José no dia to corrente? 

Res ondeu : ue como membro da m~>sa da. f a 

tado todos os mesarios que se dirigiram para 
as gaL:rias, :ficara elle respondente sómente 
com o escrivão José Gonçalves de Sá no recinto 
da secção. e ouvindo grande alal'ido tratou elle 
respondente com o escrivão Sá de retirarem·se 

elo camarim or onde evadiram-se, tendo o 
escrivão Sá na occasião em que elle respon
dente entrara no camarim,: ' dito que fechasse a 
porta., pois que julgavam que as outras pes..: 
oa:s que esta v arn presentes, tivessem s~ reti-

rado pelo correJor da galeria, nada sa\,endo 
mais referir por haver se retirado como acima 
di~se. · 

Como nada mais disse, nem lhe foi pergun
tado, etc., etc. 

N. 14 

Illm. Sr. Dr. secretario da camara mumct
pal.- O Dr. Manoel do Nascimento Machado 

. I . • 

tifi.car-lhe, si dos livros das actas da segunda 
e terceira. sessões eleitoraes da parochia de S. 
José consta a acta da. eleição dus res ectivas 
rof'sas, e perante as qnaes teve ogar em o e 
Dezembro do anno proximo passado, a elei
çã.~ de um deput~do. á. assembléa g;ra~ legis-

' ' do·se no caso affirmativo, ao supplicante, cer-
tidão do teor da. mesma acta. 

Pede a V. S. deferimento. E. R. M.-Recife, 
30 de J:1.neiro de 1885.- Como procurador, A. 
j, P. deCa1·vaZho. 

Em cumprimento ao despacho supra, certifi
co qtle dos livros das actas da segunda e terceira 
sessão eleitoral da freguezia de S. José nada 
consta ~obr~ a eleição das. ~espectivas rr:tesa~·· 

de Janeiro de 1885. Eu, Julio Cardoso Ayres, 
a:rchivista, r,sta pa!:'sei.. Eu, Pedro Ga.udiano de 
Rates e Silva, secretario, subscrevi e assigno. 

secção da matriz de . ose, es!:ava a 1 presen
te, e que tendo-se terminado os trabalhos. o 
capitão João Carolina principiou a apresentar N. 15. 
objecrrões sobre uma cedula que se havia apura- Illm. Sr. secretario da Camara MunicipaL-
do, a qual sómente continha o nome do Dr. Na- 0 Dr. 1\lauoel do Nascimento Machado Por
buco para. deputado geral, querendo para tt>lla precisa que v. s. lhe dê por certidão 
esse fim apresentar um protesto, pedindo ao 0 teor d:1. acta da. eleição das me~as da 2a e 
Dr. Pergen!ino Saraiva para elaborar o mesmo Sa. secções da. parochia do s. José, perante 
prote5to; nao achan.do funda.men~o .al9um. ~ as quaes teve Jogar a elfli~:ão para um deputa.dq 
~esmo Dr. Perg~n!mo _recuso'-:· se ~ .1s:o, a no dia to de Dezembro ultimo. Pede a V. S. de
VIsta. do q.ne, o ~ap1tao Joao. Ca.rohno.dtri~tndo- ferimento.- E. R. M.- Recife, i de Janeiro 
se ao P.lettor Ltberat~ .Lu1z de Fr~ltas mstou . da i885. -!JI anoel do Nascimento Jf achado . 
com elle para que ~edtgJss; o alludtdo prote!oltO, p 01.tella J unior. -Ao Sr. archivista para. cer
accede.ndo a? conVlte ~epo1s de alguma recusa tifi.car. Em 7 de Janeiro de 1885. - Rates e 
do el,~ltot' Liberato, foi pot· este apresentado e S'l 
assignado pelo capitão João Carolino, L"ecusan- t ,va. . . _ 
do-se nssio-nal-o o Dr. Pero-entino Saraiva como Em v1rtude da pehçao e ~es_pach.o .supra, 
fiscal do Dr. Nabuco por não ac ar- e un- cer 1. co na. P.O e . . _ 
damento, assim como toda a mesa ; que tendo ter s1do e.;travta.do o hyro de actas na ele1çao 
alli comparecido os Drs. José Marianno .e Josc3 do 1° de Dezembro _proxuno :findo .a que se pro-: 
Maria acompanhados de um outro cidadão, cedeu na in. secçao da pa.~o:h1a de S. J<>se 
consultou o juiz de paz presidente da. mesa. se dond~ const:ra a acta d~s ele1çoes .das m~sas d!l' 
havia. logar para 0 capitão João Carolino apre- 2a. e .;a. .se:.:ç~es da referida p~rociua de S. Jose. 
sentar semelhante protesto; que elle respon- O refendo e v:rdade. Archivo da.camara m~
dente não ouviu si o Dr. José Ma.rianno respon- nicipal do Rec1fa em 20 de Jane1r~ ~e iSSo. 
dera á consult:L do referido juiz de paz ; que Eu, Julio Cesar Cardoso _Ayres, archtvtsta .esta 
depois disto, vendo elle respondeu te o Dr. José passei. ~u, Pedro ~auchal!-o de Ra~es e Silva, 
Maria.nno retirar-se acompanhado daquella.s sect"etar10, subscreVI. e as. signo. -1 edro Gau-
pessoas com quem entrara, e tendo-se leva~- diano de Rates e Silvq,. _ 

V. II.-89 
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N. ,17 

Auto de pergt,ntas feitas ao _ Sl·. Are/das 
. L in.dolpho ela .Sil'Da ]iafra. 

Aos 22 dias do mez de . De .. 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
18S4, nesta cidade do Recife de Pernambuco, 

c ~\ e residencia t • 

gusto da Fons:?ca e Silva, delegado de policia 
do 1o districto da capital, oude eu escrivão ad. 
hoc rue achava, presente o Sr. Archbs Lindol
dolpho da Silva Mafia, pelo me5mo Dr. d;)le
gado foram feitas as perguntas seguinte.,;: 

Perguntado qu~l seu nome, iJai0, estado, 
fili:lção, na turalidade, profissão e se sabe ler e 
escrever. 

Respond:!u cham:l.r-sa Archias Lindolpho da 
Silva. l\1afr·a, d3 38 annos casado filho de! Fr::m· 
c1sco Stmões a 1 va !\Iafra, natural des~a pro-
vincia, negocio, sabe ler e escrever. .. 

Per-gun~ado como. se deu o facto de que re-
~ . . 

B.es;,ondeu quen:1. noite de S}Xta-feira, :L9 do 
CO:."rente, ás 9 hora~ e um quarlo, pou:o ma~s 

~ . -
reita de Afogados um carro de passeio cujo bo
leúrü entregou-lhe uma. C:l.l'ta fecha.d:1. dLwndo 
bvn.l-a da p::trte do conselheiro Jo,ó :;\Iaria.nno. 
e verificando elle interrogado da leitur;l. do sub
scripto d'J carta que 11lb. proceJia do conselhei
ro J . .:à) Alfredo, que lhe fôra entregue por ura 
hom ~m conhecido por Quinca.s da praya. do Ca
pilu~accrescenta.ndo que j:i Linha c,mduzido na
q uella. noite à C~\Sa do mesmo conselheiro, na 
1\la..,.dalenn. outros 'uizes de az )ara uma. reu-
nião, e esta era a razão por;1ue chegava tarde à 
casa delle intei"rogado; que aberta a. carta em 
seguida :_~chou nelb um c~rtão com o no~e do 

.. ,. ... , 
a!gLtmas palavras em ro:muscripto,convidando-o 
put·a uma r·euni:b em sua casa na Passag··~m da 
l\ln..;dabn·1, afiUl de tr:ltarem dn negocias rela
tivos à apttraçiio dos votos da elei~~o para de
pul~\Jo geral pelo io di:'itricto, a qual dev:a ter 
bgar no dia seguinte, c de cuja junt:~. ü~h 
p·:~.rte elle interngado como jui;r. pa:l presidente 
d:~ primeira. s·~ cç:1o da freguezb de .Afvgacloa; 
que não obstante :; ss;.ltar,!ru-lhe ao espírito al
gurun.s duvidas acel'ca da vera.r:id.tde des~e con
vit:-, dissivn.ram-se -lhe esta;; duvida~ não sô 
por•1ue conhecia de vist~1, ha muito tempo, o bo
leelro, como porgue~consultando a um seu vizi
nho 0 amigo a quem contou o occorrido, e .,;t :~ 
acr1!ditou na vé:·aci .ade deste convite; que se
guindo elle interrogado para ~bgdalenu pc-lo 
c n in o ais ur o que o a es r.t a os len~e
dios, ac entrar nest~ caminho, p:tssando pela 
porta do t~nent0 Miguel Nunes de Freitas, con
vidou-o para acompanhai-o, e seguiram ambos; 
qu·o ao pasf'ar a primeira pontesinba conhP.cid L 

por- ponte dos Remedios, o boi.,·eiro proposital
mcnte fez parar o cauo e appareceu á cada uo1a 
das duas portinbúbs do carro~ um homem arm<~.
do de fac<~ ou punhal de lamina grande, inti
mando ou inquirindo e&~es homens qual o des
tin(J delle in ter rog-ado e seu eompanheiro, di-
7.eutio-1hes que não fizessem acção, pois morre
riam sempre; que nesta occasião,r,rocurand•l cl-

le interro;a.:lo aífastar dG si a faca que um do> 
homens tinha erguido sobre o~ seus peitos, fe
riu-se nos tres dedos da mão esquerda; que di
ziam estes homens que sabiam que elle inter
roª'ado dirigia-se. para. ~ ~asa. do co:nselheiro 

em direcção à 11ag.Jalena. voltando elles a pé 
para ~uas casas; que elle interrogado conhece 
muito de vista o baleeiro que o condniu, não 
sabendo ))orém o nome, mas no dia seguin
te di.:;:5:e-lhc um empre,:;n.do da estaç.ãu das dili
gencias, conhecido por Néco, que com o mesmo 
boleeiru conversou na. occasiào em que este 
chegou á ::;ua porta; que o ref~rido boleeiro 
cha.ma\'a-se Aurelio, o qual co:;tuma fazer ser
vi os ro rios de sua rofissã n a c cheira de 
Paula Mafra onde elle interrog<1do j:i o tem vis
to por diversas vezes. nã:J sabend:J porém si é 
seu empreg::do etfectivo ou avulso; que o carro 
era c com c r inac os ou .1m 10 ~ as 
côr azul. é :;rande, e qn:'l.ndo se lhe fecham as 
.portas, fecham-se tambem os estl·ibos, r·are
cendo a elle int:}rroga lo que e:;te carro ~ da. 
cochei:·a do mesmo Paula l\lafra ond•) hn. poucos 
dias o viu. isto rr.e;;mo lh ~ atllt•mou o t·mpregàdO 
da estaç-ão d:~;;; dHigencias a que j :'t se r ·fe1·iu; 
q ne r·~ fr}riodo isto tnesmo ao mencion.ado Pa.ula. 
Mafra con1 qu ~ru tem rebçõ's de amiza.tle e d•3 
quelll é até compadre.~ste não lhe :tffinuon nem 
n~gou; q n(l durante a scena que se deu nn.·-'l:,itra
da dos R•Jmedios o mesmo boleeiro conservou·se 
sempre impass:velna bolea; que não conheceu 
as pesso::ts qu~ o ag;g•·e liram nem se recorda si 
já os viu nem mesmo a:ffirma si cs conhecerá. 
vendo-os de novo; sabe, porém, que eram deus 
homens moços e de côr p :1 rda., m~1s seu compa-
n 1e1ro o.; con eceu. po2s, c aman o um Ll es 
pelo nome de Nicol:io. esto se deu a conhecer 
do modo porque .já referiu, e que finalm ente o 
logar em q ne s ~ deu o facto é ermo, pois não 
ter!l. hal>it:~.çõcs nem illuminação. 

E nada m 1is sendo perguntado, nem respon
d~do deu-se por findo este auto dé perguntas 
em que assigna com o Dr. delegad~~ do que dou 
fé. Eu, Htmrique Francisco de Moraes, escri
vão ad hoc escrevi.- (Assignados) Fmnci:>CO 
A.ttgustoda Fonscc<t e Silva .- lt.,·cldas Lin-
d:jlpho da Silva 111 a.fi·a. · 
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N. ·18 

A.ú!o de perguntas feitas ao tenente' Miguel 
Nunes de Freitas. 

o enen e 1gue unes e reitas, foram,_pelo 
me;;mo Dr. delegado feitas as perguntas se
guintes: 

ergun a. o qua o seu nome, 1 ade, profis
são, fili,·ção, naturalidade e se sabe ler e escre
ver. 

RespcnJeu chamar-se Miguel Nunes de 
Freita:::, 48 annos, casado, filho de José Nunes 
da Cruz, natural desta província, negociante e 

· sab~ le;· e escrever. 
Perguntado o que F;abe ãcerc:l do facto acon

tecido na noite de 19do corrente, na estrada dos 
~emedios, ;Jo juiz d$ paz Archi~ s Lindolpho da 

Respondeu que ás 9 hor.:1s e meia· da. noite, 
pouco mais ou menos. Je Hl do Col'rente, parou 
à S!N porta em p1·iocip=o da est · o 

dior!, o alferes Archias Lindolpho da Silva Mafra. 
e dizendo, que tendo recebido um convite do con.
scihciro .1oão Alft·edo p:ua ir á sua casa na ?as:::a.-
g~m a .l . ag a e na tomar parte em uma 1'eumão 
sobr·~ a apuraç~ão d :L eleiç-ão que devia ter log<lr 
no dia seguint0., e de cuja junta. era elle 
membro como juiz de paz, e que sendo já um 
pou,~o tarde, convidava rlle interrogado para o 
acompanhar, e de feito entrando no carro em 
que i:l.-· o mesmo juiz .de paz, seguiram para 
1\lag'l!al<=>na ; que ao transpor o carro a primeira. 
ponte dos R.emedios, foi demorando a marcha, 
até qtlG p:;rou, acercando-se do carro dous 

, i , a n.n o-se 
:unbas::::arm.ados d~! f.\cas;::·ou pll nhaes ba.sta.ntc 
g_randes c e~treito::;; que n~~s~ occn.siã~ inque-

• O" • 

gado e sau companheiro, dt'clararam aquell~s 
entre outras ~mcaç:ts, qu ~ não fize~srm acção ; 
riuG conbe~endo clle interrogado um dcss<'.s 
homen!l, interpellou-o sobre os seus intentos 
rcspondf'ntio nmbos que nada queriam com elle 
interrog-ado, quo clle podcr:a drscer do carro 
comtn.nto que conduzissem. o juiz de paz Archias 
ll presença. do Dr. José Mari:1.'nno; que insis
tindo oU" interrogado, l'm não ab.tndon:;ro sf:'u 
companhr:liro e em acompanb.al-o para onde o 
ll}v!' ssem, depois de muita insisteucia., e pe
dindo cll~ interrogado, como um fav0r que se 
lhes f:1:á:1. d~ixando-os voltar, a isto afinal 
annuiram elles intimando-lhes, 1)orém, que 
não dev:am revelar a pessoa alguma o que alli 
se hnvia passado, e que o juiz de paz Archias ·n- - . . . . :- . . 
so~ pena de Sl~rem a.r:obos assassinados em suas 
proprias <'asa~, o que P. lles prometteram para 
sa verem livras do perigo em que se ach:.vam; 
que a pessoa que atacou a portinhola do ca.rro 
do bdo em que se achava elle interrogado, elle 
conheceu perfeitamente ser Nicolau de tal, 
pardo e moço ainda, que foi--escravo do falle
cido Aristides Duarte, segundo lhe conr>ta. e 
actualmente é criado ou boleeiro do Dr.José Ma
rianno, e o outro que atacou a portinhola do 
carro do 'lado em. que vinha o juiz de paz Ar
chias, _ pareceu-lhe pela altura, co!po e gestos 

o pardo R.ozendo, que segundo ouviu-dizer é ba
leeiro do mesmo doutor; que elle_conhece bem -
tanto Nicolau como Rozendo, mas não póde 
bem verificar si este ultimo f..·i com effeito um 
dos assaltantes porque tinha. o rosto coberto pe-

s de ol:lapéo e reeasou darwse a eonhe-
cer não obsante as diligencias que para isso fez 
clle interrogado perguntando até pelo seu non;.e; 
que Nicola.u tratou a elle interro..,..ado com muita 
attenção durante o collotiuio que tiveram, sendo 
que o Í(·rimento, qu13 sotfi·eu o juiz de paz Ar
chias, foi feito pelo outro companheiro na occa
sião om q~e o mesmo juiz de paz procurava 
afastar de s1 a faca que sobt·e elle havia o me~mo 
ho:ncm erguido ; que depois de todas e~sas 
occurrencias, seguiram os dous homens no carro 
em dtrecção á. Mag.Jalena, voltando elle inter
·rogaào e seu companheiro pr.ra A.t)gados, onde 
~·,sidem; que não conh~'ce o boleeiro nem d'onde 

- rro, o qua em ra-sG apenas que e e
chadiJ; e nnalmente que não descobriu da parte 
dos dous assa~tantes li: intenção de assn.s·.;inar ou 

o 
paaheü•(l, e ot:vio que, o que feriu ao juiz de 
paz Archias. pedir-lhe desculpa dizendo que 
não e.ra. ac uella a sua inten 'lo: isto se dando 
quan o se separa.vam,accl'esccntando que o seu 
fim era privar que o m~smo juiz de paz tomaase 
parte na. eleição e se fizesse, ou r eferissem o 
que alli se passara., seriam infallivelmente 
a.ssassin::.dos. 

E nada mais sendo perguntado, nem respon
dido, deu~se por findo este auto de perguntas 
em gue as~igna com o Dr. delegado de que tudo 
dou f e. Eu, Henrique Francisco de Moraes, 
escrivão ad hoc o escrevi.- Francisco A.u-
gwo a ~ unu 
de Fre:tas. 

N 19 

O Diario de Pe1·nambuco de 21 de Dezembro, 
na. re\·i;;ta, l."E·íere o seguinte : 

<.< Como estava annunciado, reuniu-se hon
tem, às i1 horas do dia, a junta apuradora do 
to d1stricto eleitoral de;:ta provincia, no paço 
da cn.mara municipal do Recife. 

Agglomerou-se muita. gente em frente ao 
edificio da. caroa.ra. para. o fim de saber o resul
tado dos trabalhos da junt:l; mas nenhuma des- -
ordem foi assignalada, e tud·J correu em ordem 
e com calma. 

A força publica esteve de proz:nptidão e as 
aotoridarlas vigilantes par::~. o caso de qualquer 
perturbação; felizmente, porém, não hou~·e 
mister da so::~. intervenç.ão, e o ajuntamento dis~ 
er.~OU'-Se -sem· -novidade. 
Eis o que se passou na junta. : 
A 's H horas, sob a prE>sidencia do Dr. juiz 

de direito Adelino Antonio de Luna Frc·ire, 
estando reunidos os dez seguintes preside~tes 
das mesas p::~.rochiaes e secções de paroch1a. o 
Dr. Barros Rego, João Gomes, ·José Rutino Cli
z:naco da Silva, D.r. Manoel José Pereira de 
Mello, Archias Lindolpb.o da Silva. Mafra , Cle
mentino Semente, Antonio José da Costa., Paulo 
Baptista de Jflsus, Faustino José da Fonsec!l, 
e Dr. José Osorio de Cerqueir;.l, foram _ ence 
ta.dos os trab:dhos, estando presentes o Sr •.. Dr. 
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chefe de policia e o Exm. brigadeiro comman
dante das armas. 

Logo ew_começo dos trabalhos, o Sr. Dr. juiz 
de direito presidente, declarou que, em virtude 
d~ uma 01:dem _que recebera do Exm. Sr _ mi-

e man.!ou mencionar na act~, não podia admitti!" 
1ue fosse a purada a eleição procedida na matriz 
de S. José, mas que entrP.tanto sujeitava á. dis-
cu!:sa.o o assump o, man en o ;;ua · e 1 eraçao, 
qualquer que fosse a resolução da. junta. 

O Sr. Dr. José Osorio, tomando a palavra, 
bllon contra a referida. ot·.!em e ~>m sentido 
contra.z·io á. resoluç-ão do presidente ; e proce
den'â.o-se a votaç~ão, seis votos se pr·onunciaram 
pela apura~"io da eleição da matriz de S. José e 
cinco contra ella. inclusive o presidentG da 
junta, que insi:õ;tiu na su<\ resolução. 

Em vista disto. o Sr . Dr. JosJ o~orio . -

que se ia fazer. retiraram-se para outra sala, 
on:le foram constituir-se em junta apuradora. 

Entretanto, os quatro memhros liberaes da 
JUn a, so a prest enc1a o r. r. JUtz e 
direi to, proseguiram nos seus trabalhos, fa
zendo a apuração de votos de todns a" p:u.·ochias 
e secções de parochia, menos a da matriz de · 
S. Jo:Sé, e. em vista do resultado a que chega.
ra !l, mandaram proceder a 2° escrutinio, para 
o qual foi designado o dia 9 de Janeiro vin
douro. 

.;egundo essa apuraç.ão foram votados: 
Dr. l\Ianoel Port ll:t 7 :-

. O Sr. Archias nao duvidou tomar o carro 
e Ía7.endo entrar para elle um amigo que en
controu, seguiram os dous pela estrada. dos 
R.emedios. Ahi, porém, foi o carro assaltado 
por. dous individu?s armados, que queriam 

' não conseguiram pela intervenção do seu com-
panheiro. · 

Em todo o caso o Sr . .~\rchias ficou ferido em 
uma as mãos. 

A proposito deste facto, o Sr. conselheiro 
J,,ão Alfredo nos pede que declaremos que niD::
guem dê por aviso ou convite feito elll seu 
nome em cartões de visitas, pois que acaba 
de verificar que existem alguns differentes do 
que usa., mandados fazer por pe~soa desconhe
cida •. um dos quaes serviu pa::-a a cilad,L acima 

N. 20 
1.0 districto de Pei·nambuco 

Como sabem os eleitores, alguns ociosos, na. 
falta de occup:lção séria, fizeram correr, ha. d. ,, . . 

l~sco pleitn elGitoral~ em que ao Sr. Joaqnim 
Nabuco foi conferido, pot· 890 votos, segundo se 
diz, um mandato para representar os prnprie
tarios dos taes 890 vows em abruma corporação 
·desconhecida.. 

De uma carta pa1·ticular, escript•\ de Per.
nambuco em dat;l. do i" do corrente, trasladamos 
os seguintes trechos: 

a. uco es a esapon a o com o resu ta o 
Dr . .Toaquim Nabuco 74'! e 3 em separado, da elei,.ão do io districto. Foi m:tH\ verdadeira. 
Paulo de Oliveira 1, P.m branco 7. 't 

A r?.sp~ctiva ~~cta foi lançaua em notas do ta- decepção para si e para os seus amigos, que 
-----'lmt-:ii-ta~o~:r"u"sn-wi'lia:-ro•.----___:_~----------t-f·l!-li~ eePt.eza obter grande wai oria, não 

Por seu lado os me~arios conservadores, só porque o Jiatricto e eminentemente liberal H 

reunidos em junta apuradora, sob a pre~ideocia. disso deu evidente prova na ultima eleição, na 
do Sr. Dr. José Oscrio de Cerqu<'!ira, prece- qual conseguimos eleger, em i • escrtttíúio, um 

deputado provincial, obtendo este maioria abso
deram a apura,:ão dos votos de todas as paro- luta,e no iu derrotimus o candi·lato con:o;ervador, 
chias e secções de pa.rochia., · inclusive a da. tendo o nosso alc:tnçado uma maioria ue noventa. 
matriz de S. José, lavraram disso uma. acta, 

d · F 1 e tantos vocos, mas tambem porque confiavam 
que f(,i tra!Bcripta em notas o tabelhão u - nos meios empre~ados pelo Sancho Pimentel, 
gencio, e expediram diploma. ao Dr. Manoel do ~ 
N:1.scimeo•o ~!achado Portella. que transformou a ponte-Buarque di} 1Ia.cedo-

d f< d <-!m um viveiro de eleitores fumintos, que asse-
Segun ° essa. :l.puração, oram vota os: guravam votar no candidato abolicionista. bem 
Dr · Mo.noel Portell~ 839 e 2 em s~parado, como outras muitas tricas que foram postas em 

Dr. Joaquim :Nabuco S20 e 2 em separado .J·ozo 11Gla administração. O districto é, pois, 
e Dr. Paulo de Oliveira 1, em branco 10. ~ 

Amb:ls as j untas cor.cllliram em paz os seus evidentemente liber~l, e o Nabuco só não foi 
h 1}- h d d elei to porqu_e a presentou-se como abolicionista 

trabal os, às 2 2 oras a tar e. intransig-ente, e porque confiou demasia.lamente 
re.stigio oftieia:l. e êm snas conferencias, 

Ante-hontem, á noite. apresentou-se a porta com a.s quaes, diga-se a verdade, n0m um só 
do Sr . Archbs Mafra, n r;s Affogados. um carro voto conquistou~ perdendo, aliás. muitas adhe
cujc !>oleeiro apresentou-lhe um cartão de sões dos propriõs lib~t·aes, que não podiam acei
visita com o nome do E:tm. SI". conselheiro taras theorias anarchicas, prejudiciaes e fata.es 
João Alfredo, e algumas palavras escriptas ~ á lavou;·a e ~o commercio, qúe continuadamento 
penna, contendo um convite àquelle cidadão emittia. o britannico candidato em seus mee
pars. ir a Passagem da l\iagdaleoa. afim de, com ting:;. 
os amigos «tomar as ultimas deliberações so- Para. que V. possa apreciar as ditfer·entes 
bre o procedimento que devem ter os amigos pbases por que tem passado o Naimco depois da. 
am::tnhã · na apuração)) na. qual o Sr. Archias 

1 

eleiçãó"~· ·oasta copiar, sem commentar, alguns 
tinha. de tomar parte como presidente de uma topicos dos artigo.;; -que elle escreveu nQ Jo1·nat 
secção de parochia. do Recife. em os <lias 3, 6 e 19 de Dezembro. 
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- < Tanto o Dr. José Marianno como o meu 
amigo Dr. B. Pimentel, a quem ineptamente 
se qu•~r envolver na accusação, sabiam que eu 
não iria á camara com um diploma ao qual 
~- faltasse o voto de uma secção, se es~e voto_ 
fosse annullaJo por um acto de força pratieado 
_em provei o . _ 
. _ cO Dr. José Marianno sabia que eu em caso 
algum aceit&.ria o diploma de deputado pelo 

• • - a. -

de S. José.~ 
c Si porventura me for conferido o diploma 

pela junta apuradora, «eu sô farei U'O delle 
para demonstrar a nullidade da eleição do Dr. 
Portella, » pelos vicios, corrupção e illegali· 
dade-de que está inquinad:-t , compromettendo~me 
a só aceitar o mandato si « a camara reconhe
cer que elle me cà:beria independente da inuti
lisação das acta.s de S. J o~ é. 1> 

< O Tem o não ~>st.á. satisfeito com a deela-
ração que -fiz, e renovo <<de que não aceitaria o 
mandato de deputado se esse mandato r~sultasse 
de não serem contados ao Dr. Portella os votos 
a .se ça . ose. 
c Como podia eu proceder melhor e merecer 

mais a estima dos meus concidadãos do que - . 
proveniente do facto de S. José? ,., 

Depois do que disse o Nabuco no dia 3 e 6, 
admire o amigo da aua linguagem no dia 19: 

« O.povo desta cidade sabe todo que não tive 
parte ~lguma nos actos que inutilisars.m a elei
çito de S. José. « De taes actos, porém, resul
tara uma situação favoravel a mim, e que de 
fórma algum:1. posso aherar, nem consentir 
que s~ja a-lterada sem o mais solemne protesto 

11 I I f li 

c Nullificada como foi a. eleição da matriz, é a. 
mim que deve caber o diploma da deputado do 
fo districto por tP.r eu 747 votoa, qtt·-~ ninguem 

one.o: amente me p · e con ea r, con ra 
dados ao mau competidor o i ao Dr. Paulo de 
de Olivtlira. ~ 

O N11.buc:1 no dia 6 do passado e.;;creveu o 
seguintl) -c A pri111eira observn_ção do meu 
illustr~ amigo (o Dr. Barros Piruuntel) qun.ndo 
se lhe eommunicou que a el·~içiio de S. José 
esta.vn ameaçada foi esttL:-c Nenhum proveito 
poderiam Lirar disso po•·que ou seria o primeiro 
a dar tr•stcmunho da el••ÍÇiiO do De. Portella . .,. 

Entr<:>tantc a eleição de S. Josó foi perturbada 
depois de conhecida. n. Jerroh do Nabuco, e por 
este procla!Uarla publicamente na rua do Impe
rador. Para. inutilisarem a victoria do Portella. 
os innocentes abolicionistas rasgaram os livros 
referentes à mesma eleição. assassin:1ram com 
a. mais re uintada. selvageria mesa.rios inermes 
e eru·am outros. o1s em, na vespera a 
apuração, o Sr. Pimentel, que pt·otestou ser o 
primeiro a dar t estemunho da eleição do Dr. 
Portella. conferenciando com o Adêlino, opinou 
declarando que os votos de S. José deviam se·r 
apurados e conseguiutemeate expedido diploma 
ao Dr. Portella. Sabendo disso o Na.buco, depois 
de ter declarado pela imprensa que não acei
taria nenhuma. vantagem proveniente -do facto 
de __ $.. José, rompeuostensivamente com o _seu 
amigo B. Pimentel, dizendo que não mais vol
tar,ia a. palaci~ desd~ que este ~tinh•se consti-

tuido o centro das conspirações contra a sua 
candidatura . .. Sem perda de tempo, telegraphou 
ao S~ •. Dantas pedindo providencias e queh:a.n
do-se ·aas ingratidões do seu amigo; no ·dia 20,_ 
pela manhã, surgiu o telegramma_ do ministro 
do Imperio ao Adelino, pondo termo á que~~o_, 

h o ' 
e resolvendo a maioria da junta expedir diplo-
ma. como devia, ao Dr. Portella. _ . . 
occasião d:t apuraç.ã.o, e só não se repetiram as 
mesmas scen8.s de sangue do dia fo, porque o 
José .Marianno e o seu povo sabiam previamente 
que em caso nenhum o Adelino apuraria a elei
ção de S. :José·. 

Tudo se tem feito nt>sta boa terra par& s'tlvar 
a candidatura do Nabuco ; creio, porém, que 
serão inuteis os escandalos e sacrifi.cios postos 
em jogo ! Si houver moralidade por occasião da 
,•erinca <"o de aderes. nst roxima sessão, o 
deputado recon ec1 o se1·à o r. ortella. 

(Do ·Dim·io do Bra:::il.) 

Acta da apuraçãÓ feita pela. minoria 
da junta 

No anno do nascimento de Nosso Senhor Je
sus Chris to, de 1884, aos 20 dias do mez de 
Dezembt·o, no paço da Camara Municipal desta. 
cidade do Recüe, designado para cabeça do 1o 
distdcto eleitoral, presentes : o juiz de direito 
desta comarca, Dr. Adelino Antonio de L una 
Freire e os presidentes das ·mesas eleitoraes do 
mesmo districto, .João Gomes de Oliveira., da. 
parochia. de S. Frei Pedro Ga.nçalves do Recife, 
José Rufino Clima co da Silva Dr. Manoel 
Francisco de Barros Rego, Dr. Manoel José 
Pereira de Mello, da primeira, segunda. e ter
cei:a s·~cç~o eleitor~ da pa:ochia de Santo An· 

' a 
mentino dos Santos Linêo Semente, do segunda 
e terceira secção eleitoral da parochia de 
S. Jose, Archias Lindolpho da Silva Mafra, Dr. 
Josó Osorio .. de Ce•·queira, Antonio José da 
Costa e Paulo Baptista. de Jesus, da primeira e 
segunda. tet·c~ira e quarta secção eleitoral da 
parochia de Nossa Senliora ,da. Paz dos Aífoga
dos~ declarou o Dr. juiz de· direito installada. a. 
junta para a apura.~~ào gerol dos votos da elei
ção para deputados á Assemblóa Geral a que se 
procedeu pelo me:;mo districto no dia torto cor
rente e pelo mesmo Dr. juii de direito foi dito 
que tinha em se11 poder todas as actas da elei
ção a que se procedeu no_dia 1" do corrente 
para um deputado á Asserublea Geral pelo i 0 

districto eleitoral desta província ; dando-se. 
por· • • · · · 
ção eleitoral da parochia de S. José, o que 
passa a. expor : 

Que :iJ.ão tendo recebido a.té o dia 10 do cor
rente a acta da eleição daq uella. seç:ção como 
não recebeu de algumas outras. nos termos do 
art. i76 § f o do decreto n. 8213 de 13 de Agoa· 
to de 1881, dirigiu-se ao presidente da mesa 
da referida scc~,ão, e ao ta.bellião que devia ter 
la nç.a.:Jo a acta em seu livro de notas para que 
lhe remettessem as copias necessarias par~J a 
apuração, que na. mesma data recebeu do es-
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crivão de paz, José Gon'i(alves de Sá., um offi~io 
em que declarou que, tendo sido convidado para. 
azer a transcripção, nã.o a poude coucluir em 
razão da perturbação conhecid11. do publico 
na mesma occusião em c1ue o secretario da me::a 
escr:evia a ae- • - · .~ 
fim lev;.:u seu livro de tramcrip,ão, q11~ no dia 
19 rBceb1~u do juiz ds paz, Antonio Samico de 
L r~l e l\lello um offi.cio datarlo de 16 re-
mettendo o document) que apre enta compre
hendend0 perfeitamente que não ó uma. au~ 
thentica nos termos legaes, porque não é a có
pia d3 uma act-~ feita nos termos do nrt. 149 do 
supracitado decr:_eto, logo depois da. elei~ão e 
immeiiat_a:nente tra.n"cripta. no liVI'O êe notas, 
porem esê!"ipta 10 dias dep0is da eleição, tran
scripta. no dia 1:3, fdta na au.:;ancia de alguns 
mesarios que :1ssignara.m em 511as câ.sa~. como 
tudo const:l. do mesmo documento, comtado niio 
queren o eCl' ilr por "1 somente se evta ser 0:1 

não contanos os votos constantes do refericlo do
cument.o. co:tsultou_ :LO governo_ por intermedio 

.. ' ' ~ ' 1 • 

ma do ~rinistro do lmpe..-io, transmittido pela 
presi.deucia, ~ ~aclarando que a lei d~termina 

ue se f2.~·: a a ura . .:io das authenticas c cue 
não é authentic~\. a neta não lavrada em !'\egui
da. á ele;~ão, seg'undo o disposto no art. i49 do 
regulamento, ulio po l~ndo, portanto, ~er apu
rad:;t; e que s~ a rnaio::-ia da junta procedesse 
em cont..-ario. devia o j1tiz presidente providen
ciar conforme :t pnl'te :tin:J l da con~ulta de 17 
de Novembro d-:l ·!SSl, resolvida p0lo decreto 
da mesma .iats. com·oca.n:io sub;;t:tutos leg-aes 
dos membros d~ janta. que en1baraças . .;;em a fiel 
execu ~o tla lei; dedarou, ortanto, o ·t1iz re-
sidente <la J nnta que Ul. proceder à. apuraça~ 
com a exclusiio d~ p:u·ochia. de S •. Jo!'é, visto 
n~o tei" recebilo cói1ia authentica de sua elei-

nados nas mesmas authenticas, e, concluída s. 
apuração ge,.&l, formou o seéretario nomeado 
pelo presidente da júnta., que <i o D1·. l\fanoel 
F.l"ancisco de Barros Rego, uma lista de tolos 
os. cidadãos votados desde o ma-s:.imo até o mi-.. . . . 

' o presidente da junta affi.xar à port 1 do eJi.ficio, 
sendo a. lista do teor seg-uinte:-Dr. Joaquim 
Aurelio Nabuco de Arau ·o com 744 e mais 3 em 
se r:ara.do, send!> 1 na secção do a.rsena e DJarl
nha. e 2 na dos Remedios ; Dr .Manoel do Nas
cimento !\!achado Portella, 74~ e i êm $eparado 
na secção da camara municipal, achando mais 
7 votos em branco. Reconheceud.o g, junta. pelo 
numero de vc·tos recebidos que o cidadão mais 
votado não teve maiori~ absoluta de votos para 
ser ele~to deputado à Assembléa Geral ?Or este 
districto, visto se ter incluído na somma i voto 
do Dr. Paulo José de Oliveira, ::tpurado n::~. sec-
çao os eme 1os, resoiveu o presidente da 
junta que se procedt>;.;se á segunda eleição, 
experlindo-se para este fim os avi~os ncces-

: . · smo Dr. M:1noel 
Fr:1 ncisco de Barros Reg-o, resolveu ·~ junta, por 
maioria, contrn. o voto do presi .lente. excluir o 
voto a )ll r:1do na cam:J.ra munici al lara o Dr. 
Ma.noel do Nascimento !\!achado orte a, vt:;to 
ter siJ;) o dit:J yuto achado no livr.:~ de presença. 
dos (~leitores, pelo fi.scn.l do mesmo doutor. sem. 
ter sido recebido em !õepa rado nos ter;uos do 
art. i41 do regulamento eleitoral, e incluir na. 
vcta., ão dada ao Dr. Joaquim Aui"elio Nabuco 
de Araujo o voto dado ao mesmo doutor nn:sec-.
ção do arsenal de marinha pelo er~~ itor Panta.;,; 
ll'ão fl ,:·zerra, vindo portanto o mesmo doutor a 
ter 745 e 2 em separado, votando ainda con-
tra esta me usao o pres1 ente a JUU a, em 
vi;;ta do disposto no at·f. 159 paragr·apho do 
mesmo regulamento. Feito _o que, deu . por 

. . 
Pelo mernbt·o da junt:t. Dr. José Osorio àe lavr:•r a presente actn. que depois de lid·1. assi

Cerqueii·a, foi dito tla!'l não se conformava com g-nou com os mais membros da junta, eleitores 
a delibl'ruc;iio do pt·.e"idente da junta. por ser present0s, f .zen do-a transcreYer no livi·o de 
e:tccntric:~. de :-:HI:·s attribuições, e si"ndo s.com- notas do bballião interino 1\b:s:imino da. Silva. 
panha•Jo e:n sua. opinião pelos memb:.-os da mes- Gusmão. Eu, Manoel Francisco d-1 Barros Rago, 
ma juntn, capit:'Lo F':tustino .J.~sõ d:\ Fonseca, secretario da junta, escreYi.-.-tdelino ..-ii1tonio 
Clcmontino elos Santo" Linêo S·'mente, Archias de Ltttta F,·eira ~-JI anoel JosrJ Pcte i.ra ele 
Lindolpho da. Sih•a Mafra., Anton:o JO'>!) da. .Jlcllo.-Jo.,·e RttfiúJ Climaco da Sil'Oa.
Co:--;ta e Paulo B:1ptista de Jesus que apres0n- Joüo Gomes de Oliv ,:i•·a .- -'ll:uiOe& Ftaaci.~co 
taram utu pt·ot'!s:o escr:pto e por clks assig-nu- (la Bm·1·os Reqo.-Fntncisco de A ssis Fer
do, r f-tirando-se em seg-uida da !':ala em que nanclcs Vianna.- Joaqttim I nnocci1cio do 
funccionava. :1 junt3. _ . , Esl)ii·if.o Santo .-Jose lv.[ aui"icio Bo1·ges ,:_ 

Peh memb·o d3. jL:nta.. Dr. MrJ ilQei Francis- .l1·gemi1·o Alve;o,· A~·ôxa. E mais nada se c:mti
cci de B:lrros Rego, foi dito, logo depois qu 1~ nha. na. acta da. aput·::tçito do 1° districto eleito
fallou o D1·. Jo:;;é Osorio de Cerqueira, qu~ l\C- ral, que vai bem e fielmente coplada por mim 
ceita.Ya a. ddibe1·a.ção do presidente da ,junta tabellião sem causa que duvida fa.ça. Nesta . . . . . 

s ~ o 
elE'itoral e ser de exclu~iva competenci:\ do 
mesmo presidente. no que foi acompanhado 
pelos membros .João Gom0s de Olive:ra., Jc~é 
Climaco da Silva, Dr. Manuel José Pereira de 
Mel!o. 

Em segnida. o m "smo preá:lente da junta 
d-?clarou qti<", não havendo nnm!'.ro leg;,l, ia 
p:·oceder à ~pur&ção de votos d·1 eleição pela<; 
authenr.icas da .. acta;;. conferidas e conc•'rta·ias 
e acompanha:las , das _lÍsta.s· dos eleitores que 
compareceram tlo proéesso ~leitora! e·m numero 
d.~ 1.494, p:· ssou a somrn:;lr os votos m~ncio-

... , 
bro de 1884. E para con~tar fiz o presente termo 
que Yai assignado pelos membros dajunta. Eu, 
M~xim.ino da Silva Gasmão, tabellião publico 
interino, o escrevi. -A.dclino Antonio de Ltuta 
F~·eire .-J.lfrtnr~el F1·ancisco diJ Ba1·,·os Rog~. 
--~lfo.noel Josd Pe1·eira de J[ello.-loao Go
mes de Oliveira.-Joxd Ru{ino Clim,aco da 
Si l'Oa.-Conforme com o ori~inal ~~o qu::tl me 
reporto e dou fó -. Cidade do Recife, aos 22 dias 
do me7. · cb Dezembro de 1884.. Sllbserevo c 
ássigno. Recife, :22 dG Dezembro de 1884. Em 
te~temunbo da v?rtladG, eata.va. o a~gnal pu~lico. 
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-0 tahellião publico interino, 1\1 aximino da 
Silva Gusm(io. (Fora.::n inutilisadas, na fórma 
dâ lei, tres estampilhas no valor de 1$200.) 

N. 2~ 
a a;:ntraçao et a JJeta matúrza a 

- junta. 

Aos 20 d~as d m z d D z m r 1 
no paço da Camara Múnicipal do Reeife, ás 11 
horas do dia, reunidos o Dr. juiz de dir ·i to 
Adelino Antonio J.e Luna Freire e os presi
dentes das mesas eleitoraes, Dr. José 0Eor~o 
deCerqueira.,Archias Lindolpbo da Silva Mafr:1, 
Antonio José da Costa, Paulo-Baptista de Jesus, 
João Gomes de Oliveira, Faustino José d,~, Fon
seca, Clementino dos Santos Linn.co Semente, 
Dr. l\lanoel José Pereira de Mello, Josó Rufino 
Climaco da Silva e Dr. Manoel Francisco de 
Barros ego, as secções do edfe, Santo 
Antonio. S. José e Afoga los, falt~mdo o mesa
rio Antonio Samico de Lyra Mello, da i a. s•.:!c-- .. ,. . . ~ . 
ceder-'e a apu;:ação dos votos obtidos na eleição 
feita no dia i o do cOL'rente mez 0 anno,para de· 

ta do ,.,. ral . elo 1 ~ àistri to des a v in ia 
estando pr,esentes as authenticn'> das netas da 
referida eleição e tendo declarado o Dr. juiz 
de direito, presidente d:t junta. que nãu a:1mit
tia a apuração da •!uthentica da ia secção da 
paro::hia de S. José, por não consideral·a do
cumento authentico e aind:l. por decbrar ter 
recebido communicação telegraphica do go
verno, mandando que não fosse apurada a elei
ção da :f.a. secção de S. José, se não admittindo 

ue rcvrtlecesse a oninião da maioria da ·unta 
manifestada por su1s votos contra 4, opinião da 
maiori:;~. qne ,julgava escap:1r a queslão da nnl
lidade da aut~entic_a da 1a secção de S. .lusé . 
tão somente limitar-f:e a sommar \"Olo.~, como 
é expresso no d:Jcrelo de i3 de Agosto de 1881 
e no de 17 de Novembro do n:i"nsmo anno expe
dido em virtude de resolução do conselho de 
Estalo, e n:iotcndo a j .ntn, e muio menos o 
seu pr•!Sidente. competencia. para excluir ela 
spllmção a au!.himtica da f:' secç:io de S. José, 
visto ter sido n. eleição ahi procedida pe
rante a mc:oa legitimamente con~titu ida, nada 

_ importando qne :~ acla apresentada Ü\'Gi;Se sido 
lavrad<l. no d1a 10 do cor1·ente, d·.~ede que, como 
é publico _c notorio, e const~l. tln mco;;ma acta, 
fôra rasga'do. a que se lavrou no dia fo do cor
rento; re.;;olveram o~ mcmiJros da junÚL apu· 
radora, Dr. José Osoriõ . de Cerqueira. Antonio 
José : da Costa, Ar~hias Liudoi.pho da Si!va 

a, t" .., • 

_dos Santos Unnéo Semente e Fau~tino José 
da Fonseca, ~que com~ituem a maioria da mes
ma junta., de,)ois d:) haverem prote~tado contra 
aquella daci:-:.ão, proced3r a apuração _das refe• 
ridas authent)cas e tambem a da fa secção de 
S. Jose, o q::e fazem tendo presentes as certi
dões das mesmas que foram cxhibidas pelo zrie
sario Dr. José Osor.io d~ Cerqueira, e das quaes 

. consta ter ouito: · 
Dr. Manoel do Na.scimento Machado Por

têlla, na parochia de S. Frei Ped~o Gonçalves 
94 votos; na i" secção da parochu1. de Santo 

separado ; na 2a. s~c-

841 votos. inclusive o~ 2 tomados em separado. 
O D1·. Joaquim Aurelio Nab:1co d,3 Araujo, na 

paro chia às S. Frei Pedro Gonçalves, 84 votos 
e 1 em separado ; na fa. ~ecção de Santo Auto· 
nio 102 ; na 2a secção da mesma p :rochia 98 ; 
na 3a. sei:.~ção da mesma pal"ochia. 87 ~· na 1 a. s ~c· 
ção de S. Jo~é 76 e 1 em :;;eparado; na 2a.secção 
da mesma 86; na 3a sr·c~ão da mesma p:lrochia 
80 ; na ·f3. secção de Afogados i6; na 2° sec

ão da mesma arochia 87 · na 33. ee..: ãü da 
mesma parocbia 37 ; na 4o. secção da mesma 
pai'Ot:bia 7 ; os q·uaes sommados dão o resultado 
de 822 votos inélusive os dous tomados em se-. . . 

tc~rem sido en<!ontradas tres cedulas em branco 
em cad t cndu. ur.11a dellas, e mai;; uma c,:dula em 
bra.nco na ta. secção de Afogados, alem de duas 
cedulas de que trata a authentica d~l 2a ~ecção 
da pa.rochia de Afogados, as quaes, :'Segundo 
consta da mesma authentica. são J·eputada.s 
nullas, visto conter cada uma dellas dous nomes 
e"criptos J.e fórma e não se poder conhecer qual 
dos dous foi o \"Otado. 

Sommados todos os votos inclusive os tomados 
em sepárados e e::tcluidos os 10 voto;; cru branco 
e a o; duas ceJulas que niio foram apunldas ua. 
~a secção de Afogados. e:J<:ontro.u ~ maioria d~ 

L ' 

de 8:3:3. E tendo o Dr. !\bnoel Jo Na~ciruento 
Machado Portella obtido 841 ·votos acha-se. as
sim, eleito deputado ger~ü pelo i 'cli:;tricto desta 
provincia e na conformida d(> art. i78 do de
cr••to n. 8.213 de 13 de Ago-sto de i831; pelo 
que fez a ma:oria da junta lasrar a pres~ntc 
act:l de apura\ào, que é escrip~a pelo mcsario 
Antonio José tla Costa, design·1do s·:cretario 
pela me~ma maio:."i:~, e que v~ti nssignada. por 
todos os mcsarios que con ;;tituem a maioria da 
junta o que serâ. transcripta 110 livt·o de notas 
de um dos tabclliães do distrito. servindo a co
pi:L <.!a mesm~\ acta de diplom~ ao deputad;> 
eleito DL". Manoel do Nascimcn to Machado Por· 
tellu. 

Eu. Antonio José da Costa, sccretaz·io, <l I?S-. . 
~ .-.r I ll • · ., V 

Josd Osorio de Ce1·q_ueira.-Ctemc;-ttino dos 
Santos Lineu Simcnte.-F,•usti'íiO Jo;,·J da 
Fonseca.-Paulo Bapti:~ta de Jesu,.;;.-A.J·
chias LindoZpho da Silva J[ af,·a. 

N. 24. 
111m. e Exm. Sr. Dr. juiz de direito p:-esi

dente da junta apuradora do 1° districto.-
0 Dr. Manoel do N<1scimento :Machado Portella 
requer a V. Ex. que -se digne mandar dar-lhe 
por certidão o teor a~ resposta. que teve 
V. Ex. da consult3. que fez ao goveruo impe-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1509- PÃjgina 46 de 98 

712 Sessão em 27 de Abril de 1885 

rial sobre a. apuração da P.l~>ição da 1 a. sec~ão da 
freguezia de S. José .-P. a V~ _Ex. deferi
mento.-E. R. M~.:._Re~ife, _22 de DP.zembro 
de 1884.-Dr. Manoei do Nascimento J.lia
chado Po1·tella. 

. 
zembro de 1884.-Luna Freii"e. _ 

N. 25 
1m. e :s:m. r. r. JUlZ e 1re1to prest

dente da junta apuradora do i 0 districto.-
0 : Dr. Manoel do Nascimento Machado Por
tella requer :i. V. Ex. que se digne mandar 
dar-lhe por certidão o teoi" da consulta quf.l. se
gundo a gazetilba do Jo1·nal~ do Recife de 
hontem, fez V. Ex. ao Governo Imperial, por 
int~rmedio da presidencia da. pr~vincia, com 
relação àacta. da fa. secção da parochi.a. de 
S. José.-Pede á V. Ex. deferimento.-E. R. 

N. 26 
111m. e Exm. Sr. presidente d9. provincia. 

-0 r. anoe o asc1:uento l ac a o or
tella requer a V. Ex. que se digne manda-r 
dar-lhe por certidão o teor do officio do Dr. juiz 
ile direito, presidente da junta apuradora do lo 
districto, consultando o governo imperia.l so
bre a apuração dos votos da primeira secção da 
freguezia de S. José, bem como o teor da de
cisão dada pelo governo irnperial e o officio de 
V. Ex. transmi ttindo ao dito juiz a :-eferida 
decisão.-Pede a V. S. deferimento-E. R. M. 

?ltentel. 
Em cumprimento do desp •eho acima, certifi

co que os officios e consulta a que se refere o 
supplicante são do te_or seguinte : N. 493.
Recife, 18 de Dezembro de 1884.-Illm. e Exm. 
Sr.-Rogo a. V. Ex. que se digne declarar-me 
si deve ser apurada. uma acta. lança.d<t 10 dias 
depois de proceélei"-se à eleição e não transcri
pta. em seguida no livro de notas; si o preai
dente da. junta da. apnração deve sujeita.r·sf:l á 
deliberação da maioria da junta que resolva 
contar os votos constantes <le uma acta assim 
irregular e no ('8.f:!O negativo de que providen
cias deve usar ; assim como si na hypothese 
de dai"-se empate na votação, tem o presidente 
da junta voto de qua~idade. Deus guarde a 
. . ' . . 

Pimentel, t>residente da província de Pernam.,;, 
buco .-0 juiz de direito, A.deUno A deLuna, 
Frei?·e. 

Telegra.mma expedido em 19 de Dezembro 
de 1884, ao presidente da provincia. de Pernam
buco, pelo Exm. Sr. conselheiro ministro do 
imperio: Acta não lavrada em. seguida á elei
ção, segundo o art. ,149 do regulamento 
é nulla. e não póde ser attendida. na apuração. 
Si a maioria. da junta _proceder em contrario, 
dev_e o juiz -presidente ·. providenc~ar conforme 
a parte :final da. consulta. de 17 de Novembro de 

:1.881, resolvida pelo d~creto da mesma data, 
convocando os substitutos l9gaes dos membros, 
da junta, que embaraçarem a fiel execução da 
lei. Caso se dê o empate, deve o juiz proceder 
do mesmo modo relativamente aos que emba.-

~ . 
Telegramma expedido a 20 de Dezembro de 

!884, ao presidente da província de Pernam
buco, pelo E:s:m. St·. conselheiro ministro do · 
1mper10 : pr1meua parte o meu u tlmo 
telegramma de hoje deve ser substituída do 
modo se:;uinte :-Determina alei q11e se faça a 
apuração pelas authenticas, e não é authentica 
a acta não la. vrada. em seguida á eleição, se
gundo o dispo~to no art. 149 do ~egulamento; 
não póde, . portanto, ser ·attendtda na apu
ração, · o mais como foi no dito teleg-ramma. 

Pa.lacio da presidencia de Pernambuco em 20 
de Dezembrode 1.884.-Secção 4a..-Tendo sub-
me i o :to g-overno a c su z a 
V me. relativamente~ á hypothese que se poderia 
dar na apuração da eleição do 1° districto, rece-. . ,... . . 
do imperio, a seg-uinte resposta : « Determina a 
lei que se faça a apuração pelas a.uthenticas, e 
não é authentica a a.cta não lavrada em seguida 
á e eição, segundo o isposto no art. ore
gulamento ; não póde, portanto, ser apurada. 
Si a. maioria da junta pr.Jcr~der em contrario, 
deve ojuiz presidente providenciar conforme a 
parte final da consulta de 17 de Novembro de 
1881, resolvida pelo decrP.to da mesma data, 
convocando os substitutos legaes dos membros 
da junta que embaraçarem a fiel execução da. 
lei. Caso se dê o empate, deve o jaiz proceder 
do mesmo modo relativamente aos que embara-
çarem a. &puraçao nos ermos a e1. -. -. 

Deus guar·e a Vmc.-Sancho de Ba1·ros Pi
mentel. -Sr Dr. juiz de direito, presidente da 
• o • • • 

cidade. 
Secretaria da pres~deneia., 24 de Dezembro 

de 1884.-0 archivista, Rodolpho Albuquer· 
que A1·aujo. 

N. 27. 

EleiçéZo do 1.0 districto 

E" conhecido o resultado dos trabalhos dá 
junta. apuradora do 1° districto. 

Não preci.;o expôr o que occorreu: consta das 
actas publicadas no .Diario de 25, tem sido re
ferido pela. imprensa e está no conhecimento 
do publico. 

Apeza.r dos meios de intimidação empregados. 
ix;tclusive a cilada. e. ameaça ao juiz de paz pre~ 

o • 
me!'>arios conservadores compareceram, excepto 
o juiz de paz presidente da mesa eleitoral da. 
mat-ri~ de S. José, que, ainda sob a. doloros~ 
impressão dos successos do dia 1 (), em que fo1 
ferido, não poude dar, como aquellea, mais uma. 
prova de seu valor cívico. · 

O proprio Dr. juiz é! e direito, que tinha de 
presidir a. junta, tornou-se desde o dia 17, por 
supposta declaração de opinião favoravel a._a.pu• · 
ração da matriz de S. José, alvo J.as ma.is_gros
seiras apreciações e das:vociferações as mais 
amea.~adóra.s. · 
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que pela legislação á.ntcrior tinham o governo 
na côrte e ·os presidentes r.las provincias para· 
resolver duvidas eléitoraes. 

E.- si recenhecia no governo competencia para 
r~~olver a duvi_,?a, e queria _guiar-se pela opi
mao deste e nao pela propr1a, :fizesse então a 
consulta. em termos, expondo o caso com todas 
a.s suas circumstancias. 

Não admira, pois, que conformando-se com o 
('r • • • • • 

gisse contra. o voto da maioria da. junta, apezar 
de ter submeltido a materia a discusSão e vo
tação, facto que mostra reconheecr elle que á 
Junta e nao ao governo comp-r1a reso ver. 

Felizmente a di~nidade dos seis mesarios 
que con'ltituiam a maioria da jllnta. fez res~eitar . . 

o ' 
altura da. missão que a lei lhes confet·iu: pro-
test8.ram contra a obstinação do juiz, e, fa
t.endo a apuração, reconheceram o facto della 
resultante, a minha eleição, e expediram-me 
~~~. . 

Perante o poder competente defenderei este 
diploma., espressão da vontade da maioria do 
corpo eleitoral do {o districto; e confio qt:e 
ser~o resyeitados os s~us vo.tos, _e severaroen~e 

o 
cados na matriz âe S. José. 

Protesto contra a resoluÇão que tomou o pre· 
sidente da. minoria. da ·unta m:1ndando roce-
der a 2o escrutinio, não só porque ella. se oppõe 
ao voto da maioria, que expediu-me diploma. 
recofihecendo ter eu sido eleito em 1o escru
tinio, como porque nem ao menos está de 
accõrJo com os votos àos quatro mesa.rios con
stitnidos em minoria. 

E a este protesto accrescentarei que; ainda 
quando não tivesse sido eleito, que · a minha 
eleição não houvesse sido t·econhccida c pro
clamadtl. por todos, e, a.tinal, pela junta a.puru.
dora em sua maioria, e legalmente pudesse 
haver 2° escrutinio, eu desistiria dellc, uroa 
vez que, subsistindo oa mesmos elementos de 
perturba~.ão e desordem que deram Jogar aos 
assassinatos c ferimentos dos meus amigos na 
matriz de S. José, ett não exporia os eleitores 

ainda =honrar-me com os sells 
votos-a novas se e nas de sang-ue. 

Felizmente não é est~ o caso: fui eleito em 
1° sscrutinio, e nadaab>oluta.mente tenho com 
o segundo, que corr~rá por conta de quem o 
ordenou, e em honra e glorja do meu compe
tidor,-não obstante a sua decl~ração no J01·nal 
do Recife de ~J,de que se aebava legitimamente 
eleito, .e cabià;..lhe, portanto, o diploma. 

_Quanto a mim,não tenho a velleidade de pre-
tendeL' dous ·diplomas. ··· . 
Recife,~ 4e Dezembro de 1884.-Dr. M. 

do Nasci·m.ento Machado Po1·teUa. 
. V. II.- 90 . 

- . , 
ao ~esmo escrutinio, venho declarar ao corpo 
ele1toral que man,tenbo a declaração q11e fiz no 
Diario e J onuiZ de 30 de Dezembro ultimo 
de q_ue, considerando-me legitimamente eleito, 
n.ada tinha com e;se 2° escrutínio, contra cuja 
legalidade protesta v a • .. · -

Declaro, pois, por mais uma vez, jà que assim 
é preciso, que contínúo a não soticita.r votos, 
e nem os aceitarei como tenho particularmente 
manifestado aos meus amigos. 

D1·. jJ:[ anoeZ do N. Machado Portella. 
Recife, 7 de Janeiro de i885. 

N. 28 

cipal, tendo chegado ao· seu conhecimento de 
que a maioria. da junta apuradora não aceitara 
os p1·otestos feitos por cerca de 300 eleitores 
do mesmo districto, resol.vendo assim não en
caminhal-os á Camara. dos Srs. Deputados, vem 
requerér a V. Ex. se digne, a. ser isto exacto, 
de mandar fazer entrega. ao supplicante dos 
referidos protestos, afim de fázer _uso dos meios 
Iegaes. 

Recife, 17 de Janeiro de i885.- Jose Osorio 
de Cerqueit·a. 

Despacho do juiz 

São, com a present!), entregues os protestos. 
R.~cife, 17 de Janeiro de 1885. - Luna 

F1·eire. 
Os abaixo a.ssignados,eleitores da parochia de 

Afogados, \)rotestam contra s. elcic;ào procedid3. 
no dia 9 do corrente, e cuja apura.ção VV. SS. 
tratam hoje de fnzer. 

Procedida. a. eleição no dia i" d.e Der.embro, 
foi feitn. a 20 do mesmo tnez n apuração, verifi
cando-se t<lr obtido maioria absoluta ào votos o 
ct~.ndidato Dr. Manoel do Nascimento Machado 
Portolln,n c1uem, pcln. maioria da. junta apura
dora, foi e:s:pedido o diploma. de deputado pelo 
i_ o districto. 

Terminado assim o rocesso eleitoral, não se 
cornprehende qu~ o presidente da JUnta man
dasse procede-r á segunda elei~ão, não respei
tando o voto da maioria da junta c exorbitando 
das suas attribu ições. . 

.. O facto, porém, é que resolveu elle que se 
procedesse no dia 9 do corrente á segunda elei
ção, e neste sentido expediu aviso aos juizes de 
paz, presidentes das m~sas eleitors.es, e, a.peza\." 
da duvida que em officio estes -lhe expu~eram, 
insistiu em sua deliberação; pelo que nio só 
elles a\)stiv_eram-se · de fazer convocação dos 
eleitores _para ~- a.c~o nullo, como ·não CO!!!pa-
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receram às respectivas asseml:-léas eleitoraes l reito presidente da. mesma. Junta, para o di:J. 9 
no dia 9, em que es>e acto· teve logar, ·tendo \ do corrente. . .. 
procedimento identico os respectivos mesarios ,_ Disto convencidos o:; presidentes das mesas 
e a maioria: do corpo eleitoral desta parochia, das tres secções desta pa.rochia, não só não fi
correndo assim completamente abandonada e zeram as convocações, como com .a maioria dos 
nulla a elei .ão e sem fiscalisa ão. · mesarios deixaram dQ com arecer, declarando 
· Bastada isto para mostrar a nullidade da. que deixayam de tomar parte nos tra alhos da 
eleição, arbitrariamente resolvida. e feita, só- segunda. eleição~por ser nulla e sua 4etermino.
mente p:lra o fim de conferir ao candidato de- ção exhorbita.nte das attribuições que a lei con
rotado no 1° escrutinio um · . · · • , 

Accresce que, além das irregularidades com abstendo-se tambem de comparecer os fisca.es 
que foram, no di:J. 9 do cor;entc, recompostas do deputado eleito em. fu escrutínio, correndo 
as mesas eleitoraes no ! 0 e 3° districlos e com assim a segunda eleição C'?mpletamente aban
quetJcorreu o processo eleitor:\} em todos os donada, ante mesas unanimes, organizadas :i. 
qua o districtos, as convocações foram feitas feição dos interess:tdos na obtenção de um di
na segunda e quarta. por supplentes de juizes ploma para o candidato derrotado em 1.0 escru
de paz, sendo a mesa daquella presidida pelo tinio, procedido ·no dia 1 de Dezembro ; derrota 
2° immediato em votos ao3 juizes de paz e a esb que deu logar ao selvagem assalto á mesa 
desta pelo 4• immedi3;to. Tão manifesta nulli- eleitoral da matriz desta parochia, do qual re

----W.tP.-t':n"mll:lt-lm:-n'Ml'n-TI:r~nit1'-t"Ml"~'!tn-tffi-:-~-no+!:!-n-tn-:--hmltnt!---iitf.l!·-rem assassinados do us cidadãos, um 
dos quaes fiscal do candidato vencedor, e os fe
rimentos graves de mcsarios e de outros cida-

- in tilisa.ndo-se 
demais. a: act:l q uasi concluida, e mais papeis eleito-

Consta que no 4o districto policial (Boa Via- raes, não se conseguindo, de tiio barbaro atten-
gem), não comparecendo nenhum· dos quatro tado, o fim desejado de inutilizar a vict~ria do 
J ulZes e paz e nen um es tres pr1me1ros 1m- can 1 a. o su raga o pc a m:uor1a. o e e1 r 
media tos, o 4o immediato não só fez a convocação do districto. E como si tudo isso não bastasse 
:como presidia á mesa eleitoral, perante a qual par::~. revcbr os intentos com que se procedeu á 
se diz feita a ebição, chamando quatro eleitores segunda. eleiç.ão, contra a qual protestam, bas-
para completar essa mesa nulla. tariao facto da presença e ostentação da força 

Consta tambem que rio segundo dic;tricto d~ publica que no dia 9 do corrente o governo fez 
paz (Remedios) não compareceu nenhum dos collocar nas proximidades de Ct'lds. uma das es
juizes de paz e nem o primeiro immediato; foi secções, apezar da convicção em que estava o 
a . conv9cação feita pelo· segundo immediato, presidente da. província de que a.s secções 
que presidiu a mesa. complet:1ndo esta com o estav~m abandona.d:ls pelai ~esas legitimas e 

e 1mme ta os e coru ous e e1 ore,:;. ma torta o e et ora o, roc 
São, portanto. duas secções irregularmente siJ~ncia que contrasta com o havido no dia 1 

organizada~ e, po:tanto, nullas as eleições pe- de ~ezembro, dei::tando que os desorclei~os e 
------~~~e.H~~~~~r..~------------~----~~~~~s, que ensanguen~rarn a-m~at"r~Lz~d~e~-----

A tudo isto accresse que, apezar de abandona- S. José, campeassem impunes, alarmassem toda 
da a eleição, houve emprego d·3 força publica: a cidade, que esteve, por todo o resto de tão lu
apparecendo mais de 100 praças de linha. des- ctuoso dia., entregue á mais desenfreada 
tribuidas pela.s tres primeiras secções, e isto anarchia. • 
sem que as mezas fizessem requiziçib de força Assim, pois, os abaixo assignado~ esperam 

Esperam, pois, os abaixo assignados que o que seja recebido o presente protesto e remet
presente protesto seja recebido e encaminhado tido à camar~ dos Srs. àeputados para os de
à camara dos deputados, como repres~ntação que vi dos effeitos. 
a ella fazem contra a. nulla. eleição do dia 9 Recife, 17 de Janeiro de 1.885.--(Seguem-se 
do corr.3nte. as assignaturas.J · 

Afogados, 17 de Janeiro de 1885. 
(Seguem-se 122 assignaturas). 

N. 29 

Os abaixo assignados, eleitores da freguezi:l. 
e . o~e esta c1 a e, per encene ao _ ts-

tricto eleitoral. vêm ante a junta. apuradora 
protestar contra a eleição a que se procedl'!u 
no dia 9 do corrente, a cuja. apuração · hoje se 
procede. . 

Tendo sido feita no dia 20 do mez passado a 
apuração da eleição procedida no dh i do mesmo 
meztverificando-se ter obtido maioria ocandidato 
Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella, 
a quem a maioria da mesma janta conferiu o 
diploma de deputado pelo 1° districto, ficou ter
minado o processo· eleitoral,· sendo, portanto, 

-;::nullo o 2° escrutínio ordell3do pelo juiz de di-

N. 30 

Illm. Sr. pres~dente e membros da junta 
apuradora. 

Os abaixo assignados, eleitores da parochia 
e • rei e ro onça ves, vA 

VV. SS. protestar contra a eleição procedidà 
no dia 9 do corrente, e cuja apuração VV. SS. 
hoje fazem. 

Manifesta é a nullidade da~ eleição, desde 
que, como é publico e notorio, (P.z-se no dia. 20 
de Dezembro do anno :findo a apuração da elei ... 
çio pr~cedida no dia fo do mesmo inez, veri ... 
ficando-se ter obtido maioria absoluta de votos 
o candidato Dr. Manoel do Nascimento Ma
chado Portella, a. quem por isto foi expedido 
diplom~ de deputado pelo to districto, ficando 
as.,im te~minado o ~rocess-:? eleitoral, e aendo, 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1509- PÃjgina 49 de 98 

Sessão em: 27 de Abril de 1885 7i5 

~r~an~o, ine~plicavel que o. juiz presid.en~e da j· ma que V. S. vão .conferir em virtud~ da alei
JUnta, u~surgmdo-so co~tra ovoto da m~1or.1a da. ção nulla procedida no dia. 9 do corrente. 
mesma JUnt~ e e exorbitando das attnbUlÇões ·· . · · ' ·· . ... 
g,ue a le1 ele1toral confere aos presidentes das Rec~~e, 17 de.Janlmo de 188<>.- (~eguem·se 
JUD;t~~. reso~vesse que se procedesse a segunda as asslonaturas) -_ -

ção protestou a m~ioria da mesa e do corpo elei
toral desta pa:o~h1a, não comparecendo â tomar 
parte em eletçao nulla, correndo assim esta. 
a. on ona a, perante mesa unamme e sem fis
calização, e, ainda,assim havendo força punlica 
postad::L junto ao edificio em que se diz ter sido 
feita. · 

Sendo, como é, nulla a eleição contra. a. qual 
protestam, não menos nulla é a reunião de 
VV. SS. em junta apuradora, facto contra oc 
qua.l tambem protestam. 

Requerem, pois. que VV. SS., fazendo na 

protesto, o façam seguir para. a camara dos 
Srs. deputados, afim de ser tomado em con
sidera ão. 

Recife. :1.7 de Janeiro de :1.885.- (Sea-uem-se 
as assignaturas.) '"" 

111m. Sr. presidente e membros da junta 
apuradora. 

Os abaixo assignados, eleitores da paro
chia. de Santo Antonio, vêm perante V. S. 
protestar, não só contra a 't'eunião em que se 
acham como junta apuradora para apurar a. 
eleição pt·ocedida no dia 9 do corrente, como . -

E'.publico e notorio que a junta apuradora 
no d1a 20 de Dezembro reuniu-seo: no~,11aço da 
Camara Municipal, onde V. S. hoje se acham, 
e ez a. apm•açao a e erçao proce 1 a no 
dia :1.0 do mesmo mez,_ verificando-se ter obtido 
maioria absoluta o candidato Dr. Manoel do 
Nascimento Machado Portella, a quem foi con
ferido o diploma de deputado pelo i 0 districto 
desta provincia. 

Assim :ficou terminado o processo eleitoral, 
sendo, portanto, inexplicavel que o presidente 
çla. junta, exorbitando das suas a.ttribuições e 
não respeitando o voto da. maiorb da. junta, 
resolvesse expedir n.viso para segunda alei· 
ção no dia 9 do corrente, e hoje trate de apurar 
essa. eleição. 

Tudo isto só tem por fim dar 11m diploma 
ao candidato derrotado no 1° escrutiniu. E 
tanto assi~ é, que, apeza.r de a~andonad~s as 

bras da opposiyão, ficando ellns compostas de 
pesRoas dominadas daquelle proposito, a forçá 
publica a ppareceu e conservou-se durante o 
dia. 9 nas pro::timidades dos edificios em que 
ellas funccionaram:, e as ruas adjacentes eram 
percorridas por patrulhas compostas de tropa 
de linha. 

Assim esperam os abai::to assignados que 
, o presente protesto seja recebido como repre
sentação que fazem a cama.ra dos Srs. deputados 
sendo a. esta encaminhado, ·para que o tome 
em consideração quando conhecer do _ diplo..; 

-~ .· 

A.puraçüo âo 2o escrutinio 

O mesa.rio secretario Barros Rego manifes
tou-se logo contra o Dr. Adelino, dizendo que 
este não devia. ter recebido os protestos, accrea
centando que os eleitores nenhum direito 
.têm a fazer protestos perante as juntas (igno
rando assim a disposição do art. 177 combi
nado com o art. 16t do regulamento eleitoral) 
e que os protestantes, .11ão tendo tornado parte 
no 2o esct·u~inio, não tinham que P!otestar cop.-

tisse protesto perante as juntas : apuradoras, e 
concluiu requerenJo que não fossem admittidos 
os t•otestos a resentados e nem de1les se :fizesse 
menção na acta. 

O Dr .Adelino sem citar as disposições legaes; 
enr que se firmàra para rGcebcr os protestos 
apresentados e por força das quaes não podem 
elles ser recusados e devem ..;er remettidos à 
Camara dos Deputados, fazentlo-se dclles men
ção na acta, dechrou. c1 ue ia pôr a votos para. 
que a .junta re.solve,se, começando por pedir o 
voto do mesario Thelesphoro de Araujo. 

Então o eleitor do 1° districto Dr. Portella 
Junior, vendo que a votu.~o ia correr sem es
clarer:imento, pediu a palavra para. mostrar 
que a lei permitte protestos perant~ as juntas 
e que esse direito tem sido sempre respeitado. 
Foi-lhe negada a palavra., . aos gritos-não pó de 
fallar-partidos do Sr. Barros Rego e · acompa-
n a os e par e os espcc a ores. 

Ante e~ta intervençlo das galerias, acompa
nhada de palavras desrespeitosas, o --Sr. Dr. 
Adelino :cedeu ao tumulto, que se levantou e 
declarou não ser permittido o uso da palavra 
senão a.os membros da. junta. 

Procedeu-se então á votação ; todos os mem
bros da. junta, excepto o Sr .Dr.Adelino,votaram 
contra a recepção dos pr()testos, declarando o 
Dr. Adelino que assignaria a acta-vencido-e 
que a acta faria menção dos protestos apresen-
tados. · .. ·· ·· · 
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Tanto bastou:para que das galerias partissem 
contra elle as mais vehementes. acerbas e in-
j9riosa.s vociferações. ' 

Fei uma acena que só póde S3r bem apre.:. 
ciada por 9-uem::: pres~nciou, mn.s que certa-

cem as -figt1ras que nella representam, s~ndo 
notavel a fr~queza de animo do Dr. Adehno, 

u não soube fazer r~s eitar a sua. autor·i<lade 
e a coragem do Sr. BarrosRego, director dos 
outros membros :da. junta. ' 

Emguanto oS:. Ad_elino insist_ia. ~~ decla
rar que não ass1gnarw. a acta. s1 nao- :fizesse 
m~nção da ap•·esentação dos protestos, o Sr. 
Barros Rego declarava que, como secretario,não 
faria na acta tal declaração. e a lembrança, 

. suooerida por outro mesario, de .que o Sr r Ade
Iin~ poderia assi~ar a a~ta decl~rando ,o moti-

roa Rego impugnada., dizendo em altas vozes 
que o Sr. Adelino não podia assignar-se -uen
cido e nem fazer declal"a~.ão de voto, porll ue a 
J un a lO. a reso \Tl o que nao ossem reco l

dos os protestos! 
Contristava ver a dig!lidade dojuizassimque-

. ' 
e acobardou-se. Em vez de chamar à ordem o 
seu secretario, que assim o desrespeitava. e de 
ter a a energia precisa para nomear outro, que 
cumprisse as suas terminacães; declarou sus
pensa a sessão, emquanto se lavraya a acta ! 

E ainda não é tudo. 
Vendo-se só, desamparado e exposto ás íurias 

daquelles que das galerias continuavam a in
sult~l-o e a:neaçal-o, e ~ue dechravazri que 

presidente, 1>encido e fuaiclo ! 
· O que se seguiu à esta scena con.tristadora 

não se imagina e nem se pod~ descrever. 

Abandonada a junt3. pelo seu pt·esidente, 
chega o Dr •. Mari.anno, qu.e. o_ccupa-lbe a ca
deira, e com eU e outro3: mtctam-se as nego
ciações paTa gue o fol"agido volte e para que os 
membros da junta consiut~m que a acta faça 
menção da. apresentação dos prot~stos com 
declaração de que não for:un :dmittidos. 

.Junta na Cama.ra e s3u presidente em Pab.cio, 
gastou-se mais de 3 horas na negociação, e 
aiinal esta produziu seus etfeitos, e!llbora com 
detrimento da dignidade b Sr. Adelino e en
fraquecimento da ousa.dia do Sr. Barros Rego. . . . 
horas da tarde, e foi lavrada a acta na fó t·ma 
accordada., fazendo menção dos protesto~, s~m 
que o Sr. Dr~ Adelino aasignasse-vencido. 

E assim terminou a. comedia. E bom. foi que 
assim terminasse . 

Si o S.r. Dr. Adelino houvesse cumprido o 
seu. dever, talvez aca.b:1sse em trs.geJia; elle 
pagá.ria caro e bem caro. tal era. a disposição 
dos animos da boa gente interessada em dar ao 
Sr . . Nabuco um papel, que se chame.~diplom.a! 

~ ( I>iado de Pei·nambuco de 18 de Janeiro) 

.·.N. 33 

.4puraçüo do 1.9 districto. Não tendo sido 
feita com· ~ d·~sejf\vcl fidelidade a narração, 
publicada no Diario de hoje. dos trabalh0s d,a 
a ura .ão · 0 • ~ • • ('f> 

dar as segu1ntes expl1caçõea . . 
Compar.eci hontem nu paço da Camara Muni

eipal, para presidir a junta que tinha. de a.purat" 
s v os o .... escru ro1o, e, apenas tome1 o 

Ioga r que me competia, <J.presentou-me o Sr. 
capitão Faustino José da Fonseca uns papeis, 
dizendo-me que er>a.ru protestos de diversos 
eleitores do districto ; respondi-lhe que oppor
tunamente os tomaria na devida consit!.eração, e 
eomecei os trabalhos da :~.puração, cujo resul
tado publiquei, declarando que ia êxpcdir-se 
diploma ao candidato mais votado, o Sr._Dr. 
Joa.quim Aurelio Nabuco de Araujo. 

· · · · · :u a q s -
vam sobre a mesa os protestos a que já me re
fer-i e consultei-a sobre o destino que deviam 

('f> • . • 

oppoz á sua aceitação, por não haver, em sua 
opinião, lei alguma que autorizasse os protestos 
perante as ·untas apuradoras. . 

uereu o o r. r. a.noe ortel a. ilho 
dtw alguns esclarecim~ntos á esse respeito, 
observei-lhe que não sendo elle membro da 
junta., dão podi,~ tomar parte na. discussão e 
continuei a ouvir os demais mesarios quo se 
pronuncb.ram todos no mesmo sentido em que· 

· fallava o Sr. Dr. Barros Rego. Em vista da 
resolução da junta declarei que não seriam 
recebidos os protestos, porém que o meu voto 
era. contrario a essa resolução. 

r. r. arros :..ego, sem razao espe1 ... 
tado por meu voto, disse corn veht'lmencia que 
eu não podia ter recebido os pt·otestos e que . - . 

' t 

menção na acta delles nem do meu voto; res~ 
pondi-ihe que ·nesse t::aso não a.ssign3-ria a acta 
que não contivesse a histeria de tudo quanto 
se havia passado. 

O Sr. Dr. Barros Rego foi ncompanhado em 
suas manifestações pelos ont1·os membros da 
junta e por alguns d~ . seus correligionarios 
mais exultado.s que procederam de modo incon
v::niente, esquecendo-se de que em logar de 
prestarem um serviço á causa sympathica do 
distincto liberal, o Sr. Dr. Nabuco, a compro
mettiam com o seu zelo verdadeiramente pha
risaico. 

Confesso que fiquei extremam~nta sorpren
dido com tão ioexperadas manifestações, e 
muito embaraçado para tomar uma providencia 

A nomeação de um out,·o secretario, que tão 
faci! afigurou-se ao autor da publicação .do 
Diar!o, se tornava impr~ticavel, porquanto 
todos os meinbros da junta eram solida.rios com 
o pensam~nto do Sr. Dr. Barros Rego. 
. Pareceu~rne que seria conveniente suspender 

os trab:l.lhos, emquanto se lavrava a acLa; eu 
contava. que a reflexão faria mudar tão desar
razoada pretenção, e a~sim o fiz, dirigindo-me 
para palacio, afim .de dar ao Exm. presidente 
dá provincia conhecimento do que se passava. 

Tendo . notícia, depois, de ' que a junta, com 
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• o 
tação dos='pi".Q.testos e o meu voto contrario a 
sua r0jeição. ·· 
! 'Recife,. :18 de Janeiro de 1885.- Adelino A. 
de Lu na. -F1·eire. 

N. 34 

A apumçao ~ o Sr. ])r. Adelino 

Confronte o u lJlieo a.-narraçcio-do Diario 

buco,-resolvendo-elle; contra os votos dos 
quatro, que houvesse 2a. eleição; e novas\ por. 
qu~ a-ve!Lem,encia-e despeito com que se 
houveram para com -o Sr. Dr. Adelino em
manifestações inespe1"adas que extremamente 
o i'Or renderam-contr&stam com a submissão 
á vonta e delle, contra a qual se haviam ia· 
surgido, como se submetteram quatro delles á 
mesma vo~Lade no di:: 20 ~e ,Dezembro, embora 

• 
p•>is então o Sr .Adelino tinha a seu laào o chefe 
de policia, commandan.te das armas e a força 
publica á sua disposição, e agora, coitado, es
tava só, abandonado e exposto ás f•1rias de cor
religionarios-exaZtados. _ 

Em todo o caso o.que se ficou sabendo pel:ls 
exPZic ações do Sr. Dr. Adelino é co usa ainda 
mais grave da que consta da nan·ação, e que 
cumpre seja explicada. 

fosse contestada pelo S1·. Dr. Adelino. O Sr. Dr. Adelino, assim se expressando, 
_Elle confessa a apresentação dos protestos, o não quiz confessar que havia fugido as conti
r dim · ns 1' t · · ~ nuadas an-n-ressões e amea a.s dos seus correli-

sideração com que foi tt·:üado pelos-outt•os gionarios exaltados. Antes assim, por·que ao 
membros da junt:l. e por alguns dos seus cot·re- menos apparcntou salvar a sua posição de juiz, 
ligionaries mais exaltados-, o -embaraço em embora a todos occorra que a presidencia da 
que se viu para tomar uma providencia efficaz-, provincia. nada tinba que ver com a apuração, 
a sua. fuga para. palacio, o seu regresso (llepois A nem, porLanto, com declarar ou não a acta, 

. de 3 horas de ausencia) ao paço municipal, etc. o voto do presidente da junt~, sobre os protes
Tado isto foi exposto na -narração..-. OnJe. tos apresentados, não obstante saber-se que 

pois. e por que deixou esta de ser feitá. com a om mataria de apuraçli:o. o Sr. Dr. Adelino 
dosejavel :fidelidade ~ _ - gosta de consultar -o governo. 

Nada teve o Sr. Dr. Adelino ue corrin-ir na and 
-narração-: esta foi fiel. nàrraçllo e confirmado pelas explicac;ões, e 

O :fim, pois. do Sr.· Dr . .A.delino, parece ter ainda mais a-suspensão dos trabalhos-, como 
sido ~ão corrigir a narração! mas contestar .a explicar-se o silencio da acta n. respeito de 
o a • '· , a 1"'" o os es es ac os. 
gmatisar o zelo, verdadeiramente pharisaico, dos Leia-se a acta, e ver-se-á que guarda ella 
devotados á causa sympathica do Dr. Nabuco. completo silencio. nem ao menos refere a 

Si-assim foi, o Jorual do Recife, que dis3e- -suspensão dos trabalhos-quando a lei é ex
terem . sido os protestos r~jeitados por unani- pressa em mandar que na acta da. apuração se 
midade de votos dos membros da junta-das- faça menção das occurrcncias que se derem du
mini.'i\ a asserção do Sr. Dr. Adelino. de haver rante os trabalhos da apuração (art. 16i do re-
votadc. contra a requisiç~ão dos protestos. gulamento eleitoral). 

Si foi aquelle c seu intuito, como parece. Si o Sr. Dr. Adelino, sem ostentar valentia, 
pela. decla1·ação que faz de-haver conseguido conseguiu que o secretario afinal escreveslile 
que fosse respeitada a sua. deliberação, fazondo a acta como elle exigia. (e foi esc ri pta, sus
consignar na acta a apresentação dos protestos pensos os trabalhos e na ausencia do Sr. Ade
o o seu voto contrario á rejeição delles-decla- li no) não teve força. para fazel-o cumprir o dever 
ração que não contraria a-oarração,_pois nesta. de mencionar nella a suspensão dos trabalho:::, 
se disse-e foi lavrada a acta na fórma. accór- o motivo por que foram elles suspensos, a reti
dada, fazendo menção do~ protestos- fique-se rada. do _Sr. Dr. Adelino a palacio e o seu re-
sabendo ue como diz o Sr. Dr. Avelino- e resso o assin-nou a acta! 
junta (em sua a.usencia), melhor aconselhada a E' verdade que o Sr. Dr. Adelino diz que 
resolvera que a acta. fo~se escripta como elle não gostn. de~promover desordens ;-natural
exigia-e assim confirmada a 11ar1·açüo, quan- mente as promoveda si exigisse do seu secre
do disse que-afinal, a negociação produziu o tario que _declarasse na. acta. tão importantes 
enfraquecimento d~ ousadia do Dr. Barros, occurrenc1as. 
Rego. Acredite. porém, que aos-seus adversarios-

Este e os seus companheiros,-despeitados- não seriam agradaveis nem mesmo as-desor
pelo voto do Sr. Dr. Adelino, que ajustem com dens-que o cumprimento do seu dever de juiz 
elle suas contas, velhas. e novas; velhas, por- occasionasse; tem prova, :l.inda muito recente, 
que quatro delles não esquecem que, por causa no modo digno e: re~peitoso porqu~ os mesarios 

-d S D Ad 1· - · a· d 1 . conservadores o trataram no ªja 20 de Dezembro. o r • .. · r. e mo, na o , pu eram: ar ogo no.. -
dia 20 de Dezembro um dt;p~oma. ao Sr. Na- (Diario de Pernambuco de 2i Janeiro.) 
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:ELEIÇÃO DO 1° DISTlUCTO DE PER.."\.U!BUCO 

Exposiçüo feita pelo Sr. Joaquim Nabuco em 
resposta à impugnação do D1·. Po1·tella 

contestação do Dr. Portella devo dizer que não 
retiro nenhuma das declarações qae fiz dur~1nte 
a elci .ão e de ois dclla.. uanto á dec ara ão 
que se me attr·jbue de que fôra derrotadn, é 
exacto que me exprimi mais Ott menos aesses 
tgrmos deante de um numeroso grupo defronts 
da Camara :Municipal. Mas n'essa. occn.sião es· 
tava-se começando apurar essa secção de Sa:ato· 
Antonio que influia no resultado e, portanto, o 
que declarei era uma. simples conjectura e 
não um facto verificado. E' porem curioso que 
o meu contestante se prevaleç::~. de declarações 
minhas, feitas muito voluntariamente, como, 
por exemp o, a das ralavrs.s referidas por 
mim, e q L: e elle cita, do presidente da provincia, 
sem corresponder á minha ~e~eros__idade reve-

do-se de perpetuar a escravidão ns.da. mais na
tural do que applicar o dinheiro ganho pelos 
escravos á compra do votos. .. 

Os escrupulos .. da escravidão não po.diam 
chegar até a honestidade eleitoral. Ella não 

' nunca viveu sem o pelourinho publico das repu-
tações privadas,ao qual não só eu como tambem. 
DlCU ):le estt\'emos atados nas CO]umnas 
Dia'rio de Pei·nambuco dUI·ante toda a campa
nha. 1nfelizmente em toda a parte a compra 
de .votos conduz fatalmente em eleições ao der
ramamento de sangue. A historia e uma lição 
continua de que o dinheiro não chega a com ... 
prar as altas dignidades do Estado sem pri
moiro ensopa.l-o em sangue. 

A. acta estava sendo lam·ada. Neto ha cleiç(1o 
sem, acta. 

As questões que se prendem á legitimidade 
da minha ~lei\~ão podem reunir-. s_: em uma s?, 

conservadores em Afogados. Pede-se-me prova e todas as testemunhas o confessam. • Estava-se 
d"isso, a prova de corrupção é e~tremamente no principio da confecção da neta» escreveu no 
difficil, 8lém de odiosa, e seria impossível dal-a Jornttl do Recife de 7 de Dezembro um dos 
judicialmente. Tambem não provo as traições mesarios o capitão João Carolina. Temos assim 
havidas, e não chamo traição â deserção ou um facto que não admitte dúvida : nao hou,e 
abandono do partido, mas limitadamente ao acta da eleição da matriz. Desde que a eleição 
abuso de confiança q_ ue consiste em entregar aos não chegou a ser ultimada pela acta, legalmente 
meus amigos ~omo que auctor-izadamente ella não existe~ porque a eleição não consta 
chapas com o nome do Dr . . Portella dizendo sómente de duas partes substanciaes, como pre-

m i h s r - v r. P r lia ata -o a um iZo · 
não me ser necessario confirmar a voz publica con~ta de outra par te não menos essencial: o 
do Recife com o testemunho de diversos elei- conjuncto de formalidades creadas porlei para 
tores, depois que o segundo escrutínio viu des- regular essas mesmas votação e apuração, e 
mascarar os maneJOS que VlClaram o prune1ro. es a. e ecer a prova a ega 1 a e e am as. · 
Quanto á accusação que :fiz de que os conser- Não basta o edital. o qual contem o nume
-vaclOL·es estavam. armados em .di v eras sacções ro de votos e, portanto, encerra as duas partes 
a prova ainda seria muito difficil, est:1ndo substaliciaes a que se referiu o meu contendor, 
taes armas occultas e transpirando o facto para dar a conhacer a regularidade do pro
somente pela indiscripção do alguns e -pela cesso seguido. E' preciso a acta como a lei a 
pre~enca nos collegios de vultos estranhos: descreve. 
muito conhecidos de reputação. Infelizmente em. E' tanto assim que a camara dos Srs. de· 
S. José tivemos a prova de. que os conservadores I putados não se tem julgado habilitada a dis· 
planejavam ganhar a eleição pela. fraude (San- l pensar em nenhum- dos requisitos mesmo ex· 
toAntonio, Matriz) e guardar a mão a rmada 1 trinsecos que a lei de 9 de Janeiro estabeleceu 
a sua. conquista. 1\las pelo facto de estarem 11ara a validade das actas. A eleição de Santa 
elJes em força em S. José dentro mesmo da Luzia de Satmgy, por exemplo, foi annullad:4 
cidade, imagine-se como não estariam prepara· por não ter havido transcripção immediata · 
dos nas duas grandes secçt:es de Afog:1dos, que 4 formalidade, disse a commissão, da qual fa
eram os seus formidaveis baluartes : O seguado ziam parte, entre outros, os Srs . Anadia, Pe· 
escmtin.io.'=:xce to uanto a corru :ão eleüo- nido e Arau ·a Pinho substancial e comple-
ral que não se podia evidencia!." delle, é a prova mentar da eleição em face dos arts. · ::>, :s 
cabal. irrefutavel, que allego dos viciós ·do pri- da lei de 9 de Janeiro de 1881 _e 149. § 4o do 
meiro-fraude e traição. Depois dessa : prova. regulamento de 13 de Agosto • ., Este. anno 
nenhuma era !!laia preciso. mesmo a camara annullou uma das eleições de 
_ Qunto á corrupção, porém, limito-me a Minas Geraes a de Jequitahy (17 districto) P?r 
dizer que se não fez mysterio disso e que nin- não ter sido a a c ta assignada no mesmo d1a 
guem ignora no Recife que foram comprados da eleição. 
votos em numero sufficiente para alterar o re- Mais frisante, porém, ainda, em 1882 a ca
sultado da eleição. E issó era naturaL As po- mara annullou, talvez com o voto do mel;_ con .. 
derosas f<lmilias_ ricas do Recif~ que su,.-,te_nta- tendor, que_ em todo caso não fez declaração 
ramo meu adversario e e-mpenharam toda a sua de voto em contra rio. a elei~o da Baixa Gran· 
in:tl.aencia para :fne1-o triumphar não tinham de, ·~o 7o districto da Bahia, sob parecer da 
outro meio de acção senão o dinheiro, Tratan-. commissão, assigna.do, entre outros, pelo Sr• 
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Pa.ulino de Souza, só mente __ por não se ter na eu acredito que as houve, na eleição descripta 
actamenc;ouado o numero do,; votos _que teve Não poderia acontecer que a acta não fosse im
cada candidato, apezo.r àa. votação constar de :mediatamente assignada ou tot:lhilente trans
um e!li~al, a acta estar perfeita e completa em cripta·~ Nãoépoderia verificar-se· á. omissão ' de 
tudo·o mais, não ter havidoominimoprot3sto·· qual9.uerdasformalirl~:lesle.ga.cs '~ Porcluepre-··- . .. ;..-

O que se conclue de tudo isso é que o parla- se não tiyesse havido conflicto ~ , : 
mento tem zelado-a acta como a Arca Santa Porque affirmar sem actaque tudo se passou 
da eleição,. em que niaguem. póde tocar sem regnla::mente ~ -- · .· 

es run· a e1çao o a. . nossa e1 nao a nn te que a VlO enc1a e-
Não basta , portanto, que e~ista· esse do- galize e ultime os a~ tos que interrompe, e lhes 

comento para a eleição ser approvada; ó pre- sirva de fH'ova ou os complete. Nunca se ad
ciso que elb venha a esta camar.,; revestida mittiu essa presumpção, que seria fatal, de qua
de todos ·os requisitos legaes, eni nenhum dos os actos interrompidos pela violencia fossem 
quaes a Camara dispensou at~ hoje. Pois bem, perfeit.-;s. Se a força impedir' alguem de con
se essa ó ajurisprudencia parlamentar·, . como cluir um testamento começado o herdeiro pre
póde pretenàer o meu competido::- que se ap- judicado não póde pretender que a violencia 
prove um~ eleição sem act~. isto é, que a ca- substitua as formalidades que deixaram de ser 
mara lhe dispense, não em algumas das formali- cumprida:::. 

a propr1a em .u!i : 3: . ve que o r~su o e 
. . uma ele1çao seJa VICiada por um acto lllegal qual: 

t~mpo perdido insistir no qu~ qu~r, mas a violen:ia ~pezar. de tudo é ai?-~a a 
. 

ção não está. concluida e portanto não tem exis
tencia legal, por não ter terminado no mesmo 
dia em c m => 

do regulamento, e não constar do documento 
que o legislador imaginou e descreveu em to
Ças as suas partes, como devendo ser a escri
pturn. publica. da eleição. 

O beneficio do tun~ulto 

as nossas eleições, e r;eria um 13recedente 
igualmente mau o de se estabelecer que a vio
lencia serve de acta a uma elei ão e ue tudo se 
presume bem f<.llto quando o tumulto intervem. 
Seria esse um appello á violencia, e os partidos 
não deixariam de aproveitar-a"! desse meio facH 
de occulttr as irregularidades havidas, lan
çando sobre os adversarios a imputação de que 
a violenáa partiu delles. 

Mas ha uma razão para que se não deva con
Mas o meu contendor nã.J se sujeita. a esse ceder ao meu competidor e~sa dispensa na. lei~ 

!"igor da lei, a qual não estabeleceu meios de que se poleria chamar juridicamente-o bene
s~pprir a falta de.acta, como ~eliberadamen~<) ficio ão tumulto, -.e é que não lhe pôde fazer 

- essa concessao, pot"ma1s eqUI lva Ej_Ue paror 
ção no dia proprio, fosse ella impelida por cesse, sem violar o meu direito de conhece
fraude ou por violencia, o que é tambem uma pel!l.s actas ·aa marcha e legalidade do pro-
()'ra e ·n · · · ~o eleitoral. 
mostra. sómente que a lei só pretendeu reme- Pôde algum de vós contestar-me o direito de1 
diar o que era remediavel. Allegando que al- examinar as actas de cada collegio eleitoral do 
cançou maiori:l. em S. José, p l'etend! elle que a meu distt·icto ~ Em que artigo de lei vos fun
camara lhe conte um por um os votos que re- dareis para privar-me do direito de contesta,r a. -
clama sem o documento authentico compr-ova- eleição de S. Jose, abrindo uma excepção a 
tivo. Elle diz que não contar os votos da matriz favor della e dando-a por perfeita sem acta, 
de S. José é estabelecer um precedente funesto, sem vós mesmo saberdes como ella. correu ~ 
é dar um salvo-conducto á violencia, .é sujeitar Qual é 0 artigo de lei que estabelece que, 
as mesas eleitoraes ao punhal dos sicarios, e quando n'wna secção a eleição fôr interrom
assim por di:~.nte. E111 outras palavras pede que piua e os papeis inutilizados_, julgar-se-ha. o 
o tumulto de S. José sirva de ~cta á eleição, edital que como sabeis emana sómente do pre
que se sapponha atca transcripta no sangue sidente e do secretario nomeado por elle, por
derramado, e assim que todas as formalidades tanto de uma sõ das partes interessadas, prova 
se presumam satisfeitas por aquelle sacrificio sufficiente da regularidade da eleição e privar
de vidas. Mas a lei não eogitou de tal substi- se-a um ou alguns dos candidatos do direito 
tuição das provas documentaes. da ele?ção pelo de _impugnal-:a creando-se a pre:;umpção em . . . . 
estivessemos todos de apagar a lembrança dos Seria uma gr~ve injustiça ~ feita a mim o li
acontecimentos do 1 u de Dezembro, consentindo mitardes dessa fôrma o direito que tenho de 
qne elles servissem de prova à legitimidade dn. examinar a!'\ actas de todas as se_c-ções! e porque 
eleição interrompida, a lei_ não aceitaria um 0 fadeis 1 Só o poderíeis fazer cre~ndo tamb~m 
auto de corpo de delicto como act:1. eleitoral. a presumpção de que eu concorr1 para a VIO

Taldocumento serve para o jury, mas não para lencia havida. Sô :podeis limitar o meu direiLo 
a camara dos deputados. Seria uma prova de como punição . . Mas que vestígio por maisim
crimes sujeito3 às penas do codigo, mas não pD.lpavel, que indicio por mais in~igni:ficante, 
dos factos _lega.es que tratamos· de verific~r. _ exi ste ~e que eu ~ivesso c?nco:r1do para as _ 

Se não tivesse havido a acena de sangue de violen~1as de S. Jose? Quem Jáma1s·me acc~sou 
S. _José, não s_e poderia:_dar o caso de que a ~e ter 1nsufiado quez~.'quer que fosse a prat1car 
acta accusasse grande:; irregularidades,. como 1 ãiD.da o minimo acto :illegal durante as p_assadas --
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e!eições 1· Porque então seria eu privado de um 
direito por um crime que não commétti ~ 

Mas foram os íneus amigos, · dir-se-ha, - ou 
melhor, para que ell não tenha. necessidade de 
rectificar o argumento, foram os meus correli.;.. 

' ("r. • ·· . -···-

rante a campanha; eleitoral. Mas onde, em q_ ue 
artigo da lei està inscripta .essa minha respon
sabilidade or actos alheios, ue nem solicitei, 
nem 3:ppr~v~i . Em. vi:tu~e de q~e principio 
me prtvaruns de um. dtretto qu:~ eu nada fiz 
para. alienar, por causa de actos illegaes prati
c:dos, digamos em hypothese, na intenção de 
f~vorecer-mc 1 Quem vos autorisa para daràes 
a reparação :pedida pelo Dr. Portella a invadir 
os meus direitos, que são tambem os delle, 
atravessando o limiar da lei, dentt·o da qual 
todo:; devemos ter a mesma protecção ~ -

Toda a argumentação do meu contendor ba-
sell.-se so re ec araçoes._que nz cpots da elet
ção de 1 o de Dezembro. sobre o modo por que 
condemnei os factos da Matriz. Foram os meus . . . 

e 
que, nada tendo de comm.um com aquelles 
acontecimentos, rejeitaria o mandato que -resul
t 
o meu desprendimento. Hs.verâ. alguem que me 
acredite um typo tão perfeito, tão magistral de 
hypocri~ia politica,que ti~e~se,ao mesmo tempo, 
concorr1do para os acontec1mentos de s~ José e 
feito as declarações que se conhecem 1 

Por mais que . procurem exemplos de ho
mens que alliarn o segredo de ambições sem 
escrupulos com os procedimentos na apparen
cia mais generosos, será difficil de convencer a 

uem uer ue m conhe a de r · 
para os factos de S. José e depois sob a com
mo~a e~perimentada fiz a desistencia que se 
sabe com l.ic~nça dos meus cumpl.iees, porque 
se e a nao se compre en e, e es me expro
braria.m a m'inb.a perfidia, dir-me~iam qua 
tinham arriscado a vida. por mim e que eu por 
pusilanime não me l)l'estava s~quer a. aceitar 
o diploma que lhes havia encommeri.dado. 

Niro ti v e, como todos sabem, a mini ma parte 
na serie de factos a que me refiro, e, oomo não 
concorri de modo algum para ell.es, protesto 
cont1·a qualquer acto que de qualquer forma me 
faça aoffrer por elles. como seria a presump
ção que estabelecesseis a favor de uma eleição 
que não foi ultimada, porquanto essa violação 

= do meu direito de examinar as actas de cada 
eleição só me podia ser=- feita como retaliação 
de um crime a que ft:ü tão estranho como qual
quer de vós. 

edital não substitu.t a acta 

O meu contendor· porém, comprehende tanto 
o valor da acts., a sua indeclinavel necessidade 
que não se vos apresenta com as mãos vasias, 
mas com um documento a .que elle chama acta 
a cuj:~ novi iade Dlerece :algumas palavras de 
reparo.· A causa da existencia de semelhante 
peç.aJoi ' a seguinte: a authentica d~ quefalla. 
~:dei ·e um documento .escrip_to 1_0 dias depois 
da eleição, redigido por· um secretario que não 

. fez parte d_a mesa que presidi!J à eleição, 
emanado assim:. de uma. mes_a. ,diversa da. que 

e:ristiu ti.o dia i o, . assignado ein suas cac;as 
pelo~ respectivos mesarios que portanto não 
deliberaram juntos, não formaram mesa. 

Esse extravagante ai-.i:'emedo de acta não 
existiria. hoje si não fosse .a _esper~~:n~ que se 

a principio pretendia-se que 3. junta apurasse o 
edital. do Diario de Pentam.liuco como authen-
tiu. · · - -

.Mas semelhante pretenção era contraria aos 
precedentes desta camara, :i lettra da lei e á 
nossa propria jurisprudencia eleitoral, à pure
za àas eleíções~ A junta não tinha poderes para 
tomar conhecimento de um elital. como au
thentica. 

1. o Os precedentes desta· camara.~ constarri 
d?ssa eleição da Baixa Grande (i882; a que me 
referi que foi annullaia porque o numero devo
tos de cada candidato não constava da acta, ape-
zar e que essa vota\.ao constava o e lta , e úl 

posteriormente reconhecida pel::~. mesa~ E' certo 
que no parecer, como allega o meu contendor, . . - .... . -
mencionou que clla não influia no resultado, 
mas o facto de ter sido o deputado Belisario o 

· lia ã firm · 
se na prova do edital (o Sr. Paulino de Souza 
fazia. parte da commissão) mostra que a com
missão pronun.::iou-se sobre a validade O.es~ 
prova. e rejeitou-a. De outra fórma ella. terra 
approvado a eleição, não toniàndo conhecimento 
da omissão na acta, por não influir no resul
tado~ A cama.ra 'VOtou a ann.ulla.ção pura. e 
simples. O precedente ficou firmado. 

2. 0 A nossajurisprudencia eleitoralé termi· 
n nt J · de 9 de Ja.nairo manda a urar a 
eleição pela authentica e não pelo edital' e no 
dominio da legislação· anterior o editàl não ser
via para a apuração. E' muito claro o aviso de 28 
e amnro e 5. - 1 o r t ·-

to1·al de Manoel Jesuino Ferreira. (< O edital 
de que falla o numero-antecedente não é do
cumento sufficiente para. por elle proceder-se á 
apuração geral dos votos, si as actas e os livros 
da eleição estiverem viciados; deve-se ness2caso 
mandar pro~eder a nova eleição. A viso_ de 28 
de Janeiro de 1865. ~ O meu contendor, porém, 
pretende que esse a. viso não se applica aos casos 
em que falta a a.cla, mas sómenLe áquelle em 
a acta. est:i. viciada.. Isto é, não existindo a 
acta, serve o edital c não se procede a nova. 
eleição ; existindo porém a acta, mas estando 
viciada, o edital não serve e procede-se a novn. 
eleição. Essa distincção não deixa de ser curiosa 
tanto mais quanto o meu contendor, que assim 
e:x lica o fim occulto do aviso, declara ue não 
tem conhecimento _ e ~ senão pe o que tz 
o PJ·omptucwio eleitoral, que eu citei. Está 
claro porém que não hn. vic1o maior para a~tas . 
e papeis . do que o d<! estarem inutilizados no 
todo ou em parte e que o pens1mento do go
verno não podia ter sido fazer o edital servir 
para a apuração quando a. a.cta. tivesse si4o des· 
truida e não servir quando ella tivesse um 
vicio menor. Si () edital tivesse força probante 
devia ter. -Inaior no caso de uma acta. Viciada.do 
que no dê uma ac~ des~uida. _ . __ , ~ .. 

-Para eshbelecer essa. distincção·o meu con•_ 
tendor cita o art. 18 das instrucções de.28 de 

. . . . . . . 0::: . . ; . 
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Junho. de 1849 para a execução da lei de 19 de 
Agost.o de 1846. onde ae diz _: < Art. 18. Si a 
cama.ra municipal deixar-de remett';r ao col
legio eleitoral o livro dz.s actas das as:;embléas 
p~rocihi~ a.que ê o~rigada. pelo o àrt~ 67 da 

sidade, pelo original ou copia do editalaffi
xa·lo na porta da matriz, em e~ecução do art. 
109 - da mesma lei-. » ~<'undado nesse· aviso o 
meu conten or esta e eceu a segUinte JUrispz·u
d~ncia : Quando o livro das actas não fôr re
IIlettido (ou não existir, o que elle suppõe si
gnificar a mesma cousa) o edital sez'virá para 
a . a pu ração. A vis·o de 28 de Junho de 1849. 
Quando a acta estiver viciada,·· o editalnão 
servirá para apuração, proceder-:se-ha. a nOva 
eleição. Aviso de 28 de Janeiro de 1865. As
sim ficam conciliados os·dois Avisos ainda que 
entre elles -exista a lei de 19 de Setembro de 

oo que e ermmou a,_ ranscr1p~ao as ac as 
dos collegios eleitoraes no livro das notas do 
tabellião do Ioga. r. Tnfelizm"nte pa.:ra o n.eu . -
fere á apterar;üo de votos como se refet·e o de 
í865~ não diz que o edital servirá para. a apura.
.ão dos votos como o de l~65 diz ue não ser-

vi1•á. Aquelle aviso diz somente que na falta 
dalií actas das assembléas parochiaes será elle 
supprido, em. caso d~ n~cessidad-e pelo edital. 
Ma.s su 1prido para que ~ Seri pat·a. a apuração? 
O c9llegio "- eleitoral não proce:lia á apuração 
das elf.\ições parochiaes. O collego · eleitoral 
reunia-se para votar no d~putado, não _ para 
apurar os eleitores. Esse art iS do aviso de 
28 de Junho de 1849 é complementar do a:rt. 
:17 do mesmo aviso. Neste. ~e diz ue faltando 
a 1sta gera os -votantes a c ama a. ser e1ta 
pelo r·dital affiX:t~do na. por~a. dn. matriz, e o 
outro ~iz que fal~ndo o liv1:o das ac.tas das .as-

, 
em C~4SO de necessidade~ caso se.;a necessnrio, 
pelo ~dital, mas suppr·ido para que fim~ Pal"a 
se fazer a chamada dos eleitor ·s, caso seja. n.e
cessario fazel-a pelos livt·os das actas. -

Não s~ trata de apuração de eleitores, a qual 
não pertencia ao collegio eleitoral, não se 
trata de fot·ça proba.nte do edital para uma 
aput•ação qua.lqu"\r, não ha -portanto a ·mínima. 
analogia entre esse D.viso e o que eu citei,~ o 
qulll expressa.m•·ntG prohibe que se faça.m 
apurações por e lita.l c ordena que se proceda 
a nova eleição sempre que as Mtas e os papeis 
estiverem viCiados. 

:3.0 Mas tanto as disposições dn lei, como a ju
risprudencia seguida e os preceden Les desta 
camara. estão de acc~rdo co~ os principias do 

• a. . '~-

oleiçõ ~s. Si ~e estabelecess·.~ o p1•ecedente de 
servir o edital d·~ acta. digamos em ··aso de 
violencin, todas as · eleições em quo houvrsse 
vicias terminariam po1· um tumulto acompa
nhado de um edital. Como o edital emana do 
p1·e~idente da. mesa. e do :::ecreta.rio, c-reatura 
delle. _ não ' havia outra cosa que ·fazer p:-l.ra 
vsncer ·uma el~ição senão lavra.r o edital e 
proceder ao tumulto. Uma vez que si ~.-ã.o pu
desse contestar a ·• verdade da apura.ção ficu.ri:l 
legitimado _todo. o · processo_ . seguido, quaesquer 
que fossem os m~ios empregados para se con:.;; 

. : . ; : . 
s~guir o resultado. A constituição legal e per.;. 
feita do parlamento pássa.I·ia assim a ser ·um 
interessé individuàl de dois candidatos- em. vez 
de se1· o maior de todos os intere~,;ses . da nação 
inteira~ ·· ··· - · - · - .. · _ 

O docúmento apresentado como acta. res
taztrada 

-~ , 

dos outros ramos do poder legislativo, creando 
u.ma nova especie de acta eleitoral que o legisla
dor não reviu e c _ue chamarei a-o.cta. ostb.uma. 
O Dr. Portella pretende que a mesa de0S. José 
usou de um direito muito admittido no fôro 
restaurando o documento desapparecido.« Assim 
como, Jiz elle em sua contestação, os instru
mentos dos mais importantes actos d:~. vida 
civil quando inu.tili.zados são restauraveis ainda 
annos depois, como não seria restaur::tvel a 
acta de S. José ?» Em primeil'o logar, é curioso 
que se queira. 1'CStWI.t1·ar um documento que 
nunca existiu, por ue a acta da matriz de S. 
oso nunca e~ustJ.u, em segnn o ogar não e ex.a

cto que os instrumentos mais imlJOrtantes_.da. 
vida . civil qua~do inutilizados sejam se:n-

. 
do que tudo, onde é que existe o p1·ocesso para 
a rr•stauração das actas eleitoraes? Per·ante 
quem, de que modo, ~om.que fol·malidades pal'a 
garantia do direito popular, deve preencher-se 
essa func~.ão de rest~urar actas inutilizadas, 
adLDittmdo-se que th'·•s"e e:tístencia. juridica 
uma seta que se começava alavrar '!Em parte 
alguma d:is nossas l~i~ se encontra o processo 
adoptado para semelhante restauração. 

Só accrescent:~r•~i um·t observação : em toda 
nossa b.istoria con,;titucion<~l houve s~mpre elei
ÇÕ13S maneh~das de s:tnguc, :1s houve e as b.a 
em todos os paizes. por e:templo nos Estados
Unidos, maxime nos estados do sttl, sobretudo 
onde e quando às eleições se misturavam odios 
e resf'!ntime~tos de r:1ça e ellas mesmas decidiam 

~ t:J ·, .. 

ent1·e nós eleições interrompid :s por violencias 
e papeis inutilis>~dos~ oL;s o remedio em tues 
casos foi sempre uma. nova eleição e nunca a 
npprovação das eleições intet·rompidas, sobre a 
fé incerto. d·~ documentos pos t·facturn. e de 
prova testemunhal. 

Dir-~e-á que dessa fórma. a violr.mcia. póde 
~J.nnullal." uma. eleição ; mes que duvid:~. ha. :que 
póde ·~ _, 

O ·legislador t~m meios para impedir que a 
. violencia. faç'i d"putados. obrigando sempre, 
_· e~ caso . de violencia, á-nova eleição; -_ mas ·não 
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tros -em suas casas, en:i. seus leitos doferimento~ 
Serã isso um corpo collecrivo e deliberação 
em commum ~ Onde está. ta.mbem o direito de 
substituir sem couvóeac;.ão umdos-membros-que -
não se prestou ao pa.pel.de restaurador ~ Seria 
·usto ue uma. mesa. assim o-alvanisada -tivesse 
mais po eres o que ::ts.mesas vivas 1 Pois bem, 
em S. José, a mesa reune-se no dia iO com um 
só mem~·o.Ningue~ ~o ;Recife ouviu ·fallar em . 

declarll.n.do-~ sem vicio e melhor do que as mai~ de-se, porgue o segred() era necesario pat•a 
puras. garantir a execução do pbno. · 

Tambem, ainda que em nosso paiz, em todos _ Achando-se s~ à me;;a o Sr. Antonio Sa-
os tempos, eleições tenham sido interrompidas _rnico,o juiz de 'paz,entendeu que para exercer 
por tumultos e os respectivos papeis destrui...;- ·eue as fuucções de presidente,era. preciso 
dos, ninguem nunea se le~brou de trazer a E)_Ue alguem exercesse as de secretario, e não 
esta camar<t uma acta restaurada, ninguem se ac.hanclo presente nenhum dos me ... arios 
nunca ouvio fallar nesse dirBito de restaurar chamou o 4° juiz de paz, o Sr. Joaquim Caval-
aétas, que, uma vez admittido, far-nos-ia canti, p:ara redigir a acta de uma. eleição . . ,... . :- .. . . . 

o 
fabricadas no domicilio dos propr10s candi-
datos. 

§ 2.o-Vicios e fa-lsiila e a acta 

~as não ser-d. ir _demasiado longe nessa fac.· 

o ' 
provação desta pseudo-acta, se vos pede que 
sanccioneis, consentir em todas as dispensas 
que reclamam_ ~a l~i! 

Poder-se-á a.dmlttlr por exemplo, que a 
acta. de uma. eleição verificada no di:i 1 seja 
lavrada 10 dias mais tarde e. peiol.' do que isso 
por urn secretario que não fez parte da mesa 1 
Pois esse homem que não assistiu :i eleição se-
n[o co_mo eleitor ~ars. ~ar o seu voto póde por 

elle foi estranho~ A acta do dia io, estava 
sendo lavrada pelo Sr. Aprigio José da Silva, 

acta de 10 a !l.rece assin-nada or J ·· · 
Cavalcanti de Hollanda Albuquerque, secJ·eta
'rio interino, que não fora mesario no dia 1o. 

Si se diz que esse juiz de paz substituiu o 
Sr. João Carolino au~en.te, pot·que raáão foi 
substituido tito sómente este mesario dos qua
tro que faltaram·~ 

Vede quantas formalidades tereis que dispen
sar que são da. substancia aa propria eleição. ·· 

Póde-.;;e por acaso ndmittir que funccione 
mesmo assim disper::;a dez dias depois da elei
ção qualquer mesa eleito,·al, quando para todos 
os fins eleitoraes como é a redacção da acta, a 
mesa deixou de ter exi$tencia. legal ás 7 horas 
da tard'! do dia da. eleição 1 

Admittis !J.UC durante esses 10 dias a mesa 
tivesse tido uma existeucia latente~ . . . 
de resuscitar ao d·~cimo dia,-porque não ao vi
gesimo, porque não depois da apuração, ou em 
qualquer tempo que a restauraçã.o da acta fi. 
casse completa ~-dever~se-hia admittir a essa 
mesa resuscitada o direito de existir em condi
ções completamente di .. ·ersas das que a lei de-

- termina para as mesas que ainda não morre
.-~am 1 Assim, por exemplo. onde está o direito 

dessa. mesa de .. Íllncâonar. como eu disse, sapa
. radamenté, do modo porque essa falsa _ m~sa go 
dia 10 funccl.ouou: isto ó~ dois de seus _ mem
bros, um delles, um intruso, na matriz e os ou-

... , ' . 
Para isso foi preciso declarar naquelle docu
mento que um dos mesarios, o mesa.rio liberal 
ca )itão João Caroli no do N ~cim o tinh ~ · 

sido. Com effeito, elle nã:o podia ter sido con
vidado, porque, se comparecesse, seria. o se
cretario, e não havia, portan-to, acta. Po1• 
issotambem foi elle o mesario substituido, não 
se substituindo os outros tres, e não se lhe le
v~mtlo_ ã casa a acta 1)ara ns~ignar, como se a 
levou· aos outros que estavam no segredo do 
plano. _ · 

A reunião foi toda clandestina, sem aviso . . . 

mente, não teve lagar. 
A justificação de clandestinidade em todo o 

caso não pode ~er mais flagrante, e não affe
ct:l.rà elb o direito que os eleitores têm de 
au thenticar a acta com as suas as:;;ign~lturas ~ 

O documento que vos ap1·esento, mos
tra que o juiz de paz prQsidentc da 
mesa. , o Sr. Antonio Samico, até ao 
db 10 inclusive não tinha sahid.o á. rua. E ~sa 
era voz publica no R~cife. Nem é natural 
·quo cllc se tenha pre~tado a ir ref;taurar essa 
acta no dia 10 na matl'iz, percorrendo em se
goida as cnsa;; dos outros mc>:arios, quando 
"'inte dias clepoís, apezar do ímmenso o ei.tra
or linaz·io interes;;e de partido quo nisso havia, 
elle de~x.ou de ·- comparecer á junb ~purndor11. , 

"' . .. ... 

fóz·ma, por se achal.' • ainda. sob a doloz·osa im
pressão dos succt:'ssos do dia 1° em que foi fe
r ido, e não poder dar como o;; outros mesarios 
mais urn•~ prova do seu valor civico. »Tendes 
assim CJUG mesmo esstL sim11laçã, da acta. do 
dia 10.ali:i.s r evestida pelos proprios que 'a.nssi
gna.r.im de tod:1s as c.ir curn:::tanci:ls dti clandes
tinilade~ e que com0ça por uma. fs.lsid.ade pa
tente, ('atsus i n uno, falsv .. s . in O?lH1ibus, 
como a que se refere~ ao mesario .João Carolino, 
não e, segundo toda a. . probabilidade, niais do 
que uma. fraude. ·· _ 
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V êde, por~·uil o, que dispensas ·· teríeis que Em qua.rtó logar; o Dr. Portella assistiu ã. 
fazer na le1. para apurardr~s como a acta um: no~eação das mesa.~, sendóinteressado quanto 
d~~um!nto emanado d? u~a mesa:. f o posthum9:, · ~od1a s~r I>:a regula_r1dade d<" toda .a P.leição, 0 

2 ll~eoalmente . con.st;tul~a, 3° dispersa, 4J ~1- e o pn.:net~o a dar teste:nunho ~e que tudo 
v~rs,tda mesa; da ele1ç~o!5 que nunca se reun~u. cor ... eu na melhor harmom:J. e accordo entre os ·rr·_ . 
do de me~oria por· um falso ~mesa.rio que além ~de 
ser um m~ruso era . um ausente, assignada. 
em seu lelto de fer1monto pelo Sr. Aprigio 
?se. a. 1 va que encontrei por vo \?SSe 

d1a. mte1ram~nt~ prostrado, em estado grave, a 
mats do que mcapaz de prestar attenção a esse 
deteuronom1o de ausentes e â historin toda de 
um con~icto que cada . um dos espectadores 
contou Isoladamente a seu modo. Esse do:.. 
cumento, . assim redigidl) de memoria, sob in
fluen?ia de p~ixões diversas das que actuavam 
no d1a da. ele1ção, restaurado a cu:':to será uma· 
c?ntri?uição parcia.lissima e suspeita para a 

· içã , , i q uiz • a 
presenta o trabalho collecLivo da mesa. O que 
el!e de _facto ~epre~enta é um traàalho pacienle 

<7' > 

augusta _camara e muito acima da imaginação, 
da prav1são e da jurisprudencia politica de 
·uizes de paz ordinarios. 

r ão acre lto tam lem~ que es a comm1ssao 
entenda que, juridicamente fa.Uando, seme
lhante documento possa ser considerado aeta 
d3: eleição dt~ m':l.trir. de s. Jose e e:dja de 
m1m que sobre . clle fundamente as minhas re
clamações co11tra a éleição daquella secção elei-
tornl. . 

.Afalta ele actas de eleição de mesas 

cido ~.:om o livro, onde estavam lançadas, das 
actas da matriz, _as actas da nomea.ctão das 
mesas da.quellas secções. 

Não ha analogia alguma entre uão se conta.:. 
~em ao contestante votos, que não constam de 
acta, de uma cleiç<to que não foi ultimada. e a 
annullaçao r!e dois collegios em cujas eloiçõ:~s 
uão houve o menor vicio. 

Em primeiro logar, a lei não exige que se 
enviem a esta camara com as actas (1:1. eleição 
senão <lS actas da fo1•ruação da mesa (art. 151), 
sendo a va.lavra form:l«;.;;'"io. como s•! vê dos m·ts • 

. · H!J c 120, synonimo ílc instal1ação ou consti
tui.<:ão e <l1versa de nom.1~açã.o ou eleição. 

Em segundo logar, semelhantes actas não 
costum:tm ."ar em·iadas a est:~ ca.rnara, que não 

' .. i .-

legislMura e da p:.tssada rn.ostrou praticamente 
não sel'f!lll ellas es~Bnciaes :i veriflca~~ão dos 
pode1·es, devendo quem tenha alguma. coisa que 
all•.!ga1· contra a eleição das ru--sas produzir a 
ce::rtid~o da. respectiva acta. Nunc:J. se propoz a 
annullação de eleições por esse motiyo~ 

Em terceiro logar, não consta das actas a~ 
inst!tHação. que éstão na secretada da camara, 
nem das.actas eleitol·aes, prc,testo algumcontra 
a lega.!i.da.de da. noii?-eàção das duas m~sas,s_eud() 

.. , · q~:Je essas,.eram f\.S pccasiões propria~ para qual-
quer pt·otesto. - ·· · · ..... ·· · · ·· . , · - : ·· : · · 

mente tres dias, ao contrario da acta de S. José 
que nunca e:ústiu, eo contestante pcXna ter 
tido certidão dellas se alguma coisa tivesse que 
allegar. . · · 
~Releva ponder~rque o facto ·de esbrem essas 

actas lançadas no livro das eleições da.ma.tt'iz 
mostra que os liberaes nenhum interesse ti· 
nham em destruir aquellc livro porquanto es
tando a acta de S.- José em começo nenhum 
dam o usa i a a r s nta ão della ao 
passo que os conservadores tinham na destrui
ção do livro o interesse de fazer vingar o ar
gumento de analogia que apresentam •. 

Po ... ultimo ainda quando esta camara. enten
desse que deviam ser annulladas as eleições da 
2a. e 3a. secçõe~ de S. Jose esse facto não altc-. . . ~ . 

.;, 

dora nem affectarin. a pe~feita. legalidade da. 
convoc::~.ção do.2° escrutinio. Admittida essa le
galiJade restaria a camara V:3r se devia annul
lar as eleições do 2° escrutínio, porque no 1 o em 
duas secções, cujo processo eleitor:: i correu li
vt·e de qualquer suspeita de irregula.riedade e 
em que portanto a vontade dos deitores foi apu
rada do melhor modo, desappareceu, depois de 
tt•es dias de e:dstcncia, o livro das actas da no-

A~rcdito que sobre esse ponto já disse bas
tante para. mostrar que entre os dois casos não 
ha a mini~a. semelhança. 

I ;tsuf!icie?tcia das in(o7·maçõcs dadas 80b1·e 

a legitin~idade da elciçiZo de S. Jose 

Agora. estabelecidos esses pontos todos, vou 
tomar conhecimento dessa. acta como elemento 
de informação -apcnns. A questão é cst•: Po-· 
nhnmos de lado o que s·'ja precaução do legis
lador contr;l a fr:lude e a,falsiftcação dos re
sultados obtidos, e vamos sómente, como ad
ve;·s:~.rtos leHeS que pOl'fiara.m renhidamente por 
uma \;ict01·h indecisa, verificar si 11a ma.triz 
de S. Jo:.é o Dr. POl·tell:~. obteve legi timamente 

· · de tos ue a.lle"'a contra 
mim e mediante a qnnl tet·ia, diz elle, vencido 
a catnpanha eleitoral. Quero fazer o que, a meu 
ver, a c:~marn. não pó de fazer. porque ~" ca
ro ara não póde dispensat• na. lei sem o gra.ve 
perigo ue ver ns eleições f~•zerem-se _de repente. 
fóra da lei . A estricttl. :. adherenêia á lei é 
muitas vezes causade injustiças,mas a suspen
são da lei a-a1·ia a anarchia eleitoral. Não lia 
violencia que pudesse dar em resultado a. fals!- · 
ficação em tão Iargn escala da vontado dos elel-: 
tore!-:, como a nogão de que para esta camara a 

~acta· não, ~ - essencial á eleiçã(), ~e de q\le ella 
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tem- o direito de dispe.nsar nalei,.na med~da 
que entender. 

Mas deixemos de • arte essa differenç:L de 
opinião. Que elem_entos me fornece o meu 
competidor para formar a minha convicção t 

u nha·se ue l e a el1a. ara a minha-
consciencia tão somente, !':m um repto de honra, 
para que eu lhe conte os 95 votos e me é,•rit11 
a mim mesmo os -77 votos que constam do 
e i a r uz.i o. ue e roen o~, ep~ , 

maioria. Mas, si eu quizesse examinar voto 
por VOtO desse 1° escrutiniO, reduziria aquelJP.S 
8 v~ tO!;_ de maior~a fund • r:do-me. nos princi pios 

e estar 
a- a1Juração. 

_ Argumento, fundando-me no direito Francez 
do qual o -nosso aétual systema de maioria abso;. 
luta foi tirado. · --

é que a ma1or1a 
que concorrerem a eleição e a. primeira c"on
dtção pa.ra a leg-1tim:da.dedo Jiploma de depu-
ta o • .l ntes qua quer m:uol'la era Sll c1ente, 
hoje a l ·'i quer como preliminar que o candi
dato, represente a maiiJria los~ eleitores. Ainda 
mesmo quando eu desistisse·de todos os weús 
direitos, levantar-se~ia 'contra o Dr. Port·~lla 
outra parte interessada., que seria a. propria 
represent:lção nacional, e:tigindo que elle pro
vasse que teve a maioria dos votos dos e]eitores 
que cconcprreram à. eleição. 

f u n 
começa antes da hl,ra legal, fa..ltanrlo assim ao 
pleito a fiscalização de uma das partes. a que 
não te .. ·e conhecimento da. mudança da hora, de-

.... -vem ser ~oLUma os contra. o can 1 a ·o ma1,; vo
tado os votos de todos os eleitores l1ue dPi:s:aram 
de comparecer. Qll;tnt., .a~s tre' d~sa.ppare~idos 

., - " :. .. .. '=' -
dades legaes, eu queria discutir, mesmo admlt
tindo a votação dh;putada de S~ José,o 1° escru
tínio. Eu poderia p~dir que . dess~s 841 votos, 
que o mP-u competidor reclama se lhe descontas
se : i<>, um voto tomado em separado na. Carnara 
:Municipal, por ser o de uma cedula., achada: 
fôra da urna que não se sabe se er:L ced11lade 
eleitor; 2°, um voto que accrescc em Boa Via-

. gem :iinscripç.ão dos que compare?eram; 3o,um 

em separado em S. José, porquanto os votos em 
separado não são sommados ao candidato para 
a.tti.ngir ao quociente. e são entretanto compu-

·. ta.dos para determinar esse quociente. Temos 
assim 837 voto~. Por outro lado eu pediria que 
aos meus 822 votos e ao voto dado !lO Dr. Paulo 
de Oliveira se sommassem : ·1 o, um voto · do 
e!eitor Henrique d~ Men.lonç.a Furtado, do Re
Clfe, o qual apezar de p1·oduzii· o sell titulo não 
votou po1· não estar o seu .. nome incluído nu. 
lista. da cham:td~, facto d~ que dá testemunho o 
meu ~scal e o prcsidP.nte da meS;\ ; 2o., dois 
votos que tive na secç~1o dos R.emedíos em·Afo
gac~os e que a mesa não apurou sob o funda
mento de que li~>via dois · nomes nas cedub.s 
sem que se pudesse saber (pelo modo porque 

"' .. 
delles era o primeiro ; 3 -•, os tres voto;; que 
desapparec0ram da urna da Camura Municip-al 
pol" uma fraudr~ evidente para influir no ~"'cru
tinia ; 4o, o,; dous votos de eleitores da Boa 
Viagem que chegaram tardé. ã. secção por 
t..:r a eleição começado antes da hora leg-al, 
sendo a prova estar a acta assignada. pelo 
escriyão Fulgencio o q u <:1 é o dono daqnelle pe-

. que no bip·go 1Jorlre _de phospko1·os do Reei f· e 
·-,- não· poder•Jl~eterassistido - até : ao fira,' à deição 

da. B?à. Viagem que é uma pi·aia·m,lito distante 
da. c1dade e estar em horas em que .o.ão havia 

pho por d·~mais facil a fraude não levar em con
ta parcL o __ c:-tlculo dos eleitores presentes o:; votos 
supprimidos, porque ao;sim. sempt•e -que um 
cnndidato receiasse não ter o quoci':lrite legal 
por alguns votos, causaria o desapparecimento 
de tantas cedulas, quantas bastassem ,para ga
rantil-o. Para a p11reza das eleições, qn·1n:lo 
apparecem cedulas de meno~ nas urnas, de-

. ve-se computar no calculo dos votos as cedulas 
• <t • • .. ···- - _, 

' fraude. Além de que, na duvida deve s•,•mpre 
em prlmeiro escrutinio prevalecer o principio 

n va lei .ão )ara ne não éntre na camara 
c1uem não . tenha rPalmente tido a maioria in
contes!avcl dos votos. O nosso acttta.l regimen 
de maioria absoluta exige que essa regra seja. 
appli··adtt. com eodo o rigor. porque, acima de 
tudo, deve estar (t, ce1·te:;a. de q tle o parlamento 
repres(-mta a maioria dos eleitores. 
-_Isso tudo é, ~em ir· além de factos notorios 

passados durante a el.~ição, sem verificar si a 
;rotação havida representa ou não, como Gtl 
sustento que representa e o 2. o escrutínio o 
prova, fraudes e tro. ções-além do c.; ue esta na 
conscif>nci:~. publica e que o 2° t!SCrutinio não 
podia revelar- compra de votos- trat:Lndo-se 
tã_o sómente d~ indagar, com o _au:ttlio da provo. 
testemunhal que se quer introduzir nn. vei·ifica
ção de pod~rcs, <:i pr~lo_oc:or!id? nas ::;ecçi:Ses o 

evitar o 2° escrutínio. Temos assim 8:37 contra 
8:31 ou &obrn iiOO votos expressos um quoci,~nte · 
legal de 8.:6 votos ao qual o meu contes
tante apen~;s attinge. Po s bem . quando a 
sua maioria é tão pequena que quasi não 
existe comosc lhe ba de reconhecer como legl
timos e regulares todos e cada um dos 95 vótos 
de S. José que elle reclama~. Si a sua maioria 
fosse tal que, s•1ppondo-se mesmo alguma ure· 

.· gularidade na. -ta secção d•:l .. S~ José,elle ainda a 
: conservass .. , podia-sr~ ser facil -na pr_ova. -Mas , -
si desses 95 votos lhe fossem descontados cinco,· · 
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quatro, tres · ou< dois, elle deixaria de ter o 
numero preciso para escapar á nova eleição • 
Não se suppon~~ú1ue eu con~esto ao Dr. Por
tella os seus 95 votos da maLriz, o que eu digo 
é que não·é possivel em falta .de acta prova.r:;..s9 
a regula.ridade absoluta do Jrocesso eleitoral 
que e eu esses . ·;J votos e que e uz1dos 
cilico~ quatro, tres ou dois desses votos elle 
não ~~tingiria aoquo~iente. De~o?stro as~im 

. ' . 
· ta<lo duvidoso e tantó mais duvidoso quanto não 
pleiteando o 2o escrutinio legalmente con\·o
cado etle ereou contra si a pres-umpção de que 
não tinha certeza da victoria que blasonava. 

A.l\IINB:A VOTAÇÃO Elt S. JOSE El\I 2° ESCRUTINIO 

Um argumento do meu contestante mereco 
resposta. Ell~~ diz que a meLor prova de que 
eu tive legitimamente no io escrutínio a vo-
açao que cons a. o e 1 a , e que no · escru

tínio tive apenas um voto mais. O edital me 
deu 77 votos,. o 2.) escrut~nio 78. Mas, si com-

1° e no 2·• escrutínio . .:;, vereis que muitos elei
tores liberaes, cujos votos me foram dadO$ no 
dia 1° de IJezembro não com areceram a 9 e 
.Janeiro. AlP.m disso quem em um escrutínio 
secreto attingiu um certo numero de votos tem 
em escrutínio publico probabilidade de ficar 
aquem Jesse numero pela natureza da votação. 
Por :fim em S._ José tinham-se dado scena.s de 
sangue que e"nlutaram a fr••guezia ; a família 
Esteves contava a.lli amigos que, si compare
ce~sem ao 2u eacrlltinio, Íi:lriam della inimigos 
implacaveiil, e ao mesmo tempo diversos elei:. 
tores, pelo receio de uma. · viJidicta üal-
quer, e1xa.ram de 1r á ·matriz, ainda tinta de 
sangue. 

Essas cir.cumstancias de ordem moral fo-
ram reconliecldús mdirectamerite ·pelo Te-mpo, 
quando estranhou que o Dr. Jose Marianno ti
vesse ido a Matriz naquclle dia. 

As circumstancias especiaes de S. José 
resultado do 2° esct•utinio naquella secção e 
correram para que não o pleit~nssemos nella 
come nas outras. · 

O depoi·ntcitto do mct' fiscal 

O meu eonta-:t1nto a prosanta unic::nnente 
dois elelllentos de informação que 1Jo-,· hypo
tltc•e :~.dmitto: a votação distt'ibuida. e a lista 
dos presentes. Mas como se prova a lebvitimi
dade do procosso eleitoral? .fá não quero exigir 
que_ $e Justifique o q~e não s~ri~ po~s.ivel a. 

(I> .J, ';.t • 

me ass1sta .desde que a simpl<út omissão do nu
mel'O dos voto;; em ·uma. a.cta deu logar, como ' 
eu já diss"l, à a.nnull&.ção de uma ~~leição, ·mas 
como justific~r que o proce~so eleitoral correu 
regularmente~ 

O __ unico elemento de informação imp2rcial 
- que o' meu éoxltendor apt·esenta. ~ o depoimento 

do rueu fiscal na. matriz de S. José. depoimento 
·que é um a.ttf'stado de b·•a cond .ctaá mesa 
eleitoral. Com eff:~ito elle_ declar1Ju ·que todos 

.. .. os.rne~a.rios :inclusive _o,major. ,Esteves proc~- . 
- clcra.11~ perteitami1itcd1em., São as suas ·. pa-

lavras. Note a comiiUssao que especie ,de_ 
. homens , eu ti.ve por :fiscaes; Ao- passo que o · 
meu contendor escolhia. homé:o.s ·como· o major 
Esteves, a velha columna. .. conservadora de 
S~ José; eu escolhia. honiens .cômo o Dr .. Per
gentino Galvão, uasi tão des revenido em 
ma.teria e e1tora como eu mesmo. 

O meu contendor ao passo que tem por 
adv~rsari? um homem que ~~z declarações e 

tido, encontra-se tambem com fiscaes desse 
canJidato, como o Dr. Pergentino Galvão, que 
se pt·estam a J.eclarar tudo quanto elle julga 
preciso para restaurar as s.uas actas. 
. Mas~ examinemos· o depoimento.· Nômeei fiscal 

o Dr. Pergentino sem ter ainda a honra de o 
_conhflcer; pela sua parte eUe aceitotl contra
riado, d1zendo no seu depoimento que à. princi-: ·'· 
pio recusou. a nomeaç.io pm· ser pouco versar:to 

. . . ' 
. . 

affirma que tivemos respectivamente a votação 
do ed;tal, e que os mesarios p1·ocedc1·a'YI~ todos 

erfeitamente bem. Mas o Dr. Pero-entino é 
um homem de pouca -memoria para n.egocios 
eleitoraes._ ~· assim, por exemplo, que elle não 
se record<L de tet sido o mesario João Carolino · 

' . -
' prenderi~ a attençã:e> de qualy_uer cabalista. Em 

rela!,'ãO aos votos em separado a sua reminiscen
cia. não é mu.is v1va : « Que recorda-se, diz elle, 
terem sido dois eleitores, cu.jos nomes n'7o 
tem prese;2tes, admittidos · a votar, .senao os 
respectivos :~otos tomados em sepa.r;.do, em 
razão de ditferença de n 1me quanto a um, o que 
lhe parece,mas não a{fi1·ma, e our.ro por motivo 
que não se recorda; que niio atfirma, por não . . .. - .. . 

' tores foi bvrado o termo de encerramento ; » e 
assim por diante. sem se lembrar de nada, nem 

wer da c Julas nem do mumero das 
cedulas em bram·o, nem si houv~ alguma outra 
h·regular:dadll além dasmencionadasno protesto, 
lembl·ando-sc, porém, que foi o presidente quem. 
redigiu: os- editaes, um dos quaes appat•eceu 
redigido por Aprigio. Jâ vê a. commissão que o 
Dr. Pergentino Galvão, com .toda a estima ~ue 
me merece, era um hornem pouco proprio para 
fiscalizar uma eleiçiio dirigida. pelos conser-
vadores do Recif..; . ~ 

O seu de •Oimento c toda a sua conducta âu
rant · a (~leiÇ<'to e depois set•ve para mostrar a. 
bo·t. fé com que entrâmos tod,Js nesse pleito, não 
pr,wenindo na.da., naàa receiando, entregando o 
processo eleitora~ i honestidade polit:ca do.s 
adversarios c d l'! tXllndo correr a nossa fiscah
sação à revelia como deixamos correr a ca-

O dGpoimento do meu fi-scal é assim uma 
base muito pouco aolida para se edificar sobre 
ella. 

A eZeiçao que se quct prcsurni1· perfeita 
Supponde que não tinha. havido violeocias em 

S. José contra os mes •rio;;. e que a. a.cta con
tinuava. a ser lavrada.. Não poJeria ·ainda ser 
inscripto f?essa acta o protesto do ma.jor João 
Caroliuo ~ o· scutia-se este · protesto quando o 
Dr. José Maria.nno chegou a matriz ; da con
versa entre o Dr •. José 1Ylaria_nno, o qualia. "~-
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rificar, a regu!arid~de do processo om ,S. Jos~. I• :Í:d~itta, não- ba sobrêqu~- est:lp~elece.r _ a legf~
- com. os me~anos hberaes e o meu _fiscal. nao tumd:;de da VIJtação que ellereclama em ':S~ 

-pod1:1. or1gmar-se um protesto contra a_validade . _José. A sua. acta restaurada não fornece ele-
da eleiç~o toda? Não _ havia. íuridnmento para me:ntos pará isso, · · · 
isso~- O protesto que o capitão João Carolino 

er ·a a resentar tinha duas. alle ooa õe..: uma. 
das quaes eragra.ve; a. saber, que o recinto em 
que funceionava a mesa fóra occupado dttl"antc 
a chamada por fossoas estranhas a ella. Et·a 
grave por u ~:s 0 e s. v . 

· mesario que redigiu esse protesto declarou de-
pois peloJo1·nal clri Reci(eque durante a elei
ção tinha entrado para a igreja uma bolsa de 
tap·ete que con:o;tava_ estar cheia de armamentos. 
Os mesarios fo1·am vistos no conflicto com ar
mas e sustentados por homens armad:.s estrâ
nho~ á fl"eguezia. A lei. pune com um a dois 
annos de prisão s prcsen tar-se algu.~m, elh\ não 
faz es:cepção, munido de· armas occultas. A 

~ ' . 

:moral precisa p;Lr<L fazer cumpt·i;.o a lei que elle 
era o primeiro a violar. 

Além dessa c rcumstancia não se poderi:t al-
ega.r em protes o, nao es an o am a que1mn <LS 

as cedulas, que diversas cedulas tinham appa
recido para o Dr. Por-tella marc·l1as, isto é~ 
com dous n0mes. um sobre o outro, signal de 
que se usa. em Pernambuco abusando d:l. lettra 
da lei, mas do qual não me quiz provabc~er e 
qu~ é um signa}. tão illicitÓ como qualquer 
outro desde que c tão effica~ como o melhor~ 
Não se poderiam allegar outros vi cios mani-
festos con~o a iut:rvenção indebita d~ pessoas 
que ex"lrClam a v1s a a mesa v1o enc1a mant
festn. contra os eleitores? E como sa.bet> si a.s 
· fo-rmalidades leg:~0s foram preenchidas·~ 

• 1 • • • • 

~ ~ . 
prova testemunhal como a que clle produz, mas 
es"a prova toda partidaria e su,;:peita a nossa. 
jurispruclencia. eleitoral a t•ejeit'-' .. Todos !';abe
mos que em: eleições ab:l.ixo assignados_ e depoi
mentos não faltam a quem precis<t delles . 

Quanto a.o edital apresentado, direi que 
es.;e edital não to i c atfixado n:1. ma.tt·iz ; foi 
publicudo no 1Ji1wio d tJ Pernambuco. é certo 
no dia 2. mas só meu te foi exn minado po:· p~ri
tos no dia 10, s::udo que a dectarl:lçii:r de quu 
foi ent,·eg-uc ao pt',)jJl"idario do Di.w·i o a i 
hora e 35 lllinuto• d:t lat·d~ pelo offichl do .hs
tiça Dyonisio Fe1·naude,; da. Silva diificilmente 
se concilia. com o depoimento desse official de 

. .justiça de que se achava em S. Jos~ durante o 
couflicto e ue .ficou sem sentidos por uma ca.-

E' alt,men.t,~ . irnprovnvel qne Dyonisio tenha 
entr•~gue esse edital na typograpbia do Dir.wio 
a 1 hora e :35 minutos e volt:1do a S. ,José para 
est::~ r pt·esenta. á chega la :lo D1· • • José Mariano o 
por volta das 2 horas da tarde e que no seu de
poimento :1ào revelasse essa circu.m.stancia. O 
Dia·Yio de Ptw;wmbuco 13 uma ~asa conserva
dora. clo primeiro: ao ultimo ~ndar. O fac to de 
ser a f olha offici~.l mostr·a apenas· que 4~1 oppo-

. sic;.ão·ella só tira llS vantagens . · · .. _ ... -. .... , 
Ma!;, fa.lhndo com :t maior is~rição, admit

tindo tudo o que meu ~~ntendot· pede qu~ se 

Vistes qualt'3msido até agora .a _,marcha da. 
minha argumentação. P:..·eciso, porem recapi-

• • ;::-, & 

'b 
não ha eleição quando não se tem lavrado a 
acla :; que a :1cta não póde snr restaurala fQ 
dias depoisda eleiç~ã.o ; que o documento que 
se vos o!:i"erece como acta esta cheio dos maio
re ' vicio:; extrínsecos e intrínsecos, e por fb1 
qttG quando mesmo se pude::;se apura:.- comó 
acta o editttl-o qu~ é contrario ac:s ar·?.stos 
dosta cawara •.! à nossa mais antiga jurispru
dencia doitoral-ainda assim não se . deveria 

.. 4 ., ' 

uma votaçãO a favor da qual sómente se allega 
:.1 coincidencia da. somma dos votos com o nu
mero dos, eleitores inseri tos. Nada ·ustificaria 
quaL!uer pretenção desta commi-.são e saber 
mais por· provr..s extra-legaes e bllegações sem 
fundan;tento, do q~e ~e passou u3: matriz de .. 
en1 apura:.- a ve:-dade sobre a eleição havida. 

Ate agora, porém, tenho arg·umentado dentro 
da lei, fazendo della uma tt"iocheirii, e dentro 
da equidade, appclla:ildo para -vossas conscien- . 
cias,-m~s como que aceitando a imputação dos 
factos de S. Josê como se elles fossem da res~ 
ponsabilidade do partido _ liberal, colloquei-me 
n~~ defen:':iva. a que nos queriam reduzir antes 
Jo i~qucrito policial, e ~r~curei most1·ar que 

O TUMULTO DE S •• JOSr5 

..-1 ~·espon i'abiliàacle do sa;1guc clen·mnadu 

:\Las não é essa. a •1.ttituie que me cabe e si 
pa1·:t começar quiz, pô1··mt'l no ton·eno da lei 
estricts.. cheg-ou a. vrz de di:t.r•r-vos qu~ o 
pn.rtido liberal do l~ecife não tem na conscien
cio uma gotta. sequer do sangue det"l~amado e 
(!liC, porta.nto. não tenho que nlleg~lr cir
CU mst:•ncia~ a ttenuautc:: -para cr ue se n·ão viole 
e. lei contr:1 mim, porque nem eu nem os 
meus a migos somos responsu.veis pela t-rt1.:.:-e:lia 
qn e serviu d~ epilo.:;o a campanha eleitoral da 

Logo qne se d~ram os facto~ de S .• Jo<.:é os 
conse:·vadores procurarnm espalhar por todo o 
paiz a imp:·essão dr3 .qu•! o partido liberal de 
'Pernambuco havia praticado t! m:L carnificina 
bar·bara COJi.tr~ homens inet·m··s ' e io.notfensivos 
e que o presidente da província hª'yiasido o 
instigaclor dessr) morticínio de que ó"'Sr. José 

.. Marhnuo fõ1·a ~o instt"llmento. 
O Tempo, que Jurante tne.zes teve_ na sU.a'pri· 

_meil·a. columntr. em typo "a.liente estn. ,inseri- __ 
p<.([O ·de odio-o não -de sáudade-«Major~ManoeL · ·· 
Joarruim Ferreira Esteves, Antonio Lisboa Es-T. . . .. . . - .. 
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zembro de 1884, sendo administrador desta 
província o Sr. Dr. Sancho de B;J.rros Pirilen
tel»-ésgotou todos os seus recursos para unir 
o nome do D1·-~ Barros Pimentel a scena do . . . 
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se fa:: usada pelos 
seus. _ 

Felizmente., par~ ambos os partidos Pernam
bilcanos a verdade sobre S. Jo~é é muito diversa. 
Digo para alD.~os - porque ~i o partido liberal 

9 . ' 

o major Esteves estava desar.madQ, seu sobrinho o consez·vador não -seria muito melhor, por~ 
que tambP.m foi morto, igualmente sem armas; quanto os nossos partidos não são,form dos de 
os membros· da mesa tambem desarmado.:;. elementos di versos.melho1·e.;; ,u~s dó ue outros. 

uanto ao r. ose .artanno representavam~ A moralidade, o patriotismo, os sentimentos 
n'o como um typo que offerecia os mêtis extraor- de um dos nossos partidos são os do outro. 
dinarios contrastes de covat·dia e de audacia, de Si se cortar .. de alto abaixo ambas essas 
perversidade e J~ . ingrmuidade, de medo e ___ fol"n::ações sociaes ver-se-ha que em toda parte 
presença de espu•üo. Eu tomo, pol' exemplo, as cam:;das parallelas são da mesma e~pecie. 
o numero do Tempo de 6 de Dezembro -e cito Não, o qu~ ~eoúteceu em S. José não foi 
de dois artigos editor·iaes étesse dia, griphando !'Sse morcicinio premeditado e planejado, qlle 
algum 1s phr<1ses. para que S"l vejam os o meu compP.tidor descreve. 
traços com que o Dr. José .Marianno era re- O povo qne foi a S. José compunha-se de 
presentado nelles e a defesà dos conservadores todas as class~s sociaP.s: m~dicos, advoga-los, 

· · · ira _ viu as cal'as negoc1an es, emnrega os pu 1cos, artlstas, es~ 

bon.to de ter sido ferido o Sr. José Marianno 
que se limitara· a provocar cobardementc a 
desordem, pondo se a cautelosadista.nci!:l. em-
~uanlo urou a uta, e sem um arranhão s0quer 
atirando depois pela imprensa baforadas de va
lentia, pretendendo sar acreditado quando diz 
que enfrentou com o bt·a.vo ma.jor Ferreira 
Estevcs ! )) De passagem, notai como n'essa 
simples allusão se vê a opinião aliás justificada 
que os conservadores do Recif,~ iin.ham du. brn.
vura do major Esteves. Mais longe o Tempo 
trata d~ mostrar coruo Esteves e seu Sobrinho 
foram feridos e mortos: <<Em seguida junta-se 
um segun o grupo ao pr1me1ro e conseguem 
logo deitar abai:s:o a. mesma. po1·ta: . Foi n'essa 
occa?ião que o major E~teves e seu in~eliz 

que deviam· r~Úbar-lhes as ~idas, e 'os outros 
mesarios, todos des:.,t>marlos, diversos ferimen-. 
tos. E a. prova tle que não tinham armas é que 
nenhum dos a~saltantes sotfreu o menor feri
mento, sendo que o~ tiros for:\m dados por estes, 
o que se verifica. por o.: tal' a. porta de fóra. para 
dentro crivnda de balas. Emquanto a luta 
tinha. se t1·avado eo.tre os que atacavam a lei c 
os que a. defendiam, o Sr •. Josó Mariannodcu-se 
pol' ferido já. ~at·a. P.xeitat• os as 'assinas, j:i para. 
justificar· o furor e a ba.rbaridi•tle com que 
foram porpetra ;Os os a.ssas;;inatos e ferirat~n
tos. ,. Como podia. um homem ter ao mesmo 
t~mpo essa~:~, duas intenções: d·} excitar os as
sassinos e de prepa.r:w-lhes a defclia ~ .,.Està 
verificado. cito u.inda _do Tc:mpo d('sse dia, que 

~ - ~ 

passou- se a sanguinolenta scenu. estão todo:-; 
impressos na parr~de fronteira á po1•ta. por onde 
accommetteram os assalLa.ntes •.. '' 
· Assim os consGll'Vadores da mesa. cstava.m 

todos desarmados. os tiros foram de fó:-a pa.ra 
dent1·o, .. não houve r~sis~encia. ao passo, 
que José Marianno • . cu.;a popul:n~idade, aug
mentou com a su·~ nobl"P. con.ducta 'em S. José. 
:figura nas phrases dó Tempo cQmo um fu,rio~o 
pe~·vet:;o~ eomr> umll. hyeí1a, ora. diz-se f·~rido · 

. para excitar os aãs1ssino:; e .justificai-os, ora. se 
põe·a _ s:ilvo :e~fempo énão a.ppa.rece ·cmqua.nto 

de aggres~ão moviam-n'a dous sentim(mtos di
ver:'>os- o de s: bei· ao certo o que tinha. ha
vido nns sec ões duvidosas e o de ncom )anhar 
osó Ma.rianno uo din. do seu mais esplenlido 

triumpho. Eu escrevi que indo a ~- José, 
.Tos~ Marianno d':va prova que preferia minha 
eleição á sua. Explorou-se muito essa, phrase: · 
o s~ntido era obvio. 

O grau de inte1•esse de José Marianno por 
mim não se podia expr8ssar melho1· do que por 
esse esq_uocimento da sua. propria victorin. -e 
que victoria !-quando correu o primeiro boato 
de que a. minha eleição estn.va. em. perigo. A 
mu t' ao qu~ 01 a . ose ar1a o que e e qut

. zesse se elle pudesse contel-a, mas havia um 
caso em que elle não p~deria .co.at,··l-:a : era. o 

qu0 se deu. 
Nã 1 quero fazer a accasação do major Es

teves, tenho sempre fallado delle com o res
peito quasi involuntario, que a morte produz. 
Esse homem que nos t·~mpos de ingratidão em 
que vivemos julgou que valia ainda a pena ar
riscar a sua vida por urn pat•tido, e foi para 
S •. JQsé n.rmado, ·como todos os seus, como todos 
os que pou,le lcv:1r comsigo, disposto a matar e 
a rnorrcr no seu po . .,to de nscal, tinha pelo 
menos algumn. co usa em si_ que se va.i t<?r
na.ndo. raro. r~ntre nós; o despl'ezo da vida. La-
mento como quem mais, a sua morte, bem como 
a de seu sobrinho, mas nas condições actuaes 
do nosso povo, com os nossos maus ha
bitos elcitoraes ã.os quaes ella, é o menos que . - , - . . 
... "' ' ~ . ' 
oxplicavel Jo que a rep1·t~salia de qoe foi 
victimn. e da qual elle ia tol'nando victima a 
mesa toda de S. .José e, si o tiro qu'l dis
parol.l sobre José Mariano ti v esse ac(~rtado, o 
seu p:wtido todo. · 

Inf•lliimen-t~ não-'cstá longo o tempo em que 
a cleiç:"io l;Ó era disput·•da por homens prornptos 
a mor.rcr : o tUajm· Estev1•s era um dasses. 
A.s imputações popula•·es sobra factos crimino
so.- pot· motivo politi.co pod<lm .. car ·eer do prova. 
e de fundamento. m:;ts que eUe era um ,homem 
para·quema eleição ó. um combate ·· ninguem o 
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cont~sta • .Hom_;_ens. d~si~'s sã? uteis em_eleiÇõ.es, ·,l a tiros de pistola. pelo Sr : . m~jor Fert·eira. .Es~ · 
mas tambem sao murto P"rlgosos. .A.: coragP.m teves e oulra pe -soa. ·que estava.· ao seu lado. ;· 
em excesso . gera des1-r.·zó pelo v~lor alheio . A' vista _de~s~ repnlsa .inesperada, · pat"te do 

. e inÍÜnde ""uri:ui cren~a ãosu-rda" no poder·de urn: -povo- recúa até -a · escad··~ sempre ~perseguida ·· 
so . contra. muitos · pelo Sr. major Esteve~S, que estava armado de 

. Foi o que aconteceu ao m:~jor Esteves em duas pistolas.:: conservava uma faca entre os 
. o se. 1 P- i ves:>e re e c 1 o com c a ma. entes. e par e cou ".ilo recm to;·, on e tra a a-

veria que si o povo ia a S. Jos·e para destruir va. a mesa. eleitoral. . . . _ 
os J)a.peis, essl>S papeis podiam-ser l"alvos, "·" · Eu vinha entrP. aquelles, tendo tido apenas 

· o dar no vão de uma. das ja-
mais t-trde, chegada a força publica, a eleição nellas, emquanto p ·tssava o major Fer1·eira Es
continu·, ria com, regularidade. teves, Je fórma qu"l pude depois seguir sozinho, 

O mesario Teixeira Bastos, e o escri,•ão José d··sacompanbado · e desarmado como estava, 
Gonsalves de Sà retirat·am-se ·por · uma ~scada para a · escad=t,· onde o encontrei ·no auge da 
que corumunicava com a capel1~-mór da Igr~ja., nllucina~ão, fazendo fogo contra O$. infelizes·: 
salvando diversos livros. Podiam ter se salvo que s · depenhavam pelas el"cadas. 
os pap~is da eleição sem meswo os ruesarioj;"; Senti uma •ngustia profunda diante de tudo 
se retirarem, e quem acredita. que o povo foi quanto de horroso presenciava e a indignação 
alli para uss<:~.~sinar a mesa ~ dP. qu~ me possui deu-me coragem pa1·a en-

. r· r-me n·L d1,.,taneia de eineo a seis passos 
qualquer homenm de mediana coragem. o major com o mesmo major Fer-eira Esteves e hradar
Esteves recebeu-o como quem ~e ·s~ntia forte lhe no transe desospera.do em que me achava.: 

ara fazel-o recuar. O corredor ue leva ao «Sr. ma·or or ue assassina assim o s · s 
cons1storJo a. matrJz e uma extensa ga erHL irmãos'!>> 
duas vezes •·Sta sala. Pois bem, o maJOr Este- _ A._ estas pa.lav.1as o Sr. major Ferreira Este
vP.s fez a onda human~ que ~e aP,resent~u. alli ves voltou-se pa"!-"a mi ;1 e fitou-me durante al-

___ _,.,e , -
0 

, - um o ar 
se em panico,pela eseada ,,baixo. V<·jatUos como cheio d-:» colara, que me fez advinhar tudo 
essas test,·munhas refe:-ero essa repuls>t que sub- quanto se passava no e~pirito des.;;e homem 
stitue a idea de coufiicto e lucta a mão armada. à que se de:xava arrastar áquelle selvagem de
idca de irumolação ·de homr•ris iri~>rmes e _sem sespero....;e então bra: tei-lh:e: «Sr. major, · quer 
defezá. D:>vo começar pelo Dr. José Marianno matar-me tambem '? ~ -
o quaL refere desta. forma o começo da lueta: Mal tinha eu proferido essas palavras, vejo -

L~>.r José l\!aria.nno, pg. H:3. apontar-se parà mim: as duas pi~tolàs, que dis-
«Qua.ndo entrei no logar em que trabalha:va . parat·am :1 0 mesmo tempo. escapa:1do eu quasi 

~e m~~a eleitoral _da secção da matriz .~e S~J~s~, mila~rosam~nte por ter-me prt;cipita.do sobre o 

daae que me é habitual, fui pelo mesario Sr. O der:oimento de um dos mesarios. o capitão 
Antonio Samico de Lyra e Mello informado de Joãe Carolina, concorda plenamente com o tes-
um rotesto ua h 1via sido a resentad coii r t · P. • • no, sobre · o m~od'-"O.J----
a v::tlidade Ja.quella eleição, e sobre essr~ as:-:um- porque.o major Esteves estava armado. 
pto conYersava.-mos, quando fomos todos ~or- : . c Foi-se apercebendo com pouco, alarido do :;. 
prendidos por gr~nde ala ·ido e tropel, denun- povo qu•:l ch~gava em vivas ao Dr. Joaquim 
cia.dores du. invasão d · põvo d~ntro da igreja. Nabuco. Dentro de cinco minutos o povo ia su-

Notei o sobres:~Lto dos mesarios, igual ao bindo a escada qúa.ndo os Sr., . major Joaquim 
meu, e lhes disse, para tranqu.lisal-os, que era F~rr0ira Estevr>s, Jose Simplicio e outros con
pl'ovavelmenb o povo, quo estava ancioso por servadores fecharam-lhe .a -porta qu.e immcdia.
saber o resultado d::~. eleição, mas que GLt ia ao tamente foi empurrada e aberta. 
seu encontro para conLe1· qualquer e~cesso. « Encontraram em linha de batalha o major 

E defeito~ dirigi-me p::tra. a g-aleria. que !lava Mn:noel Joaquim Esteves. Jose Simplicio, urn 
entt·a.da para o consístorio, e encontrando em filho deste e um seu sobrinho, Ernestino Ca.
meio do caminho o povo. que vinha em compa- valcante, Agostinho Bezerra, Antonio Samico, 
cta. multidão, procurei cont,~l-o, dizendo que um caixeh·o de Agostinho Bezerl'a e tres des
nada fize·se, qu~ estava ganha a elei~·ão, (l que conhecidos, todos completamente armados de 
eu alli me acha\•a:pa.ra providenciar; e certa- revolvez·, pistolas e facas, que mais pareciam 
ment"l tudo teria consegUl o, si os mesa.rios, sabr~s pelo co111primento. · 
·precipitada e irnprud~ _ O m~~:ior José ·f;stev s, foi o 1° a. n.tiraor sobre 
sem fechado a por~a que dava para a galeria, e o-·.povo de um· modo drscommunal. porque ti
si uma voz. não meno.- imprudente, partida da nha nas mãos dous revol~_eres e segurava· nos 
multidão, não houvesse e~clamao que os mesa- dentes, para o que désse "ê viesse, uma. gra.n
rios. se .tinham fechado para poderem falsificar dissima faca.)) · .. , 
a acta da deição. · __ .. Eu sempre sustentei que a responsabilidade; 

Então foi-me impossível detet lC"orida, que indi.recta ~stá visto, dos factos postr•riores cabe 
se ·precipitava para a porta de rojJ a mim au a quem disparou os primeiros tiros sobre -O 

meu amigo . Dt· . José M' ria.. povo. O facto deninguem !=:et· attiugido não mo-
' Essa multidão, já. exácerba.da, e ainda mais- di fica a .e.xtroma gra.vidade de tal · 1)rovocnção_. ·' 

:pela. supposta. falsificação da acta, fez .com qu·• 0!'1 mes:il·ios . .fecha-m a porta,.:esta~ele~e~ a . 
éP.desse .a- port.~, e mal""liavim penetrado ós pti- clandestinidade d,~ elP.ição., antes que o .. mini-· 
,moiros no recinto do consistorio, são ~ecebidos m?facto por va.rtc do povo puzesse.a mesa ou 
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à eleição, em· ·perigo; essa porta fechada dà 
<i].'igem ao grito de : <.< Estão falsificando a 

· acta!>> a· onda. hum:~.na at~ra contra a porta; 
quando esta cede apparec'l a mesa em linha de 
ba.talha, apoia.d<l. etnseu auriiiares dé outras 
Jreguozia.s, todos armados. O ovo então recua 
recua, uma e ·· uas vez·~s repel 1 o por aque les 
homens animados p;la vontade do major Esteves 
e predpitand 1·se pela escada. Qàando uma vez 
fallei dés • - · .. 
mesarios o Tempo achou-a por demais grotes
ca.~·· E~la consta entret..: .. nto, do ·depoimento do 
proprio .1osé ~.implicio Esteves, o qual melhor 
do que ninguem póde referir a historia de uma 
lucta ci11 qlle elle teve o segundo papel, ao lado 
de seu fallecído irmão. .·· · 

Eis o que depoz José Estevcs: . 
<.< Que o Dr. José M:1rianno tendo declarado 

qu~- não apuraria semelhante voto c nessa .oc-
• '\:0. - (r . ~ ~ 

o mesmo Dr. José Marianno estas palav~·as:.:_ 
1\!at.a est<• cambada d:} eSI!ravoc;ratas. tra
v.mdo-se immedialamente um o-rande barulho 
ou confhcto, retirando-se depois os turblllentos 
desc~ndo a esc;1da; que pouco depois vóltaram 
armados de facas, cacetes e revolwrs e ~accom-. . 

• 
tirando-se os aggressor~s, voltaram pcb tc~·coi1·a 
ve.; •.. ·» : . 

Estão ahi as duas repulsa<:; do poyo~ os tres 
· encontros com o parti.do c1a mesa. E não se 
diga que os mesarios e os seus ma.ntenedorcs 
estavam desarmados . Vêde pelo df'poimento de 
José Simplicio como a luta entre ess_es c alguns 
dos que ic.\~aài:;.m, foi um combttte ·fac" a 
faca: -

« • m s ~ ni a, 
p::trdo, bolieiro d > Dr . .Tosé Ma't'ianno, fardado 
e empunhando .. uma f<lCll, atirou-se com ella 

_-.. ..:.. 

Alfredo," e~-que ningu:eril. nessa hora pensav:a, 
no Arsenal. de Màrinha .. Nesse ponto as teste
munhas são · accordes. O· ·caracter sanguinario 

-do :eoniiicto resultou dessa tentativá*l contra á 
':Vida de José ·Marianno. E' -preciso ter estado 
no Recife: ara bem conhecer a rofundidade e 
fànatismo dã estima rie' que José .1\tiar.Ianooalli . 
goza entre o . povo. Morrer. . para- vingai-o é · 
uni ·sêntime~to q_l.le ·.na~ceria '.de ·repente emmi- . 

• .1. 

uma lucta entre os liberaes. Entretanto, se
gundo referiu-me um dos mesari•1S da Magda.;.. 
lena nessá secção a mesa funccionou entre .as
sassinos encobertos pelos- reposteiros da ca
pella. Na Paz, em Afogados, os conservàdores, 
segundo uma pessol. ouviu dó.tenente Miguel~ 
h·avia 40 homens armados e 'tinha-se calculado 

. que 500 homens teriam que morrer antes do pri· 
meiro cheg3-r á mesa da. eleição. Os conserva-- . 
para o que occol"resse. O Sr. Juvencio Cesa.r, 
influencia eleitoral importante na 1a. sec;ção de 
S. Josó declarou ela im rensa ter-lbe sido 
communicado que os conservadores estavam 
promptos com homens armaJos para anoullar a 
eleiç~o ~a ma~riz. O po.vo tinha _o ~irei to d~ ir 

• , o 
sobre elle. Tendo visto com os sens proprios 
olhos :1 fraude da Garoara Municipal, ouvindo 
os abolicionislas ·mrtis eÃaltados duvid;\r, pelo ,. 
abuso de confi..-:.Bça, do seu prop!.'io voto,. o povo 
do Recife esLava poi5suid~ de grande indigna
ção. EllBsa.bia. qt1c sem: corrupção~ ·sem fraude, 
sem traições, sem pressão ill~gitima. o voto 
do Recife teria sido a favor da emancipação, 
por immensa maiori~ . O .povo foi a S. José, 

(~ ' 
plano, st>.m nenhum proposito. Túdo foi espon
taneo, enthusiasta-, natural, atê que a repulsa 
á mão armada converteu . o encontro com os 

golp~, servindo-::;e de uma füca qu2 tnmbl'!m mesarios em um C<Jntlicto, no meio do qual, o 
trazia, mas não tendo elle 1·e.::pondente ferido !!'rito de «José Marianno ferido ! » rebentou 
ao referido bolieiro nem o alcan~.adc, aconteceu ~omo um appello a todas as paixões, como n 
que este continuando co-:n :;. i'ac,, empunhada, eÃplosão de todas as vinganças. 
atirou-se sobL·e seu it·r.a~u 0 major l\Ianoel Joa- Ba no seio do nosso povo uma. grande ca.-
quim Ferreira Esteve::;. ') mada, ·· resíduo ainda da. escravidão, na q_uH.l 

existem accu.mulndás paixões selva;;en:J e cri-
Não ha ahi sig-nahdgmn de um attendado a minosas, que um nada póde desencadear. E' 

sangúe frio corllt'\'l home11s paciíicos : é um grande a responsabilidade de quem a provoca. 
comh:~to do gl;;~.diadores. de homens que sa-biam 0 1)erigo que correu 0 Recife no :1,., de D~· 
servir-se da fa ·a e eshw<~m habituados a l::Ssas ze-i:ubro, de uma c~1rnifi:.:ina ·horrivel. não po•ha 
lutas. ser mais palpitante. Em taes cil·cumstancia::, 

)fanoel da Silva Guiln'trã~s, o qual salvou é injusto, é monstruo:;o. attribuir ·~ responsa.
Josú Ma 1·ianno rle umn. facada, viu Samico at·- bilida:le de uli1a scena de sangue, qu1} t·e~tlltou 
mn.do e.o so ·>rinho de .Este\~es empunhando umn. das consequencias do p~mico pro1luzido pelos 
f::~.ca. e um revol\'er: Agostinho Bezerra, me- primeiros ti-ros contra. a multidão desai~m~d~~-" 
s:n·io conservador. di?: Üe Estevcs uando a. o-- 3 s cu foram a . José. TtldO antes fôr:l 1m-
gr:>dUo~ procu_rou ·defender-se com um 1•evo ver previsto, todos fornm surprel}cndiclos, e todos 
qne tinha; .. :Q tenente coron••l SoaresBt·andão, perdern.m a calma. O Sr. Aprigio, '!fritav~~: 
irmão do sen·1dor. di,.sse-tnG que ouvir·a a «Não me matem,_,que tambem sou hberal. )> 
phrasP. de Jos~ Ma.ria.nno: <<Sr. mojor, não Um mcsario foge, traocan;Joa porta de ~alva
assassine assim seus il·mãos. » ção . . Tosó Est.evcs atira-se de uma das janellas 

A verdade· é que nao teria hn.\'ido Fn.ng-ue em baixo. A . confHsão é geral, no . meio· do 
dorra.mn.do em S. -José si não fosse o tit•o dis- p:mico de.uma onda explo~iva, sem e~emplo. 
p~ra .io .sobrc José Mari:~.~no, a que de_ulogn.t· M Não bavi:L eleição que -V:l.lessa o perrgo que 

· grito «.José Mar·lanno fer·ido ! >> -grito ~ cuja fizeram correr :L cidade do Recife. . _ 
. repcrcu~~ão no loga.r mesmo do confiieto póde . _Si os conservadot·es esth·essnrr: no poder, os 
:: sor . av:lliadu. polo · facto de .qno essa. o o da. . tlros que receberam o .. povo P.0d1a.m tet• pro~u.,_ 
. de panieo atirou. com o Dr·. Portdla i o Sr. João .. zido uma. revolu~.ão. E' asfllm · que ella.s se · 
. v : Il. _.;.. 92 
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fáiein.- Infelizmente, .e' ·esta. é ·a unica_morali_._ 
d&.de_ dos :factos de S. José. ·· - ·. . 
,: o povo não '· ·foi· as~ Jose-- cómmetter :· uroa. 
fraude .: ttel-o:-ia. commettido se q uiiesse recor
rer a ·esse meio na Camara. Municipal, onde os 
conservadores ·lhe haviam. dado o exem lo. 
'< ao 01 mut1 zar · tvros e papeis, porquanto 

esses livros e papeis foram salvos, e a medida_ 
que se tornavam preci~os fora:m produzid?s 

, . ' 
-gnatut-'as ·· dos presentes, que ninguem trataria 
de sa.lvarantes do livro das actas, e alista dos 
eleitores · ausentes, · sendo .só rasgàdo, não se 
sabe quando~ por quem, ou onde, o livr1) da 
acta, o qual, ao passo que continha a a.cta de 
primeiro ap~nas em começo e portanto impres
tavel, continha. tambem as outras duas :1ctas da 
elei~ão da mesa, cujo desapparacimento se quer 
comparar a não e:cistencia da acta da matriz. - . 

~ .. 
a este· ou aquelle _:t morte de _ Esteves, _mas se 
a eleição não houvess(~ sido entregue a um ho;,. 
mem daqu~>lla. _ tem:R~l'a • . para quem as eleições 
eram verdadeiros ·combates· e que -tinha: guar:-·· 
. dado essa. tradição do antigo systema de dis::

rital-ás a re o da vida . nós -. não teriamos 
hoje -que lamentar a morte de ü.m ·homem de 
tanta: coragem:; . • · _ 
_ ~8:,; sendo assim, qua:ndo nenhuma ~espon

mn 
aosmeus amigos, quando o que principalmente 
lhe deu tão sangrento desfecho, foi e:.;tarem 
armádos os membros conservador,qs da mesa e 
seus auxiliares de fóra, e a imprudencia, na
tural · em gente · armada, de disparar ·sobre a 
multidão, s~>ria faltar a todos os weus dev,~res 
consentir eu sem protes-to. que ess-,s violencias 
supprissem todas a.s formalidades l·~gaes e ser
viss,em de ;.~.c~ à eleição interrompida. de S. 

' recuou duas vezes e sómente depois de duas Feitas as clr>içõcs como foram no terr.tlno in-
repuls:r.s foi que se travou o confhcto. · cand:)sc~nte de_ uma lucta s·."l~ial, qualquer im-

A allerza -o de ue as ala · a 'r gar· a mo 
para. dentro não resistiu ao e:xame dos perito_s, J.esastrê. As noticias que nos chegam do Chile 
os quaes responderam _qU!3 as crivações na di;~em que ·alli as eléições têm wrrido sangui
porta fvt·am feita:s por tiros dados do con:.i~torio nolenta.s havendo mortos e feridos. Sempre 
par ·· , • mo :L erceu·a Jane a, que as e e1çoes sao .e1 as so o omuno e uma 
onde Jose Ma.rianno se collocou. O meu contes- pai:tão intensa. como foi nas de ·1884 a da 
tante _citou favoravelmente o · depoi i1ento de eroancip::tção de um lado e a d:-t escravidão do 
Domingos Candido Xavier Ferreira, mas eis o outro, deve-se , temet· _pel_a ordem publiCa. se 
que elle di:t: sobre a origem do conflicto e um dos partidos se a rma. No ReCife, o partido 
sobretudo:.da scena de sangue : conservador armou-se, e não serei eu o respon-
. Dépoimento de Doming"!IS Cáudido Xavier savel pelo .resuhado que .teve e-:sa resúbção 

Ferreira, pag. 23 do inquerito. - Pergun- delle de fazer-se justi~.a porsuas proprias mãos, 
~do_ d·onde partiu a. aggressão ~ Respondeu de pôr~se acima da lei, ostentando o seu des
que sabe, · por ouvir dizer por to~a.s as pes-:_ J>rezo pela ·orga.nisação regular do Estado. En· 

. , q qua ra a como ve: ser nas c1rcums ancw.s 
aggressã.o partira da mesa. que apurava ce- todas que referi, na fraude, n<\ compra. de votos, 
dulaa eleit~.>1·aes, a qual, com tiros de rewolver, na traição, no medo da publicidade, na escravi· 
recebera o povo eca. mas~ · - , _ . · tlar, na ·repulsa de 
o Dr. Josó .Marianno que o povo não tinha ne- povo a _bala, na. tentativa contra José Ma- _ 
nhuma intenção hostil, que apenas des<>java rianno, rio pap0l proeminente da. f;1milia Este-

. certifict~r-se do que se espalhára com relação á ves, e po:r fim no panico terrivel que, por assim 
falsidade da. eleição; que sabe mai~ que o dizer, susprmdeu por minutos a respiração de 
principal motivo, como acima fica dito. d L luta toda a cidade, o desfecho ~anguino1onto do con
que se travou, foi ter corrido a noticia, ~ue s~ fl.icto de S. José perde todas as proporções que 
espalhou s11bitamente, de que _o Dr. Jose Ma.- lhe deram e :idmira-se que tão grand~ massa· 
ria uno tinha. sido assassinado. ·· explosiva. tivesse prodnzi lo tão poucos estragos. 

O chefe ·ae policia ouviu, na. occasião mes- Mas como quer que fosse eu não tive nelles 
ma do confticco, o povo attribuir o occoúido a minima _parte de in1fu·encia. c tenho o direito 
ao major Esteves, pedindo a sua prisão. A voz de l:~.mentar que esse fosse o epilogo de uma 
publica foi uma só, a precipitaç.ão de. Esteves ca.mp<tnha. em que lutei com as unicas armas 
atirando ~obt·e o povo e depois sobre José Mtl- da palavra, deixnndo a cabala. pehl. p1·opaganda 
rianno, deu causa ao desen.cadeamento das pai- pacifica. das grandes r~·forruas. _: ._ · 
xões barbaras de que elle foi victima: poi" SP- a. elei~:ão houvesse sido disputada· do outro 
um elemento da. população, que não é~ povo, lado comofoipoz· ruim. poderi:tinicia1• uma épo-

-mas que nos ~omen tos de _.eolera· p .. .. · - . · · · ·-
pre commette os m~Liores e:s:cessos. só pela opinião. Nem antes, .nem durante. nem 
- A minh3. mais profunda conYicção é que se dP.poi-:, teve a minha attit11de a mais bn!!"inqua 

não fosse aquella precipita~.ão, ou melhot· relação com os acontecimentos de S. José, . e 
a.quellla. loucura, niio havia. perda de Vidas em portanto recuso tGr O meu direi to limitado na. 
S. Jo&é. :: . - - - minima. das su:rs par tes, em virtude de fàclos 

- · ' Nessa mesma. freguezia. em._ i860, em uma. q_nc não promovi,nem sanccionei G cuja respon
eleiç&o disputada, cabia victima do punhal um sabilidade não cabe, de fórma alga ma., ao parti
liberal chamado Regis . O partido foi -unanime do que me sustentou. .. 
em attribuir. o cl'ime a um irmão de Esteves, · 

:esta.rido esto:h diri"gii-·a 'eleiÇão~E_sse é"r.ime p1;o-:- . - - .. .. . . . :" .:1. apw~açr.ro . . 
o duziu no _Recife a mais terrível sen.Saçãó. Não · _ · Po~~~ ~a e · é -precis~ < di~e~ pá i; a ~júl;ltificar a _. 
Jla'melhol-es fun_da~entos ·- hoje para attribuir junta apu1·ad~ra do l:tecife e provar a legalidade : 
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absoluta da convocação do 2° escrutínio feita 
pelo juiz de direito _presidente. 
· A' junta apuradora foi·am. presentes as au

thenticas. de todos os collegioa é mais a acta . . de 
iOde DGzembro da m:-ttriz da S.:Jo:;é. Fundan-

-.- · ~ •· .. . .. 

: Não ~e éa.be entrar no episÓdio Archias, na 
historia·do rapto di~ um juiz de paz. 

Isto não me diz· respeito. 

O seg'LtmJO esc1·utinio 

Legalmente convocado, unica solução estric
tamente legal da situação creada pelos factos 
de S. José, o 2u .escrutinio devia produzir todos . - . -. . 
a elle. Eu tinha sempre sustentado que o Dr. 
Portella não-tivera a maioria dos votos entra
dos ·para as urnas, que a -maim·ia do eleitorado 

·favorecia a minha candidatura; que melhor 
-occasião de mostrai-o ~ : · 

A traição, a fraude, a corrupção tinham fal
seado o voto · popular, era preci~o provar que 
clle não tinha deiudo de corresponder ao ap
pello auolicionista. Si eu não tivesse plei_teado 

ll • • - .. ··· -

' servador tet;-se-hia. apresentado para fortalecer 
assim a sua posição e melhorar o seu direito 
nesta camar<:l e ue então ea si uizesse con-

o ' - testar a eleição do Dr. Portella, legitimado 
lhos da apuração e verificado que nenhum dos por esse 2o escrutínio, não acharia uma só 
candidatos tinha obtido maioria absoluta, con- pessoa par~ acr_edjtar que eu tivesse deixado de 

lei. 
Pr-etende-se que o governo não tinha fa

culdade depeis de expelido o regub.mento elei
toral para dar instrucçõ~s em mateL"ia eleitoral, 
mas sob eensulta. dos Srs. Abaete, NictP.roy, 
Bom Retiro, Paulino e Teixeira .r unior não foi 
publicado o· decreto de 17 de Novembro de 1881, 
regulanlo mesmo funcçõ •s das juntas apurado
ras ~ O governo desta ve:r. não estabelecia . . . . .. . . -

' iimi1ações na lei como naquelledecreto . 
Não será claro entretanto que a lei el0itoral 

- f I> • • • ~ ' 

qualquer papel a. que se dê o nome de acta, 
mas tão somente as authenticas descripbs na 
propria. lei e que reuna.m as condiçõf.!s da lei ~ 
A junta tem poderes pa.ril. sommar votos pelas 
authenticas, isto é, para fazer a sommg d:1s 
apuraçõe.;; parciaes,consign;.~das em documentos 
r evestidos das formas da. lei. Ella não póde som
mar com as authentica.s de um db•tricto a.uthen
ticas de outro districto, nem com as authenticas 
de uma eleição authr-mticas de outt•a. eleição, e 
assim.tambecn quando a 1ei det:'lrmina que as 
eleições sejam todas feitas no mesmo di:L e não 
sendo alguma feita no mesmo dia não se faça 
mais, e igualmente que a3 actas sejnm ter
miMdas no mesmo dia até is 7 horas da tarde 
e transériptas immediatamente no livro dns 

·- .. t • ~ • • . . 
de sominar quantidad •s h '1tcrngeneas, como são 
acta.s do ·dia. 1° e actas do dia iO. Assim como 
os poderes da~ mesas sio limitados ao dia, 
horas e condições da lei, a"sim tambem os das 
juntas são limitados s. só apurar comoauthen-. 
tica_o que seja authentica, tudom:oié sendo·um 
processo t umaltuario e sem correctivo possivel, 
pot•q uanto semelhantes n.busos, affaetando . a 
p1•opria constituição do parlamento e iritlnini:lo 

. . nen:~. privari:un, a parte pr~jodicada:. i sto é. o 
· eleitoradO, do remedio ·que ella só.podia· e~perar 

do proprio. parlamento. · 
.. . 

não por mlldO da derrota~ " 
Era-me forçoso concorrer. Eu havia feito as 

mais termina:gtes declarações de. que não acei
taria o mandato legislativo que .. me resultasse 
da. annullação de S.José; sustentando ao mesmo 
tempo qúe o Dr. Portella ttnha. tido uma elei
ção viciada antes do escrtttinio pela corrupção 
e no escrutinio pelo abuso de confiança e pela 
fraude. Si elle · só tivesse obtido diploma e o . . - . . . 

' , 
'camara pedir nova eleição. O 2o escrutinio, po
rém, era essa nova. eleição. O 2° escrutinio em 
rr. ·al nã à onsi<l ra . va. elei :-o sómente 
l_)orque nelle a escolha do eleitorado está limi
tada a dois nomes. Ma~ quando, como no Re
cife, no 1° escrutínio só houve dois candi
datos, o segundo é praticamente uma nova 
eleição. 

Que melhot• prova· podia eu ter para apresen
tar a esta cama r a da falsidade do 1 u esc1•utinio 
do que a manifestaçüo do segundo 1 Era uma : 
contt·a-prova solemne. A voz publica affirmava 
qu~ em muitas se,.ções os meus melhores ami
gos atraiçoados haviam vota.do no Dr. Portella 
acrPdi.tando votar em mim. Parlamento algum 
moralizado, provando-se que uma_eleição muito 
disputada havia sido ganha por meios seme
lllantes, dei:s:aria de mandar proceder á nova 
eleição. Na ca.mara. municipal a -crença de - . 
1imit~do a. sumir tres cedulas, mas a substituir 
um maço. A eleição tinha si 10 airigida do l&do 
liberal sem arti:ticios nem manejos secretos. 
Eu havia pleiteado a minha candid,. tura no~ 
theatros e_ nas praças do Recife fa.llando qua8l 
dia por dia a milhares de pessoas. Esse trabalho 
extenuante não me deixava. tempo para a.· ca
bala,. nem para preparar uma victoria ficticin.. 

·Assim fomos às urnas sem comp rar um só voto, 
sem fiscalizar os votantes, sem chapas assigna
ladás.·· Por -isso ó 1° escrutinio ioi.tão viciado 
pelo lado contrario, e disso o segundo, 9ue ellees · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:09- PÃigina 66 de 98 

732 . Sessão é11 27 4e A"t>ril de :1885 ... · 

já não tinham tempo nem dinheiro, nem agen
tes para viciar tambem, ia . ser a demonstra-
ção estro_ildüsa. _ _ .. _ . . . _ '-· . . . 

Os conservadores~ não preciso dizer~ deseja
vam muito que eu viesse a esta camara com 
um diploma manchado de sangue e ao qual 
faltasse o ·.voto · da 1=< secça . · . .a 
ninguem mais no eleitorado (Jo Recife queria 
que eu viesse aqui ser1ão d~pois .de urna eleição 
que provasse :l . toda a endenc1a. melhor d o , . . 
que qiraesquer testemunhas e ahaixo-assi- votos pelo Jo;·nat do Reci(e, c;;~es 900 votos, 
gnados,cque a primeir<l. havia. sido tiefraudada. tolos~ pód:~ se dizer pO!."lJ.U:lrÚo os qu~' o não s&o 
Eu pela minha parte . não quiz nunca ser estão mais conpensados p ·üos de eleitores do 
deputado feito por junta é apurador•a, e com 1° escrutinio,dos mús fit•nt·~s e decl ·r·ados, im
a consciencia de que a opinião publica do pedid<!S de compat•ccet·, :-ão todos de eleitot•es 
Recife estev~ sempre ~ do meu lado, tmha o que votarlJ.m no dia 1° de Dezembro. 
dever de conseguir por todos os meios Deduzidos P.sses 900 voto.;; dos :I.G64 que to-
legaes o seu triumpho. maram parte no io escrutinio restam ao Dr. 

Para ~e ver até que ponto os conservadores Portella iô4, 011 deduzidos somente 890, ii4. 
eiavam 1 e · · · · · n 11 ,·otaçffo legitima. do contestante no 

lificavam de farça, basta dizer que os pro- 1° escrutinio ! 
prios mesarios que assignaram o diploma. do Du·-s :-:i ou~:>. (~ssos homens votar;lm prirnciro 
Dr. Portella, quando receberam intimação do n~ ·H•J e deoÔi .:: em mim? Quem o acre litat·ia ~ 
JUlZ pres1 en e a JUn a para convoca rem o se- t · a.s s ·< ti guns e e' t1 vessem \'otn o ::~ ssun n:1-o 
gundo escrutinio, responderam-lhe collectiva- seriatu clle' mai~ dü que compensn.dos pelos qu(~ 
mé?-te que ~ã~ se prestavam a isso por ter eu t~mdo votado em mi::n uo to e 'CL'll tinio não po-

----f..etHUl-a.-mSMH'iiH~rutHarlli;)S-'mtBS---e-tteveiH~--t--.te~m-enrnpâreeer a o 2a pe :a pressão exercida 
me e:xpedido diploma. O meu contendor dirá sohi"e ell~' e pat·a não re\-·cla.t;•!lll o seu voto an
que foi uma ironia.. um sarcasmo, mas eu sou terior 1 A cam~~t·a. não pód~; suppor tal coisa. 
obrigado a acceitar outra. explicação que se bar- _ O pa:·l11nento entrr~ :1s duas t~P.o~·ia.s : a 
moniza. com um artigo publicado no ])ia?·io de minb.a. que o 2·~ <Bcrotinio l'lemonstr·a o"' vicios 
Pernambuco e escripto pelo Dr. Josê ,Oso~io, o do io; a outra, qttl~ os dois e,crutinios são ina
mais influente dos mesarios_· cou,erviidore~, a u ;festa~Õ!3R <:on~t·ari:l~, uu1a logo após outra, do 
saber, q11e o aegundo escrutinio não com·inha mesmo eleitorado, .Ievr~ es~olhflr a que m:iiS 
de forma alguma ao partido conservador. a·honr;l. faz a este tLJesmo Parlamento.porque ne-

Entretanto, ao passo que corria o prazo mar- · nhum<~ c:~m:: r~. c.:omo jã. se di.se, subiu nunca . ~ ... .. .. . ·... . . . . ·-
• e 

adversario augmentavam. Eu deixeí de fazer tor·:tdo e deg-r:•dar ,. camo.l·a. que é sua imaqern. 
conferen.cias e meeti11_qs populares para não se Mas q~•ando f ,sse assim e o 2· e . crutiuio 
dizer ue ueria a,n-itar ain•la os animo::. A não tivesse {Ir outro::; mo ivos u t•e,ralP r 
noticia circulou de que as minhas relações com est,va.mo~ dcante de umu. quest.ão de ordem 
o pres~dente da provincia se tinham rest't·iad0 : moral, mas do maximo interesse p:•ra esta 
muito. Reinava na cidade uma certa calma. e cama r:>.. N es~e caso o Sr. Portella teria 
então pensaram tot!os que no dia da eleic;~o eu sidu eleito no i· de De%embro . e teria . tido o 
me acharia só. Concorriam para isto todas as seu ruandalo revogado a !J tle Jàneiro. 
eircumstancias. Os factos de S. Jose tinham Em clu:·s manifnswçõe~ igualmente legnes o 
produzido no espírito publico, e nssiu1 era. na- eleitorado p:·onunci~t-sc pt•:meiro por· uma mi
tural, a mais viva impressão. A eleição não noria de volos (dan io-be os que! elle reclama 
era disputada. senão de um modo negativo, o sqm tira1· um só) , pot•quan to 840 é a minoria do 
peior,é certo, mas que não da.va calor nem ani- eleitorado do Recife! a fi; vor dell/3 e de pois pcl:l. 
mação á. lucta. Tudo isso fez com . que no dia sua ma.i.oria, pot·tlull.nto· 900 ,·otos é •~ maioria. 
mesmo da. eleição. acredita~do adiantar de um . do eleitorado!-nã:> se póde ter 000 votos de 11m 
dia o seu artigo de fundo sobre o 2° escrutínio, lado e \J!)O voros de Olltl'o,-contra elle. 
o Tempo annunciasse a. minha. derrota, nos tet·- ·Tem esse deputado a for~a mor:1l pr0cisa.para 
mos da. maior commi..;eração. sentar-se.n està. carna,·a ·~ O quo ú um deput:tdo 

« Que tremenda qu(Jda! escrevia elle. E sen;;Lo o homem que S 'l presume que repr·cscnta 
• • • • . 'I. • • 

Sr. Nabuco pelos seus mais en.thuasticos suslen
tadores, inclu:;ive a .ulii1:inistntçí1o da p1·ovi1J
cía. que desde o dia. 20 <lo moz findo em que se 
realisou a reu~ão da junta apuradorn.» (porque 
não desde o dta 1 o em que se deram os factos 
de S. José1)« começaram a empallideeer os bri
lhos de s a estrella., r"duzindo-se notavelmente 
as pr1p •~"\Õ.es d,, sequito que nossr~ occasião o 
acompa 1 hoa, e fqrman io-se de então para. cá o 
va.cuo em torllo·de si. Sim, hojecnesse 2° escru
tinio· a que vai proceder-se o Sr. Nabuco está. 
quasi só. · 

representa. a von~.ade do ~l'eitorado algur.nn con
tra quem se pt·onunciou a m:üot·ia desse elP.i
tot·ado etn uma nova c1eic;.ão legal ~ Supponha
se que a cama.1·a toJa sé compunha de deputadns 
d'~ 1· escr·u tinio eleitos pela minoria do clei-

. tot•ado quan io em 2° escrutínio a maioria 
ele).('eu OUtr·os ·-~Oillens, qM força, que :l.Utori
dadc tinha essa~ camara 1 p, dia .. o imperador 
guard:ll-a um dia só sem affronta.r a opinião 
1egiti maménte manifestada em · <t~to ·'subse
quente l -

Desde que a nossa lei manda, ~m certas hy· . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1509- PÃjgina 67 de 98 

Sess&o ent 27 ··de· Ahril de 1885 ·· 

potheses, proceder á novo cscrutinio, esse es
crutinio; sempre que fôr ·legn.l, deve produza· 
todos os seus etfeit.1s. , _ 

O 1:esto era da.r logar ao ":.íb:::urdo de repre
senta.r um districto um homem repellido pela . . d . . 

Mas o resultado que consegui a 9 de Janeiro 
foi tanto ruah extraordinario quanto o meu 
contendor não se apr~>sentando~ todos mP. s11 -
pun am c euo e nao Ju gavam m ispensavel 

, dar-rue o seu voto . . 
Eleitores que tinham vindo de feira da pr·o

vincia, .outros que vieram d•) interíot·, homen~ 
occupndos que sõ com prejui.<n podiam ausen
tar-~e durante o dia, nãojuigaram preciso re
novar o s~crificio de votar óutra vez. 

Eu sabia que, si não ultrapassasse o numero 
dn voto~ que o meu c()ntendor reclamava. e com 
grande superioridade, não teria ganho em con-

' · . - • · r ceio era gran e nas 
vesperas do di:J. 9 dCl Janeiro c cu o e~pres~ei 
em. publico. 

. .ti minha 'VÔtaçlio 

tts 'tt.~, e pu 1ca o no . onta c o ... ecifc, 
expõe algumas das difficuldades da lucta: 

«Não havia inccnti\'O alg-um para o compa
recimento ús urnas no dia 9 de Janeiro. O 
receio da dert·ot:t tinha desttpparecido por eau~b 
da declaração do competidor do :1.0 de Dcr.emroa 
de retirar-se d<~ liça, não pedindo, não que
rendo, nem acceita.udo votos nesse escrutiaio, 
de sorte que qualquer que fosse por mais .ti
minuto, o 11umero dos eleitores ue com )a-
l'Ccessnm, estaria Joaquim Nabuco eleito. 

« Os ausentes não tivet•am necessidade de 
corn11arecer; o~ c?mmodistas pouco dar.!9s a 

, , a • • v 1 at 
do mais futil pretexto par·a se cscruivarem. os 
que não se -negam a acce ler aos pedidos ne
gatlvos, que · são os mais fa.ceis de ser ::a.tten
didos. não resistiram n.os ingontes pedidos parn. 
se deixarem ficar em suas casas ;: muitos doa 
C] ue votarum em segredo no candidato libe1·n.l, 
não tiuham a coragem de faz~>l-o . Pm p'.lblico 
1)ara não soffrercm ; alg·uns foram obdg:•dos a 
não comparecerem }lOr s~us patrões, o tjtlO ~~ 
facto publiéo, outros, enfim por motivos dl
versos foram forçados a se conservarem au
sentes. 

"'Só compareceu quem teve a coragem civica. 
de não occultar o seu voto e quiz du.r uma 
prova solemne de que et·a liberal ou ~boli
cionista, e não duvidou vir repitir o voto qllc 
ja in a a o no escru tmo. 

«As cedulas, póde se dizer, que est:wam 
assignadas, pois o nome do eleitor · se nellas 
não se via era por eUe escrii)to no livro C?~
petente • . Não se= tratava de um escrutm10 
s~creto, mas de uma demonstração publica, de 
úma contra.·prova. » _ 

O Jo1· nal d o Recife, ao dar noticia da l'leição,
poz em salien··.ia. a causa principal da ancicdade 
de todos. Era..com effeito difficil fazer compt•e

. hend~r á grande ma~sa do eleitora~lo a impor
. t aneia-de uma victorin. moral, -quando alegai 

estava fóra de· duyi.da. 

· Mas que resposta a do eleitorado do fo dis
tricto! Diz1am que eu era candidato official e 
entretanto, ri ·sse 2o escrutinio, durante o qual 
não conimun.iq uei uma vez só com o presidente 
da pr~vinc~, por nrna.. desintelligencià.~politica 

" ., v . . 
tigo e fun:la amisade, eu tive: muito maior 
numero de votos do que no primeiro, quando 
vivi·t na intimidade i · tr· .- , 

Diziam que os factos de S. José erám dares
ponsabilidade do partido liberal e o eleitorado, 
mostt"ando a mais formal adl1esão a esse pat·tidQ 
na stta nova ph:l.-;e ~tbolio:ionista, afastou delle 
aq uella. iroputa\iiO deshonrosa Fa.lla-se,_ na 
pres•\llça da força publica em alguns pontos, 
lUiiS e•sa.f0r1,:a c1ue ninguem solicitou SÓ foi 
mandada, dando se a abstenção-~dos conserva
dare.::, para tranquilliza.r os animes receiosos de 
alguma 1'epresal1n.. Não hou\·e :fiscaliza a:o ·! 

::t8 teu o os conserva ores pedido.de porta em 
porta que ninguem fosse votar, sendo a lucta 
Lravada ncssr'l .tert·eno-f.l.bster-se ?U cornp,1.re-. · . 
com sua simples presença. contra a eleição do 
Dr. Portella em 1° escrutiuio . .Nenhuma du:-
vida foi 1 v nta :\ t • · 
uma só dt;.s íil·mas dos eleitores que concor
reram. 

.Apt•csento um documento de exame nas 
assignaturas do Recife. Te riamos mandado 
J.3t·oced.~r a. exame igual em todos os outros 
collegios_si algu.m nome houvesse sido im
pugnado: Além disso foram·. publica ,os p·~la 
iml)r\!nsa, no JOl·nc'l do Recife, as listas d~ 
todos os el·~itore;;; que compareceram e como a - .. . . - , .. . 
prote~to, essa publicidade .~ a melhor fiscali
za~:ão. 

Si o relat r nã 'alo- dever o cu r-s 
2o escrutinjo foi porque seria pt·eciso :mnuHar
se-me 886 ~votos para eu não te!' sido leg .lme>nte 
elClito, desie que o Df . Portella só teve t1·es! 

:1.Sl'9L~nda clc:içtio basta para sanal' ap1·im.cira 

Pois bem, porque motivo esse 2° e,;;ct·utinio, 
convocado leg .dmente e lcg;ümente ctfectuado, 
c pelo qual se pronunci;L a mu~oria activu. do 
elei tor<~do, nã.r.r h:l de procluz1r todos os seu.~ 
ctfeítos 1 Falia-se om m:l.ndar JU·ocerlet• a nova 
cHçã~'· Paru que~ P:tl'<~ snna1• o vicio d:1. pri
mcit·a ? Ma:": o 2oescruti uio que, corno cu cli:;:se, 
só tendo havido dois candidatos no 1°, foi um:~ 
nova eleição, já n tio sanou o vicio de que se 
tr•~ta ? Pois se!'ào precisa.;; duas eleições para 
corrigir o me::mo ~Qf:·ito ? Sómentc po_rque. ? 

r. w.· ~~ a ao 1 ... ,:s u 1 ; st 
nlle o houvesse vieiteado e foss?. dorrotado, 
como seria, não teria., por certo, vindo a estu. 
camar;t disput:ir-me o diploma. c, por tanto, 
pos~o dizer : sómente porque o Dr. Po1·tella 
não pleiteou a. za. eleição dave:-~e ordenar 
uma ;3a. á qu11l talvez n.ind!l. alie não concorra 
por: lh~ faltarem as garantias que julga 
ne"ess;!rias no Recife ? E que resultado 
se poderia. obter 1 Por :acaso; a maioria. ~~s 
eleitora~ já n:'lo se pronune1ou, ou ·exxst1râ. 
outr~ maioria. par~'!. • oppor-sa ~ . pri_!Peira ~ • U~a 
nova .. eleicão · ser1n. · umanoV1dadc em ,duelto 
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parlament<Jr, a saber : a de um .me~mo vicio 
pr~cis:1r de duas eleiyõe::: para. ser sanatlo; ~tr~1,;.. 
-vessar int:Lctoa. mamfe,tnção legal d:t ma10na 
. dos Bleitore-;! 

A minha ·convicção ~;>obra o primr~iro escru
tinio óde restüniz--.se <lssim. B' ;lbsolutamente 
impossível, na faltn. da a.cta .e S .. Tose e dedo
C•lmentos insuspeitos, produztdos ant~~ d:.~ tra
gedh alli pa~s:1d:1, vrr1ficar-se :.1 legttumdade 

açu . . -
mittid:t a. pro,ra testemunh:ll_e co_nverhda es~::1. 
commi são em mesa de con;;c1enc1a para deel
dir, independentemcntt1 das P!ovas _ l~gaes,. a 
m3ioria. que elle pretende ter t1do _nao pa~sana 
de um a dois votos. e portanto ser1a sacrrfi.c:l-r, 
além do meu direito o principio da legitim1dnde 
dAsta ca.mnra. que éa el0iç_ão. do deJ:?utado pc-!a 
maioria dos eleitores, admlt.ttr sem mf01·ma~ao 
positi,•a e c:1.b :1 cada ton dos votos que consta~ . . . •"' 

gitima. Não ó culpa ~inh~ que o Dr. r:ortella 
pondo-se acima da let detnsse de plettcar a 
eleição. Se a camara no:'; mand:1s~e outt·a :o:~. 
âs urnas dir-se-ia S~'mpre que foram a~ vto
lencias (le S. Jo.:é que impedir:tm o _Dr. Po:tella. 
de tomar as~;ento nesta ca~::a. O um co me1o de 
inutilizar o alcancl'! daquellas vi~lencias se~ia 
reconhl'!cer o Dr. Portella; mas s:. o ftzesseu;, 
reconheccrieis um deputado que nenhum de vós 
')Óde a.ffirmar que fosse lAga.lmentecleito e que 
~ sen-undo eserutinio mostrou que. não linha o . 
sido por cerca de cem votos. Qu:a.nto a vto-
lencia. suppondo esmagal-a. no na scedour~ da. 
eleir.ãu dirPcta, t~'r-lhe-ie ; s dado o max1mo 
imp~!so~ -proclamn.ndo o principio de que o pro
cesso eltútoral que ella mtet·rompe presume-se 
per elt;\meute aca a. o e l"pensa o as orma-
lidades legaes. _ 
E~ todas as relações de direito a vl.olencia 

produz muitas v,~zes mudan(}as .il'rem~diav~is •. o 
meio de proeed~r con~ra ella. e pumr ·?s cn
minosos não consentir qu() elle,;; constgam o 
seu iim.' mas nunca atropellar direito" de ter
ceiro. Violem a lei quanto quizerem. nó~ n~0 
a devemos violar. Qunlquer outro procedi
mento é anarchico. · . .. . 

Jà basta p_ara desanimar a violencia que eUa 
não pro ·luza etfeitos directos, e que não faça 

deputados. Não podeis fazer, porém. que o 
que ella annulla de. facto st~ja rcsta?ele_cido. de 
direito senão pela forma por que fotproduztdo, 
sto é, uma eleição por outra.-eleição . 

Acredito ter mostrado da melhór fót·ma o di
l'eito ue me assiste de ra resentar o Recife 
ne~ta camara.. Si sois os representantes da 
opiniãu basta considerar o que foi a minha cam
panha eleitOral em P(~r~ambuco e todos os seus 
inciàentes populares ate ao meu embarque para 
est::1. côrte"'para ninguem duvidar de que eu re
pt·esénto r<>-âlrilente:a opinião daquelia cidade. 
Esse povo q t:e me c~rcou, todo o ti!mpo,.com sua 
dedicação não seguia com esse · enthus1asmo o 
homem mas a idéa, e negnr que essa idéa con

ui,.;tou' o Recife é negar a luz do dia.. Sómen-
te a tt'a.lção, que nmguem po e prever, som~n
t·~ ~t fraude. indigna de um grande partido, 
conseguira~n a.lter!r como o 2° esci·utinio o pro-

comprados e o:; v~tos de\·idos ~ influe~ci:t inde
bita dos agrm tes ota plc.t tocraCla. ~scrav1sta. ~ sua 
vot::~ção ficaria di::.tanctada da mmha em mats de 
200 v•,tos. Isso está. na consciencia do kecife 
que sabe bem que o nive_l _do .enthu-:iasmo pela 
eleição do canr.lidato abohclOlllSta era o mesmo 
em todas :1s cla,.se' o qun sómente a corrupção 
e a compressão podiam altrmll-o aqui e alli. O 
que é a. maioria dc.alg-uns votos qr1e o Dr. Po1·-

• 'L sem fundamento ao lado dos votos 
comprados pela bohn dos seus amig?s interes
sados na. escr:widão? Não ha quem 1gnore quo 
houve dinheÍl'O gasto contra mim na eleição 
so.J es<::l oz·m:t av1 an e a compra e vo os. 

O meu contcstnntc o sabe pet·fr>itll.mcnle. Na 
eleição p:~.ssada. elle venceu os ~eus adv~r~nrioa 
libet·a.~s por tresent?s voto;; .. Elle estava. então 
no au'"e da sua ior\~a o101tor:1.l. e agora a. 
mniori~ do distr"icto pronuncia-se contra elle. 
Não é que elle tenha mud[rdo .no modo de cul
ti\·ar a.s relações dos seus elettores, que elle 
conhece p~ssoa~mente, nem tã? pouco _em. suas 
maneiras mvanavelm~nte pohdas, nao ~ que 
lhe f.1.ltc a estima dos que urna vez o elegeram 
com tão g-rn.n:le maioria, elle é semp1·e o mesmo 
comem q ue tendo prefet•ido durante os dez 
hnnos d:• administração conservadora á. honra. 
ae repre:;;entat· a provincia n0.sta. camara.o. cargo 
de vice-presidente e a. ·vantagem poht1ca de 
dreenchet• os lono-os e ft•e uentf!s intervallos de 
presidencias ·.· inst~iveis. fez dessa forma uma. 
porte clientela eleit0ral. 

Entretanto, luctando commigo, todas essas 
suas suJ2eriorid~dc~, e mai:.: do que _todas a de . 
rGsidir na prOVlllCUl., a de ter alh todas 8.8' 
suas raizes de familia e relações sociaes, de 
nada lb.e va.leraiXL, pot•que elle luctava contra 
uma cflUS:l. que não tinha corag~m de ferir. 
Não lhe faltava Mm ~eloquencia nem tal~nto 
pc:.ra cornbat~r-me. em publico, ma.s elle s~tia 
que a. nossa. lucta se tinb.u. travado num terl."eno 
em que só·Iha c,~bia a defensiva. 
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A sua força residia entre os _artista!':, e esses 
desde que viram levantada a bandeira da eman
cipação correram para ella. por s ~r em grai:lle 
parte a. da. sua raça, assim -como era a da sua 
classe inteira. - · : 

E' assim ue se -_ex lic . 
que a minha candidatura encontrou e da qual 
os 900 votos do z[) -~scrutinio são a proya irl~e-

. cusn-vel. · 
i , posso 1zcr que sou quas1 

indiff reute ao j~lgamento desta commissio e 
da ca.u-íara., porque já. fui reconhecido por quer~"~ 
mais <mtoridade e cornpetencia tinha para j ui. 
gar tanto os factos de S. José, coioo o resultado 
mesmo da eleição de 1'' de Dez,:.mbro: o eleito
rado do Recife. A minb1~ causa é a delle. Não. 
podeis feri•· o meu direito. sem fazer violencf:'l · 
ao !'eu e impondo-lhe um representante que elle 

_ solcmnr~méute 1:epudio_u:. Si manda•·des proce-

m~1ra liberal ; e si d0spreiando a manifestação 
d~ 9 ele Jan~iro, a voz publica, c a lei, reconhe
cerdes o meu competidor por uma colligação de 
con;;;erva ores com a guns esc1·avag1stas, o pnlZ 
inteit•o verá nisso, não um acto de justiç<t para 
com um adversario politico, mas uma tentativa 
para esmagar logo no berço desta camara a idén 
que uniea.lhe pódc dar uignidade . -

Mas, isso ai o conseguirem, não retarcla.rà de 
um dia a execuçãu da vontade nacional, pelo 
contrario a apres~arã de annos. 

DEBATE ORAL PERANTE A i (1, CO:\E\IISS:\.0 DE IN• 

)!ACHADO PORTELLA 

fo districto de PenHonbuco 

Dentro do prazo leg-Jl, que me fora mat·ca
do, tive a honra de, no dia 12 do mez pas,a
do, ler perante a 13 commissão de inquerito 
e offerecer :i sua consideração uma exposição 
sustentando a minha eleição pelo 1° districto 
da província de Pe:na.mbuco. Em seguida de
clarou o meu contendor, perante a mesma. com
missão, prescindir de contestação por e~cri
pto c aguar.Jar o debat0 oral, pedindo, toda.-: 
via, para levar em confiança os papeis afim de 
examinai-os, o que lhe foi concedido. 

bi~ proceier-sc ao ,julgamento pela commis-:
são. Entretanto, no dia 6 do corrente constou
me haver o meu contendor requerido e a maio
ria da commissão resolvido que fos8e impres
so, -como parte integrante do processo de in-. 
querito, um eseriptopor elle então offereciào! 

Tendo tido logar o_ dr~bate oral nos dias 28 e 
3 . . ' . . ' 

Embalde procurei ter vista dt•sse escripto : 
não estava elle na secret~~ria, nem no poder 
do Sr. relator, mas na typographia nacional, 
dizendo-me o Sr. pesidente da commiss:1o que 
logo que viesSe impresso, me seri_a fornecido,um 
exempla1·, e declarando-me tambem quo a. com-

missão havia resolvido mandar imprimir qual
quer esc~ripto que eu offerecesse. Afinal, hoje o 
Sr. presidente da commissão entreg •u-me um 

impresso assignado por meu coritendur e sem 
data, com o titulo Expo.~içao ! . .., . . -
as_ exposições escriptas precedem ao debate 
oral ; são a base delle : e que responder agora 
á. .- ue me era entreooue além de ex.tem ra-
ne0, ·importaria adiar ainda mais do _que adia
do tem sido o julgamento tle minh:'l ele1 ção. Dis
se a S. Ex. que por tudo isto limitava-me a 
pedil"-lhe que, em conformidade da. ~resolução 
tom:.da pela commis::.uo, :r,nandasse imprimir 
tambem __ como par.te integrante do processo, o 
que _eu . havia dito ~o deb 1te oral e que fóra 
espont:we:t e obseqmosamente tomado por dous 
tachigraphos da cama.ra, ao que annuiu, pedin
do-me q ue fizesse nas notas tachigra )hicas as 
r (•_ ucçoes pos~nve1s. 1 vao, ·pots, c~_tn_ a_~ 

reduc~.ões p·~didas, as palavras que proferi pe.;. 
rante a commissão nos dias 28, :30 e :31 do mez 

Paço da camara dos deputados, 11 de Abril 
de 1885.-111 anoel du N ascinúnt o JJ:I achado 
Portella 

No debate oral, a 28 de Março, perante a 
ia commissão de inquerito, o Dr. Manoel Por-
tella disse : . 

Não venho fazer um discurso, mas apenas, 
nos termos do art. 7° do regimento da camara, 
sul>mctter à illustr:.da apreciação da. 1a. com
missão d:; inquerito, a quem ,me dirijo, algu
m:>s reflexões sobre o pt·ocesso elei~oral, o que 
farei S!~m me. deixar dominar I_Jor outro senti
mento c ue não se· a o dese-o de ma.ni festar a 
v-·rcta e, e sem entrar na apreciação de tudo 
q tlanto occorreu na província de Pernambuco 
com relação :10 i" distric~o e nem tão pouco dos 

· nei:ts que ~nteceder.cm ::t ter-
minação do pleitu eleitoral no dia il' de De
zembro: 

Por duas considora.çõcs da mt:ior importancia 
parecia-me que uo meu illus~rc contonclor ca.bin. 
iniciar o debate. Desde que <lmbos apre.,ent:l· 
mos .:iplorua, era natural qu·>- 110 meu, obtido 
em 1° oscrutinio, oppuzesse comestação o JUeu 
contcndo1·, diploUlado em 2° esct~~tinio. 

Sei que a indicação~ approvada pela ca
mara <'lil sessã:o de i2 do wez pas~atl\l, revo
gou o a.rt. 4·• do regimento ; e não querendo 
i:Jdagar si isto podia tm· logar em Sl!Ssão 
prepa1•atoria. e nem recordar ~rs circumstauc~:: s 
éxtraordinarias, que determinaram aq uella m
clicação, limito-me a notar que por força della, 
e n~o o_bstante a opinião d?- m~noria da me_sa 

m e. o voto da mmorm d:~ comm1s-
são clas.:;ifi.cadora dos diplomn.s, ficou . o 1~eu 
con.tendor Jura-a te as se;;sões pr.eparator1as 
t•xercendo direitos que· nã? lhe competia~ 

Não ignoro que em apo1o des~a a_normahdad~ 
fôru. invocado o parecer dado na l •>.gislat?ra pas
sa.an pela com mise~o classificador~ de dt plontaa; 
mas a minoda ::les~a. commissão declarou JlO 

dito pat·ec(Jr que a comu1issão, erigindo a. regra. 
a.e ser diploma somente .o documento a sslg_na~o. 
p ,r juiz de direito, exorbitava de su.as attr1b1u..;. 
çoes ; sendo certo que nunca ma1s _a: mesma 
commi!!são deu p~recer ul_g-um sobre alplomas 
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apresentados em duplicata. resultando d'ahi ha
v?re:n ,,ous ài~lomados por um districto da pro
.VlDCia. do C •ara (o barão de Can ndé e o Dr: . 
Joaquim Felicio ) e dous por · um districto da 
pt·ovjncia do Rio GrandP- do Sul ( Dr. Ta\."ares e .. . ' - . . . ,.,. -
paratol'ias e sê sujeitado ao preceito ·ao ;t·t;4° do 
regulamento, factos estes que, além de outros, 
constam dos a.nnaes d~ 1881 e mostram não ter-
sido então considerado revog'<ldo pela. lei de 9 
de Janeiro o citado artigo do regimento. 

Se o meu contendor na · sessüo de 12 do mez 
passado, ao ser discutida a mencionada indi
cação, declarara fazer sacrificio em- confor
mar-se com o principio de que diploma é 
sómente o documento assignado por juiz de di
reito-, era de esperar que ao menos perante a. 
f a commissão de inquerit.o não fize~se sacrificio 
de sua o inião e contestasse-me o di loma. Si 
assim tivesse elle procedido, não tPria eu siJo 
ob1•igado a fazer a exi'osição, mas a responder 
ã contestação que fosse produzid~'l., e DGm tão . . . . 

das pri:nciras pessoas que em plena. publicidade, 
conbec1do o resultado do i,o escrutinio. no dia 
i de Dezembro, proclamou a minha victoria, 
declarando elle então 1·cpeticlas ,c:;cs que eu 
tinhà sido c.leit.o pela 1naioi'ict dos ,otos lidos 
nas secçücs. Dbs depois, recorãando pela im
prensa. haver d~?.clarado antes da elei~ão que 
'~>não acf.\itaria o :i ploma de deputado se ,~>sse di
ploma resultasse de qualquer acto ~e vinlenc~a 

I tl 

a.~eitaria o mandato de deputado se esse mao
dato resultasse de não me serem contatos os 
votos da i. a. secção de S. José )) c accrescenton 
que eu « e1xava: e entral' em ..... esc:-ut1mo, 
mesmo apurada a eleição da matriz de S . Josr>, 
por uma tão insignificante maioria do ,·otos 
que a validade de cada um delles era de im
manso interesse p:1ra o exame da minha elei~ 
çã:o.» e concluiu dizendo: cJulgo apenas neces
sat·:o acres~enbr que si. porventul'a. me t'ór con~ 
fer1~0 o dtploma pela. .Junta. aput·adora., cu só 
fare1 u~o dcllc para demonstrai' a uulli.lado da 
êl~i~ão ~o Dr. Portella pel~s vi~ios, corrupção 
e lllega.hdades de que cst:'l mq mnada, compro
mettendo-m~ a ·ó aceitar o mandato ~i a (~:-Lmara. 
reconhecer que elle m·~ caberia independente 
de inutilisação .Jâs actas de S. Jos1;, » 

Não consta. isto somente, s"nhores, das pu 
blicações feitas pcl•> meu ill nstre contrmdoL". 
Em tele ra.m.ma.s ex l r.:didos na data dessas u-
blicações pr..rn. n. capital do imperio e pttblir;a. · 
dos no Jm·nal do Commcrcio. encontra-S '~ o 
me~mo pensamento. expres;:a-se o me;;mo pro
~oslto-renuncia do diploma desde que não me 
fossem contados os votos da ta. secção da frc
guezia de S. José ; uso d sse diploma com o fim 
excl~sivo, limitado, restricto á demonstração da 
nulhd?-de da minha eleição. · 

Ass1m o Jonwl do· CommeJ'cio de 5 de 
Dezembro publicava o sGguinte telP.gramma 
(lendo) : < Recifé. ·4 ele Dezembro.-0 Sr. Joa
q~im Nabuco declarou hoje pela. imprensa que. 
st lhe for concedido o diploma de deputado por 

eíf~ito da inutilisação. do processo eleitoral de 
S. José, não se consi·l·~rarã depnta.Jo, e sóm~nte 
usará do di;lloma parà:'demoustrar as nullidades 
que inquiriam a eleição do Dr. Manoel Portella. 
em varias secções. » 

Em vista de declarações tão iormaes, feitas 
por meu illustre contendor no Jornal do Recife 
de 4 e de 7, e transmittidas fielmente nos tele
grammns que acàbo de ler, era de esperar que, 
tendo elle obtido um diploma em segun lo escru
tinio, detet·minado ela minoria da junta apu-
ra ora. pe o f:1cto ') não me aver a mesma 
minoria contado os votos d:l. m:üriz de S. José, 
se apt·essasse a fa:zor uso de~se dipl~m_a, de-

No sil~ncio por elle guardado e sob o impcrio 
dil i udicação der:Jgatoria do art. 4 ' do regi
monto fui obrigado a apresentar à illustre com
missão a exposição, que se ach~ impressa com 
os ocumentos que a in~ J'u 

E ainda as'im o meu illustrc eonlendornada 
oppõz cootr_a. :-..minha e)c•i\.ã.O e icclarou não con-

l 

.tehatc ornl. 
Qual o fim d:~ minh:t c::s:posição ·~A affirma~ão 

da minh:t. cl••iç:'io. Nella eu não me occupei do 
2" cscJ•ntinio, n;io ; propuz-m(\ affirmar o facto 
da. minh:~. eleiçtío om f o c~ct•utinio. 

Dtl :l.tlil·maç:io d•.'lsto facto, da. prova conclu
dente delle. t1ecort'H necossal'ia1unnto a nullifi
C<lÇfio do diploma obtido pdu mca illustre con
tendor em z:• escrulinio. 

Pois bem :si füi P~t•J o fim da exposi~:ão; si: 
nalln. demonstrei e comprovei o f:1cto da minha. 
eleição; si o meu illu-ti'C contendor ain la nüo 
contestou este facto. não contestou, emfim, a 
minha exposição, o seu silencio, não tomando 
ainda ag·orn. a I'a.h<Yl":t, c pam mim uma ser-
preza. · 

on ·ra a nun a e e1çao nao 01 am a prc-:
sent, à commissão um siJ documento, uma só 
allegaç.ão. 

Eu poderia. pois, neste momento guard~r si
lencio, e lirnital'-me :), offerer:er os :•rgumentos 
e próv,ts com que na CXllosição sustentei a mi
nha eleição. 

Não gttardarei, por1!m, silencio ; f:~rei nos 
termos os mais restrictos algum:1s o1s •rvaçõcs 
para to~nar- ainJa mais manifesta do que está 
na expo,.;i~:ão, a verdudo da minha el ·ição. e, 
portanto, a legitimidade do diploma que me foi 
conferido. : 
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AssiiJ?. procedendo, facilitarei ao me11 illas
tre contenJor o .esempenho, aindá::que tardio, 
do comp1."omisso por elle tomado de demons
trar a nullidade de minha eleição, de provar os 

- vicios havidos nos differeates collegios eleito
raes. 

, t .. 

minha eleição foi um facto reconhecido no dia 1 
de Dezembro antes dos aconbcimentos havidos · 

a rriatrit: de S. José· < u0 este facto tornou-se 
tão publico que o meu illustre contendor opro
chmou, pois disse pela im; ·rensa : ({ ó certo 
que dt~clarei repetidas vezes que o Dr. Por
tella tinha sido eleito peb maioria dos votos 
obtidos nas "'ecções; » e tão authenti•:o que o 

· presiJ.ente da província o communicou ao g·o
verno imperial por telegramma expedido n.ntes 
que se houvessem dalo aquelles aconteci
mentos. 

O residente da )rôvincia não contestou a 
notic1a pub icada no jornal o c1a , ial"io de 
Perna?nbuco, de t"r S. Ex:. expedido ao go
v~rno imp~r~al telegrar_n~fl, annunci.anclo a 

por um i !lustre senador liberal e por um. illustre 
deputado liberal dissidente, que estavam na 
secretaria. do ministerio do imperio q11ando ahi 
chegou e foi lido na. tarde de io de Dezembro 
esse telegra.mma. . · 

A illustre comrnissii'o a reque-rimento meu 
propoz, e a camara resolveu requisitar .do go-:
v_erno imperi::tl todos os tel~g··ammas trocados 
entre elle e o presidente de Pornambuco !"obre 

• :- 1 ra .ã.o do 1 o eseru tinio · m · s o 
governo limilou-se a mandar 3 telegramma~ 
pul>licados no Di.an:o 0/ficial de 3, 5 e 23 de 
Dezembro. 

qm es ao e es 
cidos. 

Alem destes mandou um nnico telegr;tmmn., de 
19 d0 Dezembro, não pnblicad., em jornal algum, 
e do qual terei de occupar-mc em occasião op
portuna.. Não mandou um só dos havidos no dia 
1 de Dezemb1·o. 

Ora, senhot·es, é crível que, dados os aconteci
mentos da matriz Je S .. Jo.::é, o govemo deixasse 
:de receber de seu delegado uma communica.ção 
telegra.phica a respeito? Ni!o. Tenho prova de q"e 
o preo;idente da. província deu communicação 
dd!Ps ao governo imperial no d!a.i de Dezembro. 

Em um telegramma do presidente da provin
cia, dirigido :t 3 ao Sr. ministro da justiça, e pu
bli··ado no Jornal do Com.m ercio de 4 de De
zetnbL·o~ disse clle : « Segundo comruuDÍ•{Uei 
no mesmo dia ao r . pres1 ente o conse o em 
telegramma .... )) N;•stas palavras do presidente 
da pt·ovincia ha atfirmação de ter elle no dia 1 
de Dezembt·o dirigido um telegr:unma ao Sr. p1·e
sidente do conselho. 

Porqu·~ não v·~iu este telegramma 1 Porque o 
governo i:.nperial não satisfez á requisição da 
camal"a ~ 

Demais, senhores, o teleg•·amma do presidente 
da. província ao Sr. presidente do eon,olho da
tado de 2 de 'Dezewbro e publicado no Diaâ o 
Official de 3, é resposta a outro do Sr. presi-

. v. u.-9:3 

dente do conselho, porque diz : « ácerca. do te
legramma de V. Ex cabe-me informa.r, etc .•. , 
Logo, este Lelegramma foi provo;ado por outro 
do Sr. presidente do conselho. E porque não 
foi est~~ remettido á c:Jmara ~ Quanto esclare
cimrmto não poderia vi~ da sua leitura, do seu 

' mentos? 
Bastam Pstas considerações para que se tirem 

a;; se uintes irrecusavçis conclusõ1~s: ta. ue 
~~ntes dos acontecimentos de S. J1·sé, o presi
dente da provincill. expediu telegramm:1. com
munic".ndo :10 governo imperb.l a ,minha elei
ção, indic:1ndo até o num•1ro de votos que 
constituíam a maiori:1. absolutn., além d:1. quil.l 
cu tinh~. attingido; za., que no mesmo dia 1° 
de Dc:Gembro, o presidente de Pern::imbuco com
municou ao Sr. presidente do conselho aquelles 
:•.contecimentos; 3a., que o Sr. presidente do 
consP.lho fez no dia- 1° telcgrs.mmn. ao presi-
dente a provmcuL, ~~ que este respon cu no 
dia. 2. 

Entret:1.nto, n?nhum desses tclegra~mas, 
••. j b .. ' 

antes e depois dos fn.ctos de S. José, c quer o 
clesto ãtluellc no mesmo dia, foi rcmcttido á 

e ncnh rll 11 s ü ommissão tem 
conhecimento. 

Ninguem até hoje contestou que o presi-
. dente da provinciai antes dos acontecimentos 
da matriz de S. José, quando era conhecida a 
apul"ação d? todas ns secções que constituem o 
distrieto, Jet·a ao governo imperial communi
cação do resultado d:.t eleição. Não o contestou 
o presidente d'L província, quando o jornal 
offi.cial,.Dicwio de Pen~ambttco,publicou a carta 
em. c ue este facto foi noticiado e nem ainda 
ac1ui, apezar de estar publicada :t minha expo
sição, em que o mesmo fn.cto é attcstado; a não 
con~estação jmpo~ta a confirmação. 

1 o ~ ' 
pareco completamente ante :1 declarn~ão qne o 
presidente da provineia fez, e de que dr~u noticia. 
pela imprensa o meu iUustre contendor. 
Qun.mlo se annunciou ao presidente da pt·ovin
cia que o grupo, que partia da rua do impe
rador com dit·~~c~ão i matt·iz de S. José, in eom 
o intuito dl3 nullilicar a eleição dessa. secção, 
S. Ex. dissG: «Será inutil isto, nenhnm pro
veito -poderi tir~r, porque eu serei o primeiro a 
dar testemunho da eloição do Dr. Portella.» Por
tanto, nestas palavras. publkadas na im.pt·ensa, 
est:i a affirmação do fac.:to da minha elei(!àO, a 
garanti:L que o proes:.dente da província . dava 
de que. si porventura se realizasse como se 
re:dizou. a ameaça que faziam á eleição da 
1a. secção da matriz de S. José, set'ia.-elle o 
pr1mc1ro a l~r es e t • · - • 

Creio, senhores, que bastam e~tas palavras, 
q11ando não bastasse o muito que se acha na 
minha oxposiç~ão e que seria enfadonho repro
dÜzir, pai·~ que o faeto da minha eleição seja 
aceito como incontestavel. 

E•1 disse, ha. pouco, que aguardava o des-· 
empenho do compt•omisso contrahido pelo meu 
i.llttstr~ . contendo!' de demonstrar ~s nuUida
des e vicias. que, segurído declarações de S. Ex., 
feitas pola. imprensa, inquinavãm as eleições 
dos diiferentes collegios do :Lo districto. ·.Até 
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hoje a presumpção que prevalece e a da vali- Na mesma sec~:-ão houve protesto dos meus 
dade de todos esses colleg-ios : nenhum:~. alie- amigos contra o facto da maiot·ht da mesa admit
gação, nenhuma prova em coütr:<rio foi pro- tir qu~ vota.s'e um cid:;dão sem exhiiJir diploma, 
duzida. · e sim ulJ.la simple.s certidão de ser eleitor da 

E, si alguma duvida pudesse haver, eu pa.r-ochia., o que a camara. pot· di•;ersas delibera
a.p ella.ria ara as x1lavras do iilustre Sr. r e- .ões não tem admíttido. 
ator, que, tr.ttando de C:l a Um dos collegi•:s, Ainda na mesma s;~cç.io houve o protesto 

notou mesas legaes, actas . regulares! caudi- apresentado tambem pelos meus amigos pela 
dates r ;;presentados por seus fisca~~s. ausencia diiferonça havida entr'~ ~ numero de votantes 
d~ protesto , . : . t · - - ·:::.. i insc ipçoes e o 
dOU$ collegio~~ nenhuma impugnação, nenhuma. numero de voto~ apurados. 
contestaç,1o. 'Não trato destes factos, nem tão l)Ouco do 

Seria cl'ivel, Senhores, e S0ja-mc permittido r~cto de. na. 3n. secção dtt freguezia de s. José, 
esta ol>serYação geral, que se dessem nuliiJades ter sido, no dia dn. eleição. repellido o meu 
c vicivs nos dirlerentes collegios eleitorses, fiscal sob o fundamento de não se havet· apre-
est::mdo ambos os candidatos r~presenta.dos sentado no dia da installação da mesa. , 
por seus fi <:caes. e nfLO houvesse uu1. sõ pro- Deixo tudo isto de part•:!, como de parte dei:s:o 
testo de qu:üquer dos ti-=caes do meu iUustre o Üdo de b.l.ver sen'ido como escr1vão rtr.l hoc, 
contendor contra s. v:.üidade dessas eleivões. embora juramontado, um mesal'io, facto c1ue se 
quer no c1u2 rcsprit.' á organizrLç:to das me-sf.:-4l':-,-+-M.ocn-n--t-~·~·.-qj'1"T'"i'-tr--rl-!lrl1'f.lf'~~-r-ttr>--~~rrrttr-lhrtn~--
q net· no CJ.ue r ,,speita :i.re~ula!'idade do procC'sso 
cl;,itora.l e ao resultado J.e::.te ·~ Não. 
~ il~~n i d fh~a ;; d · 1 

wndor preva.l0cc a presumpç:Io de qu~, em 
todos os collegios. o pt·ocesso correu regular
mente, que neuhuma _nullidade houve. 

r e an o~ a0 ua.r <Lrcl as a eg·~ çoes q uc o 
meu illust1·o contendor c1 ucira fazer, embora 
r~conhe~a que o d!'sempenho de seu compro
misso reclam:wa que S. E::t. tivesse contes
tado a minha exposição indicanJo logo os 
vicias e defeitos, que, em sua opinão, se deram 
nos diift~rentes collegíos do districtQ, tanto 
mais não os tendo indicado na provincia_ape
zar de provocado por mim para q1:1c o fizesse 
rwla. imprensa .. 

· u a vi t· i • ~>, o e pt·e e-
rições de formalidaies m:::.is ou menos impor
tantes, que porventura se tenh~rn d:.tdo neste 

rr,. • • 

mbsfio não me f:tlt:J.ria m:1tcria par!>. impugu~u· 
collegios eleitoraes em que o meu illu~tre 
contendor te,•e maioria sol.H·e mim . Nü:o: 
r.~speito o voto popular tal como foi lUo. 
tal como foi ma.nife~l:tdo nas urnas, voto 
co:•ntr3. o qual não houve· protesto alg-n m por 
pat·te Jo meu illustt·c contendor. Não; nüo 
quero ~ttct·-m~ :1. uma m;ssão qr1o reputo infc
I"ÍO:- iq uell:1. que desempenhei na minha expo
si~&:o tratando de um:t questão mais alt~, d<' 
uma que.:t:!o de mo!'alid ~1de eleitoral! de um:t 
questão que muitu importa par~:~ :t garantia do 
voto, para. s. verdade da eleição para. ~\ purr.z·: 
da. revresentação nacional, e cuja ::;olução pôde 
muito influir nas futuras -P.hições, ou abrindo 
pr~~edente de f~o.estas consoquencias, ou in-

' o emprego da. violcncia. 
S:tbc a nobre commissão que na minha expo

siçf::o limitei-me ::1. chamar a sua i Ilustrada atten
ção, aem fa;:er a menor ponderação, para os pro
te:Stos que fizeram amigos meus na fn. secção dá 
freguezia de Santo Antonio, por ter a maioria 
da mesa. dt!mittido ile si a fiscalisação do ~ diplo
mas dos eleitores. commettendo-a exclusiva
mente ao seu ptesidente . m:m :;.dvers~u·io, como 
a maioria da mesa me era adversaria. Encon
tra-se por venturt~. na lei disposição. alguma q ue 
autorizo este facto '~ Não. ~· .:. . . 

Na minha 

minn.t· si c~:le movlmenlo foi osponttmeo. si 
holl.\'C ttucm o <lit·i.!risse, ·e qual o rcsponsn.vcl : 
aprecio apenas o facto, casual ou 1)remed ta.do, 
com diret.:t;.ào (•U som ••lla~ tentlo ou não dil·e
l:lo~·os rcsponsa.\'eis. do pür-sn em movi1unnto 
gr·n.nde mas;::L popul:Lr ti:~ rua do Iru1Jeradot· 
p:1ra a matl'iz de S. Josü cou1 o in tu i to formal 
de inutilis:tr a eleição, quo o.lü jà csln\'3. feita, 
destr·uindo a. acta d~·sta. •Ü•)i~~rro. 

Este f<J.cto està prow,do, e ainda não foi e 
nem corbmcnt() será. contestado. Qua.ndo a.l
gucm o coutestas-;13 teriamos a pr.o\·a de súa 
existcnci.:t : 1 '', no officio do chefe de policia 
datado de 3 de Dezembro, referindo que se 
achava ·em pabcio quando, ji conhecido o r-a
sulttl:do . da eleiÇão,, :~cebeu o pre.sidente da 
J c • 
redac.ção do Tem,po de que o grupO,C)UC s e acha.
vs. na. rua do Imperador, se d :rígi<t naquelle 
instante para a matriz de S. José; 2. 0, no pro~ 
cedimcnto que teve o president·\ da pt·ovincia, 
que t:1o fundado receio tinha da realização elo 
intuito raal'!Volo, que fez de prompto seguir o 
chefe de policia e o commanda.nte das armas 
com à força a sua. disposiçüo para iwpe lir-a pr·a
tica do annunciado attentado ; 3. o n:~. rapidez 
com que esse grupo chP.gou à matriz de S. J~sé 
chegando o chefe de policia. e o comma.nda.n.te 
das armas, que o seguiram a toda press::~. e em 
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carro, segundo o affi~mam, quando j:i o :.üten
t~doestava commettido. . 

No proprio inquerito policial encontl'a-Re a. 
prova. ·Ahi, a 1ls. 59 acha-se o auto de per
gunta~ feito a Moysés de tal, em que elle diz 
que! ac.hanrlo-se na camara munici ::~.1, vira um 
gt·an ec. grupo cs ar na rua o Iwperadol', 
ouvindo dizer que ia para a matriz de S. José, 
grup? a que por ~w·iosidade acomparihá.ra á 

'J .. , • 

guntas à Urcicio Pae;; Barreto, em cme este de
clarn. que se achava na esquina ·d:l. rua da 
Penha, quando ouvio um grande alarido tla 
multidão que se dirigia pela rua Direita e pO!" 

cw·iosidade acompanhára :l.t" a mat!iz, logar 
p3 r a onde se dirigia a multidão. 

Do mesmo inqnerito coast:1m os depoimentos. 
do .Juiz de paz presidente, secretario, me:mrio~. 
com os quaes mostrei na minh·L cxposic:.ão 

• l. •• • • 

grupo partiu da rua do Imperador, melhor exe
cuta lo foi ao c!wgar elle á matriz de S. Jos6 

No resumo ou rdatorio elo in c ucrito )Olicial 
foi. declar:~.do que-estava. o !':~cretario lavrando 
a n.cta-qnanclo approxim~mdo-se o grupo as,.al
tante, foi (< pelos we;;:arios e algum::~s pe;.;sons~ 

~· • l. ' ! i. .: ... 

consistorio, contra a quall<e arremessaram al
gumas pe~so'ls do grupo o conseguiram abril-a 
violent3mente. )) N .. lle se declarn. ter hnvido 
<(esphacelaruentm) dos papeis eleitoraes. 

Não pr•eci::-o repetit• o que disse na minha 
oxposi~~o mostrando que a. inutilisação da acta, 
qnr! estava sendo escript:; , não importa a nul
lific·~ ção da eleição desde· que e:':ta consta do 
ecli tal. 

.. 
este ponto~ dispan~a-me de fazer· agora. a menor 
ob.:~rrnr~iio. 

cia de l'eruamiJuco ~l assPmblé:t p1·ovincial in
tcrpt·otando a lei :.'ldmittiu, pot· votos tanto de 
ccHISt.'rvadot·c~ corno do liberaes. na falta da 
acla o simples edital como prwa da eleição. No 
c:t~o presente, n.lém do edital, h:t acta. 

l\las esta acttl, diz-se, não foi C:'lcripta no dia. 
da elci,;ão. . 

/i. lei cxigiudo que a act:.~. seja cscripta no 
m·~smo -lia, não cog-itott do C<tS:) extru.ordimu·io 
•1c fot·r•n., do viúleri:cin.. 

T rn J)a. a. mes:l oht·ign.ção de attestar o Í;\cto 
d:t clcit:"ãC' por mo.h> correspondente às provas 
existentes . Ih via o liv-ro das insct•ipções com 
o rospcctiYo termo, assi zn:1do pela mesa no 
din da ele1ção, e com as as-:ignaturas dos el•)i
tores : o numero de eleitores ·ir.scriptos e con-• . . 
te com o da s •:cduh•s <l.1mrada.s e c-om os vot s 
cons tantes do edi tal affixado e pubi'ic:tdo pcb. 
im~rensa. A a..~ta. contém todos es tes do
enmentos comprobatoi·ios da. verd:~.t.!e dn. eleição. 
E o depoimento do fiscal do meu contendor con
firma a neta em todas as SUllS jWrtes. 

Cvnio, · porb• nto, recusa L· bl · elei~.ii:o porqttü 
nã0 exbtc a c ta l•vt•ad:t no llll~smo dia, q nando 
e;.; ta a.cta foi inutili •ada pot· cfíeito <l~l. violenci:1, 
e qnando nquelles a quem a. lei corumctteu a. 
obrigação d.; formul 1-a, a fizeram o pelo modo 
p\1rquG con~ta do instrnmento nprcsenl<lao ?: 

Não só no dommio da lei de !) àe Janeiro, 
como no da legislação anterior, a camara dos 
Srs. deputados ~empre manif:>stou o pensa
mento de que a violencia não prevalecesse, 
niTo tirafise resultado. Não preciso referir os 
muitos · ar~ceres c ue neste sentido se encon-
tram tanto na egis atura passada como na que 
co~neça agora. Com relação ao passado basta-me 
ref~>r:ir ~ pare~e~ firmado pot· meu ilhtstr_e com-

minond<lS d~ Mello. (Se'ssão de 1° de Maio de 
1851. (Lendo) ~<Injusto set·i:l. portanto qne se 
:mn11llasse semelhante eleição; . equivaleria 
~emclhante facto a. dar-se ganho de causa á 
t:n·bul··ncia, faz"ndo-a c(llher os ft·ucto;:; de 
seus :1 tteotados. » E o p:H'ecer foi approvado, 
ejdg;lda vali.da o.eleição. 

No mesmo anno de 1861 -verificando-se os 
p~d0res dos d~put.ados eleitos por um 9-os dis-
" ' 

que si a violcncia havida em uma das fregue
zia.s prcYalecesso, o resultado da eleição seria. 
diverso. 

O illustrr~ relator a comnn;;sr!o e ven caçuo 
de poderes de então, o consi~!hcil'o Za.carb.s de 
Góes e Vasconc~!los, deu o parecer ~a.ra c~ue 

~ .. .... 
excluillos, si por ventura a violencia prevale
cesse. 

.Ao ser requerido o encerramento da discus
são antes que ello houvesse fallado c susten
tado o seu parecer, elle protestando com ener
gia deelaron : «Si encerrais - ~ discussão, pe
direi demissão da commissüo·de verificação de 
poderes.» 

O encerram;nto não foi <!.pprovado_, e elle 
' ~ • ' 

de que a sua intelligencia privilegiada e a sua 
illustração consumada dão testemunho nos An
nt{es do ar lamento. 

E' nesse àiscurso quo eu encontro as se
gn:ntcs palavt·as, quo p~ço permissão para lel' 
(l..;;trlo) : « Ainda· t.una vez invoco o principio 
de que r.m mataria. de eleição não se deve liga.:.
c1emasio.da importancia a certas irregub.rida
des, desde que ::;e conhece perfeitamente n. ex:
prnssão da vontade popuiar. » Elle impugn;L\'a 
a emenda que prejudicava a dous illu:stres li
ber·:1.es e concluiu .. dizendo que a u.pprova.çüo 
della. i1nJl01·!.a t ia ~/({da mrn os do 'J.UC a (! / l i :mça 
da dc:p'l.!i·açcio com a v i olencirr . 

Senhores, estas palav:.-as elo illustt-e esta
dista foram ouvidas pr.•la. ca.mara. : estn., cxn sun. 
maioria consr'n 'n.:lora., attendeu-::ú;~ respeitou
as, e as portas do sa.li'fo d~s:::~. c~sa foram aber~as 
aos dons i!bstres oppostcJontstas. adyersarws 

17 r~ 1 r ia. d0 Gó0s e Vasconcellos. então 
conservn~or, c entraram por el!as os S1·s. conse
lh P.iros .João tia Silva Carrão e José Bonifacio 
de Andrn.de e Silvo. . . 

Pr.-walr.ceu sobretnclo a jnstiça e não a -pah.ão 
parti daria : a violcncia não tri umphou . 

No prGsente caso-o facto. da. violen~ia-apr?
senta-se eom circumst:mc1as da malOl' gra:n
dadc, bastando notar que aquelles, ~ue a em
pr~"'ar:un, annnnciav;! m cvm ostcntaçã.o G em 
:üta~ voz~~. pelas ruas m:1is public9.s da capi
tal da jn-o,•incia d·~ Pernambuco, o seu malefico 
in tonto. 
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E cum1_)re não e-squecer que a nullificação 
da eleição seria de uma secção em que apenas 
faltaram i9 eleitores. e na. qual tão fóra de con
testação on duvida foi o resultado da vo t.ação que 
o meu contendor no 2° escrutínio teve aprmas 
1 voto m,üs do ue ahi obtivera no i o, a )esar 
de ter aquelle corrido sem fisca is::J.ção e sem 
competencia. 

Excedi, senhor~s, ?s 

concluil-as. 
· Duas palavras apenas, sobre a apuração. O. 
que eu disse na minha. exposi.ção com referencia 
a este ponto é plenamente confirmado pelo tr;le · 
gramma., que o governo remetteu à c:tmara.. 
unico dos remettidos que não fôra publicado 
pela imprensa. E' o telegJ•amma do 19 de De
zembro expedido pelo ptesidente da provincia. 
Tem a nota-urgen.tissimo-e diz- ((.:\.o presi-

" rào amanhã uma. acta de S. Jose, datada de iO, 
e com ella a maioria prova.vel da .iunta dará di-

lll a P rt lla. E' ossive · rém. c e ·a 
empa.te sobre si de;e mandar proceder a se
gundo escrutirúo ou dar diploma a Portdla. 
Consulto sobre qual deve ser o proeedimento do 
ju1z no caso e empa e.>) .. 

O teor deste telegramma indica que não fôra. 
expedido em yista do oflicio de consulta do jui~ 
de direito : basta. confrOiltal-o corn o dito of
:ticio, que por certidão juntei á minha. ex~·o
si<}àO. 

O :fim com que foi expedido este telegra.mmn. 
--urgenti.!!simo-(urgencia da iHtervcnr,:c'Zo d•l 
Governo Imperi:l.l n::l. apnrr\çào) é tr'io m ;nifesto 
o evidente que dei~o de fazer a meno;- co:~si-

os tnembros da junta a t·euuir-se no dia ~:eguin
te eram 7 conservadores e "1 iiberaes; c que 
o telegramma bot~ve•se sido expedido no 
mesmo dia. em que às 9 horas da noite o juiz de 
pa.z Archias, membro da jtlnta, foi victima da 
diada e assalto, de que faU~i na minha expo
sição. 

Leia.-se o crne eo. disse na exposição com re
ferencia á -apuração-, e combine-se com 
este tel~gratuma, e se conhecerá .i procedencia 
(bt> considerações que alli fiz. 

E ainda não é tudo. Do documento n. 26. que 
iustrue a minha exposição\ consta po1· certidão 
o oft1cio de 20 de De ,embro do vresidente da 
provincin. ao juiz de d1r : ~ito presidente da. jnn ta 
diz~ndo « recebi hoje por tclegramma a ~2-
tJ •. ., o c. ' 

ministro do imperio ao pt·esidente da 1)l'O"Vincia. 
dizendo « Acta não lavl'ada em se:ruida a elei
ção é nuila e não pó te ser attendida no. apu
ra~o» ; e nm tele!;'ramma de 20, do mesmo mi · 
nistr:-rio ao presidente dizendo << A pri:neira 
parte do meu ultimo telegramma. J.e hQjc dev-e 
ser substituído do modo seg-uinte, etc . • . ·» 

Pois bem ! O governo satifa.zendo a. requi
siç.ão da cam~ra, uão remetteu .nenhum tel.~
gra.mma do dia 20, nem o constante daqu:>lla 
c~rtidào e nem o tal-ullimo-do mesmo dia. 
20~ aque se refere o constante da certidão: rc· 

,_f' r íJ!' 'I 

metteu anen'll;~~~ia dos de 19 e 20, coustant0s 
da referida. cer'fiã:ão, mas r~fun lidos em um só, 
e este datado de 19, como pas~o a le1·. (Lê.) 
. O que significa, tudo isto não serei eu quem o 

diga : a~-criterio d~ illustre commissão e da. 
a. 

Limitando-me, senhores, a estas reflexões 
com que 'oubei-vos mais tempo do que desejara, 
a.""un.rdo ns considera õos uc o meu illustre 
contendor tiver de fazer contra a minha. eleição. 

E tanto confio na justiça. da caus:i que de
fendo, justi~~a c1ue se impõe a. toJos os espiritos, 
que não duvidarei q•Je deste debate resulte ser 
o meu illustrc contendor o 1)rimeiro a reconhe
cer a legitimidade do meu diploma como no dia 
:ia eleição foi elle um dos primeiros a procla
mar a minha. victoria. 

Tenho concluido. 

<t verdade :ficasse l':l.tCIIk, guardando <i. con
venieucia devida, e não trazendo prLra o debate 

·nem mesruo as !l(~:Ssoas que mais se esforçarMLt 
contra a minh~1. candidatura. 

8rn seu communicado do dia 4 de Dezembro, 
disse o meu contendor que a minha victoria ern. 
devida à fraude, corrupção e illegalidales ; e 
q>.~e, si 1!1e iossc confel'ido tlm diploma., l'Ó fat·ia 
uso delle par:1 ruostt·ar a nulliciade .da. minh(l. 
eleição. 

Respondi-lhe no di:1;:; (documcn to n. 3 da ex
posição), no:-: ::;eguintes termos (iv) : 

<1.. :Si sómeute deseja,como diz,o diploma-para 
demonstrar a nulliuatle de minha eleição pelos 
vícios, corrupção e illegolid;;:des d·· qne está 
inqu :nada, não vale a pena ~r·eL:ndel-<?; .basta 

pe~ante a commis:sào ''erificadora d0 poderes 
ua Camara dos Deputados. e mesmo antes dis~o, 
pela impt·ensa, si lhe a.prouv~··r, mas nunca. 

· n:ts tae;:: chamadas confi';·encirr,ç ao-ar livre 
ou sem elle. » 

S. Ex. guat·dou entãn silencio, comtJ guardou 
perante esta illustrH commiss,io, não contes
tando a minha expo::;ição. 

E, quando assim procede, vem agora di~er 
que houve compra. de votos, que houve corru
-pção, que houve fraude. que houve traições! 
Mas a prova de tudo isto~ Nem rnna! 
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Dissa ainda. S. Ex. que os meus amigos esta
vam armados em Atfogados e nos H.emedios. 
Qual a prova '~ N ~~m uma ! . 

Acct·escentou que não lh0 foram contados 
votos legalmente obtidos em djvers3s secções : 
a rova disto~ E' uma accusa.ção tão despida 

e un amento quanto e provas, como aquelas 
a que acabo de referir-me : nem uma prova foi 
pro~uzida. 

caes apropriados nas differr~ntes secções. elle 
havia d1!ixado correr a :fiscalização á revelia, e 
accrcscentou que .. ntre os meus nscaes figt:ram 
homens qu~ tiveram procedimento irregular. 

Em todos os collegios o meu contendor teve 
:fisr!aP.s c:e sua nomeação : ereio que não 
os considera capazes de trahirem a confiança 
nellns depositada : não residindo na pro
víncia, naturalmente guiou-se na escolha 

pat·tido, escolhendo portanto os mais compe
tentes e aptos para o ex:::me c verificação do 

rocesso eleitora!. E nenhum delles inter oz 
um I!Ó prot<)Sto. 

Os meus :fis.;aes foram os; mesmos que tivo 
el_ll 1881, excepto na la. se~~<,·ão de Santo Auto-

.. ~. 

Josó .Joaqnim Alves de Albnqnerque não poder 
comparec"r, nomeei o padre Dr. Francisco de 
Assis Bezet·ra de Menezes ; n 2a. da mesma fr··
guezia em que substitui o do então, meu co
religionario, por um libet·al, o D:-. Ln.nrino de 
Moraes Pinheiro; e n[l fn. c 2~• secções de S. 
José, pas~=;a.ndo o que se1·vira_ naquella, o p~,clre 
.Antonio de 1lello e Albuquerque, a servir 
ncstn., pela alteração c1 uo !~ouv-e nas secções, 

, . ' .. 
a tr.:s, tendo portanto de nomear oul.t·o para a 
·J.:• ,nome_; c;.ão que fiz no Dr. Joii:o C!odoa.ldo Mon
teiro Lo·!es o c ual. )Or ·usto moLi vo re usan-
t1o-so ua. vcspera. foi substituido pelo major 
Ma.uoel Joaquim Fert·eira Esteve;;;. 

Nilo ti\·e, pois, :fiscaes escolhidos adrede e 
nem apropriados a. outro fim que não fosse a re
gul-•r fiscalis~ção do;; trabalhos eleitoraAs: q U8r 

o.-: antig1os, quer os novos são pessoa:o; superiot·es 
a quaJque1• suspeita. 

Disse o rueu contendor qne o da 2n. secção de; 
S. José era tal que constara-lhe haYer ell·J 
dito-quebrc;-se a. urn::~. parn. sa.lvar Port<:>lln.. 
O caract0r do padre Mello e Alboquer·quc ex
clue absolutamente a supposição do haver elle 
))roferido tMs palavras ; o na. secçiio por clle 
fiscalisad!i. .o meu con~endor teve apenas maioria 
de 1 voto. 

Do Padre Assis dissA-ser voz publica-1m-

Com qu~ fundamento se faz tal argniçiio ~ 
Qual !L pt·ova. ·~ 

A mes~ perH.nte a qual clle serviu era em !iUa 

maioria liberal, e tão liberal que, como consta. 
da acta., commHttou ao seu pre~idente, que 
é liberal, a missão de só ello verificar os di
plomas. 

Do fiscal da matriz de S. José dis:.:c que er::t 
um homem de precedentes c~nhecidos, e que, 

quando entrava em eleição, erapa.ra 7lwtw· ou 
morrci· ! 

Dóe-me te-r do me ref~rir neste momento a 
um homem que no e:I:ercicio de um -direito, no 
cumprimento de um devet·, no Jesr:mpenho de 
urua commis~ão que lhe dei, foi vict1ma ; po
rém preso muito a sua ~~moria: o nome dP
t ue elle sem re ozou na sociedade ernam-
bacana, protesta contra ju1zo tão temerario 
quanto injusto. 

Nas lutas eleit~:>r:l.es ? mnjo: Est~ves nu~ca 

não manteria entre os proprios adversar-ios da 
fr,Jguezia estima e consiJeração. Nunca houve 

. acto algum sr~u nas lutas eleitorMs que possa 
autorizar aquella:'i palavras. Pelo assassinato de 
Regis, na eleição de 1861, foi ab_erto processo, 
julgando-se improcedent r ~ a imputação, que se 
havia feito, ·não ao major Esteves e sim a um 
seu irmão, e sendo pronunciado Raywundo Ro
drigt :e~ dos Santos. Aqui' stão (~J~ostntnr~o) ~s 

ft·8g-uezi:J. de Santo Antunio, baluhrte liberal, 
tinha. por iuter-medio de m·~us amigos, feito 
p1·otestos, porque, contando com minoria, pre
parava-me para pedit• a nullidadr~ dos col
legios. 

Em c?.da uma das tres secções ela freguezia 
de Santo Antonio, na eleição de 1881, eu fui o 
mais votado;- só houve protestos na ia. secção, 
pelos motivos constantes da acta, todos de occa-
··r - . 

Não encontrandv nada qu0 a.rguir contr~L a 
minha cleir~io. em c::cb um dos outros colle
rr-ios. o mo~ co-nlendot· ateve-sc exclusivamente 
:l.O da· matriz de S Josó. 

Na minha CÀposição, occupando-me deste 
colleg-iol firmei-me na existr:>ncia do cditul. e 
rlocu:H"llto~ probati\'OS da sua ycr-aei,!::l.dc, nos 
depoimentos do~ mesarios e outro~ cidadãos, e 
até no do fiscal do meu contendor, nas cer
ti-lões do otii~ial de justiça c do escriv:lo que 
est:,\'a a transcrever a act:t, e invoquei~ além 
disto, a act::r. lavrada no dia 10, rnostr·ando que, 
aind:t quando por si só o edital com os dem:1.is 
documeo 1.os não fosse sufficiente para. p:oo\·ar n. 
verdade da elr:ição, na acta se encontravam os 
precisos esclarecimentos _par:J. não haver a me
nor duvida a re,.:peito. 

Examinomds como o meu contendor apreciotl 
esta. parte da exposição. 

iz . Ex. : o edLta.l não é o da. orla mas 
s:m o levado á typ~·gra phia.. 

A lei é expressa mandando affixa1: o edital 
na pot·ta da igr-eja, e publica1-o pela lmprPnsa. 

Tanto val-or tem um corno oatro, desde que 
ambos são as~ign:J dos pelo juiz presidente, e 
secl"eta.rio, e são· a reprodur~ção da lista da apu
ração, publicada - em vo.; alta, terminada a 
apuraçã.~. (Art. 14~ do regula~euto .) · 

No ~·düal remett1do para a Imprensa! e pi.l
blicado no ])ia rio rl1; Pr.: n ,ambztco em o dia se
guinte ao da eleição, procedeu-se a exame 
judici:tl com c1 tação do meu contendor e do pro-
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motor publico; e os peritos, nomeados pelo juiz, 
verificaram que a letra com que estava escripto 
é do secr.·~tario Apngio d;t Silva, e que 
são v rd3<kiras as firmas d0sce e do presiden.te 
Lyra e Mello. 

Di7. o meu com )etidor ue eu fiscal d -
rou ter vi--to o p1·esilente redigir o edital e 
qnc o editul examinado appareco escripto pelo 
secretariO. 

• u 1r r a.cçao com es-
cripta.. Redigir o edital ê dictal-o. O jub de 
paz ditou o edital, o secret~Ll·to escreveu-o. 

Diz que é falsa a. certidão do official de jus
tiça de haver à 'i hora e 35 minutos da ta:de 
entregue o edital na typographia. do Diario de 
Penw:mbuco, porqu~ não seria pos-:ivel que 
e!le estive::::se de volta a m?.tri:r. antes do.s acon
tecimentos q us t1hi ti v eram logar . 

.Att~nta a .dis~ancia. que ba entre a. typ:~-

quasi :is 3 horas d:t t::u:·Jt), qu~ndo teve log-ar o 
contiicto, ou mc•mo muito antes, podendo ter 
t·egressado em t5 ou 20 rui.nntos. 

tz que o e H::l n:io tom força, porque quem 
nomeia o secretario é o presidente t:a mesa. 

A lei manda que o SI!Cretario escreva e aue 
este e o presidente -:a~stgn,:!m o edit:ti. • 

Embora. o secretario seja designado entre os 
mesn.t·ios pqlo presidente, esta. circumst•1 ncia 
n:"to tira for~a ao acto revestido d:ts condições 
que a lei e~ige. 

Disse S. Ex. : 
~< Qne novirln.de ó esta de dar-se força a 

um e 1 a • guan. o nao l:t. a acta o mesmo <ta. 
da eleição ? O aviso do 28 de Ja.neit·o de 1865 é 
expr<:>s~o eu1 dcclar:lt' q u} não se :1.puro a cleiçüo . 
~a legislação não encontrei este a\riso. c 

sim no P;·omj_1tt~!rrio eZeitorul; mas <l hi o <Wiso, 
longe de autorizar a opinião de S. Ex., firma. 
doutrina contral'ia. 

Está. no Pi·01npltwi·io (let~do): « O edital de 
quo ft~lla o nnmero ~nteced.-~ntc não ú do
cumAnto sufficiente par;l. por olle proce.lcr-sc n 
apuraç-Jio do votos; ,> m~~s acrescen ta (<si as 
<\ClaS e OS linos d' nle'ÍíiÕOS e;;:tiverel'll vicia
do~. ~ C.)gita .• prrrtan t.o, de caso de ·\"leio nas 
:1.cta.s e livros da. eleição, e em qnc por consc
quencia ha d0saccordo cnt1·c os don-; insr:ru
lnontos-o odital e ~~ ~tCt !\ :-nc:;tc de:$accordo o 
governo decidiu,quc o edit.'l.l não era documento 
suflk ente para a apnt·ação ; não ·q 1t i7. que~ no 
antagonismo ou oppo·i~ão destes dous instru-

_, c sse o e; 1 t ; r o;;;o \' a somEm ~ 
sobre este caso esp')c:al, dond0 :;;e in fere qne 
com relação aos demãis reconhecel'<l. ser o 
editnl documento sutllcicnte para apuraçã:o. 

Soccorrendo-se a uma der.isão do governo 
dada em 1.855 sob o regJmcn. de nma legisla~ão 
different~ daqu ~lb que hoje r ege o proct~sso 
eleitoral, o meu contendor nã:o foi feli.:. Para 
ainda mais patGnte<~.i~o recorrerei á p1·opt•ia 
legislaçã1 ent-io en.l vigor, ás instrucç~ões dadas 
'?ara. execução da. le~ de 19 de Ag·osto de 1$46. 
No art. 18 dispunham (aviso de 28 de Junho 
de i84J) riemlo). 

:h~j~ .rege o processo eleitoral, tem ma: sim pol'
ta.ncia a opinião de uu1 t.nínistro, manifesta<!a 

or ar uelle aviso e sob o ren-imen d,~ lc."'isl~ .ão 
então e::i t•'nte. do que o voto da. asscwblca 
da nossa provincia. ·~ AhL como refert na mi
nha expo~1ção, an1ba::; as parcialidades políti
cas, 15 censer,·adores e 1.5 libe1·aes, acceítaram 
o princ; pio de que, na fa1ta da acta, por não ter 
pronositalmente $ido escripta, basta o edital : 
por-este fe;~,-se a apuração, fui reconhecido um 
deputado provinciaL 

P•Jl' mtlito autorizado que fo-;sc o ministro 
ue ex .. ~díu esse aviso sob l1. legi.::lação antiga, 

não po l't';a ter p::tra am ,>s nós ma' a va o.r o 
crte _a interp::eLação qu.e a a.::semblea popular 
da no3sa provincia deu a lei de 9 de )an:ii·o. 

diá ·10 di8-::e o meu conbndor •1ue ella só foi 
f0ita qtwndo se soube que, o juiz não :tpm·ari<J. 
a dei~ão pelo cdi tal. 

Em que ~e fii.·ma S. Ex. para üzer, sem ex· 
híbir prov;l, nma. :'l.rguição de :;ta natureza ·~ 
Alem de infund;~da e não provada, é otfensiva 
:10 c:~1·aeter .Jo,; m~sat•ios que tomaram pal·tc na. 
confBcção d:~ <\Cta. e a assigntwil-m. 

E :.\CCI'es~entou S. Ex.:-T:mto ussim que, 110 
d:a. 9 de Dezemhl."o, o cscriYt'io d~ p.tz officiou 
no jnir. d~ direito. em respost::~. a am oflido 
clcstP. dizendo que nas nota~; do san cartnrio n:i.o 
havi:l. sido tr:\n.;cripta ~cta algumn. da el~içü.o · 
dt~ S. ;Josó .-

Prcdsnmos não confundi1·. A :-~cta. não foi 
tr::mscrípt:~ nas not~s do cscriyão de paz e sim 
n:1.<:: o a e 1 no u g ~nc1o, es1gnal o pe o J mz 
de direito do civol. 

J~ .. s:.im () c:::~ri vão de paz niio podia dar ao juiz 
presid·'nte da junta outra resposta , de!"de que 
não havia. feito a transcripção, c que a que co
meçar·n. no dia i ", no conaistorio, fôr t ínterrom
pid:t !Jela invasão e fuctos quo se deram. 

Ahi eat:i, poré m, no documco.to n. 6 a certi
dão da. c;t(:ta. pass~da em vista do l ivro de notas do 
t?.b~lliiio Fu!geneio, lizoudo- fielmnnte copie~ 
do fii'Oprio origical qui} em mou cartorio me foL 
apresentado aos 10 dia.; do mez de D<~zcmbro.-

Diase o meu contenJor que esta acta é fals:.t. 
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Examinemos os fundamentos de sua argui- em que foi o consistorio invadidot em que se 
ç~o : deram os facto:; criminosos t!e que elles foram , ·· 

E" falsa disse elle : umas das victimas. Achavam-se elles no leito 
1•i ~Porque a mesa já não existia.)) por effeito do.s ferimentos soft"ridos no dia i o de · 
Não c e:ucto. Dezembro e con..;;eguintemente irupos:;ibilitados 

·.E" expresso na lei que a mesa que serve em ' de com ;arecer: leram e assi naram a t · 
con mua para - escru 1mo. suas casas, como ella propria declara. 
Conseguintemente a i O de Dezembro a mesa 5. 0 « Porque o secretario Aprigio José da 

tinha ex.istencia., não se tendo ainda pela apu- Silva, ao assignar a. acta, não · estava em estado 
- •• rr - - ' v - • ::; • ar- le sua 

da eleição. 1 assigoatura, não po.lendo prestar a attenção 
2. o ~Porque foi escripta de memoria., devida a. um documento de tal ordem. ~ 

Em apoio do sell asserto o meu contendor 
Não é exacto. Na acta estão mencionados os 1nvoc:L apenas o seu testemunho, por haver 

factos em vista de documentos; acha-se ttan- visitado -;ao secret<i rio Aprigio. E' des·:gra
scripto o edital, resultado da apuração. o termo da.vel oppor testemunho contra testemunho, e 
de encerramento das inscripções,escripto e·as;;i- muito mais quando o test11D'l.unho é o daquelles 
gnado no dia i pelo secr,. ta1·io e por to.ios os que discntem. Visitei tarobem o Sr. Aprigio, 
mesa.J'ios declarando o numero dos eleitores que m·-1s d_ epois que elle deu o _seu depoim•lnto ; e 
votara.m, numero ue confere com o das ceàulas 
apura as. c la está a ce1·tidão do offi;~ial de 
justiça de ter reeebido os editaes, affix:ado um 
na po~ta da i~re~a, e entregue outro na typo-

to do secretario Ap1•igio José da Silva. prestado 
em juizo, e !;ãO mencionado<;; os nomes dos elei
tores faltosos constante da nola tomada por um 
dos et.crutadores. 

:3. u ~ Porque quem a escreveu não assistiu 
ao proces::;o elHitoral. » · 

Escreveu esta acta o 4° juiz de paz na falta 
do :3°, que não compareceu. 

E' expresso na. lei que o 4° juiz de paz sub· 
stituo o 3 · como substi l! 2° l" . A . 
stituição tanto pó.!e s r dada na occasião de 
escrever-se a s.cta.. como anterior ou posterior
mente. Nii:o é essencial qLte para escrever uma 
a a se J:lr<!sen e ao processo 
eleitoral. 

Não se admire o meu illustt•e contendo r desta 
proposi~;ão ; um exemplo seri b:lstante pat·a de
monsLral-a. 

Supponha.S. ~x:.! q~e concluida a apurnçã?• 
os quatro mesat'lOS !"P.tl!'am-se, e fica o pr·~sl
deute sómcmto ; porventura. deixa de ser escri-
p ta a :~.c ta ~ ln u • ilisn.-se a elci~!àO ~ Não . . 

O prosid•mte, na. fôr.11a da lei, chama substi
tutos Jega.~s. e deutt·e estes design:1. um para, 
em substituição a.o secretaJ·io, escre\•er a acta, 
e est:l é tão vai ida como se houvesse sido cscri· 
pt:i. pelo secr.:!t:~.rio primitivo! ~enha ou não o 
mesario, que a e;;crev·~ u, asststtdo ao processo 
elcitot·al. Ainda depois de escrtpta a acta ale; . . . - . 

culdad~~s intellectuaes, como o meu corrten lor 
confessa, conversando, tendo o braço esquerdo 

artido em duas artes e f,> • m a t · 
Nenhuma impossibilidade tinha, portanto, 

de assigna1· em sua eMa a acta, tendo-a lido, e 
achado conforme. O meu contendor não con

sse assign o, e nao po e 
suppor com fund~mento que o houvesse f~ito 
sem prestar attP.nção ao que assignava, cum
prindo nuo esquecer que no dia 3 elle prestou 
depoimento em propria casa perante o delegado 
de policia, c que como escr··vente juramentado 
ter.a a seu cargo o cartorio dos orphãos, longa 
oraticx forense e eleitoral, c couhece b~m a 
iml>Ortancia de Sll:J. assignatura em papeis 011 

instrumeo tos publicas. 
. 

cado as portas da ig1·eja no dia ·10. » 
Não ha prov:~. alguma desta asser~ão, absolu

ta.ment nenhum:~. 
Nada importa que o sachristão dissesse que os 

secretarias entraram nr~ ig1·e,ja pela porta. 
qu·1 fica ao lado do sul da mesma igreja. Isto 
t1uel' üizcr que não cntrar~1.m pela porta prin
cipal do. igTeja, que estava fechada . 

Mas elle não a fechou : a igreja estava in
terdicta., o portanto as portas f ch1das em obe
dieni.!ia ao preceito d:J. autoridade ecclesiastica. 
Em todo caso a declaração •O sach1·istão con
fit·mo. o facto, constante da acta. de haverem o 
p ·esidente (~ mesa!'io est do na matri:r. no dia. 
10. ent1·ando pela p r ta, que esta.\·a a.berta.. 

i. o Finalmente ({porque ojuit. de paz Samico 
não sahiu de caS:l. até o dia ·10 e consl,guinte
mente não podi:1. nesse dia: ter comp::u·r·ci !o a 
igrej:1. matriz e ah.i presidido á escripturação da 

que recusar assignal~a . Kão lu•. prova alguma neste sentido. 
4.o <<Porque foi assignada em casa por trcs Os amigos do meu illustre contendor tanta 

mesarios. >) importancia deram a essa acta, ao seu valor, 
Nisto mesmo é que a acta mostra. que, que procuraram distruil-a, dizendo que no dia 

longe de po ler ser qualificaãa de falsa, é tO de Dezembro, em que ella foi escripta na 
verd:!ldeira, expres~a. a. verdade ; não occulta, igrP.ja tua triz, o juiz de paz, presidente, _ahi 
rcla ta 0 fàcto como se passou. não comparecera; para este :fim d~ram uma JUS-

Na confecr;.ão dessa. act:-1 não deveria o juiz tifica.r;.ão. 
de paz, presidente, prescindir·d~ concurso da- .Ma.S e~tajustifi~ção, ainda quando ~ella Ü
ouclles qu~, como mesarios tmh.am tomado · vesse hav1do, que nao houve,a.lguma test0mun.ha 
parte nos trabalho.:.; eleitora~s ató o momento' que jurasse não ter o jLliz de par. presidente 
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sahido d~ sua casa a.té o dia 10, não teria valor 
algum, porque foi dada sem citaç~1o aelle. 

Accresce que o depoin.ento dn. 2a testemunha 
da just.ifi.(•ação, subdelegado d:l. fregur~zia, chefe 
liberal, o Sr .. J uvencio Cezar. refere-se ao tes-

não só o juiz de paz Samico. como t' juiz de 
paz Cavalcante. como Joü.o Bapti •ta Cabral e 
não sei que mais outros. tinham estado na i""re·a 
no 1::1. • 

Diz o meu illustre comp-:;tidor que tanto o 
presidente da. mesa não osti''''l'a no dia. 10 na 
matriz de S. José, que não pôde comparecer 
na c;~,sa da ('amara p:1ra a :1puração no dia 20. 

São a.cto~ muito difl'erentes, legares muito 
diversos. situações muito estranh::s. 

O facro do não haver comparecido :1 20 na. ca
sa àa camar:l.llào exclu0 a possib: lida.dc de :;:ua. 
presença a 10 na matriz; !lqui tin1u de fazer 
escr<>vor a ac :• (a ,. e1çao~ e a 1 proc · er~se a 
apuração : ba::ta.riam os receies e pedgo~. que 
se esperavam nesta, seudo_ preciso ter co.rl)g;::m 

. ' 
qudlej•ilZ de paz. 

Apreciados assim O!" fund:.nnentos com que o 
m~u contendor ualificou d~ falsa :ta ta ve· -
wos como elle a considera em relação aos seus 
etft~i tos. 

Disse elle : « E' uma novidade ~~ restam·acão 
de ac ta ; não se re§taura o que não ex~stiu·. e 
quando l'estaura,•el fosse. só poderi:t ser res
taurada até a declaração dos nomes.>~ 

Perfe!to eng. no . Ainda quando no dia io 
nito se tivesse e~crivto part8 alguma da. act:l.; 
quandc' a invasã,) s~ tivesse dado antes do 
sec1·etario escreyer uma só alavra no li-
vro das actas, n~m por is;,:o e.-taria a mesa 
prh·ada do direi to de escreYcr nova acts. ; tinha 
até obri~ação 4~ fa.zel-o. . 

· a. s ser p , ao po e .1xar e p o-
duzir todos os seus etfcito.;:, ~l.ttentas ~~s circum
stancia;;; e xtraordinarias hattidas no dia. 1.o 
:;\Ias a acb existiu, foi escripta no dia fo. em· 
bor:' não concluidn e nem, portanto, assignada, 
e foi destruida pelo grupo assaltant e. 

Diz, porém, o m.:u contendor que elb. só 
pod0rb ser resL'1.tlrada até a d:;cl:u•ação dos 
nom('s dos el•' itores faltoso.~, em vista do art . 
J.HJ, ~-todo re::ulamento. 

Embora o :trtig-o citado ueteJ•tn1ne que :l acta. 
~;m sf'gund.o logar declare os Domes d; s elei 
iOl'"'S, que faltardnL ci ce rto qu~ i:-;to rarissimas 
ve;~~s succcde : (> tn g r-m:tl, os nomes dos elei
tores que falta~ são c!<'criptos 0lll ultimo 
loga.r. 

E nr:~m da. disposição cit·1d~ se ó :e concluir. 
como ex ad-uc ' so se preten e, qu ·• pelo facto 
de est:J.r o secretario Aprig io escrevendo na 
acta os nomes dos chitores qu·~ faltaram , já 
não ostive-.sc est:ripto na act& todo 9 mais 
proeesso el eitoral. 

Niío ha um só depoimento que o diga, nem 
mesmo o escr1vão de paz Sà, qu P. em aparte 
ouço dizer havei-o declarado : tal não di ~se, 
corno se v r} de seu depoimento a fl . ;-)f v. do 
in4u~r:to . E' facto con-;ta ntf1. es ,:· !·ever-~v~ nas 
acta.s ero ult imo logar os nomes dus f;drosos ; 
pode-s~ m~smo diz~r que rara é a excepção. 
O meu competidor tem a prova do que acabo de 

dizer nas proprias eleições do seu 2o escru
tinio. 

Faça o obsequio de ler urt'a por uma as actas 
respeetivas, e só ha de encontrar uma, a da 
2a sec?ilo de S: J?;;é. em ·que os nomes do_s fa.l-

da a votação e demais declarações do art. 149. 
A circumstancia de antepor on pospor os 

nom~s nada influe :desde uc na acta. e4e · am 
m·~ncionados todos os dizeres do art. 149, está. 
preenchido o prec· ito d:t lei. 

Pergunta o meu illustre competidor: <(Onde 
a. prova de que as de111ais exigencias do 
art. i4ÇJ já tivessem sido escriptas na. acta inu
tilizada no dia 1u ~ >> A prova e4á no facto 
CL1mmum, ('Ombinado com a dechtração que fez 
o secretario de que jà estava na Pscriptut•:lção 
dos nomes dos eleitores que tinham faltado. 
Leam-s~ as actas do 1 o e 2° escrutínio, e 

verse-a que ern to as e as, sa vo a e::s:cepção . 
unica Ji notada, os norues do' eleitores falto~os 
estii:o eser~ptos em ultimo Ioga_r. A pres~mpção; 

~ . 
que as demais e::dg.-mcias do art. 1.49 já esta
v:.:m escriptas na act::~ quando foi destruída. E 
~ r . e . :- . 
em contrario . 

O meu competidor disse que o depoimento do 
s ::lu fiscal era toda a base da minha argumen
tação, que eu !':Ó firmei-me nelle. Embora o 
depoimento desse fiscal esteja de perfeito 
nccórdo coro a acta, c<1m o (ldital e com. os 
documentos que instruem a. acta, é todavia 
cel'to ciue não foi o unico dce11mento em que me 
fit·ruei : ahi estão os depoimentos do presidente · 
da. m sa d se r tari A do-i d m sar· 
Agostinho Bezerra, e de outros, c.om que argu
ntentei para mostrar que está provado ter-se 
concl11ido a eleição e já se estar escrevendo a 
ac , CJ uan ·o se en o ncontec1men o crnm
noso. 

Disse S. Ex.. que o scn fiscal ignorn. _tudo. 
Não, não é a>;sim : o seu fi ;;;cal dr.poz de um 
modo completo. Não pt'eciso ler o 8en depoi .. 
n!ento : é o documento n. 7 da minha expo
sição. 

O fiscal descreve todo o processo eleitoral_ 
h:wido e de rnodo a conhecer- se que correu
regnlann~nte; d0.clara. o nnmero de votos qne 
eu tivr. e o nut~tero de votos que teve o n1eu 
COiatpetidor; declara que houve dous votos 
tomados em separado a dons e :ciLores, e cedulas 
en1 bra nco. !\essas e nas demais decln.rações 
que fez a cha-se na mais perfeita h armouia c0111 
a acta . 

Não tem fundamento dizer-se ex ad-uerso 
que esse fisc ::~ l limiton-sn a dar attest~1do de 
couducta aos rn.e::a rios. Nem porque o fiscal 
tle meu competidor, ao terminar o seu de
poimento, declarou que « tanto os m.esarios 
como :o meu fiscal, major Esteves, proce
der~m todos perfeitamente bem » se póde 
concluir <iue elle a i~so se limit .:s.;e . Leia-s~ 
o seu depoimento, e ver-se-à o contrar io. 
Nr'st!:s palav1'.'l.~ do fiscal v~,i a attest<1Ç;J'o da 
reg ulariJ::de d:) procedimento tido pela mesa. 
e pelo meu fiscat e porbn(;o a. cont~stação á 
arguição ex adverso que se lhes Í<•.z de haverem 
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provocado o attent::do alli eommettido, e de 
que foram victimas. 

O meu contendor disso quo a ci.l.mara tem 
dado tantn. importnoci ~-à actê:l. que o só facto da 
falta. da transc1·ipção della a teml wl.l.do a :tn
n~lln.r. ~i ver..;a.s eleiçõe;;. Primeiro q_uo tudo a 

excef.lcionaes dch.ado de julgar nulla a cleiç:"to 
por falt(l. de tra.nsct·ipç:.1o. como, em um. caso 
excepcionalissimo, qual o da el•·lição da matriz 
de S .. losó, h& de ser· reputada nulla a eleição, 
pr-:la raz:Io de não existir uma acta escripta. e 
transct·ipta no mesmo dia dessa eleição '1 Como 
c porque pretendel-o, quando a acta escripta. 
nesse dia foi inutiliza ia pel:l. violcnc1a, e em 
.... -rl.rtude disto, a mesa escreveu outl'a actn, em-. . . 
no mesmo dia em que foi feita'? 

J:i notei na minha exposição o eng-ano do 
juiz de d ireito, presidente da junta, em dizer 
que a acta io ;·a ranscrtp a no tu. · .), mos~ra.n o 
haver elle confundido a Jata da-tmnscí·i1Jç,7o 
-(!OUl a Jo -eoncerto- ; e hn. pouco li •~ cer
tidão (documeni.o n. 6) da qual, na pa.t·te final, 
con.<;tn, ter sido a a.cta transcripta no mOS!110 dia 
10, em que foi feüa. 

Pretendo o meu contendor que a camara. j:i 
resolveu · não admit tir ediLa l como documento 
par•a a apUl':.tÇàO, por ter a pprova.Jo em i882 O 
parecer 1·elativo M 7° distrito da provincia da 
Bahia. · 

M:1s basta atlender aos ter mos elo J.:arecer 
in \'ocado, para. ver que elle de ·lat·ou que a 
eleição de Baixa Verde, cuja nullidade propoz 
e a cama r a appt•ovo 11- ;·«i o in fl uia 11 o 1'esttl
tado da cteiçiZo- ; e n_ós sabeaiOS como em 

... "" .... . 
o , 
can,ara, resolvem ou dei:s:.am de resolv1-r certos 
pontos que occot•t•er..l des !1• qnc ellcs têm ou n ão 
intl l!encia no result 1do geral de uma eleição. 
(Signaes de assentimento e ajwrtes) · 

E ainda auando assim não fora •. cumpre não 
esquecer que tr~-ttsva-se então do 'um caso ordi
mwto e não excepcion~l em que .. a viçllencia 
conseguiu destruir . a ac ta, fi.c;1.ndo salvo . o 
edital. ~ , 
' No citado parecer são notaveis as_.r a.zões com 

que o rel~tor justificou a Slla opinião, contrat•i:J. 
v. n.-94: 

a maioria da com missão, apezar de, · como esta, 
entender que não influía no resultado. 

Portanto, a. approvação deste pat·ecer não 
importa que a colllmissão désso interf.Jretação â. 
ioi • .fixass-3 doutrina; tratava-se de uma eleição 
que não influia no. rcs':ltado ~eral ci.o ~istricto, 

de informações; a acta do dHl. JO não tem in
formações bastantes para se apreciar a eleição.» 

Tão minuc1os~L e circumstanciada é a aeta, 
que todas as io.formac;.ões desej:weis, para. ajui-
zar-se de eleição, ncll::L se encontram. , 

N:1o houve ain.La quem eontestasse o resultado 
da eleição da mat1·i;: ue S. José; não houve quem 
allegas 'e facto-; que a inquinassem de nullidade; 
(} a ruate1·ia. do protesto, de que me occuparei, é 

.da mais mau•fel'3ta im roccdencia . · O chef•J li-
be;.-al da. ft·egtlCÚa. o Sr. Juveu~io Cesar, de
darou, n;t publicação qu•3 houtem leu o meu 
c?nten iot·, 1.1 ue, . tl)rn~inada a a~ ura~ão e eonhe-

sentado por dous mesarios e pelo seu fiscal : 
sótncnte u rn dos mesat·ios a presentoa um pro
testo. Vejamos os fundamentos desse protesto : 
sao t ·Les que o ou ro mesar10 i _era e s a 
do meu contendor recusaral)1 a.ss1gnal-o . 

O primeiro fundamento consiste em ter sido 
apm·ada uma cedula em que estava apenas 
escriuto-Dr. Nalmco. 

Foi apurada eata cedula, . diz o "fiscal, com 
us.sentiweato da mesa. dclle respondente e do 
major Esteves. 1a1eu fiscal. Não se comprehende 
que este facto houvesse sido invocado contra a 
regula.ridad.; do pt·ocesso eleitoral, e, o que 
n.:tais é, pelo mesario que concorreu com o 8e_u 
voto para a tlelibe~·açüo, contra a qual d•:po1s 
protesro:t ! 

Não revela a apuração daquella cedula que a 
mesa e o meu fiscal não estavam dominados do 
e-:pirito partid~ll'io, n:!o queriam pôr diffi.cul
d'ld"s :l exnt·essão do voto ·~ 

. E ha de ;er mvocauo por p8.r e o meu. com-
petido;· coat ra. a regularidade da eleição um 
acto praticado em proveito seu pelos votos. dos 
mes::trios seus co-reli~áonarios, e annuenc1a e 
sa.tisfa\~ão do seu fiscaÚ -

Pois o accordo a que todos chegaram de 
a purar-se r•sta li,;;t;a é motivo p~tra que se •; 
repute irregular o proce-sso el~i.toral '? ·~ • 

O segundo fun,lamP.nto cons1ste em ter o .Jlll.Z . 
:lc pa~ presidente admittklo qt:e entrassem na 
sala algumas pessoas, segundo o protestant~, 
durante a chamada, e-s-:g·undo o :fiscal clepo~s 
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de con.cluida. a apuração e - para beberem . 

dícial ao proce~so eleitoral: foi uma permjssão, 
um consentimento para beber agua. 

Acrescentou o meu illustre contendor ue 
nesta secção ouve c e u as com dous nomes. 
Nã.o sei onde está a prova disto. 

Não sei f>e houve; não pos;::o contestar-, n "m 
a.ffirmat". Mas, quando e:tistísse, a lei não o 
prohib~, manda que se apu!.'e o primeiro nome. 

O meu illustre contendor. notando não haver 
acta e:;;cripta no dia da eleição c não ter, 
segundo a sua opiniito, valo1· o edital e nem a 
acta do di:J. iO, disse que eu quero que o sangue 
sirva-me de acta~ que eu uero obter beneficio 
o tumu o. 
Senhores. o que tenho querido e quero, o 

que :tnê traz aqui, é fazer não que o scmgMe me 
s· ~ • ' . 
escripta e que foi inutilizada pelo sangue, seja 
considerada como existente, para que a violen
ci~ q•.1e produziu o sangue .• para que o attcn
t~do que foi commetticlo na matt·iz de S. José 
não tire o resultado que1 ao pratice>l-o, tiveram 
em vista os seus autores. -

Longe de pretender uene ficio do tu~mtlto, 
o que pretendo, senhores, é que do túmulto não 
haj:l. beneficio para aquelle que, si não o pro
ro.ov~:u, si não tem mesmo a responsabilidade 
moral, como hontem all0gou, teve, todavia, o 
concurso dos seus amigos, que em tnmul•o 
assaltaram o coosistorio da igreja matriz de 
S. José e a.hi inutilizaram a a c ta que estfl.va 
sendo escripta. Não se :invertam, pottanto, 
os papeis : longe de mim semelhante preten-
çao ; o a a mm a Vl a! o o o meu passa o, a 
estão para exaluir de minha llarte tal pi·t\
tenyão. 

Disse o meu contendor : « Não ha analogia 
entre a não, existencia da acta. de uma eleição 
e a não existencia da acta da eleição de mesas. 
A lei não e:s:ige q ttc as act<ls de eleição de 
mesas sejam remettidas á carnara : si ~~ta exi
g encia fosse feita, grande parte dos' deputados 
teria visto seus díploms.s a.nnullados )>. ' 

Senhores, creio que ba~ta ler a p~rteda minha. 
exposição relativa a este ponto para que se 
conheça. a perfeita. analogia; e que, portanto, 

. assim como se pretende que não seja. ~purada a. 
eleição da mo. triz de S. José, porque não ha 
do mesmo dia. acta da eleição, pela mesma. razão 
se deve concluir pela não apuração das eleições 
da 2a. e 3:~ secções, pOrf!ue não existe acta. das 
elei ões da.s mesas .res ecthas · ois essa. acta 
estando escripta no mesmo ·Jivro em que o 
·estava sendo a de S. Josê, ficou como esta des
truida, com.o destruido foi o livro. (L~) 

, r . s ' ..... e ~ e r .gu a-
mento (arts. 1.01 a i05) são expl'essos em 
regular o processo, que deve ser guard~tdo na 
elei~ão dos pr"sidentes e mesarios das differen
tes secções, exigindo que se la.vr~: acta dessa 
eleição. 

O § 12 do citado a1·tigo da lei é não roe:nos 
expresso em decl~ra.r· que -não será valida 
qual11uer eleição feita perante mestl. que não 
fôr organizada.. pela fórma estatuida. nos pa.ra-

2~ e 3a secçõ2s si não tendes a. a.cta da eleição 
das mesas respectivas ? 

A diifer~>nça est:i só em ue r1rna. é eleição de 
e epub os e outr.t e e e1ção e mesas ; mns 

basta attender á impot·t:~.ncia que a lGi de 
9 de Janeiro dá á organiza~ão d <tS mesas, 
considerando sempre nullas a~ eleições feiws 
n.nte mesas que não são legalmente consti
tuidas, pat•a se reconhecer o valor que tem a 
acta d::t eleição destas mes:ts. 

Diz-se : basta a acta da installaçãu. 
Mas são a.ctos distinctos. A mesa sei se instQ.lla. 

depois de eleita. Para se conhecer, pois, da 
msta a.çao, c prec1so con ecer a e e1çao que 
precedeu a installação. A eleição é a base 
para. se ajui;ar s~ aquelles que se installa.r:un 

Supponhn-!le que cinco individues~ além dos 
eleitos, se reunem ~m me;:;a c perante esta 
corre outra eleição, . havendo assim duplicata 
de éleição. Como conhecer qual das duas me::as 
era a legitima. e, port:lnt:), apur:ti·-se a eleição 
per~nte ella feita ~ Sóroente pela acta da elei· 
ção da mesa; porque sóment/3 por ella. é que se 
póde conheeer da legitimidade· de uma ou de 
o11tr::t destas mesas, e conseguintemcnte ela 
validade de uma ou de outra destas dupli
catas. 

Quando a lei Gxige que a acta da. organização 
das mesas seja remettida á camnrn. não dis
pensa q•!e seja romettid:ul. act~\ da eleição das 
mes::s, porq1!e elb fa:.! p!trte integrante da 

.. - . -
f:) ~ , (' o .-

Conseguintemente e. ex.igencia. da lei :firma~se 
nas mesmf1S razõe;; . E a import:mcí:t que a lei 
deu à legitimidade d:A.s orgs.niz~ções clgs mes:ts, 
consider.'1ndo n ulbs t·::Jdas as eleições feitas 
sn:;e mes:ts não org:J.niz:>.das, nos termos por 
ella. prescrip tos, repito, està· indic:mdo ·o valor 
que o legislador deu á. eleiç~o d:J.s mesas, e 
consegtlintemente a :1ct~~ donde deve constar _a 
eleição. . ~ · 
~· Não sei si a. ci',mara, na ver ince ção dos-pode

rQs de seus membros, tem ret"!ebido ou não as 
actas de eleições de rnesss. Dizem uns que sim, 
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outros que poncast~m vindo, e outros, que não 
é costume. 
·· Nãose·póde dizer que alei exigindo remess:.1. 
da seta da- formação- dispens:.~ a ds-elei-
ção-das mesas. : 
Ex~minemos ~sta questão de direito. 

o resultado de uma eleição feita pelos juizes ele 
pa:t e imme::liatos. Qual é o p1·ocesso mai.s com
plicado e o mais simples t N'um caso é um 
processo siro pies, sim plissimo : uma certidão 
upenas prova qur.es os juizes de paz e imme
diatos; no out.ro caso. não : a base para o 
exame, para' a vet•ificnção, é a eleição constante 
da acta. 

Nada importa que tivesse estado presente á .. - . 

de paz. Não são muitas as paro:.:bias em que 
ha-secções-e em que, portanto, as mesas 
destas são eleitas pelos juizes de paz e imme
diatos: quasi que só nas capitaes das provincias. 

Mas vamos i materia de facto : 
Disse o meu illustrc contendor que eu estava 

presente quando se procedeu a eleição das 
mesas da 2a e 3a. secções. Disse-lhe em aparte 
quo ora verdade, que estive pr~!sente, quando· 
no · 1a -· se ez a e e1çao as mesas; mas aci·es
centei e repito que não vi a redacção da acta e 
nem mesmo e::s::aminei a regular.idade do pro-

Cheguei ao consistorio, vi que reinava muito 
bôa harmonia entre os meus co.:.rdigionario~ e 

cumstancia, que foi bastante para fazer· me es
perar qur~ a paz com que tinha corrido a eloi-

. ção em 1881 havia . rle ter logar na eleição de 
1 de De:.:embro, naqu~lla secção, como de facto 
succeMu até ao momento em q11e o grupo as· 
salt.ante praticou o att'3ntado conhecido. 

Havia uma das eleições a desempata r : tinha 
de recorr0r-~e á sorte. Recordo-me de que o 
juiz de paz, o meti amigo o Sr. Samico, pôz na 
1 · c · · h m h fe libe-

diz em apart8 : por ot•a estou tt·atando da ques- ral, o St· . J uvencio, e disse-lhe : « Venha tirar· 
tão de direito ; da questão de .facto tratarei a sorte: não set·ei. eu e nem amigo meu, mas 
depois . um lil>eral quo a tit·e. » O Sr. Juvencio tirou 

·proprul. e ra .a e1 n~LO se pt·es a a 111 er- a sur e, e es a 01 · avor•we a. um conserva or: 
pretação dada, porque a lei diz-furmaç:T.o-: o. Sr. Samico e o Sr. Juvencio riram-se, ·abra
na {o1·maçc"lo se comprehe11de a base da consti- çar<lm-se, btwontlo entre ambos e outros troca 
tuição da. mesa, r1ue 6 a sua. eleição. de p,uavras indicativas de serem advel'Sat·ios 

Mas, reatando o que cu ia dizendo, seria que se pr:~zavam. 
f<•zer injuria á sabedoria do legislador admittir Nãv assisti a todo o processo eleitoral; :fiquei 
que, no caso simples, de organiz;1ção por desi- sa.t.isfeito com a bôa harmoo.ia que presenciei~ 
go.ação da lei. cuja. prova póde ser prompta, Assim não coniieço a acta, nem o numero. de 
cxigi;;sc a lei que viesse a acta.; e :n·o outro votos, nem as partic11bl'idades do processo : 
caso,-quando organiznçào por eleição, acto não es~ive na mesa e retirei-me antes de es
voluntario rlos juizes de paz e seus immediatos- cre\ret·~se a acta. 
a lei prescindisse da exigencia ele remessa e Disse o ro:'u contendo!~ : « Como e3tivestes 
apresentação da acta, da c1ual consta a mani- presente e não protestastes, não, h:1. nece::;sidade 
festação dessa vontade, o-acto cleitoi·;~.l ·.- da acta. >~ ::\bs não vê qne e:>t.e argu~e~to le-

Nilo; nós ndo podemos sttppor ila parte do varia ~i. conclusão de que não póde ex1g1r-se a 
legisb.dol" a exigenci<L n\i.m caso c a, exclusão pre;;;ença. da .acta da ia. secçii.Q de s; .To~é, . porque 

~ me m sen-<' m i . nesta secção o meu contendor este.vo presente 
imper·iosa- no segundo que no pl'l.meiro caso;. na pes~oa o sen sca' e es o nao pro es ou 
serh absurdo que não se põde admittir. . contra a eleiÇão? . . . . . 

· · Hn.ja no fiscal-d~legação~e não-:-r!p~eaen.; 
.:Poi"ventura o facto de nem sempre ter a taç:'io-como ouço d1;:er em ap:trte, na<>. mfl!te. 

ca.mara recebido acta ,da elQição das mesas, isso para a argumentação. ·· · . · · . 
ainda quando provado. pod.~ria·. destruit· a d~s_po- Em 11m caso 0 fiscal do meu contendor, dele
sição da lei, ou autorizarintcrpretaç~o que 'ella gado ou 1·eptesent~.nte delle, tomoa parte nQ 
repelle? Como jnvocar o facto, aliás não pro- processo; uo outro, não :figt~rei ~elle.. . . . · . 

· vado, e que uão passa de simples allegação do Acredito que . a neta tewt s1do feita com 
meu contendor? toda a régularidade. E não .foi só o fiscal 

-Se~i~ __ :t~U verificar · .nos arcbivos desta do mel.t .<!on.tendor .q!lem n.ão protestou .. <:on
camara si, ·p()t·voutnra, tc1:u sido J'emettHas·. ou. • t1·a, ,u.· :elei!:-<10 da m~ürü-: d~ S. José-; ·o . chefe. 
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~testado. . 
O unieo protesto nprescnbdo, e ct~os fun

damentos jà apreciei, foi de ordem tal, que 
o Sr. Ap1·igio e o fiscal do ·meu contendor não 
qt:izeram nssigna-1-o. 

P<1ssemos a parte do discurso do meu illustre 
contendor, referente á apuração. 
. Disse S. Ex. que a junta não tinha o direi
to de apurar a eleiç~ão de S. Josê, e que o go-. - - ~ . 

.. , 
compromisso de t1sar do diploma, :::ómente para 
essG fira. 

No outro periodo, dia 19 de D~:~cmlJrc, a 
declaração de cabl],·-lhe o diploma., pot· etfcito 
d'3 votos que << ninguen1 honestamente poderÜL 
contestar-lhe >>, por haver- dos factos do 
::;. José<< resulta.do uma. situn.çiio favorave la ~i.l> 

Mas, senhores. quando uma ou outra desto.s 
du!ls declaz·ações foi f~ita constava ao meu il!us
tr~ competidor que o juiz de dir,J ito apul\lria 
S. Josó? 

A:lmittindo, par:1. argumentar, n. dccla;•nçiTo 
qne acaba de fr.1.er de t~r sido D:t 2n.! vejamo:; 
as conseqnencias. · 

Si constava-lhe, ~.o tempo d::t.2:l, isto ê, ::1. 19, 
ue o iuir. de -=aircito cstm·o. àis•Josto a :1 urar 

S. José, e portanto a aceitar a acta. do db 10, 
é con.:;equenci::t necessarin. quP.. si o jo'iz de 
dire1to não n.purou esta a.uthentica, foi em Yir
tude do a ··to do governo, da intervtmç~ão do 
aviso expedido por telegrammu. P.arocc-mc que 
não ha que fug-ir daqui. 

As consequcncias da ~rg-um::nts.ção estão pro
duzindo no espirito do meu illu!=\tre cont~n tôr~ 
como estou conhocen.:l.o, os eileitos que eu espo
ravt~; mas não posso evital-os. · 

contestar a validade da. eleição do Dr. Por
telia. 

Portanto; desejava-o para um fim certo e de
terminado, e m'to para ser considera.dó repre
sent<lnte rl:t nação. 

Porém no dia 19, u::mdo sabi:l. ue o -presi-
ente a. JUnta. apura.dora reso ,·era apurar S. 

Josó, disse o meu illustre contend01·: '<A mim é 
clue cabe o diploma. porque dos factos.de S . 

., . - . 
,(; .I ' 

tenho maioria absolutd, tenho direito a que mcf 
seja conferido o diploma.>> . -, 

g,_! estou argnmenra.ndo na mais perfeita 
boa fé, com a lealdade que devo a. mim p1·oprio e 
;.\'quelles 'que me ouvem; não seri·t proprio de 
mim occultar qualquer das palavras ou argu
mentos do meu illustre competidor. Continuarei, 
portu.nto. 

Para que o meu illustre competidor podesse . - . 

Na t·arta se disse q11e, r1uando o meu com-pe
tidor soube que o iH'~sident() da. junta ia. apurar· 
S . José, rorupen com o presidente da. proviucia:, 
fez telegTamma· para a côrte o daqui obteve 
GXI"leclicão de ordem em sen.ti lo contral'io: o 
mêu uÓbro eompctidot• é o prim·~iro a t·ccouhe
cer, (lu ando chama neste m0meuto o. nlinha at
tenção para a cart:t, àizendo q ne· eu sei o que 
se pa.~sou. E·u o sei simplesment~ p<>la cn:rta e 
mais nada; sà sei aquil.lo q11e o rn~n illustrc 
comp- tidor publicou, e o q LlC està t•eferido na 
minha. exposição. 

Isto. i:Gllhorcs, vem para mostr::J.r. qne era 
n.puraYcl a elniç:'í.. do S .. Jo;;é~ quer p"lo cditil, 
como nn. proYincia j:.í. tinha. h:wido e~emplo, 
reconhecido e admittido pela as~em.blca. vro-
vmct ' , quer pe a ac ::\., euJ.IJora cscr!p a no 
dia 10. · 

A disposição do esl'irito do jni;r., llPC presidin 
a junta,et·a fa:t.or pre\ralecet• a votação da ia. sec
ç~o de S .. J::sé, o. por consequcncia. d •r-me o 
àiploma; e, si elle teve procodimen:o differentc, 
foi devido a.o facto de ter o govel'no intervíndo 
indebitaroente, manda.udo que ~e não a.pura~se~ 

Q11em d~u M governo esta coinpetencia ,'~ l. 

O me•l·illustre contendor dizia até então : 
si: me fôr dado o .diJ?lOma, só o aceitarei l?ara 

Quem deu ao juiz g. incur.ab.:~ncia de c·ousultar 
ao governo em rnateria de stia exclusiva attri~ 

. bu~.ão ~- ! · · · · · · ·· 
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Eu disse, sPnhores, na minha exposi~ão que·, 
desde o momento em que constou-me que o juiz 
JlâO fizera trans::rever na a.cta da apura~'lo do 
dia 20 o seu officio de consulta, nem tawbem o 
telegrammn. do governo em resposta, entrei em 
duvida a. respeito da existm:ci_?- da consul.ta e 

"': o • 
Pedi de prompto ao juiz certid~o de um c de 
outro desses aclos : o juiz mandou-n:.':i. dar do 
um e uanto ao outro dech:rou c ue eu re ue-
resse ao presidente da província. A certidt'Lo 
que mandou da-r-mc.do sen officio de con.sults. 
uão pude oi)tet·. por ded:1rar o escrivão.não tr!r 
o archi v o elo ,juiz. O jornal offi .~ial, o Dim·io de 
Pcnwmbttco, só publicou o officio e :wi;;o no 
dia 24, 4 db.s depois, e isto q1undo jã. existia 
na presidencia dn. pro\•ini!ia o meu r••queri
mento, pedindo certidão tanto de uma, CúlllO de 
outra dessas peças. 

E foi exacbm~>nte. senhores, em virtude 
desta. certidão, que juntei ü minha expos:çfío 
rlocumcnto n. 26, que assalto:t-me ao esJJirito 
duyid!'. a re>:peito do acto governativo, constan~~ 

·"'!> " e .. " s ·~ - ' -....; 
o govm·no-o me11 ultimo t~legramma de hoje,-
tclcg:ramma qnc niio me fui d~H.lo por certidão. 

· _ • .; 1·'-') . ~a e :~r 

pelo cumprÜnPnto da exigencia feÍta peh 
c:tmara ao governo, om virtude de requisição 
d1~st.a ill ust.re commis,;ão. 

O governo. po1·ém. mandou um unico te1e
gi·amrua, o que o Ministro do Imperio expediu 
a 19; não m:mdou ncnh.um telegrammn. do dia 
20, nem o constante da mencion~~da certid<io, e 
nom t.ão pouco o que e~ te! dizendo-meu ultimo 
telcgramma dR hoje-,faz prrsumir ter existido. 

· aufl'ment~:r as minhas sus eitas e 
confirmar,de alguma forma,a declaraçtro con
!': lante da carta. publicada no Dim·io d'l Brf!~il 
e o conheci wento que o p.1~u nobr~ co~pctido:-c 
tm a e que o ,JlllZ c o <Ir 1 o os ·a ... c 1. -~ 

t~pura.r a elr>iç:io da matriz de S. José. 
E' no dia -1\) dP. Dezl•mbro, yespera cb apn

J·ac~i.o, que o presidonte dil pt·ovin~~i~ dit·i~·e-se 
ao· St•. Consdhci.ro Dantas nestes termos 
( t .:nri•') : <-< Urg-cnLi~simo. Couse:·vaclot·cs apt·e
sel-ltarã•) am;>,uhã uma :::cta de S . .Tosé,uatada de 
:1.0, e com clb. maioria. provavel d::t junta daril. 
cliplorna :1. Pm·te!Ia. E' pllssivcl porém que haja 
omp·tt.e ,o1J1·e si deve manda•· pt•ot.~edcr :L ;?o es
cru tinio. ou dar .i i pl~"Hn :t a. Po:·t"ltn. C•m:';ulto 
sobrn qnal deve ser o proc~'dimento rlo juiz no 
caso o e empr..le.-B!l.ri'OS Pimentel.)'> 

O teor d···stc telegTamm:J. c~~lt:o :1. icl•:!a de ter 
sido c!:•::l 0xpcdi io em vi!'tndc cb eonsult;:~. •1ne 
o juiz d~ direito ti\·esse f~iw: ccrt.:n1entc o 
·wesidente da rovincin, ci tivesse presente a 
consulta. d" juiz de · uelto. ni:to se exp!·essana 
ao go•·crno nos tnrmos oni que o fe :t. . E,::,lé m de 
tudo. sen:1o a. r~>sol iição da consalta., rp.wndo 
admissivel. da. ~ompet:mcin do l\Iinistro do lm
pcrio. seria a este e não ao presidente do con· 
sclho n. quem o presidente da província so diri
giri::t . 

O teor. portan to, deste telegTamma exclue n. 
idca di ex:istrmcia. de um:t eonsn1tn na époc~1 em 
qui'\ foi elle expedido,-e, po:--con8equen.cia,con
firma · o que se d.sse · na. C~\rt' \ P.nb~l~ada ' no 
Diw·io do Brazil,-que o JUIZ de d1retto estava 

na dis.posição . de apurar a eleição da matriz·de 
::i. José. e que o presidente da provincia pro-· 
curara obter do governo uma declaração em 
sentido contrario para, intervindo, obstar que o 
juiz procedesse de conformidade com a reso-
lução t:m que se achava. • 

o • 
não póde ser mais manifesta. E como póde 
p1·eva.lecer a rcsolw;ão tomada pela minoria da 
'unta contra o voto d:t maior·a. i. 
membros ~a junta resolveram apurar a elei~ão 
de S. Jose, e conferir-me o diploma'? quando 
com . . esta resolu~ão estava. de accõrdo o juiz 
prc.-IClente, e sornente se afastou della em vir
tude da d·:cisão do govf:lrno? quando nem o juiz 
tiuha que consultar o governo, e muito menos 
este competencia. para resolver·~ 
· Não Sfi} póde, portanto, admittir que preva
leça a circumstancia, toda eventual, de não 
estar o meu di lloma assi()onado elo 'uiz de 
ch.relto, como o e;:;tá pe os se1s mesarius q uc 
constituem a maioria da junta. 

Si no meu diploma não està materialmente . . . . .. ~ 

.. J ' ... 4 ' 

a opinitío que o ,jttiz d~ direit;o m:mifcstara., 
juizo e opinião :ie que se arrecciou tanw o mou. 
· u e rn ti 1 r 1<> • • · 
fazer a decla.ração de caber-lhe o direito de 
receb~r o diploma em prime ro escrutini.o. 

E' verdade que o meu illustre competidor 
dissn hontem. e ha pouco repeti·u, que quando 
fr.z est:J. d3clara.çiio estava disposto, si lhe fosse 
dado o diploma., a-rP,j>it:tl-o. 

Não pude comprehender bem esta parte do 
discurso de S. Ex. Pois, si antes de haver nma 
act:1, ant~s ele coust:>..r a S. Ex- que o jtâ~ de 
iireito retr ndia a urar S. José 'á dccl rava 
que aceitaria o diploma, para vir mostril.r 
pr~rantG a cmuara a nullidade da minh:1. elei~ão, 
cor~o é que ~lepois, a 19: ~s:t:wa di:;p.os_to a. não 

. 1 ' ' • l . 

então eonfcrido ·~ ! 
Si ~~ 4 J.e Dczembt•o S . Ex. quel'ia o diploma, 

p:tt•a mostrar a nullidadc da minha elei~ão, 
como a '1~) o queri•~ par:t t•ejeita.l-o ·~ 

Não pucb comprehender. E' defeito da minha 
intell:g(•ncia. 

Pois S. Ex. qttr) dcs~java. uru diploma., niio 
para ex~rcer o m:mdato de reprcs··ntante d:l. 
uação, mas sómentr~ para contestar a minha 
ell)ic;ão. o que aliàs podnl'ia. fat.Ct' Cl)m diploma 
on sem elle. porque qttalqncr cidadfio podia 
<~ontn.stal-a. que nec~~;,;idado.: l"inha de f:tznr a. 
ultim:~. fl•1clar~.~ão ? E po:-qne ~ fr~z só qu:tndo 
sonhe f[tlO o jni7. ele dir.-~ ito apurav-a S .• Jo.-6 ~ 

A pnlw .ra do mett illPsl.rc competi lor Sllbsis
ti~ d•'sde o d~a •l do Dezembro; não precisava 
v1r c c DO\'O a 1mprensa.. 

Si era, como agora dit.. para protest:1r contr.• 
a f\Ct.:l. GLlsn. enlão o~ termos seriam ~ntros. 

Sali~fazendo :i pcrg11nta. que agora me fat. , 
digo-lhe que não pos~o assegurar si o meu · 
illustre contendor alg uma vez. quizum diploma 
em to escrutinio: ~>ei apenas o que con ~ta das 
Stta!" publicações. a que me tenho referido. · · . 

Disse o meu illust ro comp0.tidor, e acaba de· 
repetir. ·que tanto a: sua. inten\·ão !}ãÓ cra_obteL" 
um diploma. em i 0 escru.tinio, que"s~us ·a~igos 
quizeram dar-lh'o e S. Ex. regeitou-o. · ., 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1509- PÃjgina 84 de 98 

750 Sessão en1 27 'de Abril de 1885 

dizer q_ue, si seu::; amigos lh'o d~ssem, estava 
disposto a recus:ü-o '? 

Em todo o caso, ;1rece-me, nito haveria ra.t.ão 
justificativa para a declaraç.ão eita nns vesperas 
da apuraç.ão. 

Vejamos as rat.ões peias quaes o meu nobre 
competidor diz que re,jeit•.;u o diploma que se 
lhe dava. · · 

Di~se S. Ex. cp1e aceüal-o importaria r.:co
nhecer~se respon~avel pelos factos de S. José, 
e não queria ser c 1mplice de taes factos, nem 
vir á camara por el.l'eito de um tumulto. 

Qual uer c ue fosse o uso · ue S. Ex. tivesse 
de fl.:.t.er do iplowa que e osse con er1 o em 
io escruti1iio, quer no e::s:ercicio pleuo do ma.u· 
dato, q1;er no limitado 011 r-esr.ricto de iwpug-nar 

.. .. - . . 
';.(l. - ~ 

<los fac~os do ::; . José resultava para S. Ex. um 
2o cscrutinio, o se•.! diploma, quet· obtido em 1''. 
quer obtido em 2', teria sempt·c a roesru:L ot·i· 
gem, a mesma causa. · 

Eu p~rgunto: pot•quo havia o 2", na. intt~lli
gcnci::.. do mea jllustre C•lmpetidot· ~ ?cn·.1ue o 
1° não pt·odnzin eff.áto. E por,tue o 1'' não pr·o
duúra eff·ito~ Porque s~ nullifh::ir.l a acta de 
S .. Jose. Conscguintcmen te o ~ · p?.rti~·ipat·iu. cJ a 
mesma cnusa, como o diploma obtido no i'' 
se resemiriu. delta : era sempre ~~ mesma 
cansa. 

A nova eleiç.ão de que ag-ora me Ú1.lb., é 
outra. cousa.: é hypoth,·se; de qu;j não me 
occupo. . . 

Si o meu illastre competidor oLtivesse diplo-
ma no escL'tt uuo, sena por nao !'er,!m ap ti
rados os votos por mim obtido-: em S . . José; e no 
2° escru tini o o obteria. pot· eili~i to ain·:ia. da nul
lifir;:1çào dess·~s voto:', pot·que, si não fos.;;erü . 
eHes n.ullificados. o diploma ser-me-ia d:tdl) por 
tola a junta c:m 1' escrutinio. Por ~~onsequen
cia. a razão da "ua. declar.•ção não procede . 

Disse S. Ex. que foi a 2 J:c~crutinio po1· ter 
consciencin. . de que scach<wa viciadu. a eleiç.ão 
do j(), . . . .. .· · .. 

Mas Ci u.<Ü foi o vicio da i a ? 
.. S. Ex .. a.llegou, ,was não provou. 
Âh ! diz-me em aparto. -que ·o 2'' >6ecrul.inio. 

testada pelo presidente da provinci::t, não foi 
contestada pelo güverno imperial e é ~lttestada 

elo test~'munho de dous cida<hlos, cu'os no-
mes eu não disse, mas fot·aro hontem referidos 
pelo meu competidor, os Srs. senador conse
lheiro Le'i:o Velloso e deputaclo visconde de Sou- . 
za Carvalho, testemunho qu~ sub~ist2 apezar 
do desintdligencias ou-differenç:1.s mot·ae~
que S. Ex. disse enstirem entre si e esses ci-
dadãos.... · 

Eu não precizo · invoc~.r outras provas : 
hasta dizer que aquelle a quem se att.ribue o 
facto da e~podil}ão do telcgs·amma, não o. con-
testou; aque e u. quem o te egramma fot dul
gido •. nem uma conte:Sttação otlel'CL~Ou ; e si ai
gum coates.ra~se, t:u teria a prova (como qw; 

. . ·,.., , 

alg~:em contesta, eu tenho. a proYa da \'Ol'aô
dde; o lelegt·a.mr:·a existiu. (l)e(p.tt:,;o. pausa.) 

E,Srs .• si a minha eleição as . .:im foi conhedu~. 
publicadn., communicada e a.ttestt~da. ; si o pre
sidente da provind~ quando rec(~beu co:umuni
caçib :J,~ tfUO o grupo que se u.:rig-ia. para a ma.· 
triz de S .• losú levava o fim de inntilisa.r a elei
ção~ foi o pt·im(liro a diZt!l' : • E' inutil isto, 
portJHe, si lal fL~C!'Ctn! eu set·ei o JWimeit·o a 
d:•r te :tem unho dn. eleiçi'io do Dt•. Portella» ; 
si o pt'Oprio p-r~,.:i lento ua junta, a.ttentas as 
provag exi:-:tenies tla \'eracidn.(le tla minhn. elei
ção, estn.v:t disp:Jslo a :tpu!·:~r a votn.c;.ãó de S. 
.Tose o sómente pDr eflcito da intet·venção go
vet·nativa tomou res!Jluc;·ão contraria, não 
obe~lecendo ao voto da maioria. que opinou pela 
aput•açao essa vo aça.o, ot~nanc.o-se assun su-: 
pe!'ior à junta. quando, com() jà ti v e cccasi:1o 
de demonstrat•, por oc.~casiãu de ser discutida no 
senado a lei de ~~ de Janeiro ninguem co~ito~t 
em dar ao juil de direito essa supremacia qui) 
elles S(\ tém arrogado. e :tntes se reconheceu 
c declarou que o voto dellQa êquiva:Iia ao voto 
<le qu:tltJUer mesario; não se póde dei:t?lr do 
~.:oncor:lar. S1·s .• em que o :1 o esct·utiuio tinh~~ 
procluz1Jo todo o seu resultado., que: eu estava 
eleito pot· elle. quo o di plorua lll!;! era .devido c, 
conseguintelllcute, que o 21) escr.utinio não ti
nha expli~ção ·~ : · . . . . . :-- . .. ··, · 
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· Mas, disse o meu illustre competido1·, que cu Senhores, os factos de S. José impTessiona 
desejaria:oque lhe .. fosse dado um diploma no ram-me por tal fórma, assim como. i capital da 
1 u escrutínio, porque eu tinha réceio de um 2\), :flrOYincia de P<-!rnambuco, que, quando eu não 
e que a este 2" escrutinio eu devia com maioria tivesse sido eleito no i o, não iria a. um 2° . es
de razão ter concorrido, porque bastariam os crntinio. 
factos de S. José para. indignar o cor lO elei- Eu não iria e:s::nôr os m~us amio-os às scenas 
tora e v1r to o e e em meu att:S::l 10, onrando- de sangue, não ; bastavam as vict1mas que ti
me com o seu Yoto, e. acrescentou que, si por- 1-nha.m havUo para que eu recuasse. Por muito 
ventura S. E:s::. não tivesse concorridn ao 2'' es- que apreciasse o mandato de representante da . . - . - . . . . .. ·-

' ' . 
Senhores,_ eu preciso apreciar ~stas propo-

sições do meu illustre cont••ndor. Quanto :i. 
ultima peço-lhe permissão para. não -apreciar. 
Julgar-me <:ap:1z de ir disputar um 2o esci'Il
tinio, quando me declarei eleito no fo e quando 
tive um diploma expedido pela maioria da 
junta apur~1dora do 1°, era ajuizar mal de mim. 
e eu não dóu o direito a ninguem para que tal 
juizo faça. 

~ ._, 
quae.::quer que fossem os receios que eu tivesse 
de que a minha eleição não ::wri?. appt·ovada 

ela cawara dos Srs de mtad ;; 
diploma seria rasg-ado, eu não praticaria um 
:icto que reputasse improprio de mim, eu não 
it·ia a um 2o escrutinio-·quanda me declarava 

· ao~ is·o nao so~ e nunca po-
d~ria ser capaz : fez-me grave in'ustiça o meu 
illustre competidor. " 

Para mim, Srs .• seria indifferente que a 
minoria. da junta apuradora do 1° escrutinio 
desse ou nã~> diploma ao meu contendor, desrle 
que a. maiot·ic~ reconhecia a minha eleição e 
d[wa-me o diploma.. . 

A minha posição não se alteraria por ter 
o me~ _competidot· um diploma do 1o ou 2o 

. s qu m cons1 ere1 e e1 o 
no primeiro, na.da para mim irnpot·ta.ria que 
S. Ex. trouxesse um diploma de primeiro ou . . -o-
que S. Ex. apresenta~se havia de ser nulli
:ficndo pela camara. 

Eu não podia pretender a vangloria de obter 
Jous diplomas, um do 1°· o outro do 2() escru
tt•inio . 

E o que importària isto? Que velleidndo 
seria esta~ ! Pois eu, eleito no 1o escruLinio. 
obtendo um diploma,. que si não estü assigna
do pelo jui~ de direito, tem o valor do seu voto 
conhncido. o que iria fazer a um 2° escrutínio~ 
Quo significa~ão tl:lria isto ? Ter Yell,lirl::des 1 
eu já estou um pouco velho para tel-a~ . Evi
tar pretextos para os que tivessem de julg::~r
me '?A e::~:pcrie:J cia me diz que quando se quer 
julgar mal, não faltam pretextos. 

E alóm de tndo, importa.ria. isto um desres-
pet o a e1, 3. q no me cumlH'c o e eceT ~ uma 
desconsideraçãú pa.rn. com aquelles que ele
geram-me em 1° escrutínio, e cuja vontade m 0 
cnmpre honrar ; e uma desappt'I)Vação RO neto 
da maiOt·ia da junta. cujo civif.:mo proclamei a 
admirei, e cujo acto, tão legitimo quanto digno 
me cumpre sustentar e defender. 

Mas disse o m eu compctilor quo eu tanto re
ceiei que peli imprensa deda.rei que. ainda 
qnando fosse : c~so de 2° escrutínio. não iria a 
e~le. 

De cer~o, eu o diss:e e repito. 

.. , . 

a tranquillidade do::; espiritcs, a paz e a segu
rança e a vida dos m<:>us amigos. 

Não seria eu qu~ no estado em que se achava 
a capital da província de P :'rnambuco, quando 
aque!les que praticat·am o facto criminoso se 
ach~vam impunes; quando os elementos de 
pet·t.nrbação eram os mesmos, senão mais pro
nunciados, e mesm::1. a acção da autoridade, me 
fosse sujeitar .e aos meus ~migos a aconteci-

o . 
Acrescentou S. Ex. que eu tanto deseJava 

lhe fosse dado diploma em 1" esct·utinio que 
· • i a · 

officio ao juiz de direito neste sentido. · 
Peço apenas :i illustre commissã~J que leia o of

ncio,e delle verá que os meus amigos,que consti-
ma.m a mawl'la aJun a,nao zeram seme an e 

pedido. Sabe-se e consta das a.ctas da apuração 
que~ discutida na junta :1. questão de d~ver ser 
ou não apurada a eleição de S. Josú. resolveu a 
maioria. apural-a : o juiz não rcspei.tando o voto 
da maioria, declarou que não seria apurada. ; 
por sa:1. vez na apu1•ação feita pela minor·ia, o 
juiz apartou-se do voto dos quatro, . que a com
punham, resolvendo elle que houvesse 2° escru
tinio, quando a prevalecer aquelle voto parecia 
conseguen e e::s:pe rr-se 1p oma ao meu com-
petidor. . 

_Os mens amigos, respondendo o officio em . . . ... . -

ceder7se ~ 2' escrutinio, expozeram-lhe duvidas 
a resp"ito, mostrando o :mtagonismo em que 
e~se aviso esta-ira com o voto da minoria. duvi
das qt!e tinham por :fim levar o juiz a m'anifes
t:tr-se sobre o caso e a conhecer que as~im como 
pela sua omnipotencin. tinha consegnido que 
com os q wltro em minoria so julga-:s•) superior 
à mtt.ioria composta de seis. tambem havia con
i;Cguido quo o seu voto prevalecesse contra o 
do~ q 11atro. 

O d·'·~ojo br~m manifesto foi que o juiz de 
dir~it:o. qui?, como disser:t, const:ltara ao go
vemo sobre a apuração -.ie S . José, que não era 
objccto de con~11ll::t, o consultasse tambem a res
peito do desaccürdo em que o seu voto ficara com. 
o doi) qnutro de.ndnorin. podendo be~ .succeder 

:-- V I 11 • , , , ll ., • 

disse jiploma. ao mr~u competidor, como havia 
mandado q1:0 não se ap11rasse :~ eleição de 
S. José . 

O officio não teve outro :fim: basta ser lido 
para conhecer-s~ . . 

E, seja di to de passagem, q 11 e não foi a mino
ria da j11nta. quem deá Jiu que houvesse 2° es
crlltinio. mas sim o juiz di') direito; o não 
consta da acta que o juiz designasse dia para o 
2o i:•scrutimo como não odesignou no edital que, 
no dia s~guinte,publicou ilo~Ditwio cl8 Pernarn~ 
buco, o que tudo pareceu a alguns ser indicio 
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de possibilidade de posterior resoluç.ão em con- Pergunta-se-rile em apa1•te si elle foi fendo: 
-trario, tanto mais qt.1anto um tabellião tinha responderei que sim, como .li1. o chef.: ;e poli
sido chamado para transcrever a acta da apura- l'.ia-n.< parte in tema da mão,-e ~omo elle· pro
~ão da m:inoria da junta, form~lidade gue só prio diz .no seu depoimento;; acres~.~entaudo que 
tem logar quando se. trata de expedir diploma. :· na oteasiiio P.m que cs dous sicarios acomm.et-

Tratando da apura.·ão, o meu contendor ~ teram o · earro e apre:::;ent:wam os punhaes, 
apt•eciou t!e modo que não pude bem compte- ; ell0, por movimento instanu1.ueo, segurou no 
~hender o fado h::.vido com o juiz de paz Ar- !-puuh3ol do que apparecera ~o lado em que esta:. 
·chias na noit·~ de 19 para 20 : pareceu-me que v a. e em·tou-se. 
o cons1 erava uma arça., ou o con~•>s ·av-:.1.. como te egramma o pres1 en c~ re er1n o. o 
si aq uelle cidadão fos"e capaz de uma. farça. I fa.eto, diz : (C-\ policia estâ. pmccdendo a ·· in
Não, senhores ; embora. eu não tenha br~m pre- r querito. )) ·· 
s-entes as palavras do meu contendor, devo I O factõ não foi declarado apenas pelo 
todavi::t. protest;lr contra o juizo desfavvravel juiz de paz A1•chias, mas confirmado pelo seu 
que me pareceu conterem. companb.eit·o o tenent"} l\Iiguel Nu_ll.es de Frei-

Disse ·nos que foi o temor que elle teve dea tas; foi po~ a.mbos e~posto com inàividunção, 
no dia d;t apuração, comparecer nn. cam:tr:l.lnu- e eom inrlif!ação d:.1. pessoa com quem o boleeüo, 

: nic•p::tl e qu•·ria fazer~se acomp:;nbar de sol- ao chegar á casa de Archias, P.On vel'sá.ra ~ com 
d:1àos de cavall:1ria. dcsign<1ção da cotheira, à que pet~tencia ou 

Bem; ouço dizer em :~p::t~·ts autorizado qu~ ou- p::-e_;mmla-s:e pt>l'Lt'mcer o ca-:-ro e ra a. ar o 
trem qu•• não o meu conten:lor fõ1·a quem disse boleeit·o, con. mctor do carro ; e eom a. in.!ica
isso; ~ntão e~ não respondo. E como novo a1:arte ção do::; nomes dos dous si.carios_, que os acom-

em que o carro parou. 
Pois bem; o presidente d'1. pt'O\'incia. àisse ao 

o-ovt·rno illl )Prial : «Estú se nroce•lendo a in-
ciada.s ; mas não desejo qo1e esse pens:1mento qu(.n·it? : >) Mu_s ta~ inquer!~? !1::!0 ho_uv_e; ne~hu
que circulou continue a circul r, e mostr(1rei ma d1hg-encra tez a .PD~Iw~ : nao lll<il~erw .a 
quantoelle é destituiJo ele f:ndamento,já. com I pe~soa, ~rue, ~s:tando .Junto a. casa do :"tl'. AI·
relação á P''ssoa a que se refere e que só por si 0 clus.s, ':ua ah1 chegar o carro e co_nvet·.::;ra corn 
·r0peHc. j:i peh.s cil·:um~tanci ,,s que se dm·am, o bolee~ro; nem ? dono dl cocb.ou·a.. d ond~ s:e 
·e já. até pelo l)rop:-io testemunho da..autoridade I prcsttmm Ler part1d.o o ~n.rro, nem o bole<:n~o, 
policial. · .. nem o d.ono do estabele,Jlmen~o:' em q u~ const<:u 

o . . d . A h' d d f t ' a r '9 haver srdo eneommendado e telto o falso (}à!'taD 
JUIZ e p:lz t:c ';5'. ~ 0 0 ac 0 0 c 1a J._ ' de v-isita. e nem tão pouco, s<!nhores, o que ú 

compa.rec~u no dla -0 a. .Jlmta apuradora,_ nao ainda mais extraordidario os dous individues 

<lenda em Aifog~td0.~, depois de fazer a1Ho de • ... u a c arecesse u. a pura. a ·· 
eorpo de delido !-,elos ferimentos que so1frertt. . Pm·gll ;ta.-s•J-me em autorizado aparte si não 

f01·am elles conhe.:.·idos ·~ Portanto, e.~se pen::;::mento de íkurat· uma. 
~ Foram ·~onh.:}t.:idos ; o tenente l\Hguer dcda-

farça para ter a v··llcidade d1} fazet•-s" :•com.- rou serem elles-Rozcudo e Nil!obu .-A n.uto
panhru· por sold~do ~ ou ter :1. ga.rantia de,-tns 
para poder vir li junta, ningnem pódo admittit· ~~'\~·~~o;~~~~~ fuo (;hamou á sua p:·escoça nem 
nem !JOr um womento. 

Trat:mdo d(lstP- pon(o, se,ia-me permittido re-
0 govern:'l naturalmente c:s:igi u infot·ma- ctificar uma. proposição. 

çiJes a respeito d•J fndo, porque 011 encontro O me11 contendor disse que e11. lendo o tele
no' .jornacs clestn. l~apital os seguintes tele- grnmma do di:;~. i9. em q11c 0 presidente da pro
grammas: um do pr~'sidente da. pro\·incia. vinda tratara. da ap1 11·açii . lig;lVa esi;e facto ao 
outro do ch:>fe de polieb., arubos do dia 21 de acontecimento At•i.!hias para tirar a (~ond usão 
Dezembro~ dia s •:g-uinte ao da aput· •ção. de que 0 pre-;idente da. provincia. sabia. do 

O t1o chefe de polida diz :-.. <Estive hontcm plano da snbtr:l.~ào de Archias. 
nu camara municipal, durante todo. o tempo Eu SOil incapaz de pratic ·r ·uma injustiça. 
em ue trabalhou a junta ·::1 ur<1d01·a. .AT·r~hüi"> ara com uem unr ue se \1.: não formo do 

a r a . esteve presente r; ret1 t•ou-se commigo ex-presi lente da. província j nizo que me autorize 
ás :3 1/2 horas da t·irde: ao ret1t>ar-se, foi para. :~ consideral-o capa.z de inte~"vir em um pl:mo 
casa. acornpaub.ado por um official e uma prac;a desses; e sem ter prova::;, eu não :poderia eraittir 
de cavalbria. )) NKo foi o eh'~ fe de polida nem semelhante jui:w. 
for~!:l. buscai-o; veiu p<~ra a eamara e·m com- Referi-me ao j:1izo qttc se poderia forms.r, 
panhia. de . amigos e redrou-sc com o chofe de masnão que e u forma.;;se. : 

·11olicia· â s 3 1/2 da. tard~ . E aceresccnta o O meu contendor disse que o corpo eleitoral 
d1cfr> de policia: «E' homem pacifico e sem c.oncorrendo ao 2o escrutinio obedeceu àconvo
desaffectos conhecidos.)) Um homem pa ·.Hic-.o, eu.çiio, coo.~idcrou-a legal ; e, portanto, layrou 
s~m des ·tfectos conhe~iào~, de bons costume!'>, um pt•otes to CfJntra mim.;....;êa~sou-me o man-
proprietario e de po::;ição sncial na. sua locali- dato . · 
dade, 1° juiz de paz, não figura em f<trç~ o Quanto ostá longe.; <.h vet·clade esta :l''• 

·menos pP.ra. ~er Momp::mh:~.do por soldados. ser~.ão ! 
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Eu não preciso repetir as 'palavras com qM 
lavrei o meu protesto contra o 2° escrutinio ; 
lerei apenas a parte final da publicação qLte fiz 
(doc. n. 27 da exposição.)_ 

Disse- eu: (lê): 
« E a. este protestq ,acrescentarei que, ainda 

quando não_ tivesse:-sid · • _ · · 
eleição não · h.ouvesse sido reconhecida e pro
clamada por todos, e, afinal~ pela junta· apura.; 
dora. em sua. maioria e le o-almente udesse 
haver 2° escrutinio, eu desistiria delle, uma 
vez que subsistindo os me!_3!llOs elementos de 
perturbação e desordem que deram logar aõs 
as<;assinatos e ferimentos dos meus amigos na 
matriz de S. José, eu não exporia os eleitores 
que quizess9m ainda honrar-me com os seus 
votos-a novas sc·enas de sangue. 

Felizmente não é este o caso : flli eleito em 
i o escrutiiio, e nada absolutamente tenho com 
o segundo, ue correrá or conta de uein o 
or enou e em onra e gloria do meu compe
tidot·, não obstante a sua declaração no Jo1·nal 
do Recife. de 19: ~e que se achava l~gitima~ 

tados a junta ·apuradora do 2° escrutinio, 
encontrar à. a illustre conimissão informações a 
respeito do modo por que · correu esse 2o escru~ 
tini o, o que elle vale, o que elle expressa, que 
significação tem a votação nelle dada, já n~o 
fallando dos votos:em branco, uns e:s:pressados 

os não mencionados nas actas, e àe mui
tíssimos factos e circumstancias que até deixo 
de mencionar, por que nun~ me propuz tom3.r 
em. considera - 2° · · - · 

Diga embora o meu contendor que esse es
crutínio foi fiscalisado por cada um dos cida
dãos. Nós sabemo!) __ to:ios, conhecemos que qua
lidade de :fiscalisâção é essa, .quando a eleição 
corre sem competencia: com um só candi
dato. 

Mas disse elle : « O corpo eleitoral sujei
tou-se a todas as perseguições. » _De quem as 
perseguições ~ De mim l Do meu partido em 
o osi ã.o 1 O ue od mos faz r 
quer cidadão 1 Como perseguil-os 1 

Ah ! Se eu quizesse retaliar ! ... 
Se neste momento não tivesse presente a me-

. u am a on em a eceu no 
Ceará, memoria que eu respeito e acato, para 
não referh·-me. a ~ctos .praticados por um general 

o 
uma conferencia no thea.tro de·Santa Isabel a<s~ gca.y e que nome tão distincto ·adquirio, eu 
segurara que eu concorreria com os meus ami- apreciaria a intervenção que elle teve nã eleição 
gos ao 2° escrutínio ..• - como commandante das armas, bastando-me 

Quando constou~me isto, que S. E:t. acaba de fallar, além de outros factos, do procedimento 
dizer-me não-ser exacto, eu vim de prompto á havido para com. o capitão Pacheco e alferes 
imprensa, e declarei o seguinte (lê): .Yillar!m : abstenho-me porém de fazel~o. 

« Ao eleitorado do 1° districto. . Perseguições de quem'? Por ventura são per-
(< Constando~mc que o candidato do 2° escru- seguidos os amigos do meu contendor, . ou 

t~nio ordenado pela minori~ da junta apuradora, aquelles que me homara.m com os seus votos 1 
_ __ ___~.~.umi;1.Uol._,w.&~I..I.L.l!IIL..lo.<IUU.l;i.U~'-LCL-'f-""~I:Uo-.uu.~Ç41..J..U--t-~· "'~· ~antas victimas · já tenho -eu ! . Q11a:ntos dos 

Santa Isabel que eu pretendia fa.zer ·uma sor- que me foram dedicados, resistindo aos meios 
preza ao eleitorado abolicionista. concat·rendo empregados para vencei-os, já hoje soffrem 
a.o mesmo escrutinio, venho declarar ao carDO~ as conse uencias de haverem sabido manter 
e e1 ora que manten o a ec ara.ção que z no a 1gm ade propria e dedicação á minha 
Diario e Jo;·nal de 30 de Dezemhro ultimo, causa! -::: 
de que, considerando~ma legitimamente eleito, Não o attribuo ao meu contendor, porque não 
nada. tinha com esse 2° escrutinio, contra cuja tenho provas para responsabilisal-o pelo que 
legalidade protestava. neste sentido se tem feito. 

Declaro, pois, por mn.is uma. vez, jà que Em occasião opportuna aprP-ciarei diversos 
assim é preciso, que continúo a. nã.o solicitar actos oflbiaes praticados contra eleitores meus 
votos, e nem ca aceit:lr<":i como tenho particu~ amigos~ Estes, sim, eram os que podiam c são 
mente manifestado aos meus amigos. » os que podem estar sujeitos á persegu1ção, da 

Não se podia manifestar em tet·mos mais po- qual estariam livres si, como outros, tivessem 
sitivos e fot·maes o proposito de não compare- tido a grande previsão de concorrer ao 2° escru
cer ao 2° escrutinio. tinio; previsão que tive a respeito õc muitos aos 

Conseguintemente, qualquer que fosse o re- quaas aconselhei que comparecessem a.o 2° es
sultado desse 2o escrutínio, seria para mim in- erutinio e votassem· em quem quizesscm, com-
diLierente, de,de que eu me reputava eleito em tanto que não fosse em mim. . 
1°. e considerava nullo o 2.0 escrutínio por haver No i 0 districto ba mais de 200 eleitores que 
o io du · · · - - · · 

Qualquer que fosse o numero de: votos obti- 1° escrutínio seriam conhecidos si elles não 
dos pelo nieu contendor nesse nullo 2° escruti- comparecessem ao· 2°. 
nio, jámais poderia importar a condemnação do Mas o meu competidor disse« Tanto a minha 
mandato que no i 0 me fora conferido, desde candidatura não foi official, não foi bafejada., 
que a respeito fiz as declarações que acabo de não dependeu do elemento . official, 9.ue no 2° 
ler e desde que na conformidade della:~ não esc.rutinio, quando eu j.i tinha romptdo com o 
concorri a esse escrutínio. presidente da província, o resultàdo da votação 

Não preciso · entrar na apreciação do que é foi superior áquelle que·"'eu tive no 1° ; portan-
uma eleição sem competencià, sem concurren- to não era então um candidato offi.ciál . » . 
cia ; e nos protestos que ahi se acham (doeu- · Senhores,quaesquer e por mais ponderosos g_ue 
menton~ 28á 31daExposição)firmados poravul- · tivessem sido os motivos: políticos que determi· 
tado _ numero de eleitores, e queforam apresen- naram a desintelligencia entre o meu competi-

v. II.-95 . 
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dor e o ex-presidente da provincia. de Pernam
buco, a sua ca.ndidatur~ no 2o não poderia me.;. 
rec~r menos ao presidente do que no fo es
crutínio não seria 'proprio delle outro procedi
mento. 

Embora como diz-não-tivesse commllnicação 
com elle~ra elle seu am1go, como seus amigos 

· · eram o chefe da. policia e o commandante da~ 
armas, podendo-~e dizer uma t~indade formando 

~ ' . 
lídade, que todos apresentavam, e a cujo em-
penho não podia deixar de corresponder, e esta 
personalidade nãoctinha.desappàrececido; tanto 
bastaria para que,si S.Ex.era considerado e re
putado candidato offici!l.l no io escrutínio, com 
a mesma razão fosse reputado no 2<.>. 

Como quer que seja, senhores, està ahi nos 
documentos, que juntei à minha e~posição, a 
prov<t do que foi o 2) escrutinio com relação ao . . -

' quisitada pel~s mesas, sendo que em duas sec-
ções fora requisitada por quem era. apenas sup-. . . . ~ - ' 
Ahi está. a certidão (doc. n. ) provando a pre..; 
sença da for'}a, e ahi estão os documentos que 
agora apresento, e pelos quaes pro(:urei obter 
provas e aver s1 o am '~ m:nor o que cons a 
dl:\ certidão a presença da força. publica no 2° es
crutinio. 

Ajuize-se, portanto, o que n:Io seria esse 
2o escrutínio, si a elle eu tivesse concorrido, si 
não houvesse sido eleito no 1°! Nem é bom ima
ginár, figurar a hypothese. 

Ou vi a S ; E~. dizer : A cama r a não põde 
annullar o 2:1 escrutínio por vicio do i 0 : Uma 
2:~. eleição ressentir-se-ia. dos factos de S. 
osé. r. or e a qt~er presi en e sua 

escolha, situação que llie seja. favor~vel. 
Estas tres propo_siç_?es não ~odem ser ~bject~ 

' só cogito do segniute- fazer prevalecer a ver-
dade da eleição em i o escrutínio, o resuldado 
que della. houve, a legitimidade do meu diplo
ma. Isto, e sómente isto, tem constituído o 
objecto da minha exposição e das considera
ções que tenho feito neste debate . :-

Tratemos dos acontecimentos de S. José. 
O meu contendor disse que o responsa.vel 

pelos acontecimentos de S. José é o partido con
servador para o qual o partido liberal é n.ssassino. 

Não ! Na provincia de Pernambuco o partido 
liberal representado pelos ·sellS homens mais 
importantes, não pôde ter a responsabilidade 
dos factos de S. José. (J,fuito bem.) Quem quer 
que seja responsavel por elles que assuma a 
responsabilidade, o partido liberal não. 

s e JUlZO eu posso e 1zmenta esten e~ ao 
partido liberal de todo o lmperio, quando vejo 
aquelles que são reputados summida.des desse 
partido, e que se sentam na_ outra casa do par~ 
lamento, longe de assumirem a respônsabi.:. 
!idade ou attenuat·em a gravidade de taes factos, 
protestam contra elies, como hn. poucos dias alli 
tive oceasiio de ouvir. . _ 

Mas éc. o p!l.rtido conservador rcsponsavel 
pelos factos de _S. José ! . _Porque 1 __ 

Si em S. José o p2.rtido conservador obteve a. 
vietQria pacifica., não contestada, eom que fim; 

a. que ti~~o praticaria actos que a de-slus- · 
trassem ~ - - _ 

Dis_se o meu' -illustre contendor: o povo, que 
se achava. defronte· da camara. municipa.l,in
digna.do e desesperado pela fraude que alli se 
dera. seguin para S. José. · 
· UVl • x. 1zer que me 1cos e pessoas 

qualincadás, e filhos das melhores. familias com
punham o. grupo que se dirigiu para. a matriz 

. . 
Não! Nâo! Eu protesto por honra da moci

dade, por honra das familias, por honra da 
classe medica, que não era esse o pessoal do 
gt·upo que invadiu o consistorio da matriz de 
S. José. 

Não preciso invocar o testemunho de conser· 
vadores ; o Sr. Aprigio José da Silva. em seu 
depoimento disse que· era pessoal desconheci
do, e o Sr. Domin~os Candido X~vier~ liberal 

' o • 
auto de perguntas que não conheceu ninguem. 
Tal ern. o pessoal de que se compnnha. o grupo ! 

Di se meu illustre contendor: « A mesa 
da matriz de S. José estava cautelosamente 
armada » Entretanto, senhores, do inquerito 
policial resul.ta a prova dos ta asserção~ Não~ 

m ma er1a. prova na ev 1 r 
senão o conj uncto dellas, o todo, pat·a tirarmos 
as conseg_uencias, as conclusões. 

Pdde João Carolino, neste momento invocado, 
ter feito toda a. guerra do Paraguay, e entre
tanto o seu depoimento ceder ante o depoimento 
de muitos outros. Ha o depoimento do ~r. Apri
gio, juiz de paz, secretario da mesa, snblele
gado e liberal; além de que o Sr. Juvencio 
Cesa.r, sub?el99ado de policia e em .e~ercicio, 
es a a. a lgreJa. e a q , o 
cluida a. apuração, retirou·se. Pois, se os con· 
servadores mesarios estivessem armados, por . - .. " 

vet· de ali estar para evitar qualquer aconte
cimento 1 

Que pessoas estavam no consistorio, quando 
este foi acommettido 1 Os mesarios, o escrivão 
de paz, o oflicial d~ jnstiça., os dous fiscaes, o 
eleitor irmão do meu fiscal e um sobrinho, os 
eleitores Ernestino e Oliveira, e mais uma ou 
duas pessoas, sendo que o mesario Carolino, ao 
approximar-se o grupo, deixou o consistorio, 
abandonando a. mesa. -

:Mas, diz o meu contendor, pessoas estra
nhas : Oliveira não é eleitor, o sobrinho de 
Estevcs não é eleitor. . 

Nada tem de estra.nhavel que estivesse pre· 
sente o sobrinho do meu fi~cal ; mas com rela 
ção ao Sr. Oliveira, que se diz não ser eleitor . . . . 

:S I 

sangue, porque elle foi uma das victimas • . 
E depois, senhores, não está provada a in

tenção com que o grupo se dirigiu da rua do 
Imperador par•'- a matriz de S. Josó 1 Não foi 
ella eornmunicada._ ao presidente da. provincia 1 
E nã·J fez clle seguir immediatamente o com
mandante das armas e o chefe de policia. ~ 

Não sei se de mais provas precisará. a illus
trada commissão para ter como éerta . essa. in-
tenção criminosa. . . __ ._ . . : . 

Como ouço em a.u.tori:r.ado aparte -deelara.r-me 
quem o dea-não te'/! ainda convicção profunda.-.. • . 
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offereço á apreciação da. commissão.duas cartas: 
uma. é :firmada pOI." um artista, homem de fé e de 
sã consciencia., o Sr. Francis~o de Paula Mari
nho Falcão, com typogra.ph1a na. rua do lmp3-
rador, o qual diz o seguinte (lê) : ·· 

« Quando passou o grupo que .acompanhava. . •· . , 

contendor conhece, e cujo caracter . integro e 
a11torizada palavra ninguem poderá põr· em du
vida, o Sr. Dr: Ernesto de Aquino Fon
seca. 

Eis a sua carta em resposta á. que lhe dirigi 
{lê) : 

« Illm. Sr. Dr. Manoel do Nascimento Ma
chado Portella.-Não tenho duvida em satis
fazer o àesejo que V. S. expressa nessa carta. 

dia o d corr nte assa a 
do Sr. Dr. José Marianno com numerosíssimo 
sequito pela rua do Imperador, achava-me com 
alguns amigos em uma das portas da loja. de 
JOlasco r. u 10 uers en erg. 

« No dito carro reconheci, além do dono, os 
Srs. Dr. Jose Maria e ·tenente-coronel Soares . . 
quando~ não podendo eu ouvir as palavras que 
prof•:riam, pelo rumor que havia. 

« Ouvi~ porém, perfeitamente, de muitos indi
víduos que compunham· esse sequit.:.> e des
filavam pela calçada do lado da rua em que me 
achavn., estas vozes alternadas -não so p3rdo 
a eleiçãol custe o que custar !-Havemos de ver 
quem vence !-Port~lla não vai !-Quebrê-se a 

_urna e tudo ·! - e outras que pareciam mani-
• I • • • I • :-

o • 
que eu e meus . companheiros não ligamos 
grande imporhncia., e até suppunhamoa im
ráti avel tal intento uma vez c ue eram ':i ~ 

conhecidos os resultados de todas as secções do 
io districto, devendo, a esta hora, estar con
cluido o serviço eleitoral de cada uma dellas. 

«Conversei, durante o tem.f!O que demorei-me 
ahi, com muitas pessoas de ambas as parciali
dades políticas e mesmo indifferentes, as quaes, 
sem discrepancia, disser.1m-me ter:V .S. tr:ium:
phado, variando, apenas, no numero de votos; 
o que eu já. tinha. por certo, desde que vi o 
immenso grupo que aguardava o resultado da 
secção que faltava ser reconhecido- o da ca
mara municipal, desfilando em acompanha
mento ao referido carro, sem victoriar o con
tendor de V. S. 

«Eis o que vi e ouvi nessa. occasião, segundo 
referi a V. S. e o fizera antes :1: varias pessoas, . 
uso que lhe convier. " .·. ·.· 

(Lidas c.~tas cartas, são em seguida exami .. 
nadas pelos Srs. membros da commissc!o.) 

O meu contendor disse : tanto é a. mesa. a 
responsavelque do consistorio,emque se achava, 
foi que partiram os tiros, pois a vistoria, a que 
se procedeu no consistorio, mostra que os til'os 
partiram de dentro para fóra. 

Nessa vistoria. feita. no dia. 2 pelo subdelegado 
houve a penas um unico quesito - si os tiros 
foram desfechados do consistorio para o corre
dor ou se deato para aquelle. 

Mas as viuvas do major Esteves e de seu so
brinho;constando-lhes qual o fim com que tinha. 
sido feito essa vistoria, requerêram ao juiz de 
direito que ·procedesse á uma yistoria regular~ 

o juiz 1e direito nomeou peritos; procedeu-se 
á vistoria, e delln não 1·esultou o que pela vis-. . . . 

ram da mesa, foi o major Esteves quem os d~s
fechou. > O exame e a apreciação dos de
poimentos das testemunhas e autos de pergun
tas, constantes do inquerito, não ·· autorizam 
esta conclusão. ·- -= . 

Senhores,' á fi. 24 v., do inquerito.acha-se 
o auto de perguntas feito no dia 4 a Innocen
cio de Miranda. Diz elle que, quando chegava 
i matriz de S. José, encontrou o Dr. José 
Mar'an e sahi · 
não estava ferido, e dizendo que o major 
Esteves havia assassinado o sobrinho com uma 
bala que para elle havia sido dirigida. 

n re ano, o so rm o o maJor s eves nao 
soffreu ferimento algum de bala. : do auto do 
corpo de d~licto á :fi. ? se prova que morreu de _ . 

Primeira declaração, portanto,- não estar 
ferido, tentativa de sr.r ferido, uma. bala que 
feriu ao proprio sobrinho e matou-o. - Disse 
Innocencio Mirandr-t, que foram estas as pala-
vras que ouviu. · 

No mesmo dia 1°, em que 1nnocencio Miran
da ouviu o que referiu~ para a. capital do impe
rio expediu-se este telegramma impresso no 
lo1·nal do Comme1·cio do dia 2 (lendo): «José . - . . . . 

' ' o te, no dia 3, o mesmo .lo1·nal publicava o tele-
gramma do presidente do provincia (lê): «Logo 
de ois veio a este alacio rande multidão com 
o Dr. José Marianno á frente, o qual me expoz 
que, dirigindo-se todos para a referida maLriz; 
com o fim de saberem o resultado da eleição da 
freguezia, do qual dependia o _da eleição do 
i o districto, foram recebidos com balas, seri.do 
disparados varios tiros sobre o Dr. José Ma
rianno e recebendo elle apenas um ferimento 
n'uma das mãos » ! 

Não preciso fazer reflexões : a differença. é 
t ão notavel que, ·para. que se conheça, basta. 
ler uma e outra cousa. Ora. não é ferido, a 
ba.la que lhe destinà mata o ~:~obrinho do major 
Esteves, e o sobrinho do major não· morre do 
bala ; ora é ferido, communiea o presidente da 
provincia ;-« elle me expoz que foi ferido ! :. 

Indicara-se ~lorentino Saldanh.a com.o a pes-

"' 
vão da janella e que, portanto, havia visto o 
major Esteves desfechar o rewolver sobre elle. 

Aqui está o auto de perguntas de Saldanha a 
:fis. 26 verso do inquerito. (L€) 

Saldanha 11.ão vio e não disse o que se lhe 
attribue, e nem filla. no nome do major Es-
teves. ' 
. No ilíq uerito houve 11m só homem, um. uni~o. 

que ~iss~ ter . visto o .major ?stcves . d1spar~r 
os pr1metros hros ; .. fo1 Antonio ,da. Sllva. Pl
mentel. No principio do seu depoimento (fls. 
28 verso do inquerit?) diz elle (lendo) c sobre 
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o povo foram desfechados dous tiro~ sabidos de 
un.uL arma de que se servia o major Esteves ))', 
mas· em outra parte do .mesmo depoimento d.e~ 
clara o seguinte (lê) : «não tend· visto quem 
disparára os dous primeiros tiros porque na 

·- J -. • • 

em S. José, o chefB de -policia deixasse de 
pessoalmente abrir inquerito. Não mG parece 

rocedente a escusa consistente na ossibili-
a e e snpervenrente necess1da e de sua pre
sen~a em qualquer parte da provinl!ia: quando 
tal necesidade apparecesse passasse a continua:
·ção ou conclnsão do inquerito a quem de di
reito fosse. 

E' igualmente lamentavel que senão tivesse 
procedido com toda a promptidão aos autos de 
pe:.-guntas, e em geral só fossem feitos alguns 
nos dias 4, 9, 10 e H. O caso reclamava promp ta 
e immediata inqueriçã.o. -

m ao au o e perguntas 01 elto no 1a dos 
acontecimentos; é o que se acha. á ils, 75 v. feito a 
Oliveir;,., contentando-se a autoridade com um~-~. 
u:aiea pergunta, que lae fez. e em euja r 
foi declarado o nome do individuo q_ne o havia 
ferido! 

Ao m3.jor Esteves, ferido mortalmente, não 
se fez auto de perguntas . Sómente no dia 4, 
quando já elle fsllecido, foram inquiridas duas 
pes.;;oas como testemunhas de haver elle sido 
perguntado sobre qun.es os autores dos seus 
ferimentos c declarado não saber. Acham-se 
estas peças á fls. 20 e 22 do inquerito~ 

E' nã.o menos notavel que o pt•omotor publico 
não comparecesse a nenhuma das inquirições u 
diligencias constantes do inquerito. . 

Si, como ouço em aparte, elle n.ssirn pro
cedeu por haver o Tempo dito <ple dle tomara 
parte no tumulto, é inexplicavel quP., quando 
os a.utos de inquerito lhe foram remettidos para 

·. • , c ss :t inqurriçao e 
quatro t~stemunhas; das qun.es uma o del·•gado 
dei::s:ou de inquirir por não ser eonhecicla, outra. 
niida sabia, outra era uma cega. de ambos os 
olhos, maior de 60 annos, e outra, finalmente, 
jura o que passo a ler, sômente para que se 
conheça o tim 'lue tinha em vista, requerendo 
a inquirição. (Le) 

Tenho, s~nhorcs, por demais abusado da. at
~anç:Jo_ d& illustr~ co,mmissão (signat negati.,o), 

u lf::h~ ~~~;~i~~ a minha mi~são peran~e - · ~ 
Ul\lt~tl'e eoaunm&o. 

Qualquer que seja o julgamento que ella, e 
anual a cam.ara., pt·Ofira, serei, - qualsempre 
fui; podendo erguer sempre a minha eabe~a., 
sem receiaro juizo, "l1ão apenas·dos·meus ·co:
religionario.;;, mus tambem ··dos meus adver- • . ; ... 

( ][ui to bem! M 'Uito bem! O orador ao · 
terminar ê felicitado por seus amigos.') -

' commissão de inqnerito, o Sr. .Manoel Por-
tella 'disse : 

Fni, senhores, obrig~do a pedir a palavra : 
usarei della por muito pouco tempo. Desde que 
hontem occupei pela segunda vez a vossa H
lustrada. attenção, considerei terminada por 
minha parte a 'discussão, só me restando ouvir 
hoje a treplicado meu illustre contendor. 

S. E~., porém, longe de occupar-se em des 
i s nsi raçoes comque re a e1 a sua 

argumentação relativa á -elei-;.ão de S. José, 
abandonou esse terreno, em que haviamos man· . . .... - . . . 

.... ' ' 
no ultimo momento do debate, tratar de materia 
nova, qual a addi~ão e déducção de votos ! 

Illudiu-se o meu contendor acabando de ro-
c amar que havia conquistado a-praça-: o seu 
dis~urso é a mais evidente prova em contrario: 
elle mostra bem que S. Ex. a considera por 
mim occupada. A grande questão, a que preoc
cnpou a attenção geral do paiz e qué consti
tuiu ate hontem assumpto do debate, e:ra a. 
eleição de S. José. . : 

Abandonando este obj ecto importante e, por 
assim dizer, exclusivo do debate, e, á ultima. 
hora, percorrendo o terreno, muito commum 
as·ad tções e educções de votos, ora .neste ora. 

naquelle collegio. o mell contendor reconhece 
a.improficuidade .:dos seus esforços contta. a-

. . - . . . 

r ' 
desespero de causa, a novas 3.rmas e a ter-
reno ditfere~te daquelle em que ambos havia
mos combatido. 

Acompanhai-o nesse novo terreno à meu 
dever; e, por isso, pedi a palavra. 

Poderia dispensar-me de usar della desde que 
S. E"I., terminado o ingrato trabalho, a que se 
deu, de deduzir-me um voto :1qui, outro alli e 
outro acolâ, e de addicionar parà. si um voto 
dado nesta, outro nnqueila secção, e ate, oque 
ainda. ó mais notavel, votos de eleitores que 
não compareceram ou não votaram, não pôde 
negar que mesmo assim não desapparecia. a 
maioria ab~oluta em meu favor, contados os 
votos de S. José.! __ 

Certamente, desde uG pela sua cõntao-em de 
vo os nao erxo e ter maror1a. a soluta, ,bas
taria que esta fosse ainda que. de um só voto, 
para que não possa ser recusado o reconheci-
mento da minha eleição. . ·· 

Mas não desejo que um aó voto dos que :me 
foram dados seja descontado ; ·tanto valor tem 
para mim um só daquelles,a que S.Ex. referiu
se, como todos os demais-com que fni honrado; 
embora. não influa no resultado a sua exclusão, 
nãO devo dei:s:ar de mostrar que não ha fund_a· 

._mcmto par~-que ella. se -faÇa.. - -~ ' < · .. 
Não posso · tambein consentir que passe sem · 

con.testação de minha pa:rte·.a :pretenção; qne · 
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agora manifesta o meu contenrl~r ,de lhe serem 
contados Tatos, a que nãotem direito algum. . 

Apreciarei, pois, as razõ~s exhibidas por 
S. Ex., com .relação a cad:'l. .um dos. votos a de:.. 
duzir e a addicionar, segundo a sua. conts. de 
chegar. · 

om r e io e oa iu.gem 
disse S. Ex. que se ~eve _descontar-me um 
voto, porque, ômbora conste -do termo das inseri-

- • • iÇ • • • • 

' que confere com o das ce:lulas apuradas, na 
cópia dos nomes dos inscriptos, remettida a ca
mara, em vez de 34_ encontram-se 33 nomes. 

Não ha. pretençã) mais destituida de funda
mento. Querer que pela omissão de um nome 
na cópia da lista remettida :i cam<:tra se faça 
deducção de um voto expresso na urna, q11ando 
o termo das inscripções confere com o das ce
dulas apuradas, é o que não se póde admittir. . "' . . 

~ . 
a acta :~declara· terem sido recebidas e apu
radas 34 cedulas, votado_ 34 eleitores, e deixado 
de acudir á chamada sómente 2, cu·os nomes 
mencwna. ; e o termo as 1nscri pções declara 
terem-se inscripto e votado 34 eleitores. Ha, 
portanto, a mais perfeita harmonia. Si na. lista . . .. , 

e o gano na cópia, engano que é muito 
commum. : 

Si tão estnnha pretenção fosse admissivel 
para. ser-me descontado um voto na BoaViagem, 
e descontado por eu ter sido ahi o mais votado, 
eu diria que se descontasSé ao meu contendor 
ta.mbem votos na .:2a. e 3a. secção de Santo An
tonio. e na 3a. de S. J oaé porque as listas das 
inscripções tem igualment~ omissão de nomes·, 

que chegaram tarde · e declararam-lhe que· nelle 
votariam· ! 

Tão estranha. e inexplicavel é esta pretenção, 
que sómente comprebendo que houvesse sido 
manifestada por haver S. E:s:. declarado :fir
mar-se no direito fra.ncez. E' o grande mal 
do nosso paiz! não conhecemos bem o que vai 
nelle e andamos a mostrar-nos sabedores do 
que cort·e pelos out:-os paizes o s. applicar-lhe 
a legislação dostes. S. Ex. diz que o direito 
francez autoriza o sea peditlo, por que a eleição 
da. Boa _Viagem come~:ou antes das 9 horas, 
dando isso logar a que o~ dous eleitores c~e
gassem tarde e não podassem honral·o com os 
seus votos. -~ 

Não argumentarei cooi. o direito r~·ance:: e . -· . ... . ' 

costtunes, que aquelles dous eleitores proc~;a:. 
vam perante S. Ex. escusar-se da .falta com-
mettida, allegando tere~ chegado tarde, como. 
.poderiam ter-se escusado por motivo -ele- mo
le.stià ou outro -de igual natureza., como costu
ma succeder ; e para que conseguissem con-
venc r a x. a proce encia o mo tvo 
invocado, disseram-lhe que a eleição começára 
antes da. hora ~egal~ s~ndo S. Ex. facil e~ 

' toi."es da Bo8.-Viagem compareceram e votaram 
34, para os quaes a eleição, portanto, começou 
á hoi."a competente, e sómente f~taram aquelles 
~~- . 

Segundo, no facto- de estar a acta. assignàda 
pelo Dr. Fulgencio e não podei." elle estar em 
S. José á i hora da târde, com() esteve, attenta 
a grande distancia _em que está a Boa-Viagem, 
e não haver ~quella hora trem da estrada de 

Quem conhece as duas localidades, "Boa
Viagem e S. José, sabe perfeitamente que [a 
distancia entre ells.s óde ser vencida em 
menos e ora.. 

Quem tem pratica de eleição sabe que com
pondo-se o collegio d::~. Boa-Viagem de 36 ele~-. ' 
ção em muito ,pouco tempo; e que, portantoo:co-
meçando o pt·ocesso eleitoral á.s 9 hora~ terminou 
múito a tempo de o Dr. Fulgencio ter podido 
assignar a respectiva s.cta e estar em S. José 
muito antes de meio dia quanto mais s. i hora 
da tarde. 

Elle, como ·tabellião que é, foi designado 
por portaria do jufz de direito do civel para 
fazer no seu livro de notas a transc~ipção 

a. acta, assigna.d~~o pelo :tiscar do meu contendor, servil, direi que~. de todos os districtos de paz 
declara que os trabalhos começaram ás 9 horas do 1° districto el'eitora.l de Pernambuco o da 
e não houve protesto e nem prova alguma; em Boa-Viagem é aquelle que tem menor numero 
contrario, não se·-pó.de deixar de reconhecer que de escravos, c i rcumstancia esta que deveria 
os trabalhos eleitoraes começaram á hor.a legal. levar S. E~. a desejar que elle continue a fa-

Em que se :firma o meu contendor para dizer zer parte do i o districto. 
que a eleição não começou á hora legal~ - · Com relação~ ta. secção de Santo Antonio:aiz 
: Primeiro, na declaração que diz ter-lhe sido o meu contendor que deve ser-me descontado o 
fe-ita -pelos dous .eleitores faltosos. Não ser si o voto . de uma. cedula achada fóra da urna. 
direito(rance.: admitte esta espeéie de prova;. 'Nenhum fundamento ha. para isso. Lei~-

' "" tudo p-óde ser, mas duvidô; eni .todo o caso éoni- se a acta~ e "V'er-se-ha que della' consta.~ por de
prehende-se facilmente, - segundo .os nossos claração da mesa, em su~ maior}a liberal, qlle 
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eontada.s as cedulas em numero de 173, e ao'! flScal não tinha:acto algum a pratica, doqua.I 
serem de novp recolhidas à · urna, ve1·ificou o pudesse resultar a possibilidade de subtrahir 
presidente da mesa baveruma. cedula ficado so- . cedulas, e mormente em uma mesa constituída 
bre o livro das inscripções, resoh·endo a niésa · como a de que se trata : si só o presidente.~-foi 
que ficasse separa la para ser apurada em quem ~~rificou os titulvs dos eleitores, como com 
se arado· e ue feita a a ura ~o das ue de rela ~ão às cedulas al•.,.ucm mais lhes oria a 
novo haviam sido recolbidM à urna, verificou-se mão~ Accres::e que, como 1z_ a acta, contadas 
haverem duas de menos. :cNada., portanto, mais as cedulas . e Yeriticado o seu numerO, foram 
natural do que considerar que uma da:~ de me- ellàs de novo recolhidas à urna : quem tira da . .... .. .. 

' e~tava juntO á urna, não S9 podendo, portanto, 
dizer, como diz o meu contendor, que não era 
cedula entregne por eleitor ~~·:Tão improcedente 
reputo a pretenção de ser-me 4escontado este 
voto que não me demorarei em apz·ecial-a: 
basta ler a acta, repito. 

Com rela~ão ainda à :L a secção de Santo An
tonio diz o meu contendor que deve ser-medes
c~ntado ? võto de um el~it2r que votou sem 

acta, os meus amigos oppuzeram-se a que o 
dito eleitor votasse, requerendo à mesa que não 
ó admittiss~, e, s:ndo desattendidos pela maio-
r1a a mesa, protes a!'am; a em e que ra a-se 
d~ um cidadão reconhecidamente liberal. 

E de mais, foram os_meus amigos que protes~ 
_Jaram contra o facto~ e a mesa, não o negando, 
-declarou que fôra o facto devido :i causa desco
nhecida, e não o imputou ao padt·e Assis, o que 
certamente teria feito si a elle podasse ser 
attribuido, tanto mais devendo saber a mesa 
que na falt~t de um responsavel subsistiria a pro
pria responsabilidade. E cumpre não e_sque~er 
que uma das cedulas desappa.recidas, mas feliz-. . -

' ' fora pelo proprio presidente encontrada, e sendo sido recusado o seu voto : da acta nada consta. 
apurada em sP.par~do ~ontinha o meu nome ; e absolutamente nada a tt\1 respeito. Diz o 
sendo pois natural suppor que as outras duas mau contendor que o presidente da mesa e seu 
tambcm csntivesscm o meu nome como n.quelb. fiscal dão testemunho do facto : não se com
Mas, que o men contendor all•: gue a fraude é o prohende como o fiscal, se o facto se houvesse 
que não me parece ex}:lltca.vel,e muito menos que dad0, deixasse de reclamar e protestar, e nem 
pretenda que se lhe contem como a si dados·{ que o presidente da mesa de1xasse de fazet• 
os yotos de taes cedulas. Quem commett•:u a com que fosse elle mencionado na acta, sendo 
fraudl3 1 S. Ex. não o disse ag-ora, mas jà teve: o presidente liberal e havendo outro mesario 
occasião de, referindo.;se aos meus fiscaes, liberal. 
dizer que o fiscal que tive na f a. sec\~ão de Não póde igualmente ser attendida a pre
Santo Antonio era, segunr!o a voz publica, tenção do meu contendo1·, consistente em 1he 
escamoteado?· de votos . O caracter do Dr. serem contados mais dous votos, no cqllegio 
padre Assis repelle a insinuação firmada em dos Remedios. Appareceram · nesse coUegio 
"COZ IJU,blica, simplesmente allegada mas de dl1as cedulas, que a mesa, por unanimidade de 
modo algum provada pelo meu contendor: em votos, considerou sem atreito, como se em bran-

.. . . - ' - . . 

co 
mação. camara com 2. respectivt• acta ; basta que :. a. 

Quem commetteu a fraude 1 illustre commissão as examine para conhecer 
O padre Assis 1 •.• Provn.i·o. A mesa 'L.. que não expriinf:!m voto,como tem reconhecido 

Si a julgaes capaz de fraude deveis concluir to :los aquelles que as tem visto, e como reco
que foi empregada. contra mim, pois assim'" nheceram os mezarios liberaes e o fiscalde .meu 
como uma das tres cedulaiS continha o meu contendor e até apropria minoria da. junta : 
nome, as outras 2 conteriam igualmente, sendo apuradora. ·· _ 
que da. mesma sorte que uma ficou sobre o livro Diga. emlJOra o meu ·contendor que se_ as 
das inscripções junto á urn~, · as duas tiveram duas referidas cedulas deixaram de expressar 

· mais seguro. destino. ·• .·. · . _ · ··· . voto deve·se-ao.modo porque foram corta.das : · ... 
Na ausencia de prova, e a julgar por pre- \a s imples inspecção visual exclue absoluta.

sumpções, contra quem prevalecem ellas ~ O mente tal idéa, accrcscendo q\te ~stando .. cllas . 
.. ~ ...... _ 
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em enveloppes D.ãohouve corte algum a-fazer- prova,éiguala que tem tido emfallarde -vicios G 

. lhes, e são ambas iguaes, cit·cumstancia que fraudes, sem indicai-os e muito menos proval- _ 
manifesta bem o pensamento dos que as escre- os. Nessa insistencia vai offensa ásfamiUas 
vera.m; cun1prindo não_ esquecer .... que si tives- 1·icas, qu~,- segundo declara, se interessaram 
so havido a causa invocada. erohadve1·so, os pela minha . eleição,_ tanto. mais ·dizendo que 
mesa.rios liberaes e o :fiscal não teriam deixado ellas não tinham outro meio para amparai-a. 

Como se não bastassem todas estas pre
tenções de descontos de votos a mim e augmento 

·- n a · · m 
desconte um voto no collegio da matriz de 
S. José, ahi . tomado em .separado. 

Si esta. pretenção fosse <admissivel, ett 
não ' duvidaria, interpretando os sentimentos' 
do eleitor, que honrou-me com o seu voto, 
convir em que fos~e ella attendid:1, vor que 
importaria isto o reconhecimento da validade 
da eleição de S. José e da authenticidade da. 
acta do dia 10, da qual consta ter sido tomado 
m se arado o mencionado votõ. ·. 
Féita pelo meu contendor esta curiosa conta 

de addições e deduções de votos, declarou elle, 
em resposta a. pergunta de um d()s i~lustres mem-
ros a comm1ssao, qu ap zar essa c n a su -

sistia, contados os votos de S. José, a maioria 
absoluta em meu favor. B~staria e~ta ~eclaração 

tello tão phantasticamente formado. Um voto só 
de maioria que me restasse, ainda anttendid·t 
tão estravagante conta, seria bastante para 
importar o reconhecimento d9. minha eleição. 

Assim, quer pela apreciação que tenho feito de 
cada uma das parcellas da ·engenhosa conta, 
quer peb propl'ia confissão do meu conten(lor 
quanto ao nullo resultado della, pode-se chegar 
á seguinte couclasão : foi tempo perdido, es-' 

. I ' . ' 
. tido eri1 sua argumentação contraria a eleição 
de S. José, quiz produzir eff~ito, descendo a 
terreno.ditferente em ue novas armas mane-
jasse, e assim disfarçasse a derrota. M'c.s tão 
infeliz foi elle nesse novo plano de combate 
como o fóra naquelle. Elle proprio parece tel-o 
reconhecido, e tanto que passou logo a gene
ralidades sobre a questão do elemento St'rvil, 
tt·atando dos discursos dos chefes conservadores 
no senado, não esquecendo de exaltar. a sua 
candidatura, encarecendo-lhe a importancia, a 
espontaneidade e valor dos votos que obteve, 
sobretudo os do 2° escru tinio. 

Cemprehende-se que não devo usar da pala
vra senão para o fim que me determinou pedil-a 
e a illustre commissiio conccder-m'a.. Já tendo 
eu fallado duas vezes. nem a teria pedido agora 
e nem àcommissão m'a concederia, si não fosse 
re~on~ecermos que o mea. contendor. trouxe::a 

. - ' ' ' 
allegada . R~stringindo-me a ella, · julgo ser 
b:1stante o que fica. dito para. mostrar a sua im
procedencia. Ir além, acompanhar o meu con
tendor nas generalidades em que ~se deteve, 

- não me pat·ece r~gular : seria abusar da atten-
ção da illustrc commissão. / -· 

. --~ 

' contestaram com vantagem. 
E' cousa commum, dada a derrota eleitoral, 

attribuil-a. aos proprios amig-os, sendo assim 
muitos destes victimas de infundados jaizos G 
desfa.vor:weis apreciações. . -, 

Deixo, tambem, de entrar na apreciação da. 
confrontação das secções ricas com as secções 
pobres ; direi apenas que em . umas e outras 
tiv~mos ambos votação, sem que ~ pobreza ou 

tempo àntes que S. Ex. houvesse proferido a 
·primeira palavra em favor da emancip~ção dos 
escravos já eu hayia, não só por actos particu
lares como officiaes, dado sobejas provas dos 

·meus sentimentos a respeito della, antes mesmo 
da lei da 28 de Setembro. Na administração da 
provincia como vice-presidente sanccionei leis 
que autorizavam applicação de parte da receita · 
provincial á libertação de ~rianças do sexo fe
minino, e dei-lhes execução entregando ao juiz 
de orphãos, no dia7 de Setembro de 1869 e de 
1871, crescido numero de cartas de liber
dade. 

Em outros elementos, que não o indicado 
pot· S. Ex., .firmou-se a minha candi~atur·~ ; - . 
mente indica como tendo seryido para o auge de 
-forçn. eleitoral.....,, que reconhece ter -eu tido 
em 1881, esses não desappa.recera.m; e tanto que, 
no ::;eu dizer, continuo a. gozar da estifu.a. e con~ 
gideração dos cidadãos que então me elegeram; 
enganando-se, porém, S. Ex. ein dizer que 
como vice-presidente, enchendo longos e fre· 

Não é perante a commissão de inquerito que quentes intervallos de presidenciaa, formeicli
. -se pó lem apre:iar as idé::'j dos homens politi~s entella eleitoral, ·quando a verdade é que só 

sobre a soluçao d:1 qu~stão do elemento serVIl. estivà na administração durante alguns me2:es 
,_·A insistoncia com que o-meu contendorJalla ·.naquelles dous .annos e uns . 4~ dias_n.:o anno de 
em compra de votos sem apresentar a menor , i ·872, e posso d1zer, sem rece1o de contestação, 
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qu:e ns. ·cadeira presidencial não me occupei de 
clientellas eleitoraes mas sómente dos interes
se~ da ·província. --

· . Na primeira conferencia~ que f~z o meu con
tendor na cidade do Récife, ::~.ttribuiu-me idéas -. - . 
e outras que contrastavam não só com as que 
eu por muitas vezes havia manifestado,- como 
tambem com actos por mim praticados. De 
tu o lSto que ·~ · x. entao attr1 ulU-me e que 
~e pareceu ter por :fim expor-me !l.7juizo desfa
vorav:el, occupei-me na. circular que dirigi 
ao corpo eleitoral. · ·· 

Nesse documento, publicado pela imprensa, 
não me esqueci de manifestar a minha opinião 
sobre a. questão da emancipação, justificando o 
voto que dei contra o gabinete na questão de 
confiança, que determinou a dissolução ; . e . . . . . - . 

as opiniões manifestadas pelos estadistas mais 
importantes de ambos os partidos politicos, 
todos accordes em condemnar o )1'0 ·e c to do 
governo. 

O corpo eleitoral, elegendo-me, conhecia os 
meus sentimentos, as minhas idéas, e . sabia 
que o proJecto, que etermmara a questão e 
contian~a e consequente dissolução da camara, 
não é, em minha opinião, o meio unico nem 
o mais conveniente para a sólu~.ão da questão; · 
que tanto preoccupa a attenção do paiz. 

.Acu E:\r 28 n:m ABRIL DE 1885 

Presidencia do Sr. llf oreira de Ba1·1·os 

~A..'s i~ horas acham-se presentes os Sr~. : 

' ' Sinimbü Junior, Costa Rodrigues, Valladares, 
Be1'nardo de Mendonça Sobrinho, Bezam:t.t 
Mascarenhas, Leitão da Cunha., Carneiro da, 
Cunha, ·Gomes de Castro, Antonio Cnrlos, Eu
frasio Correia, Ca<>trioto, Coelho de Almeida, 
Bento Ramos, Ribeiro da Luz, Silva Màia, João 
Penido, Soares, Diogo de Vas~oncellos, Alco
forado Junior, Lourenço de Albuquerque, Ba
rão do Guahy, Andrade Figueira,· Rodrigues 
Alves, Leandro Maciel, Dias Carneiro, Henri
ques, Barros Cobra, Gonçalves Ferreira, La
cerda "\Verneck e Accioli Franco. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs. : 
. Antonio Prado. Barüo da Leopoldina., Cha

ga_s, C~sta. Pereira, Prudente de Moraes, Ro-
' 1 ,.. 

pos, Carlos Peixoto, José Pompeu, Gaspn de 
Drummond, Duarte de Azevedo. Cruz. Arauio· 
Pinho, Francisco Belizario, Alvaro Caminh·;, , 
Affonso Penna, Alfredo Chaves, Msc-Dowell, 
Delfi.no Cintra, Felicio dos Santos, Barão de 
Anadia , Camargo , Padua Fleury , Augusto 
Fleury, .Araujo Góes'Junior, Candido de Olivei· 
ra, Carlos Affonso e FranklinDoi-ia. (62.) · 
. F~ltam,com . causa_participàda, os Srs.: 

; Alvaro Botelho, Campos Salles, Carneiro da 
Rocha, ·Francisco Sodré e Ferreira' de, ·Moura. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. : · · 
Alves de Araujo, Adrianno Pimentel, AI- . 

lll.eida Oliveira, Antonio de Siqueira. Amaro 
Bezerra, .Antonio Pinto,· Rezerra de Menezes, 
Bulhões , Castello Bt;anco , Dianâ. , Dantas . . --- -, -. . 

EXPED-IENTE 

Officios: 
Do Ministerio do lmperio, de H <:te Outubro 

de !884, remettendo diver~OS papeis. relatiYOS 
a act lo ual o resid ii.t de Piauh re.:. 
cusou-se a autorizar o pagamento do subsidio de 
18 membros da assembléa provincial.-A' com. 
missão de assembléas provinciaes. 

o mesmo, em a a e e u u ro e 
1884, remettendo o requerimento documentado 
em q!le ~ jun~ adminis~rativa <la .Santa Casa 

que o hospital Pedro 2° e o asylo de mendici~ 
dade, de Pernambuco, continue a possuir um 
terreno e diversos predios que lhe couberam 
em }:lartilha dos bens do finado Elias ·Baptista 
da Silva. -A' commissão de fazenda. ·-

Do mesmo, em data de 14 de Novembro de 
!884, remettendo um officio do presidente do 
Ceará. e diversos outros papeis relativos ao a.cto 
pelo qual aquelle P!-'esidente resolyeu sus:-. - . 
camaras municipa.es, para o a.nno de 1.885.
A' commissão de constituição e poderes. 

Do mesmo em data. de i1 de Abril do cor-
rente'anno, de\·olvenâo, informado, o requeri
mento em que a Santa Ca.sa. de Misericordia. da 
cidade de Maceió, pede licença para possuir 
bens de raiz, até à importancia de 60:00.0$000. 
-A quem fez a requisição (commissão de fa. 
zenda). / 

Do Ministerio da Agricultura, de 25 de No
vembro de 1884, devolvendo, informado, o re
querimento em que Vicente Ferreira da Silva. 
Couto pede garantia de juros, até á. quantia de 
23:000.~, por 30 anno, para construcção da .es
trada do ferro entre a barra. de Corda e a c1da.- 
de de Carolina, na provin\:b. do Maranhão.
A quem fez a requisição (commissão de com· 
mercio, industria e arte). · .. 

Do mesmo, em data de _19 de Janeiro do co~--

' referentes á i'sencão do pagamento de frete na 
estrada de ferro D. Pedro 11 para o material 
fixo e rodante, de;;tinado á. via. ferrea de·Juiz de 
Fóra ao Piau.-A quem fez a requisição (com-
missão de fazenda). - . .. 

Do Ministerio da. Guerra, de 17 de .Outubro 
de f884, remettendo, · informado, o requeri
mento em que o capitão do 40 regimento do ca
vallaria, AntonioLeiteBrazil, pede amanuten• 
ção 'do decreto n. 3579 de .3 de Janeiro d~, f86~, . 
regulando a concessão de licenças.-A ·· com-
missão _de .marin:i.a. _e gu~rra. . · 
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Sessão em 29 de Abril · de 18S5 · 

O Sa.' PRESIDENTE dá para 29 a seguinte Dowell, Juvencio Alves, Scbutel, SilVa Mafra, 
ordem do dia : José Mat"ianno. Dias Carneiro, LourençO de 

Votação dos pareceres: Albuquerque~ Barros Cobra, Zaraa, Sigismun-
N iH~ 1~8.. 1 · . fo di · ·d .- - - cdo, Salgado, Jôaquim Pedro, Costa. Pereira, 

. ·. -:-. "'. re atiVo-ao strlcto · a-pro- Chagas, Rodrig•1es --Alves, , Valdetaro. Bezerra 
vmc1a do R1o Grande .do_ Norte: . reconhec0ndo. de Menezes Bezerra Cavalcanti Padua FleuMT 
deputado o Dr. More1ra. Brandao. ·· ' ' · .,, ··· 

· N. · - 8 o, recon ecendo eputa. O· o 
Br. Via. una Vaz,pelo 6<> districto daprovincia do 
Maranhão. 

cellos, Felici.o dos Santos, Castdlo Brl!.nco,. 
Soares, Alvaro Caminha, Carlos Peixoto, Sa
tyro Dias, João Dantas Fiho, Fe1·reira. de. Mou-

·- . L p ' · ra, e onso e AlaaUJO, Antonio rado, en-
Jose opes ~~ss ta da Costa, pelo 3° districto rique:; e Bulhões. 
da provincia da Parahyba. 

N. 109-1885, que reconbec·e o Dr. Frederico , 9omparecem, depois da; chamâ.da,-os Srs·: Ri
Augusto Borges deputado pelo 1o districto do beu·o. de ~enez1,s, _Castr1ot~ •. _Leopo~do CunhR, 
Ceará.. · . Rodr1go Sllva. Barao do Guaby, Barao de Ana-

N. 1!3~1~85, mandando 1lroceder á n~va d~a,. Prudente de Moraes~ Cawpos _ Salle·s, Ac
eleição nll 1" di-:tricto· da. província. do Pará. - j c:oh Fr;;;nco •. Carlos Affonso, B~rao da Leopol

N. 114- 1885, mandando proceder á nova dma, .Toaqu1m Tavares, CarneHo da C:1nh~, 
eleição no zu dis~ricto da Cort~. Bento Ramos •. Duart~ de Azevedo. Olymp10 

. ' ' 2° districto do Pa.rá, o Dr. Felippe de Lima. 
N. i 17-t8t:l5, reconbe._~endo deputado o Dr. 

Vaz de Mello, lelo 8° districto da rovincia de 
Minas Gerar.>s. 

N. 116~'1885, rebtivo á. eleição do 
tricto do Para . 

. J.•- ., p 
Dr. Joa 1uim Nabuco, pelo 1° districto da. pro
vincia de _ Pernambuco. 

· . 

Presidencia do Sr. 1Jforei1·a de Bar1·os 

SmiMARIO.-Loitura. u appruYação das act:~s do27 c 28 tlo 
eorreutc.-Eu~:utE~n.- Votação o a(Jpruvação tio rc· 
queruncnL•l c.lo Sr. Co~La Pereira e outro,; .- O Sr João 
l>cnill.o faz l'oclamaçõos.- O Sr. Siuim!Jú .lunior faz 
arguiçõos ao Sr ministro~da agricultura ll justifica um 
roquurimcnto.- O S•·. Ministro da Agricultura dá algu· 
mas explicaçücs.-OnDII.\1 DO DIA. - Vota.ção do parccor 
n. U 'l.- Questão tlu ordem om quo tomam 'Parto os 
Srs. Folicio c.lo:< Sautos, l:'rcsiJontc, ~l:J.c-Dowull o Bo
zorra Cavalcanti.- Suspensão tia s~s:<ão.- Continuação 
da lillss:io o uov;~. questão do urdem.- Obscrvaçõe:; dos 
Srs. Mac-Duwcll, P•·csill.cnte, Zama, Andrada Figueira, 
Josci Ma.rianuo, Ulys:<cs Vianna, llozcrra Cavalcanti, 
AITnnso Celso Junior,Buza.maL, João Pouido c l~clício dos 
Sailtos.- Rnel.ificação da. votação da P eonclusão.
A.diamen LO da votação do )l:I.1'8C01· n. uo.- ApprO\':J.Ção 
dos paroecres ns. lU, U2 o i()9.- Votação tlo parecer . ':"' . ·. . ~ - -

São lidas e approvadas as ac tas de 27 e 28 
do corrente. 

O SR. i 0 xcn.ETARIO dá conta o seguinte 

EXPEDIENTE· 

o c:os : . 
Do Ministerio do Imperio de 29 de Abril cor

rente, communicando. · P.m resposta ao officio 
n.27, que por decreto d<1Lado de· hontem 28 do 
corrente, junto por cópia., Sua Magestfl.de o Im
peraJ0r houve por bem a.lhLr a reunião ordina.
naria da. Assembléa GAral p:tra o dia ~O de Maio 
pro:s:imo vindouro, e prorogar até ao dia ante
cedente a actual sessão extraordinario da mesma 
assewbléa. -lnteira.ia. 

Do mesmo ministerio, em data de 19 de Se
tembro de 1884, remettendo, informado, o re
querimento em que For,unato José dos Santos, 
porteiro da Faculdade de Direito_ de S. Paulo. 

:pede ser .. po.::entado com todos os seus venci
mentos. - A. commissão dll pensões e orde-
na os. · 

A's H horas da -manhã, ~ feita a chamada, Do mesmo, :em data. de 12 de Dezembro de 
acham-se pres •ntes os Srs: Moreir:t. de Ba1·ros, :1.884,transmittindo as cópias dos decretos de 29 
Affons:> Celso J unia r, Sin i mbu Junior; Valla- do mez :findo pelos~ uaes concederam-se pensões 
dar. s, José Pompeu, Miguel Castro, Gomes de ~~os sold:~dos Romualdo Pereira Gomes e José 
Cast1·o. Mascarenhas, Fra.nça Carvalho, Adria- Joaquim Hilario da Silva.- A' commissão de 
no Pimentel; Leitão da. ,Cunha. João Penijio, pensões· e ordenados. . ·_ _ · 
Prisco Paraizo, Candido ·de Oliveira, Cruz, Do Ministerio dos Negoéios da Agricultura, 
Silv L Maia, Bez~mal, Bernardo de Mendonça,~ de 28 de Fevereiro do corrente an.no, devol
Antonio Carlos, Enfrasio Correià, Al-ves-- de vendo, informado, o requerimento em que R.ay
Araujo, Coelho de _Almeida, Andrade' Figuei- mundo Vieira da. Costa Delgado Perdigão pede 
ra, 1\'laciel, Francisco_ Sodré, Mares 'Gúia, Mâ.c,.l o pa-gamento ·· de terra.s de seu dominio na. serra. 

v. u.-96 · -
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de S. João, ~rovincia das Alagôas, mindadas a:otorjzação expressa na mencionada lei do
medir e vender pelo governo imperial. -"- A orçamento, art. iG, n. 2. 
quem fez a requisição (commissão de fa- , <..< Sala das sessões, 27' de Ab~il de 1885.-
zenda). - Co.~ta- Peí'(Ji·l·a Junior-Leopoldo Cunha-Car;. = 

Do mesmo, em data ~~- 19 de Ma~ço do ~or- los Pei:coto-Diogo _de Vasco,~cellcs-Felicio 
., 

auxilio pedido pelo 'commercio e -popu
lação da capital da provincia de Santa Catha-
rioa. )ara abertura de m a al · ·, 
Tab::Jleiro, entre as ilhas dos Ratones.-A' com
missão de orçamento. 

Do Mini~terio do~ Negocies da Guerra. de 4 
de Setembro de 1884, transnâttindo o requeri
!:ento em qu-3 o n.judante de porteiro. agente 
de compr:~.s de .-<\1-senal de Guerra da prov!,ncia. 
de Mato Gros~o, l\Ianoel Alves Ferreira, pede o 
abono do uma gratifiação.-A' commissão de 
marinhr. e guerra. 

, e e em ro e _ ~ 

remett•mdo o roquerüuento em g11e o alfere,;; 
honorario lnd:~licio da Silva Rondão pede ser . . . . . ' . 

3.· delibBração tomada por aquella presidencia 
su~pende n co a. publicação do orçamento das 
camaras municipaes da dita. provincia, no anno 
financeiro, que deve começar em 1 de Janeiro 
de 1885.-A' com.missão do constituição. 

E' approvado o· seguinte_ requerimento, cuja 
votação ficou adiada : 

Reque;·im,en to 

~ 1 

sideraçiio quando o parecer a que 
submettido :i votação: -

. Reque1·imento 

cia da discussão hontem havida nesta commis
são, foi o referido requerimento approvado por 
cinco votos contra tres. p~!o que a. commissão 
requisita ~t devolução do mencionado parecer 
<ifirn de reconsiderai-o. ·· 

Sal:1. dus cor.aniissões, 28 de Abril de 1885.
JI r.1c-Dow;lt.- Jose Jlw·icmno.- U fysscs· 
Vianna.-Gonçalvcs FeJ•J·eiJ·a.-J osd fompeu. 

<< eq ueu·o que, com ~c a ração_ d. "- urgenci.a ~ l.portunid~dc~ já que tantos dia.s -de sessão sem · 
se p_eçn.m :ao governo mforruaçoes sobre os sessõ-'s tem havido. pn.ra roga~ ao Sr. pre.;;i
segumtes llOntos : dente que intervenha com toda a sua autori-

« Lo 81 os concessl0nar1os da estrada de · dade e inlluencia perante. o pat·lam:•nto e 
ferro da Victoria ã Nn.tividade aprcsen:aram, e o .sovemo; par~ que_. cst<:_ faça ~ahir este pobre 
em que dn.ta, os estudos da estrada de ferro ,!la pmz da nnserr1ma sttuaçao em que SJ acha en-
Victor:.a i Natividade e em que data os esludo~ gotphado ! . . 
d.':l rev1s:io do que trata. a cluasula G:~o a. que se O que vemos :H1u1 1 po;gunt:t o oJ•ador. Um 
refet·e o decreto n. 8575 de 10 dn Junho de facto anormal. :mormaltssilllo, !)UO, pn.recc, 
1882, qual~ exten~ão da linh:1, segundo esses járn:1is se l~'~u em paiz al;;~m civilizado (apoict
estnlos, eo quantum espe ~:ifi.~:1darncnte f«Jratu elos); nm ~1a , a cam:'-r:.;. 11ao se reune, porque. 
orc;adas as despezas coc:J. a execução d:ts obras faltando um companneu·o a um g"l'upo, os. qne 
e realização da empreza · , aco:np:mham a este grupo~ rctir:l.m·se; outro 

' dia, aquc1Jes que sustentam o governo a todo 
<.t 2.Q Si taes estudos . foram j~t examinados transe, sch::..ndo-se em situação Ídentica, aban

por ?~dem do _competente ministro e_ em q 11e danam 0 recinto. 
sent:ao se mamfestaru.m os profi.ssionaes encar-
r~> gad.os d~sse exame; O Sr.. JoRE l\LmrA~No:- O exemplo vem 

de li. ·· . 
. <( :3:' Si os concessionarins receberam in-
struccües ào g-overno no sentido de restringir-s1 
a 1'~\·i sa o c~ ur o ·'l um traça o p e fL margem 
es·1uerda do r !o Santn 1hrifl, c no caso negat!v6 
quaes os termos da.;; d:tas ios!.rucções; · 

<< 4." Si os conces~ional'io.s a.prC'sental"am 
propost:~ para re~cisão do rc~pectivo contracto e 
renuncia da <·oncc;.;sfio rios t"r-mos do :1rL-l6~§ 2 
d~ lei do orçam~nto vigente. em q·, e. dala o 
:fizeram, se de motu proprio ou a cunvite do 
governo ; devendo acompanhar a informação 
sobre este ~ ponto a intogr~ da pz'<>ro-~ta; 

« 5.0 Si o governoton1ou alguma resolução 
;1 tal respeito ou ~retende applicar ao caso :i 

O SR. J. PENIDO não gner sr.ber donde parte o 
• • L ; i.t' , que é ma. 

O commercio está aterrado e ab::t:do; o cam
l)i~ baixa .c~da v~~ mais e não se pótie prever 
ate ondr: .n·a elle parar; a lavoura anceia por 
ver d!'\c1d1d L a sua sorte, quer uma solução, 
embora consh;ta. esta no golpe que se lhe pre
tende desforir, j:i que o gove;11o collocou o paiz 
n~ ~i t11ação ~ t,nn is afliictiva que se pó de ima
g:nar. (Apouw.os). 

A q'lestão não admitte meio tel'mo : on o go
verno retira-se, si tem bitstante patl·ióti:-Irio e 
si qur:Jr sa.lvar a~ nossas :inst.ituições. ~ ou :dis-: 
solve :;t cam:ir:\ :dos Sr-s. deputados-. Não ba. re-
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cuar dnhi. E qual a ca.u:Sa desta situação e:s.:
cepciona~ ? i.ndaga. o orador. Todos o sabem : 
é o projecto 15 de Julho, .que. s~ suppõe .s~r a. 
ultima palavl"a da sab~dona d1vma, que e JUl
..,.ado o eli:dr da longa vida, . a panaééa uni~ 
~ersal, capaz de salvar o mundo inteiro. Pre- · 
c1samos que yen a um g-o,•erno patnoL1co. que 
. r-esolva a. quéstiio que todos €fllr-remos resolver, 
mas não yelo project? de 15 d!'l Julho, que é 

O or;JdOI' não sabe o que espera dJ. dissi
dencia a maioria ... 

U:o.r SR. DEPUTADO :-Não ha maioria; o go
verno está em minoria. 

O SR. J. PENIDO;:c-- •• : que sobr.l ella ati.ra 
todos os·'doestos. Os que voltaram dis:::identes 
já sahiram desta casa dissidentes. Entretanto, 
não ha tolet.J.ncia absolutamente : são libcr:Les 

ne não toleram as o imões de Hbera.es ! 
(A.pm·tes.) 

O governo consente que os d~'put.a.1os q_ ue 
não acompanh:<m o carro de Apulio s , ·aal insul-
tn. os (iíão apotac os), que est':I.Jam ameaça os 
constantemente. Eis o liberalistuo que não 
tolera. que cxe1·\am o se~ mandato c9mo e1:1-ten-

' homens que chamam gatos pingados. 
Si são meia duzb. de - homens, na !a valem. 

Como é rJntão que vos assornlJraes com elles ~ 
Entretanto estamos no nosso direi to, somos 
con,;;equentes, porque voltamos com o m;:<ndat6 
que daqui levâtaos o a.nno passado. 

Tudo isto não ha duvidar, é devido :to tal 
- projecto que não foi absolutamente aceito ne?l 

ld. Fran a n •m ela In o-laterra. Es es a1-

1.es. quando fizeram a sua emanci.Pa.ção com: · 
indemnização, eram porventura lll::us Ignoran
tes do ctue nós~ A terra. dos n ·derot, dos La-
mar me e < e an os ou ros vu os emmon es 
nas lettras. nas scienciM, nns artes, etc., 
estava mais :J.trazada do que nôs 1 · 

O Sn.. Z.DIA:- .A Iagla.tcrra não indcmnizou 
os velhos. 
ALGU~s Sns. DEPUT.lDos:- lndomni:r.ou. 
O Sn. J . PENIDÓ affirma quo indemnizou a 

todos. Leia o nobr13 deputado · L:1.m::u·tine e 
verá si ó eerto ou não o que sustenta. 

Si não podemos indemnizar, então lance:n-se 
mão ele outros meios. Os fazendeiros não fa
zem q11estão do projecto pot· causa da inde~1~ 
niz:l\:ão dos velhos, o que pouco vale. mas s1m 
do atnque directo ao direito de proprieda~e, 
principio que está consagrado na !lossa leg1s-

~ • < 

do gr.:1~de perigo de de~l~rarern-se desle ji 
todos os est:ra•;os do Brazil em statu libe,~i.. 

O Sn. AFFONSO PÉxN.t: - Cumpriremos o 
nosso dever. 

o Sll. J. PENíDO pede, pois, ao presidente, . 
vi:; to que S. E:s::. deve . e:s.:ercer grande . in
fiiJencia,- porque· já foi ministro da corôa. que 

,.()o (')o 

s1rpplicar-lhe (J·i.~o) que nos tire deste estado . 
affiictivo, afim de que saiamos desta posição, 
a peior que póde havet·. Julga que ainda. 
par amento a gum vtu-se neste esta o· e pres
são: que1·em coagir-nos. Nestas condiçõ'3s 
conjura. o governo, si é ~atriotico, a que ou s·~ 
retire do poder~ ou dissolva hqje mesmo a ca
maradas Srs. Jeputados. (J.lluito bem.) 

O Sr. Sinint.bú .Jú.nio~~ vem in
tei·rogar severamente o Sr. ministro da agricul
tu~a sobre a. ultima distribuição de cond•;corações 
feita com relação aos estudos d::t estrada de . . " . 

4 ' • 

lhe informe qual o criterio que serviu de base 
pat'a est;·L distribuição, porquanto, tendo siJo 
dis tin,.uidos os servi o.3 da za. commissã 
ram esquecidos os da primeira. Quer crer que 
o nobre ministro foi_victima talvez de intrigas 
que não vem a pelo mencionar. 

Diz que o corpo legislativo votou a verba de 
15U:OOO$ para esse.:; estudos. posteriormente 
mais 250:000$. prefazf.lndo tudo 400:000$. 
Dest.'1. somrna a ia. commissilo de.spendeu uni
t:amente 206:000$, emquanto que a 2a, que 
não teve os mes:uos trabalhos, mereceu espe-
cial dis tincção. · 

Vem perguntar ao nobre m:nistro si os es· 
tudos da 2:\ commissão já foram pr~sentes à s.ua 
secretar i;~.. por ue veL"b~ corre · a des eza fe1ta 
com o pessoal dessa commissão, e qual a razão 
porque di::;tinguiu uma e estigmatisou outra. 

Não censura o governo pelas recompensas 
# • ,_ • - ~ • -

t - .... , 

pl."<'ZO a qne condetunou os dignos membros da 
1a., que nem uma. pahvra de elogio. mereceram 
do nobre minis tro. 

Não quer demorar-se neste assumpto; aguar
da as informnçõe~ para então travar com o no
bre ministro o combate q11e se julga. com o di
reito de ferir em defesa de seu:; velhos compa
nheiros cb E,;;cola Polytechnicn., es~e pharollu
rninoso c1 ue a pon ia para. as geraçõe:; que se 
formare. o caminho do progresso que devem 
sea-uir. . ·· 

E" em-lado :i mesa. apoiado e posto em dis
cussão, a qual til: a adiada por terem 1 ~edido a 
p a.bvra os Srs . ministro da agricultut·a e 
.Adriano Pimentel, o seguinte 

Requeiro.que por .~ntermedio do Minis~erio 
da Agricultura, Commercio e Obras Pubhcas, 

Si assim é, nós que não aceitamos_ esse pr~- se peçam ao governo informações sobre os se-
jecto, devemos ser re:;peita.do:; quanto as gui.ntes ~oiltos : . . . 
nossas opiniões; ninguem ·tem o dir ei ;o de :L o SiJã. foram pres:'lntes ao Mm1s ter10 da 
exigir que ncotnpanhemos hoje o carro de An-ricultura os estudos da estrada de ferro Ma
Apollo. . ·• aeira e Ma.moró. dos quaes foi incumbida a 

Não hão de ser ameaç~s._ não hão de ser commissão Julio Pinkas; 
mesmo aggressões, que no~ hao de fa7:er aban~ · 2. o Si 0 pessoal da mesma commissão já foi 

· ~onar o n()"So po~t?· (.:ip?tados; mtu.to bem.) , di"'pensado, eno ·caso. negativo, qual a verba 
· ALGUNs SRs. DEPUTADOs: -Sem duvida~ ' pór ozide"-está · sendQ pago ; ·'· 
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3. 0 I.'is.crimina.ção dac: despezas feitas pelas 1 Aceitei o segundo alv~tre. Me parece q_ue o 
eommissões Morsjng eJ~inka.s. .-1! parlamento . não ·me pod~ ~ensur_ar por 1sso, 

Paço da Cama.ra doa Deputados, 29 de Abril _ p"r'iue _estando _ a; _ comm1ssao . naquelles pan-
d 1'-'8- s· . b. J . . .I tana_eS·-do M_ S.UJOre e com trab.Llhos de gr .• nde e o ;).- uu:m u unta?. . . . 1 "d t a· . . J.mportancu• _ quas1 .cone u1 os, eu en en 1 que 

O SR. CAR.......,EIB.O DA Roca.-\. ( 112tmstro da · devia manda.1· com missão terminar os seus 
ag,·tc'l-t twa : -..::. •• ·x. me permu e que e tl.'abalhos (Apoiados.) . 
algumas ~xphcaçoes ? Foi o procedimento que._. tive e d~qut a 

O SR. PRESIDENTE:- Sem duvida, V. Ex. poucos dias a camara receber~ o pedtdo .do 
cre i o supp m a s 

· O Sr. Carneiro da Rocha 
(1ninisr.1·o da agricultum j:-Ainda uem que 
·o: nobre dt~p,rtado pela provincia das Abgô:ts 
não cen~urou o acto do governo· conferindo con
decorações a. alguns doa membros da commis-:ão 
que concluü1 os trabalhos da projectada ~>stra
d:J. do Madeit·a e Mamoré. A ::ccu,;:1ção do no
bre deputado versou sobre não ter o governo . . .... -

da concl us::io destas obr;t.s. ~ as.;im como asse
guro que em brfwe será distrilmida. aos nolires 
depu~ados o relatorio com a planta e orça
mento da estrada projectada de Madeira a. Ma-
more. _ 

Parece-me quo estas explicações bast~"rão ao 
parlamento para em tempo corupetente votar 
contra o requerimento que foi apresentado pelo 
nobre d~putado pelo 5° districto da provinci!!. 

o . ' 
Tenho concluído. (1lf uito bem-! J.lf ui to bem!) 

ORDEM DO DIA 

. ' ' ( , 
~.ão a cl&sse da engeuharia bra:iileira deve ter emenda do Sr. Zama, mandan lo subtrahir dous 
ti_do provas a.s mais salientes de quanto a con- votos ao candidato mais votado, colloc.1 ambos 

, • 1. m i o-uald de · v .:.- ·1 - m t 
Não é, portanto, por tet· o governo deixado divergent•1 qne foi dado ao Sr. Tarquinio Ama

de dar con<lccora<.~o a este ou áquelle in- rante, desap ;•arece a maioria absoluta. Ora, 
dividuo, que jul;;n merecei-a, que a cb.sse de como esta camara tem s ·mprr., pelo menos 
engenharia brazill:\ira se deve julgar humi- nes ta sessão, vot:1 do por nova eleição sempre 
lh!Lda como dh•se o nobt·e deputado. (Apo :ados.) q11e da annullação de votos resulta perda da 

Quando o nobre deputaJo principiou o seu maioria ab!!olU:ta, o orador tmt·~nde que a a.p
discur::<o, não tremi, por'! ue, graç~~ a. D~u~, até provação do v_oto em separ~do. e _da em~ n.da do 
hoje n:1o tenho :•cto algum na mmha v1da que Sr Zam:t obrtgam a nc;>Ya oletçao. D~seJa ser 
me faça. tremer ; mas fiquei sorp rendido por . esclarectdo a este respelto par:~. po.ler tormular 
julgar que S . Ex. vinha - denunciar algum o seu voto. 

• attentaoo grave. Felizmente a camara viu O SR. P RESIDENTE não póde pôr á vota.ção 
que o discurso do nobre deputado repou~ou sinão as conclusões apresentadas peJa commís
aobre uma censura. ao governo por nã•) ter con- são; não póde propor outro alvitre. Pot·tanto, 
decorado individuas que o nobre deputado si se dt:r a hypothese formuhd:L pelo nobre de
enten•ie deviam set· condecorados. putado, isto é, prevalecendo a :'; conclusões do 

Quero dar tambem explicações sobre ore- voto em sépat•a.do e a emenda do .Sr. Zama, é . '"' - . . . . . 
cussão e p:uece-me que não i nflingirei as 
normas parla mentares, porque não desejo que 
paire a menor sus;.~eita sob1·e o:; meus actos. 

Quando assumi a •. administração encont1·ei a 
eommissão com seus trabalhos muito adiantados 
e quasi terminados e por :officio que recebi do 
chefe vi que a verba já se achava esgotada e 
mais_do que i .;to excedida. Achei-me, po~"tanto, 
na posição de, ou mandar parar aquelles tt·a
balhos, ou mandar . continual~os .assummindo 
-uma certa r~sponsabilidide, da qual devià dar 
parte a.o parlamento quando elle se reunisse. 

numero de voto!!; e .: não podendo propor outro 
alvitre, tem de devolver o parecer á commissão 
para ella apresentar outras conclusões de con-
formidade com o 'vencido. . 

O Sa. Fxucro Dos SANTos:-Acho que· v .Ex. 
procadP. perfeitamente. 

O Sr. Mac-Oo"W""ell diz que parece
lhe que o Sr . presidente equivocou-se. Appro; 
vado o parec•r e o voto em separado, não 11e da 
o caso de empate pa.ra. que- seja devolvido o pa- ·· 
recer. 
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O Sn.. PRE-:IDENTE ftgurou a hypothese de 
prevalecer a conclusão do voto em separado e 
a emenda do Sr. Zama. 

O Sn.. J\l~c- nowELL diz que, prevalecendo o 
yoto em sr~parado, está prejudicada a emenda. 

pr ju ica. 
O Sn.. PRESIDENTE :-Depende da ordem da 

votação: começo pela questão principal. 

O Sn.. M."-.c-DowELL diz que, approvado o 
voto em separado, o parecer e a emenda do 
Sr. Zama, não póde prevalecer sinãc a. con:
clu8ão do voto em separado. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOs:-Não apoia--1o. 
O voto em separado é submettido á. considera-
ção da cusa, salva a emenda_. · - ·-= 

O SR. PRESIDENTE diz que, pelo relatorio do 
voto em se1•arado, verifica-se que, apprOV<Jda a 

' tada pel:t minoria da commissão, :ficara o Sr. 
padre João Manoel de Carvalho com 908 votos. 

r. Dr · - · 
Dr. Tarquinio de Souza com i. A emenda do 
Sr. Zama propõe que se deaconte ao Sr. padre 
João .Manoel 2 votos. Si fó1• approvada a 
c c usao o vo o em separa o com a emen a, 
haverá empaLe. 

O SR. ?\hc-DowELL chama ~· attenção de 
S. Ex. para a 4a. conclusão do parecer, a cuja 
leitura vrocede. 

erminada à leitura, o orador diz que a con
clusão exclue a emenda . . Por isso disse que 
havia er1 ui v oco da parte de S. Ex. e que a vo
tação dP.sta condusão impot•ta o reconhecimento 

E' approvada a. seguinte 

Emendcr. ao paí·ece;· 

Que não s~jam contados os dous votos de 
quntro cédulas,que na paroc~ia de Acary foram 

ficando prejudicada a f a. parte. 
1.o Que !'ejam approvadas as eleições das 

parochiss de S. Miguel de J uctirutú e de Santa 
Luzia de Mossoró. -

São rejeitadas as seguintes conc:lusões do pa
recer: 

3.o Que seja annullada a eleição de Mos
soró, por vi•;io ot·ganico na recomposição da 
mes!l. ue a r·esidiu or infrac ão de forma-
lid·•de essencial na subs~ituição de membro da 

- -
me~a; 

4.o Que sej!lm contados ao padre João Manoel 

por 50 votos contra 

7. o Qu~ sejam approvadas todas as outras 
eleições do districto. 

O Sa. BEzERRA C."-.V"ALC."-.NTI :- Peço a pa
lavra peta ordem. 

. . . 
ordem o nobre dr~putado. 

O Sa. BEzxnRA C.t\"ALCANTI :-Pedi a pa
lavra pela ordem antec;; ·de r~querer a. verifi-- - . ~ 

O SJL. PRESIDENTE:- Sim. senhor. O Sa. PRESIDENTE não sujeitara á votação 
emen?as ou conclu!'l?e.s do voto. em separado, o Sr. Bezerra Cavalcanti: 

· - - r1me1ram•,nte pergunto a. • :t. st o pos-
clus;:1o do parecer; ba de importar prejuizo da sivel, depois de se ter votado uma conclusão, 
opposta. Ha. de sujeitar a emenda do Sr. Zama que decide a eleição .•. 
com a 4a conclus:io. (.1poiados .) 0 Sa. DroGo DE VAsco:-;C!lLLOs:- Isto é ma-

O SR. MAc-DowELL :-Assim estamos en- teria vencida. 
tendidos. Co 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI : - m~ ma
São 11pprova.das as seguint13s conclusões do teria vencida '? ! E' preciso q ua haja !er1edade 

parecer: nesta casa. (Apoiado.-:. Apartes . ) 
L• Que seju.m approvadas as eleições de o SR. PaEsrnENTE:- .Attenção ! E' preciso 

Luiz Gomes e Victoria, que muito legalmente 
formaram collegio eleitoral por serem dis
trictos de paz da parochia de Conceição de Pau 
dos Ferros. 

Por 49 votos contra 48 a seguinte.: 

2 .o: Que não seja~ conta~os os voto~ de 
. , 

hendido no decreto n. 8105 de 21 de Maio de 
i881 que dividiu ?S diatri~to~ da pro·~incia! e, 
portanto, não podta con!tttutr coUeg10 elelto
ra.l, devendo os eleitores votar no coll ~gio da 
parochia. do Principe, da. qual faz parte . . 

5. o Que sejam contados a ambos os cnndi
dntos os votos em separado que ca.da um delles 
obteve em Porto Alegre. 

6 .!· Que :seja descontado, ao _ Dr ·; Moreira 
Br~.ridão o voto que appareceu de mall, no col
legio do Jardim. 

que a mesa ouça. 

O SR. BEZERRA CAVALCA.NTr : - Si~pl.es
mente a maioria numerica. não faz d1re1to; 
temos deveres e !ais a re a peitar. 

A camarJ:L não faz o que quer, e havemos ~e 
ter tempo de discutir este ponto, quando qu1-

. O Sa. PRESrDENTE : - Attenção! Peço aos 
nobres deputados que permittam o orador 
fallar. 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI:- Pergunto a. 
V. Ex. si, depois :de · sê ter votado uma con
clusão que decide a. eleição por um lado, sup
posta. ou subentendida a approvação de todas as 
outras eleições, que _não fo~am c?ntestadas, 
solire as quaes a commissão fo1 unaw.me, póde
se Tot:l.r contra -esta conclusão 1 

Depois de feita esta. pergunta-. •• 
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UliA yoz :- A questão ó de facto~ 

O SR. BEZERn A C.w.~LCA~TI :- A questão é 
de facto. ~ün, r,)ru; é tamueru de direito, e de 
hoa.estida.cie parlamentar. 

. O SR. BEZP.I.UL-\. DE n1.EXEZES: E' de ver-
gonha pesso:ll. 

O SR. BEzERRA C.:\.\'ALCAsn:-••• e •le ver
n-onha -~ss()al sim. 

Pergunto si a comnüssão, tenlo nnanime
mente votado pot· esta conclusão, póde agor·a, 
uma part') üella , nas bancaàa.s, votar con
tra 1! ... 

Ulu. voz:- Isto tem se feito. 

O Sr.. BE:r.F.R:u. CA>ALCA~TI :- Faça.m.-n·o 
quantos membt·o .;; dP. co:nmissõ"s qui:r.erem. 
nuul.!a isto s•!rá le:;itimo. nunca. i;;to serâ digno , 
nunca .s to serà. honesto. ..1 oiud os e diuc,--· 
sos ap a1·le:;.) 

A forç'1. m.aior do numero não faz o dirciro. 
esta torça. est:i. subordinado:~. :i lei. si uizer ser 
respeitada. como no exE~rcicio de um direito; 
quando não, é sit!lp1esm.ente força anarchica., 
desp~tica, e o cl'~spotismo leg-itima a anarchia. 

E ~i nesta. · casa se procede com despotismo 
ou a. na rchi>-, faz-se le~itima a. :Lnal."chi::~. d·! 
fôra. (Rt;c lrmW'.'Ú"!-~ . Sl.t.SW"I'O. O S'". pr esiden-
te tang·~ ( t ca"I}Ja~ ,uw. p~( tw u ::. · · · 

Si, porque fazeis·o numero de ...19 ou 50 {Í?t-
teí 'J'ttp~·ül)s, sus,.,.,-,,),.. . 

O SR. PRESlDt::xn:- Attenção ! A di;;;cus
s~o. ~ó .le,·e :et·s :1' ~ob:-e a \'Otaç:'lo, modo de 

p:-Lrecer em um sentido~ ·votam em. outro. sim
ple~rnente porque não con-seguir;•m a.nnullar a 
eleição do deputado legitim,). O regimento não 
quer my:;tificaç-ões, nem quer esca.nd;:los. 

O SR. Go:i.\ÇAL\'ES FERREIRA dá um :1parta • 
O Sn. BEZERRA C,\.V.ALC.ANTI :-O que o 

<1rt. 20 diz positivnmente é que qu:1ndo da a.n
nullação de voto ~ pela. eamara resultnr a ex

~ do de putado diplomado, rn:1 ndar-se-á 
proceder a. nova eleiç.ã:o. M~s d:~q:IÍ illio resulta 
a exclusão do deputado diplomado ; pelo con.
trat·io, re~ult:1 a ratific:tção de seu direi to. 
Como é. pois, que se podem a.p~drinhar com o 
art. 20 da lei. V(ltando desta fót•rna ? Procurem 
outra mascara, Hão esta.. 

O Sa. GoxÇAL'' ES FERRElRA :-V. Ex. não 
é capaz de LI ar lições a ninguem. 

"' • B 
out.ra rnascs.ra, não esta. 

Voz r-:s ~.-~.s BA~CADAS coxsERVADOJ.Us :-V. Ex. 

O SR. PRESIDE~TE :-Si o nobre deput:-~do in
si::;te nesta. ordem de considerações, evidente
mente colloc.t-se fóra do regimento. 

meio de fa.t.er que eu não insist::l. ~ Póde man
dar a.gnnar-me e lançar daqui pa;·a. fó :·a? Tome 
~ ntão c!ssa. delibet·a.ção logo, porque cu insis
tirei. 

.. . 
mente é que c:u lembro a.o nobr<3 deputado; é 

O ~n · liezEttnA C.\\·,u .. c.\xr r:- De di rigil-a, q tle me auxilie no cumprimento do regimento. 
do \'et•ifical·a. . · ~ d ' ~ t;wrali,.:a~-l. (Apoiados c di- ,~ . 

. , . • ao e cum-
jeiLos :i. I e i. • 1 primento do regimento, é a. rnystificaçiio delle, 

c o desacato ao J'ugimonLo e :i lei. 
Si, porque faí'.CÍi-1 -l'.:.l ou 50, \•os jul!:;'ais corn 

dir•:ito do calcar a lc•i nos pés. lllais do 50 po
dotn entt·ar pur ;'' lui e •' xpollir-,·os doste re
cinto. rnxlr: oUCÇii.:...:. {J•'((i/fl(f StUHi'l'ú. o SI·. 
Prt·sirlc,.to ··cdm11a urtlçm,.) 

O Sn.. ~1.\c.Dow~t.L dá 11111 a parte. 

O SR. Bp:zg::n.A C;\\" .\LCA~TI:- V. E:r. ê 
fluem insulta. :1 ca.rn ~~ra, Yindo aqui àal." um voto 
contra aq11·.·lle c1ue deu na cor.nmis,ão. 

O Sn. Pn.s:.smE~T.E:- Esta. questão não póde 
ser objecio de discussão. O nobre deputado não 
_tem direito da entr-ar na apreciação do voro de 
seus collegas. 

. . s mora. 
li:r.ar a. votação. estou no meu direito e hei:de 
moraliza.l-a, a desi•eito de todos os gr-itos. · 

O SR. PRc:sro:<_:~!E:- O nobre deputado deve 
limit1.r a sua reclamação ao pedido de verifica
ção de votação. 

O Sa. BEl.ZRRA CAVALCANTI:- Não se póde 
permittir que, depoi~ de reconhecida a validade 
de uma eleição~ ven.h·t pôr·sP. em dtn•ida :vi ur~l
l r..!': que não fo1·am conte~t:tdaa . V. E ::r. o.:1o 
podia ;:ceitar es~e~ votos contraditarias de 
membros da . comm:ssão que assignara.m um 

O Sa. PnESlD.EXTE :- Quando se trata de 
votaçõe~, os deputarlos só podea1 ter n. palavra 
para. 1·eq uerer :1 verificação dn. yotnção ou para. 
lc)mbrar o weio de dirigil-a.. 

0 Sa. BE:r.EURA. C.l VALCA~rr :-Isso é quando 
se tra.ta de uma. votação lc>giLima, regular, 
mas não em uma votação anoma.!u., absurda e 
escandalo~a.. Parn. os membro5 da commissi!o 
que assim procedem não ha absolutamente 
qualificação ! 

O SR. MAc-DowEtL : - Pouco me importo 
com o parecc~ r de V. Ex. 

O SR. BEzERRA C\.V:\. . ·.• 
importa com o senhor 1 A questão não é de
importa ou não importa. 

Quem não se importa com a propria. honesti
dade não se importa com cousa nenhuma ! 

O SR: ~ MAc..;DO\YELL dá. um aparte . 
O Sn. Cauz:- E " uma. boa maneira. de a.nga

riat· votos. 

O Sa. BEZERRA. C.\VALCA~-rt:-Eu não pedi 
nada a V. E:t. , nem peço. -

O SR. Z.uu :-O que é certo ó que a di
gnidad~ da catn~ra está. empenhada nisto. 
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VOZES NAS BANCADAS CONSERV.ADORAS:-Oh! 
Oh! 

O Sn.. ZAMA :-Isto é uma cousa que o paiz 
não póde ver indiffcrente. 

O SR. FELrcro nos SA:s-Tos: - Estamos no 
nosso 1relto. 

o SR. BEzERRA CAVALCANTI:- Quando v~Ex 
e outJ·os estojam no seu dit·eito votando assim, o 
que a ws conte:;;to, nao o estao aque r.s que as
signaran1 a conclusão do parecer votando agora 
em sentido contrario, e é o voto desses. que faz 
pender a balança. -

O SR. PRESrDE:s'TE:.:... O nobre d~patado, pela 
fórma por que está apreciando a vota;;ão. reco
nhece mesmo que não é caso de verifit:ação. 

O SR. BEzEtmA CAVALCANTl:- Eu disse que 
era tamber~ um:t ~ecb.maçiro, e faço-a a V. Ex:. 

missão que estão assignados no parecer em sen
tido contrario. 

. 
nbas attribuiçõ·JS. 

O SR. BEzERRA CAV.A.LCANTr:- V. Ex. não 

em sentido contrario ao modo por que votarnn 
no seio della., e assignaram no parecer. 

O Sn. Pn:EsiDENTE:- Eu não sei quem vo
tou a favor ou contra. 

O Sa. BEzERRA CAVALCANTI- Eu digo a 

O Sa. BEzERRA CAVALCÁNTI :- A observan
cia do regimento impõe a V. Ex~ não admittir 
nestr.! r~;cinto votos contrarios a outros escri
ptos. como neste caso, em que membros da 
commissão votaram contra o que assignaram. 

(Úontinúa a t1·oca de apa1·tes e o Sr~ p1·e
sid.ente (a~ 1·esoar os tyntl)anos po1· algum 

O SR. PREgiOE"TE :- Ea peço :-:. V. Ex. que 
observe o regimento e entre na ordem. 

~· O SR. BEzERRA CAVALCANTI : -Na ordem 
estou ea, e fóra della todos os outf'os que vo
taram contra o que as~ignaram, violando o rQ
gimento e a lei, no in ter esse p<~rtidario e . para 
que o governo c o pz·~jecto do elemento servil 
não tenham mais um voto. 

VozEs:- Está recbmando! 
u~r SR. DEPUTADO :-Já reclamou. 

O S.R. PRESIDENTE :-Eu chamo o nobre de
]:>Utado pel:t 2a vez á ordem. 

(Cor?ti;t?:ta _a troca de apartes e as palavras 

prmos .) 
O SR. PRESIDENTE: -Eu ch;tmo V. Ex. pela 

terceira vez á ordem, e si me não attender, eu 
lanço mão do recurso elo regimento. 

o SR. BEZERUA c.w.ALCA::\TI: -Qual é? 
-~i-;-~1-T-~~iõ>-IQI::atlll.-__________ --J~-e-&.R-:-.J2!H:G~BEXT:E ·--I el'?D ta s sec:srTo 

O Sn. JosÉ M.\.IUANNO-:- E depois ho. duvi
das, porqur e11 duv~do que tenh:nn votado contra 

e u ·i ~-

0 SR. !\L\c Dow:ELL :-Eu já pclli a pabvfa 
pa:-a dar utnn explic-ação e . as5'_"t;m·o ao nobre 

e; 1.1 n.t o t c 
(1' •'•J Ca.II-~C rfi{ft:í•:• ntc:-: apartes.) 
O Sn. PnEsrnr::s-Tl~ :-Eu pet;.o aos nobre~ 

deputados 11 ue me auxiliem na mnnuteoçlio da 
ordem c no cumprimento elo regimento ... 

O Sn. BEZERRA CA YALCA:s''L' l :-Escand:~los 
destes não t~3m justificnç:lo ! 

O Stt. Piu~siDENTE :-V. Ex. n:io tem o 
direi to <le 'I ualificat· por l'St:l. fót·rnt't urun. vota
ção 1l:l c:~tnara. (A[IOiar.los e opadcs.) ·· 

O Sn. BgzJmR.\ C.wALCA~Tr :-Bu porgunto 
a V. E 'i:. ,[e que m~'ios póde lançar não p:tra 
cohil,ir-mc ou impedir que eu assim me pro
nuncio? 

O SR. Pr.ESIDE:s'T~ :-Appell:•~do pa::1. o 
no re epn a o ; e s1 . • 
não obedecet· ú.;;; prescripções do regimento-, 
eu lançarei mão dos meios que elle we fa
culta. 

(Contin uam a agitar;tlo c a troca de apal·tes.) 
O SR. Bl~ZERRA CAVALC.\N I- Si eu não 

posso appollar para V. Ex., nem para aquelles 
deputados que v<;taram em contradição com 
,aquillo qu~ <1ssignaram, V. Ex. não póde tam
bem :~ppellar para miw nec;tc momento . -::: 

O Sn.. PnE~IDENTJ~ : -Eu }leço a V. Ex. a 
obsen~:lncia do reghncnto. 

O Sn. BEzERRA CAYALCANTr :-Póde fnel-o. 
Continuam os a 1cwtes. 

Eu con::~idero-me na or.lem; os nobres de-
putadoR ô que estiro em desordem. . 

T;·ocroo-:~e ana1·tes vâ~tJr~tcntcs entl·e o 
Oi'(trlot c o S1'. Cados Peixoto. Cresce a agi
laç·;o 1! o S.· . p1·u.~irlcHlC Jà:; 1·csow· de no,o 
e pro/ Oli!JarlflniCnlfJ O.~ lyiiiJiWtO .-; .) 

O ~n. PnzsmENTE : -Peço-:1 V. E-s. que 
não continuo uessas considerações, porque est:i 
fl)•·•~ drL ordem . 

O Sn . BzzJ~nR.\ C.\.YALCANTr:-Fúr.~ da. ordem 
est:io lambem V. Ex., e todos os q11e empregam 
as tricas mais escandalosas . .. 

(T1·ocam-.~c ~iiHilo . .; apm·tcs. Agttaçr'lo. O 
S,·. pt·csiclc1ttc f a::. d.c íiOt.:O 1·csoa·1· os tylilpa- · 
nos~ que abatem~ a 1,;0; do o?'adol·.) 

O Srt. Pm~smENTE:-Peço ao nobre depu
tado qu 1 n:io insista nas BU:tS considerações. 

Est:i. fór~t do regimento e fót-a d~t otdem. 

O SR. ELFINO r:s-TRA a nm apar e c o qaa 
só ouvimos as seguintes palavras: maneiras de 
peito largo. 

(Continita a agitaçlEo). 
O Sa. BEzERRA CA VALCA:s''TI : -Insi~to em 

pedir a V. Ex. que não sr•jam contados os vo
to:' dos membros da. commi,.sào que votaram 
contra o que assignaram ! :Oh.' Oh .t) 

.O Sn . ANTOXIO PnADO : - Parece que o 
Sr. d"pubdo não ~st:i. em estado de deliberar. 

. (Cresce a agitação e o s,·. pt esidcn!c 1·C:-
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clama onle,n agitando os tympanos. Notam-se 
u-n"i movimento.:na.ante-sala, do lado de ter
ra e alteraç.ão de vozes.) 

O~Sa. PliEsiDEXTE:-Suspendo a sessão por 
i/4 de hora • . 
depois continua. 

O Sa. PRESIDENTE :-Continua a sessão. 

o seu discurso. 
O Sa. BEZERRA CAvALC.\..~TI :-Sr. presiden

te, tenho de fazer algumas .re:fiexões ainda; 
mas, antes de entrar nellas, peço licença a 
V. Ex. p•ua responder a duas invectivas que 
ouvi À este lado. 

O SR. PRESIDENTE :-0 nobre deputado con
tinua fóra da ordem; peço-lhe :1ue se co.ntenha 
nos limites do regimento, que é o que interessa . . -· 

lS. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Eu qu~ro a 
ordem e revolto-me contra a desordem. Estou 

Ouvi aqui fallar-se em peito hrgo, e dizer-se: 
«não està em estado de deliberar>). 

. . 
tes expressões, do contrar·io teria chama::l.o á 
ordem os Srs. deputados que as empregaram. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Mas eu pre· 
ciso responder .•. 

O SR. PRESrDENTE :-V. Ex. não está na 

O Sa. PRESIDE~"TE:- Estou usando de toda 
a moderação para com o nobre deputado. 

O Sa. BEZERRA CAnLCANTI: -V. Ex. tem 
meio de sahir dessa modersção ~ Quer empregar 
a força~ Si .póde, empreguo-:1. 

chamar á ordem quantas vezes quizet•; ma.:::, si 
continua, digo;.lhe que o incidente se perpetua, 
porque, como jã. disse e direi cem vezes, tudo 
aqui está em desordem. 

O Sa. PRESIDEXTE :-0 nobre deputado con
tinua fóra da ordem dirigindo ess::~.s palavras à 
camara. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Eu 
camara desde ue está ~·ra d 1 
insiste, eu tambem insisto. 

O Sn. PRESIDENTE:- O nobre drputado vê 
ue o estou tratando cor:1 toda :J. rudencia or-

que se1 que està exaltado. 

O SR.. BEZERRA CAVAI.CANTr:-Qu:ll exaltado! 
Pro:fii~o com enero-ica india-na ão umn~candalo 
sem nome! Mas V. Ex. não tem mesmo outro 
recu1•so senão a prudencia. E. pois, vou termi
nar. Disse e repito que o ab: 1so da forr;:a nume
rica, o d~~spotismo aqui legitima a anarchia lã. 
fóra.. E lia virá talvez, e a culpa. se ri de quem a 
provoca. Termina~d~, por~em, re:t ueíro a V. Ex. 

vinh:l. engrossar :1s fileiras do governo, e por 
conseguinte do projecto, que é o g1·ande 
duende! (Apoiados.) 

Deferido o requerimento de verificação por 
votação nominal, accrescenra.rei, ern addita.
mento, que volte depois o parecer á commissão 
pa.ra l'ever o trabalho, combinar as cvnclusões 
vot~Ldas e reparar o et'I."O, abuso e escandalo 
cotumettido, pro1poc.Jo uma conclusão positiva 
para a camara. resolver. Des~,java. s1ber. antes 
de sentar-me. si V. E1:. admitte o meu requeri
mento para a votação nominal. 

0 SR. PRESIDENTE:-Eu decidirei. 

Estou esperando que o nobre deputado con
clua. 

R. EZERRA AVALCANTr:-Bem, verei O 
que decide, e procederei do:!pois a proposito. 

O Sr. 1\-.lac-Do-vve 11 deve á camara 
uma explicação, em seu nome e no de seus 
nobres collega.s da commissão ~lue assignaram 
o voto em separado rcconhecen:lo como dr>puta
do pelo 2° Jistricto do Rio Grande do Norte o 
Sr. padre João Manoel de Carvalho, e que aca
bão coherentes de votar contra. a 7a. conclusão. 

Q11alquer que fosse o voto do orador e de se.l1s 
collegas, ningu~m teria o .direito de censura.l·o 
no recinto da. camara. · 
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O Sn.. ~&ZERRA: ÜAVA.LCA:NTI :-Ora esta.! 

O Sa. l\1.\c-DowELL, continuando,diz que~ en
tret.'into, pntend~ dar uma explicação em pou
cas palavras, explieação a mais cohel"ente e· a 
mais logica. pos:>ivel. Si o Sr. presidente e a 
camara attenderem a que o orador e seu~ ami-
go~ as~1gnaram o parecer a m:uor1a com a 
decbração do voto em separado, verão que avo
~a.ção pelas _co~clusões do voto da maioria era 

., 

nham os signatarios do voto em ~e para Jo. 

O SR. BF.zER.IlA CAVALCANTI dâ. um aparte. 

O Sa. MA c-DO\VELL, em resposta ao a '!:lar. te 
do illu<>tl"() St·. d~putado, dechra que S. Ex. o 
colloca em con:li·;ões · de' não poder entreter 
dialogo com o !'\eu interruptot·. 

O SR. BEzERRA CAVALCANTr:-Mas eu hei 

for. 

O SR. ~1.-l..c-DowELL diz 

Vai d·q· urna e:~:plic 1ção :i camat·a para mos
trat· qne o s:~ u voto é logico, e mais, que é o 

• , I" 

que no voto em separado propuz2ram que fo.,;Re 
approvada a ebição de S. Miguel de Jucurutu, 
é claro que q ua.ndo foi votada na commissão 
a conclusão 7a. tinham os signatarios do voto 
em separado em vist~ a approvação da eleição 

' • l • •• , 

voto d~1 orador e de seus companheiros é a se
guinte:- rejqita.r esta conclusão e votar pela 
nullidade gnral da eleição. (-·boiados e nt.io 
apota os.) 

Como 6 que os signatarios do voto em sepa
rado podem merecer a minima exprobação 
quando procedem na confot•mid::de d:1.lei ~ Com 
que direito pód~ aqui algucm nrvorar-se em 
cr,tveira para vir medir o prJceJimento dos ou
tros~ 

o· Sa. BEZERRA CAVALCANTI: ...: Não é cra
vcira, é o dir~ito de c:-itic:\ que todos nós te
mos. 

O Sa. MAc DowEL, contintl;'lndo, liz que cnm
pl"e o seu dever c c~tmpril-o-h:t sempre como 
entendQr a soa consciencia .•• 

O Sn.. BEZERRA CAVALCANTI: -Por este 
mo lo ó nariz de cet·a. 

O Sa. MAc DovELL rlíz que se não impot·t"l 
com a.preciaçõns apaixono.d:1.~ . Faz esta decla· 
r ação, como disse no principio do s ':!u discnrso, 
sómente em attenção á camara e ao paiz. 
( J[ ttilo bem, ! '/Jl-ttito bem, !) 

O Sa. BE:r.EaRA CAVALCANTI : - Eu que me 
importo com as SU:l.S attenções pessoaes 1 Não 
faço caso dellas. Ora, adeus. ! 

O SR. PaJJ:stDENTE diz que o requerimento , 
do -nobre deputado· pelo Rio Grande d~ Norte, 
só póde ter assento 110 art. ·i81 do regJ.men~o. 

v. !I.- 97 

Este direito do deputado, segundo os estylos 
da cama'ra, compendiados na nota 59 do regi
mento. só póde ser ex.ercido por meio de req ue
rimento verbal e na. occasião de proceder-se à 
votação, não se admittindo discussão : por con
seq~e?-cia o requerin:-ento do no~re deputado 

O SR. JosE· MARIA~NO:- Y. Ex:.~ já ad
mittiu votação nominal depois de ter havido 
duvida, empate: são estes os precedentes da 
C:lSa. 

(Ha outros apa;·tcs.) 

O SR. PsESIDEXTE diz que não abriu prece
d~nte contrario :i. bttra expressa do regl
mento. 

Vai su"eitar á camara a ultima. conclusão do 

V, Ex.., requeiro q o e a conclusão do parccsr 
que reconhece deputado o SI.". Dr. Mo::-eira 
Brandão, se ·u votala nominalmente. 

O SR. PRESiDENTE:-. O requerimento do 
nobre deputado é regular e vou sujeital-o á 
votaÇão da <:amara. 

O Sr. Andrade Fig·ueira (pele' 
ordem) entende que esta conclusão deve consi-
erar-se preJu 1ca a. • . "' . 
Parece-lhe que. á vista do voto da camara. a 

respeito d:~. conclltsão 7a., o meio regular é 
devolver o aracer i res lectiva. commissão, afim 
de vet·ifi.car-se si os votos annu a os m nem e 
maneil"a a tornar uecessaria a apres~ntação de 
novo parecer. - ' ' ~ c , 
que a camara. acaba de annu.llar as eleições de 
todas as outras pa.rochias do districto. Requer, 
portanto, que. o parecer v~lte a co~~i;;são ; c 
si o Sr. prestdento não qmzer ,Jecldtr neste 
sentido por autoridade propria., o orador não 
tem duvida em oíferecer um requerimento . 

E. remettido á ~ues:t e lilo o seguinte 

Requerimento 

nequciro que volte o parecer á commissão 
afim ~le interpor parecer, de acc~rdo com o ven
cido.-29 de Abril de 1885.-A. Figucit·a. 

O Sa. PaESIDEXTZ decla ra que por sua au
toridade' não pôde suppr imir uma da~ _con~ 
clusões. Si o nobre deputado quel', SUJCltara 
seu requerimento á votação. 

O Sr. José Marianno (pelam·
dem) : - O nobre deputado pelo 1° dis tricto do 
Rio Grand~ do Nor te requerett vota.ção nomi
nal ; si V. Ele. desprezou. o req_uer1mento d~ 
nobre deputado, eu, por mm~a vez, req_ uercret 
verificação da vob~.ão. · 

O Sr. Ulysses Vianna (pela .o,·
clem) coriieça dizendo que no estado de :~.glta
ção da cam:tra, só pel~ patr-iotismo do Sr. pr~
sidente, só pelo cumprimento exacto do regi-
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mento, a ordem, a tr anquillimrd-e d:ts discussões 
e d<-•S vot~'l.çõe,; poderão ser completamente re:o>ta
belecidas. 

U:"II SR. De:PUTADO : ---. E o 1·espeito devido 
ao parlatn•.:mto. 

O Sr... UL~SSES Vu:s-N.A enten e que nnnca as 
funcçõ ·s de presidente foram tão graves com·• 
actuallllente (apoiado.;:) e esi.Jer.1. qu~ o Sr. 

J. 

ção d·! animo e com o maior respeito ás di::;po
siçõr:-s regirnenta.es. 

O Sr. pre,-id·•nt~ viu, por occ~sião de se 
votar a 7"' con.·lusão do parecer soure a eleiçã:• 
do 2° aistri<"tO da proYincia do Rio Grande do 
Norte, que immenso foi o tumulto que sedes
envolvr:·u na camat"a. Immediatarnente o 
houracto dt'lputado pelo 1 u distrido daquella 
provincia levantou-se e a sua p: lavra agitou 

1 1 .• , 
sivel verificar-se :'ti'Íctamente de que lado 
tinha fictldo a maioria daqu.•lla votação. POI'

tanto foi im o'siv~'l JJ"Otestos da bnncr:da con-
sen:o.do1·rt.) s;;>mel han te verificação que de
via :<er f·~ita, tanto mais quanto verific::~çõe:; 
du,:hs e tripli.·es têm sido etfectua.Jas nesie 
recin o; n o no )l'e p ~( . . . 
Rio Grande do Norte pediu votação nomin:tl 
sobr0 Hi uella cone! ul::ãO. Conseq tll' ntemen te. 
si S . Ex. pediu nes~a. occ:1siã0 votação no
minal ~obre aquella. conclusão, é que tal con
clnsão àefiniti\•amente não havia sido votada 

O Sr~. C.uu.os PEIXOTO: Foi votada e a camara 
rectificou a. votação. 

O Sn. GLYSs~s VIANNA diz qnc está de 
a.ccôr·.:lo c~ru S. Ex., q~ando decidiu ern sen-

tado pelo l'J distt·icto do Rio Grande do No1·te: 
vota,ão nominal não podia a·• r· req tlGI·ida, dep·,is 
de ter siJo feita a votação symbolica . Ma ... .:; é 
obrigado a diznr :1 S. Ex. que infringiu o ul-· 
timo precede nte esta.belecido pelo prcsident·~ 
nest·~ reei n to. 

lJ:"Ir. SR. DEPUTADO: - Ha bem poucos dias. 

OuTR • Sn.. DEPUTADO: -Não foi o actnal. 

O Sn.. l.JL\"::;sEs VLo\.XXA diz que a pl"r~ sidcncia 
não é pessoal .•• 

O SR. .JosÊ l\fARIANNO : - Apoiado, não é 
pessoal. 

O SR. ÜL"iSSES VIANNA affirma qu~ o Sr. 
pres:dente sabe qiiP. os pr ~'cedente~S constituem 
o ( ue S!~ cham:• dil"•~ Íto consuetu·linario e este 
faz parte do nosso direito escripto 1·egirnental. 

O Sr. presidente com a amabilidade que o 
caracterisa., cow essa cordura de espírito que 
lhe é peculiar, com essa isenção de animo fJ.ue 
tem o dever de mant0r na c tdei1·a presidenc t~tl. 
não póde. q•• ando um lado \.b camara requer a 
S. Ex. uma Yerifi.·a<;ão de votação, tanto mais 
quanto este precedente tem assento em outros · 
semelhantes e ig11almente deferidos por S. Ex. 
o Sr. presid ·~nte não póde, d z, indeferir. e a 
cama.ra es •er:.i da imparcialidade de S. Ex-. 
que, em uma questão tão grave~ cuja solução 

affi~cta a repre~fmtação de um districto eleito
ral, S. Ex. fará com que n:Io paire a duvid ~~não 
paire a ince:teza. ~obre urna votação impo1·tante, 
t:omo ~quella que comt~çou e que a:uda não ter
minou· definitivamente. 

I 

(::ngana-se scbre o r·eqllerimento do illusLre de-
puta.~o p:·lo R:o G~<m le do Norte. S. Ex. o 

ue re uereu em 1•) lo''"ar f.Ji <. u•! eu não 
aceitasse o voto de alguns deputados. 

. O SR. BEzE::tRA CAVALCA~Tr :-Isto foi are
clamação ; peço a palavr.t par:t uma explica
~·ão. (f! a outro.~ a1xwtc::). 

O St~. PRESIDE~TI~ :-Tem a palavra o nobre 
Jepntado para uma explicação. 

O Sr. Bezerra Cavalcan t.i 
dizendo ao :0::1". president.t~ que tem de 

.. - ,. . -
fazel-o, fará uUla reclamaç~ão. 

ALGUNS Sn.s. DEPUTADos:- E' ex:~cto. 

' < • 

· cuntr::~.rio ao parecer escripto e po1· r•llcs assi
gnado; conclue, po1·ém, pela ver·ifica.ção, addi
ciouan lo o reLiuerimento de vot:,ç:i.o nominal, 
porque não só "eria o meio de v·~rific:•r de facto 
e t~ompletamentc o voto da ca.mara. como tinha 

,-1 • 

o 
ção, e, ::l.ntes de tudo ou ue envolta com tudo 
isto. a reclamação que jà enuaciou. 
., iPortan1to re · uet·eu verifica ·ão >eb. formula 
da vota~ão noroiMl. 

Ar.r.u~s Sas. DEPUTAoo~:-ExactamentP.. 
O SR. PRESIDENTE lê o nrtigo do regimento, 

rel:.t.tivo á contagem de voto,;. 

AL';uxs SRs. DEPUTADOS dii.o upartcs. 

ÜUTitos SRs . DEPUTADOS :-Our;:un! 

O Sn. Prn:srDENU pede aos nobres deputados 
quo o ouçam, continua a leitura do s·egimento 
e pergunta si a Colllllg"em d~ \"OLOR, como ao
termina e:'te, foi f.!ita. 

ALGUNs Sas. DJ~PUTAoos :-Foi. 

Oumos ~Rs. DEPUTADOS :-Duas vezes. 

ÜUTllOS Sns. DEPUTADOs :-Não foi. 

ESIDENTE i:(; qu .. r. S0 
e o Sr. sect·etario supplente, que S ') achavam na. 
mesa, proceleram: a essa contagem. 

O SR. BEzERRA CA YALCA::STI :- Foi con
te!;tada. 

(Cntzam-se outí·os muitos apa1·tes.) 
0 Sn.. PRESIDENTE d:z ser impossível que 

a presidencia pos ·a cumprir o~ seus d.~verea de
baixodest.as interropções continuas (fpoiados.) 

A classificação da votação con;;iste na con-
tagem dos votos, e esta contagem foi feità pelos 
dous Srs. i 0 e :3o s~cretarios. Elles fizeram a 
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contagem, mas antes que pudes.;;e publicar o 
resultado ds. votação que ellos reconheceram, 
levantou-se a q uestio de ordem que durou até 
agora. 

O Sa. AFFoxso CELSO Ju~ron. (1.0 secJ·etáí·io) : 
• a ala · a ord 

O Sn.. PRESIDENTE :üz que o Sr. 1° secretario 
a~aba de pedir a palavra e elle dirà o que ve-

o Sr. Affonso Celso ,.Junior 
(to sec·retario) .iz que o unico meio de que 
dispõe o S1•. -pregid<'lntc para. a"ab'll· cora estas 
que;;tões e aclill:tal' os numerosos protestos q u; 
se levantam, é s 1bmetter á votação da camara 
o reque1 imento que faz para que se proceda de 
novo á votação (Apni(!dv:i e n·io apoit!do . .;; .) 

Por ruaior que seja o escrupulo dos se~ret~
rios na contagem dos votos. o modo tumultu.ar!O 
pot·que se vert camas votaç.oes e agg omer;tçao 
de pes o:-~s est.·anhas no reci.nto fazem com que 
muito facilmente os secreta rios se possam en-
b ~ • • 

Tamanho~ são os proto~tos que se levantam 
q ne exactam~nte ,p::~,~f). :varr··r a sua testada e 

ara üe· ··no es irito de todos fi ue bJstante 
eviden e qual à r~sults.do da. vota.çã'). requer 
ao Sr. prr~siuente. não a votação nominal, quq 
não lhe pa.tece :':••r a m·lis -regimental (apoia
dos), mas a rectificação da mesma votação. 
(AlJOiad()s e apa;·tes.) 

~r. Bezan:tat r.:Jo secretm·io) diz 
que todos viram o mo o por q u(~ 
votação na •1 ueslão q n e se discute. 

O Sr. i o se ~ret~rio havia annunciado 48 vo-

Declat·:; n !o-se-lhe que s~ haviam le,rantado 
os dou~ s"nhores que votaram a favor, o orador 
chegou a conta1· 52 (rrpaí·tcs); verificou, porém. 
que os dou~ Srs. dcpntado~ estavam levantados 
para a.uxdi··r a contngem, A então annunciou
se o r•'SIIltado de 48 co::tt·a 50. 

Entretanto, si o Sr. prl'sidente entende que 
para desP.tnbnraça.r a ~ama.·a doste enlr.·io e 
passar·S~' ·· outro a~sumpto. se deve proc·"der a 
nom verificaç_-.ão, o orador não opporá· a menot· 
duvida. 

O SR. PrmsmENTl~:- A' vista. das informa
ções dos St·s. 1() <' :) • sccretarios. vou proceder 
:i verificação da votação da j:J. conclusão. 

O S:r .• J" .. Penido p~rgunta. a.o Sr. presi-

verificação, não tendo tomado pa.rt;, na primeira 
_votação. -

.O SR. PRE~IDENTE lê o art. 18i do regi
rrien to q u~ diz: « ~ enhum deputado presente 
poderá e.;.:cusar-s~ de votar, salvo: 1°. por não 

~ ~ . - o -

causa propria. em que será inhibido de votar, 
poden !O todav:ia assistir a o!iscussão. » 

Esta. di.s osi ão do re"'im0.nto mo~tra cl:tra-
m~nte que nenhum neputado póde ser privado 
do direito de voto. (.4.poíaclos.) 

l\.fe ·mo no caso Jas e:s:cepçõns, i~so fica á 
consciencia. dos deputad0s c o prP.~idPnl<! não 
tom pod~r para faz~:.- retirar da sala um só de
putado, m"smo ne~se caso. (.\poiados .) 

O Sr. Felicio dos Santos ob
serYa que quando em uma das se sões do a.nno 
pa~sado, na occasiiio em ue com outro~ li-
>r>raes· .Ja se lkvza pronunera o contra o go
V0rno. deu-se n::1. casa uma votação qu~ foi 
conte~tada. 

votado da 
abstinha de 

terior. 
Não se consit!Are, pois, imper·tinentes as ob

s<>rvaçõ~s que f::~z neste mom,.nto. Aquelles 
que co no o orador ~~ntendem que a ia con
clusão ·foi r"geitada por dous votos egtào em
penb>ldos ern mostrar que têm razão na affir-

- "nzem. 

Reconhece o orador o direito incontcsta.v<•l de 
todo o de uta.do de toma!' .1art~ nas vota ões · 
mas para que se reconheça que tinha ra.zã0 a 
oppo•ição qu3ndo dizia. que tinha vcnddo :1. 

questã•1 por .dou'> votos , :1ppella para a 
&•: 0 e r u 

da. votação par;t que declare, no c:tso de querer 
tomar parte nesta verificação qu~ ·não e:;:tava. 
pt·e~ente na outra votação. Suppõe-se qu~ não 
se lbe póde levar a mal "Ste pr>dido que faz 
ao cavalheirismo do illustre collega a que se 
refe1·e. 

O Su. PRF.~tDENTE:-Vai votar-se novamente 
a 7a conclusão do parecer. 

(Feita a -ootação, t•erifica-se te1· ficadn em
pn.tada. 'Oota1·1do a {m7o1· da 7n. conclttsão 49 
Sr.~ . rleput((dos e contra 49.) 

O Sa. PRB:S!DJ~NTE:- De conformidade com 
o regimento, declaro adiada a. votação dessa 
conclusão. 

c en e st po em o mar par e nessa ven t':t~.ao o Sr. pre ··idente declarou muito 
os d~putados que estavam ausQntes e entrar:'.m 
depois. votação do parecer. 

VozEs:- Não podem. O Sa. BEzERR..i C.'I.V.ALCANTI :- Desta con-
clusão. · 

O Sa .. J. PENtDO pede a S. Ex.qu~ decida pelo 
regimento, po;s lhe consta que entraram dous O Sa. ZAMA:- Desta e das outras que estão 
d put dos prrsas. 

e a · , Quer apenas pedir a S. E_:t::. uma e:s:plicação. 
VozEs:- Entrou um~ ~ 1 o reO"imento diz que as mJ.teri.as empatadas 
O SR. J.PENlDO appella parr-. es:::e deputarlo que B"rão adiadas para a F-essão seguinte •. e. di~cu

entrou para qlle diga si póde com animo des- tidas rl.c novo serão votadas. Esta materut ad1ada 
prevenido e a. consciencia tranquilla. votar na serà discutida~ · 
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O Sn. PRESIDE:\TE:- Não~ senhor; só ha mesmos que manda contn.r a emenda dos 
votnção. Está. entendido que EOÓ podem ser dis- Srs. Gonçalws Ferreira c Caminha (apartes), 
cutiJa:s aquellas materias q!-le são sujeitas á mas pat·a aquelles que viram a authentica 
discus~ãP, e- não esta que sómente tem de ser sabem que es~a votação é difierente. 
votada. (A.poiados.) Portanto, desde que a questiio de nullid~de 

Proced~-se á vota ão do arecer n. iH- decida entende o oraJor ue estão rr.'udicaJas 
1885, reconhecendo deputado o Sr. Vianna Vaz, todas as outras ; e desde que caia a :)a. conclu~ão 
pelo 6' districto da província do Maranhão. . do voto em separado. o Sr. pres!dente porá em 

E' ~lppt·ovado em todas a~ s~as pa.ttes c. r.~ co- vota~ã.o Erim~ir:'Lm~nte .a co~c!usão do voto da. 
n ec1 o pu , • • 
Vaz, que, achando-se presente, é convidado, dos Srs. Gon~alvcs Ferreira e Caminha. 
com as formalidades do estylo, para prestar Agora, quanto á votação nominal, isto de-
juramento e tomar assento. pende de quem a requereu. Si o nobre dl)pu-

Votaç·ão do parecer n. 1 L2- 1885, reconhe- tado pela Parahyba q 11er q 110 a votação nominal 
cendo deputa. :o o -D~. José Lopes Pessoa da vers0 sobre cada uma das outras de que acabei 
Costa, pelo 3° districto da provincia da Para- de fatlar, então pedirá o orador votação nomi
hyba. ·' nal para a unica. conclusão; mas. ;;i o nobre 

E' regeit·1da a 2a conclusão do parecer por deputado sust,::nt3. o seu requerimento pa.ra. que 
49 votos contra. 51, que diz assim: · 1 seja a. vota~ão nominal sobre a unica. conclusão 

2," Q11e sejam igualmente approvadas as do ·,.oto em separado, o seu req1:erimento será 
eleições f·~it:is nas mt~smn.s paro_chias. com ex- inutil. 
cepção de .;.';lagoa Nova. no dia 6 de Janeiro· De"d.e que o ~onr~do deput>1.do diz que _o seu 

< o 
tempo ; mas ba circum~tan;~ias em que não são 
p3rdidos inteir::1.m~nte alguns minutos, qnando 
a c:<mara queira resolver com a affirmação e 
autoridade do~ nomes proprios, conà.emn:1r a 
fraude a mais inaudita, que se deu naquelb . - - . ... 

O SR. PRESIDENTE:- Atten~ão ! Estes 
querim!··ntos não podem ser justificados. 

1 . 

a votação nominal. 
ALGUNs Sa::;. DEPUTADOS :-A h ! isto sim. 

rirnento do Sr. Carneiro da Cunha para que a 
votu.•.~ão seja. nominal. 

O Sa. · PRESIDENTE d<>clar.1 que vai submet
t~r à votaçilo :1. conclusão que approva a vota
ção de Pilões. e depois submettera á vota~~ão 
as emendas a essa conclusão. 

O Sr. AI "Vare, Ca;núnha, obten
do a palavra pela ordem, declara. achar-~e 
em serio emba1·aço DO modo d1~ dar O seu VOtl), 
porque approva a eleição de Pilões, conforme a 
emend:t apl'e~en tada por si o o St·. Gooçal\'es 
Ferreir:l, .. ara o fim unico de s~ conta.r ao Sr. 
Cruz l~ouvéa 18 votos e ao Sr. José Lop··s 25, 
mas não quer concorret· com o ~:eu voto pa1·a 
a validad~ d·:ssa eleição, afim de que s eja 
conta ~ ao r. ose opes a votaçao que e e 
pret·•nde ter. 

Pede. portanto, ao Sr . presidente, que con
sulte ao nobre deputado pela Parahyba sere
tir:l o seu requer-imento, pois que a vot1ção 
nominal deve ser localisada na emenda a que 
já se ref.eriu . (.4poiados.) · 

O Sr.l\J:ac-Do""Ç'Vell precisa em duas 
palavras ~xplicar á ca.mara um facto. 

A commissão diz na sua 3a. conclusão : (LfJ .) 
Para. os seus collegas que não ouviram a 

authentica, não sabem qne esses votos são os 

-
voto em separado, requer o orador que a vota-
ção desta conclu .. ão se faça por votação nom!
n&.l. 

O ~R. PRE'HDF.:NTE : - O • no~Jre deputado 
p<3la Parahyba declat·ou que queria a votaçã') 
nominal sobre a nullidade dn eleição de Pilões. 
(Contestações.) Si a camara concorda, proce
derei :i votação symb~lica quanto ás ontras con-

r.>,;; ili sta ot!~. J 

O Sr. ~.<\...1 "Varo CaiD.inha (pela oí·
dem) ·requer que depois da votação sobre a 
elei .ão d~ Pilões. a vota :ro nominal wrse so-
bre a emenda. rla Sr. Gonçalves Ferreira.. 
(Apa1·tes e contestações.) 

O Sn. PRES!DE~TE: - E' evidente ue o 
requerimento do nobre deputado é no caso de 
ser j ulgad~t vá.lid~t a eleição de Pilões. 

O Sr. Zr-uu.a (li!JÜt oJ·rlmíl) tem visto 
com nlgumn. a lrniração que se de,loca.m as 
questões do terreno em que e lia,;; (leYem ser 
enearadas, p:ll'a cnnsidet·al-a!': sob o aspecto ne 
prov"ito ou desproveito ao; candidatos q u~ li
ti:::·am. O r1u ,, o nobr·'~ depu ta lo pela Pat·u.byba 
'1uer não póde fi<"at· o::culto nas intençõ1~s de 
quem que:- qu~ S"ja. S. Ex. nos iorna~s decla
rou que vi~ um grande cscandalo •' m Pilões, e 
o qne n. caman1. vai votar nominalme11te é si 
estn es,_:andalo deve s l'r sanccionado cu cen
demnado. Esta é que é a questão. 

O Sn. Pn.x~IDE!\TE :-A recbmaçào do nobre - . - .. 
da votaç:1o. 

O SR. Z .. DtA :-A fórma é unica :-é nulla ou 
é yalida a eleição de Pilões 1 Esta é a fórma 
de que V. Ex. deve servir-se. 

O SR. PRESIDENTE :-E• o q•1e vou fazer. 

O SR. ZAZ>IA conclue, porque, doente da gar
ganta e com a pbrase corts.da a todo o momento, 
não póde continnuar absolutamente. 

Na questão de Pilões não quer saber a quem 
aproveitei a votação. Si houve fraude, si houve 
dolo, quer fu1mina.l-o ; mas o que não quer é 
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que venha taxar-se de dolo uma eleição para a l 32 Coelho Campos. 
torcer e fazer aproveitar a um ou a outro can- 33 Olyrupio Campos. 
didaro. E' isto que queria dizer a camara e ao :34: Barão do Guahy. 
p:ti7.. .. 35 Ferreira da .Moura. 
. Nesta qu~stão da eleição de Pilões acompa- 36 Prisco. 
nharã o Sr. An ~io, ·ue disse ue ho:.tvc alli 37 Ildefonso~ 
gt·ande fraude. 3~ C. da Rocha. 

O Sr. Antonio de Siqueira: . . . 
D:l. ~ala não me permi ttiu ouvir o que disseram 
os illustres deputados pelo Ceara e pelo Par:i., 

- dt~ modo que eu não s12i si a explicação que vou 
dar do meu voto, et·a ou não necessal'ia. 

Em vista da discussão que acaba de haver 
sobre o que deve ser objecto da votação no· 
minal, eu sinto-me ~mbaraçado pat·a votar ; 
e, por isto faço a seguinto decla.raçã') : 

O r_n,:u pons.a.ment? nesta questão da eleivão 

dade da eleição de Pilões, eu vejo-me obrig~do 
a votar pela nullidade, porquanto a nullidade 
da eleiçilo. nest) ca;.;o, mantem a maioria ao 
can r ;J a que. e acto. a o teve nas urnas. 

E' esta a J'azão porque vou votar pela nulli-
dade da elúção de Pilões. . 

Procede-se :i votJção da seguinte conclusão: 

3. ~~o Que s"ja annullada a eleição procedida 
em 2° es ~ru tinio, na paro chia de Pilões, visto 
estarem a acta e s:.~a tr;~nscnpçao v.s1vo men e 
falsificadas. -

Feit:l a chamada, rcs)Ondem: 

Sim 

i Sa tJ:rO Dia~ . 

3 Cruz. 
4 Leitão da Cun!1a. 
5 Mac-Dowell. 
ô Silva Mnia . 
7 .:\1m.0ida Oliveira. 
8 Gome:; de Ca ~tro. 
9 Co~ta Rodt·igues. 

10 Dias Carneil'o. 
11 Ca.st~l!.) B1·an.::o. 
:L:t Antonio Pinto. 
1:3 José Pompeu . 
14 Almeida Castro. 
15 Caminha. 
16 Bezerra C:;va.lcanti. 

'17 C. da. Cunha. 
18 Henriqu"~· 

. 
20 Si~ismun !o. 
21 G~spar Drummond. 
2~ AlcofoJ·ado Junior. 
28 Ulysses Vianna. 
24 Bente Ramos. 

:39 Araujo Pinho. 
40 Arau.,o Góes Junior. 

4~ Z:una. 
43 Accioli Franco. 
44 Juvencio. 
45 Leopoldo Cunha. 

· 46 Costa Pereira. 
47 Valdetat·o. 
48 Castrioto. 
49 :gelisario. 
50 Thomaz Coelho. 

.1. onso enna. 
59 Mascarenhas. 
60 Valladares. 
61 Chagas. 
62 S· Carlos. 
6:3 B. da Leopoldina. 
6,1 J. Penido. 

on an . 
69 Felicio dos Santos. 
70 Mares Guia. 

72 Affonso Cel~o Junior. 
73 .A. Prado. 
74 Rodrigo Alves . 
75 Rodr·igo Silva. 
76 Du:.trte de Azevedo. 
77 Martim Fz·ancisco. 
78 Campos Salle,::. 
79 Prudente de .Moraes. 
80 Delfino Cintra. 
81 Padua Fleury. 
1-:~ Bulhões. 
83 Augusto Fleury. 
;:)4 Manot•l Eufrazio. 
85 Schutel. 
86 Sih·a 1\'lafra. 
87 Camargo • 

o 
8.·) Diana. 
90 Maciel. 

1

91 Itaqoi. 
Nao: 

1 Joaquim Ta vares. 

....-P'"'!"•.) ,,._, 

-5 Gonça!ves Fo~rreira . 
2õ A. d l3 Siqueira. A conclusã> é· approv:tda por ~1 . votes con-

lra 1, tendo · se retirado os Srs.: 
1 Doria.. 

2, B. de Mendonça Sobrinho. 
2 ) Barão de .Anadia. 
~9 Lourenço de Albuquerque. 

·~ 30 Sinimbü.- Junior . 
31 Leandro Maciel. 

2 José Marianno. 
3 Carlos Affons9. 
4 Alves de Araujo. 
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E' enviada á me~a a seguinte 

DECLAR .. \ÇÃO DE VOTO 

Decbramos que vot:-.mos p·•la nulliàade da 
eleição de Pilões. de accorJo co111 as e!t•lica.çõ~,:; . .,. . 

. ' ·' 

Gonçaloe~ Fc·n·ei t•a .. -.-1.1 -vni·o C a minhl:'. 

E' submeti.ida :i vota.<_:.:io a. seguintr! 

E ill c H da 
« Sendo appr.JV;Jdas as conclus:'íes do voto em 

separado, relativas :15 eleiçÕ'!" de P!lõ··s e "\la
gôa Nova, proceda- se a nova eleiçii.o no dis
tricto. 

Sala da i a. commissão, 13 de Abri i Je 1S85. 
-Danto.s Góes. )) 

O SR. Z.:I.~L\. requer seja nominal a votação. · 

... os o a votos C!':te requerimento, votam a L
vor 50 e contra 50 • 

O Sn. CA:SDIDO DE ÜLIYEtnA (;oinisti'O da 
g~wn·a :- tca. a ltl a a vota,:ro p<Lra aman:~.ã. 
(A.poiados, ntia (!poiud~.)s e di ot:,·sos apcw
tes .) 

R. RESIDEXTE ,):t ec aret que o a ta-
mento po1· empate S(J refer·e :i vot:1ç:h de qual
quGr projecto nu artigo em uiscus,ão . 

O SR. Z.u!A. :-Peço a p;~.bvra. pela. ordem. 

O Sn. PnESIDEXTE :-Nessa ca..:o tnm a pa
lavra o St•. Ulysses Vianna, r111e a pediu em 
primeiro logar. 

O Sr. Ulysses Vianna perp-.un~~ 
,...• " . . . . . . , 

que o empate na votação havil~ não póJe pro
duzir effeito ? 

O SR. ULYSSE!; VIANNA diz quP. é com a maiot• 
sorprcza que recebP. esta declal'ação de S. E:s:. 

O SR. BEzEB.R.\. CAVALCA.NTI :-Não me ~ar
prende a mim. 

O Sa. ULYssEs Vu.NNA observa (rue o S;o. pre
sidente n.ão pódc pre;;crutar a intenção da 
camara. 

O regimento estabeleceu tres modo::: •le vota
ção : symbolica.mente, por escripto e nomin ·l
mente, e a camara tr:!m o dir·eito de pref·~rir 
para um objecto sujeito à vcta.~;ão qualquer 
delles. . 

O Sr. presidente, portanto, não póde d-1clarar 
quG um requerimento feito por um deputado, 
~;egundo um desc:es modo;; de vot:, ç~To, não pro-

:::. . 
Qualquer que ~eja a mater-ia sujeita á vota

ção, r equerimento verbal 0•1 escri;.to, moção 
de confiança ou d0sconfianç:1, prnjr~cto ou p1·o
postas do gcverno, nos tet·mos do regimento, 
não póde ess<1. materia ser approvada se não 
houver metade e mais um dos votos prçsentes. 

Tendo sido requerida votação nominal sob1·e 
a couclusão do parecer, a camara decidiu que 
essa votação fosse nominal 1 Nã l d •cidiu. D·~ci
diu o contrario~ Tambem não. Conseguinte
mente nos termos do regim"nto ó nec•·ssarja 
uma votação posterior que decida. (Apoiados.) 

Si a disposição do regimento não fosse ex
pressa, si os estylos da cam:1ra não fossr~m uni
forme,::, appcll11'ia. o orador pat·a a ultima de
C1São proferida pela mesa na que-;:tão mais im
P?rta~te que se tem agitado na ses -ão extraor-

de desconfhmça. ao 
moçiio de 'lue o Sr. 

pr:'sjdP.nt• foi o primeiro si:.!·na.tario, o nobre 
eputa o por ~nnas requereu o encerramen _o 

da discussão. A votação empatou o requen
mento de encerr.•mento ficou prejuciica.rlo? Não, 
a votação empatou e esse requel'imento deve 
ser votado quan lo prosegnir a discus:'ão da 
moção. A camara não decidiu q1:al o proc,~ssQ 

-de vota\ãO que se deve preferir e pot· cons ,_ 
quencia a votação sobre a materi<'l. pt·i.ncipal 
não póde tel' logn.r. 

O S . PnEsrDEXTE:-As observa ões do nobre 
deputado são todas a f;wor d) procedimento da 
mesa. O nobre deputado não pód·' cont~"-~s·ar que 
qu•1ndo ficoll empatado o re 1uet·iment? :!e en-
cerramen o a re,pet o a moçao, a tscu. a 
desta continuou. 

E' o que está acontQcendo agora. 

O S:r. Felicio dos Santos acre
dita que o St. presidente tem toda a razão, mas 
entra em duvida sobre :.\ cout)~gem feita pelos 
Srs. secr~tarios. 

Deve haver na casa. fOi deputados e, port_anto, 
não ·podin. h~ ver 50 de cad:t lado. 

VozEs:-0 presilcnte n~o vota. 

O SR. FEr.tcro nos SA.NTos:-Assim, a exem
plo do que se pr11ticou :linda. h:1. p :)liCO. re,rueiro 
nova con agem, que errnma.ra a qnes ao. 

O Sr. Z~"l.lna (pela oí·dem) :-Com
uanto s•> ·a io-ualruentq res eitavel a vontade 

de cad:t tlma das m ·tades da c:una.ra, com tudo, 
em questÕ"S de ordem. pertence ~v1 presidente 
r•:solver. Desd ~ que S. Ex. reso:vetJ. não admit
tir a votação nominal, sojei ta-se a essa tl•:cisão, 
lavrando protesto pela respeitabilidad·l do voto 
do~ 50, que va.lem tanto como do,; outros 50 
que ha. na camara. 

O Sa. Pal~SIDEXTE :-Apparecendo duvidas 
sobr·e a votar;~ão precedente, vai proceder-se a 
nova verificação. 

Feita a verificação, reconheceu-se ter sido 
approvado o requerimento para haver votação 
nominal. 

Rectifica-sP. a votação e vê-~e que votaram 
49 a favor e 51 contra. ~ 

Faz-se a chamada e res ondem : 
Sim, : 

i Satyro Dias. 
2 Pimentel. 
:3 Almeida Oliveira. 
4 Costa Roirigues. 
5 Vianna Vaz. 
6 Gil. 
i Doria. 
8 Antonio Pinto. 
9 Miguel Castro. 

10 AmlOI.rO Bezerra. 
1i Dantas Góes. 
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12 José M:11"iano. 
1:3 Joaquim Tavares. 
14 Segismu ndo. 
15 Ulvsses Vianna. 
iô Ribei1·o de Menezes. 
1i Mour·a. 

19 Sod.ré. 
20 I. _Araujo; 
21 Cat•nciro da Ro ha 
22 Dantas Junior. 
2:~ Zama. 
24 Juveneio. 
25 Le11pr,ldo Cunha. 
26 ValJ~taro. . 
27 Bet.e:·ra de Menezes. 
28 F1·?.nç a C<1.rva.lho .-
29 Candi lo do Oliveira. 
:30 Antonio C»rlos. 
:31 Carlos Alfonso. 

.. 
3G C:1mpos Salles. 
:)7 Prud•·nte de Mor~•es. 
38 1 
:39 Bulhões. 
40 A. Fleury, 
41 Alv(~s d~ Ar?.!!fv 
42 Schutell. 
43 Mafra. 
44 Camar~o-
4.5 Sa.lg;<do. 
46 lta·1ui. 
47 Maciel. 
48 Diana. 
49 JoaLluim }?edro. 

Nüo. 

2 L·~it::to da Cunha. 
3 Mac-Dovdl. 
4 Silva Maia. 
5 Gomes de Castro. 
6 Dia~ CarneirC>. 
7 Jos.) Po .. p&o. 
8 Ah·aro Caminha. 
9 Carneiro à<!. Cunha. 

10 Henriques. 
11 Ga~pa. t· Dt·ommond. 
12 Alcoforado .Junior. 
13 Bento l{amos. 
:14 Gonçalves Ferreira. 
15 Antonio de Siqueira . 
.16 B. Men,Jonça .:Sobrinho. 
1i Barão de Anadia. 

ourenço e A uquerque. 
19 Sinimbu Junior. 
20 Leand[·o Maciel. 
21 O!ympio Campos. 
22 Carlos Campos. 
23 Barão de Guahy. 
24 Araujo Pinho. 
2.5 Ar,,ujo Gôes Junior. 
26 Accioli Franco. : 
27 Costa Pereira. 
28 Castrioto. 
29 Belizario. 

I. 

30 Coi"Jlho Almeida. 
31 Bezawat. 
32 Alfredo Chaves. 
33 ·w~rnrck. 
34 A. Figueira. 
3:> Diog., Vasconcellos. 

J. Pt<nirlo. 
Ril.miro Luz. 

4~ Btrros Cobra. 
4:3 Soare:-; 
44 l<'eliciu dos Santos. 
45 Carlos Peix.o:o: 
413 Antonio Pr;odo. 
47 !:<odri::u ::1 Alves. 
48 Rodri~U'!S Silva. 
49 Duarte Aze'-·e 
50 Delfino Cin ra.. 
51 Eufr .. zio Cor~··i<"l.. 

A 

São etu seguida ~pprova.das as seguintes 
conclusões d•J voto· em separado: 

votado, Dr. Josô Eva ris to da Cruz Gouvêa os 
tres voto,; à·~ mais enc.:ontrados na urna àa 
mesma eleição parochLtl. 

4.a. Que :;;eja.m responsabilisados todos os mc
sarios. q ttr' s··rvir;un na dit:~ eh~ição e escrutínio, 
o escrl\·~1o de paz que tr:.tnscreveu a acta, o juiz 
municipal, proruotot· publico interino e peritos 
que fuuccion~J·am no primeito exame Jeito nos 
livros. 

5.a Que s~ja re·'onbecido deputado pela pro
víncia da Par·ahyba o DI.". José Evariste da Cruz 
.... ' lrouvea.. 

A ch::mdo-s<> prnsonte o Sr. deputado reco
nhecido, é convidado, com as formalitlades do 
estyo, a },lrestar jur;l.mento e tomar assento. 

Procedt-~-se ·i votação do p'lrecer 

N. i00-·18,35, que r:->conh~ce o Dr. Frederico 
Augusto Borges deputado pelo 1° districto do 
Ceará. 

E' appr-ovn.da a seguinte ia. conclusão do pa
recer: 

La. Qne sej'• annnllada a eleição procedida 
em 1° de D"Z•!mb'"o rio anno passado na parochia 
da Conceição •o Pllcatuua: 1° districto eleitoral 
da província do Ceará. 

E' r~jeitala a seguinte conclusão do voto em 

Que, além da eleição de Pacatuba, consi
derada uuila pela commissão, seja tambem 
considerada nulla a eleição da parochia do 
Acarape. 

E' lambem rej:~itada a seguinte 

Emenda ao pa1·ccer n. 109 

Passe ou não a nullidade da eleiçã•) do Aca· 
rape, estabeleciãa na fa. conclusão do voto em 
separado, .. sej:J. annullada toda ~ eleição, man-
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dando-se proceder a nova no 1° districto do I Sé, a. commissão formulou sua conclusão ter
Ceará. minantemente no terceiro ponto. Desde que a. 

Abril 20 de 1885.-Low·enço rle .·1lbu- comtuissão não apresentou conclusão excluindo 
quel·que. aJa. sec~.ão. da parochia da Sé., comprehendeu 

na generahdade esta secção. · 
São finalment~ a rovada.s as se..,.uintes con • 

clusões do parecer: P a 
2.a Que não S·"ja contado ao candidato Dr. . O Sn.. MAc-Do\VELL :-Na diverg•mcia de 

l\Ianoel Ambro~;io da Silveira Torres Portug-al votos no seio da commissão, si cada 1.7:m preten-
o voto do 0leltor • myg 10 ezerra de l\ enezes • . . . 
tomado em sep trado na eleição da p:trochia. de 1 mara, deVla ter-se ma~lf,~stado pot· v1a de 
Arronches; ·· I emendas ou por con:lusao e~ voto separado. 

3. a Que sejam contados ao Dr. Frederico Di~~d~, p~re?l, que ~ao s~ fez: 1sto, p3;rece-l~e 
Augusto Borges os dous votos tom:1.dos ~m se- CJ~L a re::.p~1to da 1 s~cçao d~ paro;h~a da Se, 
parado na 2a. secção d!l. parochia de s. José da. somente pode i:iubmetter-se a votaçao da ca
Fortaleza; mara a 1~ conclusão do voto separ,tdo_ que o 

4.:~. Que igb.almente seja conta.:lo a este orado\a:stgno~ co~ outro~ companh~1ros de 
candidato o voto tomado em separado na 2:~. se c- commtss~o · Afora. l:>to, se na .. nece~sano que o 
ção do Lyceu por est'l.r escripto-Aucto-em Sr. prestd~mte, P~~ seu propt·to alVItre_, formn-
vez e- ug-us o ; · 

5.:~. Que sejam a.pprova.1os as eleições das da. camar.J, o que n~o ó licito. 
demais p:\roc h ia~ d,, menc_ionado districto elei- Portanto, p~nsa que deve sujeitar-se .á vota.-

. . ~-

d.~ Qu~- s~j:~ reconhecido' de1mtado pelo I ~s;á e:!cluida a reclamação do illu~tre deputado: 
1° districto do C::>ará, o Dr. Frederico Augusto e si fot· regeitada., o Sr. presidente submetterá. 
Bor..,.e;;. : ó. vota ào a 3a. con.clus:'to do )ar er a m-

Achan1o-se presente o Sr. deputqdo reconhe
cido, é convidado, com as fcmalidatles do es
tylo, a prestar j11ra.mento e tomar a.::sento. 

YOTA.ÇÃO DO PJ.RECER 

N .. H3 -1SR5. mandando proceder a nova 
eleição no 1" districto da província do Pará. 

O Sr. :T osé :u:~riauno _ (pel.rt or· 

a co;nmissio não chegou a accot·do a. respeito da 
t:~. secção d:t Sé. Rt- um voto dive:-gente de um 
dos membros d <l commissão. o Sr. Dr. Tavares 
opinando que sejam eva os ~o computo geral 
os votos de seis c lei toros repellidos pela m ()Sa 
eleitoral, sob prcw~:s:to d~ que e~tavam alis
tados em .Jaraguassü. onde não votaram. Por 
isso ped11 que. quando se tratar da eleição da 
Sé, ~c comecc pdo voto ào Sr. Tavat·cs. 

mis~ão, conclusão que, no entender do orador. 
não exclue, antes i11clue, a •:hição da 1:1. secção 
da par·ochia da Sé e que só ser·ia C:!cluida 
quando préYiamente reg-itada por uma votação 
especial. 

O Su. PRESIDE~TE observa que o simnles 
enunciado de um membro da commissão de\'e 

·levai-o a proceder como a respeito da freguezia 
de Pilões. 

' ge:n em que a. camara se prununcie claramen-
te. (.-1po~ados.) 

O $n.. 1\L\.c-DowELL :-Mas é conclusão que 
não existe . 

O Sn.. PRESIDENTE :-Tanto como na.quelle 
caso. O Sa. PRF.SIDF.~TE dachra. que não ha emen

da alguma do Sr. Dt•. Tavares. 
O Sil. JosE: MARIA~~o p mdcra que não ha O Sr •• .J"on,qui:ln. Tavares diz que 

conclu:"ãO no nar•3ce:- da commis~:'i:o, acerca o sou honra~lo collega, relator do parecer em 
da eleição da Sê, pelo que ou 0 parec~r tem de discussão, exprimiu com fideti l<1de tudo quanto 

1 . . se passou a r e,;peito da elei~~li:o da Sé. A com-vo tn.t• a. me:5ma co:nmtssão para Ja.r voto deci- . ~ d' .d. 
sivo oú o Sr. pre:,idente ha de por a votos :1s mtssao lVl lu-se. 
diversas opiniõ ·s emittidas pela commissão. · Quatro de s~us membros votaram para 
Um u :; ru'3mbros desta propoz que se l:wassem que fosse approvada a elr~ição , quatro vo
ao computo g-et·al os sei;;; votos dos eleitores q11e t~wam p_:la nullidade. _ O voto do orador foi 
n o tm aro s 1 o a m1 t1 us, quatro mem Jros s 1 o e qne osse approva a. com an o 
votaram peb uullidade da el~ição, e antros que entr.:1ssem no computo da. m:tiot·ia absoluta 
quatro votara m pela valid;1dc . Port:-~ nto ~ folou-se os votos de ü eleitores. que a mesa violenta
cmpat P- sob1·e esta conclusão, havendo um voto mente não quiz aceitar . Ao Sr. presidente, 
divergente .E' o caso pois de coru.eçar a votação portanto, co:npcl.e regubr a votação, attendendo 
pelo voto divergente. a que não houyc voto vencedor. 

o Sr. 'l\:Í:ac-Do~ell (pela ordem) A circumstancia de não ter o orador forrou-
diz que o nobre relator do parecer tem razão lado um vo to separado não pó:ie influir na. 
na refere-ncia. qu~ fez av texto do mesmo pa- votação da camara. e esta. deve pronunciar-se 
recer ~ mas. não obstante a divergencia havida com toda a clareza. 
sobre o voto dos G eleitores que não foram ad- O S1t. Z,uu. requer seja nominal a vota-
mi.ttidos pela m~sa da. ta. s~cção da parochia da ção desta. conclusão e a camara approva. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1511 - PÃjgina 17 de 19 

Sessão em 29 de Abril de 1885 777 

O Sr. J oaq:m.bn. Tavares (pela 
orde'm) sente-se embaraçado para votar. por
que não sabe si o St·. presidente vai submetter 
á votação a eleição da 1 a. secção da Sé com ou 
sem os seis voto~, a respeito dos quaes o orador 
deu parec·~r distincto do dos seus collegas. 

O R. RESIDENTE dlZ que va1 propol" a vo-
tação nos termos em que e:>tá redigida a con
clusão. 

R. OAQUDI A.V.o\.Il.ES O Sel'\'a que a com-
missão dividiu-se. · 

E" re,ieit:da por 51 votos contra 48 a se
guinte conclusão do parecer, salva a parte re
ferente ao Conde, cuja eleição é anullada : 

2. '' Que sejam annulladas as eleições de 
S. Domingos da Boa Vi,;ta e Conde, por vicio 
substancial na organização da mesa. 

E' submettidn. á votação :l seguinte conclusão 
o voto em s~para o : 
1. a. Que seja appl"ovada a eleição do 1 ' de 

Dezembro do anz:o pa,c:s!ldo. P.roc~dida. ~a fa. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 nobre deputado está 
no seu pleno di1·eito requerendo que asques
tões sejam votadas por partes. 

O SR. JosE MARIANl'IO:-Bem, vou requerer 
que se votem por partes as .questões, na Ol"dem 
em ue e:; tão contidas no 1arecer. 

O Sn.. Jo.tQUI:\1 TAYARES:- Peço a palavra 
pela. orJem .. 

vez. 

0 SR. PRESIDENTE:- 0 nobre deputado não 
póde mais ter a palavra. 

O SR. Jo.\.QUDI TAVAREs:- Requeit·o que, no 
c~so de ser approvada a eleição da f a secção da 
Se, V. Ex. submetta á camara o meu voto. 
· O Sn.. PRESIDENTE:- O nobre denotado não 

tem o direito de fallar outra vez. -

. . 
passam aqui factos iguaes; V. Ex. dà a pala
vra pela ordem a outros duas e tres vezes. 

s c a l:· a , 1 r t 
do Pará. conforme consta da a.uth!mtica remet- me mostra um só facto •.. 
tida á camara. dos Srs. deputados. 0 ~R- _JoA~um TAVARES:_ Mas é para uma 

O Sr. ;José Marianno (pela 
ordem) pet·gunta si vai submettcr-se :i. votação . 
a primeil"a conclusão do voto divergente. 

O Su.. PREsmE~TE:-A approvaçiio da eleição 
da paro chia da Sé. · 

O Sa • .TosE· :i\L\arANNO (continuanclo):
V. Ex. t·~m admittido o systema de submetter 
á votação em prime il"O legal" o parecer da com
missã?, a~ conclusões do parecer, c quando 

0 Sn.. PRESIDENTE:- •.. é uma injusta in
crepação que me faz. 

O SR. J OAQUI:OI TA v ARll:S : - Não é preciso 
gritar tanto. 

O SR. PRESIDENTE:- Peça a um de seus cal
legas que bça esse requerimento. 

O Sa; Jo.\.Q.UI:It TAVARES:- Par::~. que V. Ex. 

O Sn.. PRESIDE;.';TF. :-Começo pelas questões O Sa. PRESIDENTE: - O nobre deputado esti 
particulares, esteja~ ellas ou não colloeada.s fóra. da ordem. 

O SR. JosE' 11hn.IANNO pede licença para 
observar que a commis!:àO não pôde tirar uma 
conclusão sobre a parochia da Sé, conforme já 
teve occasião de expor. 

Desde que nas votações o Sr. p:-esidente 
parte sempre do particulal' par;:~. o geral, do 
menor para o maior. não deve apl"esentar :l. 
votação a couclnsào do voto separado, mas sim 
os tres quesitos do parecer, dos quaes o 1-' 6 o 
seguinte : devem ser contados os votos de seis 
eleitores que não foram adUr.ittidos na parochia 
da Sé, sob pretexto d~ que !'!Stavam alistados 
n'outra parochia ~E' uma doutrina que a ca
m.ara tem de firmar. (.:lpar"tes.) 

O orador diz ue vai sahir da ordem para 
responder ao nobre deputado qu~ o 1nterrompe. 

O SR. PRESIDENTE : -Peço ao nobre depu
tado que não saia da ordem, que cinja-ao á ma-
teria em discussão. · 

O SR. Jos:E MA.RIANNO, voltando ao ponto de 
sua observação, diz que o Sr. presidente tem 
dous alvitres para seguir: ou devolver o parecer 
á commissão, para que novamente se pronuncie 
sobre este ponto, ou então submetter parcia.l
m.ente os diversos pontos que estão contidos na 
i• parte das conclusões da commissão. 

v. li.- 98 

O SR. JoAQUIM TAVARES:- Eu não estou; é 
V. Ex. quem está fóra. da ordem. 

.ALGUNS SRS. DEPUTADOS:-Oh! Oh! 

O Sn. JoAQUUI TAvARES: - Tanta benigni
dade para um lado e tanto rigor~ tanta severi
dade para outro ! E' preciso saber respeitar 
essa posição que occupa. ( Reclmnaçücs.) 

O SR. PRESIDENTE:-0 nobre depubdo é in
justo commigo. 

O Sa. JoA.QUI)I TAVARES:- Quero fazer um 
requel'imento para guiar, para dirigir a vo
tação. 

O Slt. PRESIDENTE :-Mas o nobre deputado 
não póde fazer esse requerimento ; peça a um 

O SR. JoAQUIM TAVARES: - Ms.s posso 
fu.llal" ..• 

O SR. PRESIDENTE : - Não póde, porque o 
regimento prohibe. 

O SR. JoAQUIM TA. VARES :-•.• para dar uma 
explicação pe~s.?al. 

:0 Sa. PRESIDENTE:-Si é para uma expli
cação pessoal, tem a palavra ; .mas era pNciso 
dizel-o. 
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O Sa. JoAQUI)! T.-\VAR:r:s:- Já o disse mais ' dos), porque este não é sinão o contraste do 
de uma vez; é qne V. Ex. está tão exaltado que I parecer. 
não me p:restou :1-ttenç~ão. . Basta que se dê empate no seio da commis-

0 Sa. PnESIOE:->TE :-V. Ex. é injusto, não i são para não haver P:'recer. (.·\part_es.) . 
estou exaltado: estou tratando a todos os col- r O orador pergunta. ao Sr. Presldente !n ha 
leg.is com a dehcadcza. a que têm a~t·eito. I parecer sem maioria d:t commis$ãO ~ccórde ~ 

_ I O Sn. PnESIDE:->TE:- Neste parecer ha um 
~ S~- .Jot);qn.tnl. .Ta":-a~·es :-~I voto accórde para a nullidade do diploma do 

exphcaçao qn_e quPro da1· e n segmn~e · pero ; eanJid.ttO diplom.tdo. . 
modo como fo1 formnlado o parecer, Julg-o-me 1 ..• ' 
com dit•eito a que V. Ex.., no caso d0 ser ap- I O Sn.. B:r:zE~RA C.w.~LCANTI _observa. que 
provad:t a el~~ ição da. 1a secçiio a~ Sé, consulte j ha _uma qucstao _e,;:s~ncta~ ~iue c a da_ appr~
i camara. si àevem entrar ou não na computação ! vaçao ou annullaçao da clerçao. _S~bre lSto nao 
da maiorin. ab:::oluta do di.stJ-i~to 0 , \•otos dos seis 1 ha parecer, <'Omo portanto :J.dm1ttn· voto sapa
eleitores. que n:1o.for:J.m adrnittidos l)Or acto :\r- 1 rado_? N_enhu~ua. da_:; conclusões póde ser sub
bitrs.rio da me"a. Dada esta hyilO:lthc;;e, eu vo- mett1da a dehberaçao da c~mara, por_que ne
tarei peLt :lppro\•ação da eleiç:'to: m:1s. si v. Ex. nhuma dellas tem os requesltos do reg1mento. 
dis~er que não pód·~ faz~r o que desejo, serei (ApTartcs.) _ . 
obng-a:io a Yotar ela nuUidade. Not:t (1ue nao se observa nem regtmento, 

O S P P 
_ r nem praxe, nem prcc0 en o::; ; az-se so o 

R· P-~SIDEN~E: -. :ç.o a ~tt'!nçao. \ou qu0 convem, conforme os interes::;es da balan
propor a vahdadt~ ::a eletçao d:.t :S•.·, c em 2° l?- ça qu0 se tem em punho, e dirin·indo-se ao 
,,.ar ue se comem os votos. eonforme o Yoto dt- · · · ' · " 
ver gente. No caso de regciçuo proporei o que 
o nobt·e deputado d1'sej:t. 

(fi.a l!ín apcci'tc). 
• : 1ç.a • 

sem qu~ a Camar::l- declare que ella é valida ? 
Si :1. Garoara declarar que é valida a eleição da 
Sé, ser à então occa,::iã:o de prop:w-lhe si se de
vem contar ou não esses seis votos. 

O S1.·. Carlos A.íron.sõ dev~ decla
rar que st:i de p~rf•:)it•) n.ccot·do com o honrado 
deputado que acaba de fallar, o Sr. Dr. Joalluim 
Tavares. 

Trata-
ou não s~r admittidos a votar estes ô eleitores 
cujos nomes constavam da li,::ta. enviada pelo 
juiz de dit·eito ao presidente da mesa ehitoral, 
e que peran c e a ex u 1ram seus tltu o~. 

E' uma qucstüo que não afflcta a n12llidade 
ou valid:J.d c da eleição, porque, embora a ca· 
ma.ra. se pt·onunci ·~ em um ou em outt·o sentido. 
i~to é, si dcveu1 ou não ser admittidos a votar 
estes s ~is ele i tor:--s, ainda terá pl,~na fa
culdade pua d ·~cr~tar a valid1d-~ ou nullida.de 
da eleieão. 

Port~\nto, o Sr. pre.;id~ntc llO le deha.r de 
começar a. Yotação senão pela parte q_ue 
trata. exclusiVamente do voto destes seis elei
tol'es. 

O Sn. PnE.;;IDENTE declara que não tem 
duvida em acce1er ao pedido do nobre depu-
tado. · 

O Sr. Bezel. .. ra CaYaleanti . , .. . 

da. ~.:em missão. 

O SR. BEzEniu. CAV.ALCA:NTr replica que essa 
conclu::;ão não é a primeira e desde que a res
peito da eleição occorrem di versas hypotheses, 
sendo uma dellas esta, que e a essencial e in
flue dircctamente no resultado. não ha. pare
cer e, não havendo pat·e~.:er, não póde haver 
voto separado. 

P01·tanto, conclue 

não se inter-

O SR. BEZERRA C.:\. ~·..tLCANTI:-Mt\.ndo á mesa 
o mP.u requerimento. 

E' remettido :.1 mesa, lido, apoiado e posto 
em •liscussão o seguinte 

R equet imcnto 

R~queiro que s0ja devolvido á commissão o 
parecer do fo districto do Pará, visto tet· havido 
empate quanto à eleição da. {a. secção da Sã. 

Sala das sc~sões. 29 de N·ril de 1885.-Be• 
ze;·ra Cavalcanti. · 

O Sr. Zal.ll.a (peta o1·de1n) :-Não sei si 
V. E:t. me pórle dat· :~ palavra sobre a materia 
do requerimento desde (1uc o relogio da. cas~ 

' .; , - . . 
cance do que a que tem silo aventada. não podemos delibera-r sem prot·ogação; canse-
. Nota. gue. não ha pa.rec~r .. porque não se ve- guintemente, a. camara t·esolvcrá. si deve hn.ver 

rtfica a mdtspeus:.tvel condtção do accórdo da ou não prorogação, e então eu discutirei o re
maioria dos membros da commissão. q?erimento, porque, segundo determina o re-

Não podem ser aceitas na mesa nem ser sub~ g1mento, havendo prorogação de hora.. fie& 
mettida~ á vot:\ção questões que venham de adiada. para. o dia seguinte~ votação da ma
quolqu~r daa comruissões de inquerito, sem teria de que se tratava . Isto é em. resposta a um 
que haJa conclusões .. formuladas pela maiorie nol.>re dr?putado, que disse, ha pouco, que as vo• 
da commissão. ~ações não se interrompem. 

Desde qu~ ha uma c~nc~Hsão que n ã? ex- O Sn.. PRESIDENTE lê o a.rt. 191 do regimento, 
pressa o accordo da ma10na da comm1ssão, com a. respectiva observa~ão, para mostrar 
tambem não póde havei.' voto separado (apoia- ~ que a votação não se interrompe, e declara. ~ 
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que, sem a camara resolver~ não póde adiar 
uma vota<;ão iniciada. 

- O SR. ZAMA:-:Mas desde que a hora está 
. ·dada e que eu peço o adiamento da votação ..•. 

O SR. Pn.ESIDENTE:-0 - rinci io é de 
as votações não se interrompem. 

O Sr.. CA.NDTDO DE OLIVEIRA ('mintstro da 
uerra .-Mas o ne está em discussão é o re-

querimento de adiamento.(Ha out1·os apa1·tes). 

O SR. ZA:\IA:-Sr. presidente, está em dis· 
cussão ·o-requerimento de adiamento; jà deu a 
hora, e portanto eu peço prorogaÇão por 5 mi
nutos por suscitar uma questão de ordem. 

O Sn. PaEs mENTE: -Não ha. necessidade, 
porque a. votação não póde ser interrompida. 

0 SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (mini.~tro da 
ue1·1·a :-Não se trata ao-ora de votação; eu 

"sei o regimento. 
(Ha outros rn1titos apartes,) 
O S:a. PRESIDENTE: -O art. 9° do reo-i-

mento dispõe que, ha.venuo proroga.ção a.s o
ra~ da sessão, ficará. adiada a votação do pare
cer de que. se tratar parn. o_ dia seguinte ; mas 

. c 
tar nunca será. interrompido. (~~oiados.) 

O S:a. Z.A.liL-\. diz que jt\ houve uma in· 
terrupção. 

O Sn.. PllESIDENTE:- O a.rt. i91 é muito 
claro. 

O Sr. Ferreira de Moura esta 
de accôrdo com a opinião do Sr. presidente de - - . . 
é preciso que tenhn. começ!tdo . (Apoiados.) 

Requereu-se que a votação fosse nominal, c, . . ·a 
votou 'I Nenhum ; e. si não houve votação, ~não 
ha votaç!:"'io interrompida. 

O Sn.. Pn.ESIDE~TE:-Informo ao nobre depu
tado que a camara já. votou duas conclusões 
deste parecer. 

O Sn. FERREIRA DE MoURA pede permissão 
para dizer que o. Sr. presidente. talvez p ::n• não 
ter aprofundado bem o exame deste assumpto, 
aceitou um requerimento que não podia ac·~itar~ 
porque interrompia a votação, mas, desde que 
o aceitou. ipso facto deve adiar par:1. amanhã a 
continuação dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE:- O nobre deputado re
conhece que a votação uma vez iniciada, não 
póde ser interrompida.; e si a c~marll., antes de 

• 
cer, a votação não póde ser adiada . 

O nobre deputado ainda levantou outra 
questão. -

Assim~ não havendo quem queira a pala
vra ... 

O SR. Z.BIA_:-Peço a palavra . 

O Sr. Zan1a é compcllido .. ~· . ":"' 

ma!lifestamQnte ottensivo do regimento, por
que o que no caso cabia era adiar a discussão. 
E forçoso seri o adiamento, ois estn.ndo )as-
sa a a ·n·a. nen um eputaU.o e obrigado a 
permanecer na casa, n~Jm poderá proceder-se 
á chamada. Não havendo discussão ,;obre a ma
teria, o Sr. presidente terá de levantar a ses
são, ficando adiada a .votação. Si insrstir-se em 
discutü· r~ maleria, não sendo possivel privar 
da palavra a quantos a peçam, ter:\ a camara 
desde qur~ prevaleça o parecet· do Sr. presiden
te, de funccionar em sessão permnnente. Tan
to será preciso para que se não interrompa a 

p ssam v · r m u · 0 uma LL a 0 umas 
das conclusões e em outro as demais. Não ha 
razão para que neste particular se obs~rve re-
tl" • • • 

respeito uos quaes, votado um artigo, e praxe, 
d;ldil. a hora, adiar a discussão e :L votação. 
Assim prescreve o regimento, e não é licito 
recorer a disposiçõe-; que não se relacionam 
com aquillo d,) que se trata. 

Si o Sr. presidente queria que ~ vota.ção 
proseguisse immediatamente, não deveria re
ceber o requerimento- de adiamento. Aceito o 
requerimento ::tté ser posto em discussão, tendo . -

O SR. ZA:o.rA :-Não quiz, nem quero entrar 
nas intenções de V. E::s:.. 

O Stt. PttESIDENTE : -Desejo observar o re
gimento e reconheço que não tenho outra forç~ 
senão a que provém da sua fiel observ:mcia, 
m~1s o nobre dl'putado·verá que o art. 101 diz 
que nunca se interromperá a votação. 

O Sn. BEzERRA. CAVALCANTI:- Mas agora 
C3 a 1a a a 1scussao, pot·que a o a ores in

scriptos. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Questão ca- . 
pital. 

O Sn. Pn.EsiDENTE:- Não ha ninguem in
scripto. 

O SR. BEzEnnA CAVALCANTI:- Ha o Sr. 
JosQ Mn.t·ianno. 

O Sa. PnESIDENTE:-E eu peço ao nobre de
putado que me deixe fallar. 

O nobre.deputa.do entende que eu não podia 
aceita.r o requerimento; mas informo a S. Ex. 
que os precedentes neste sentido são innume
ros e uniformes. 

O Sn. Pn.EsiDENTE :- Tem a palavra o Sr. 
José Marianno. · 
:: O Sa. JosÉ ~MARIANNo:- Sr _ presidente, eu 
laboro na mesma difficuldade, e não quero nem 
devo violar o regimento fallando fóra aa hora. 
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O Sn.. PREsiDENTE:- Não haven:do.quem 
queira a palavra, e igualmente não havendo 
numero, declaro adiada a vot!Lção, e dou para 

Votação do requerimento de adiamento da 
vota~.ão · do. par~_:er n. 1i3 _e si não fór appro-

Votação dos parecerGs: 
N. 1!-l- i885, mandandq proceder à nova 

eleição no ::'-' districto da Cõrte. . 
N. :l.:I.5- i8S5.: reconhecendo deputado pelo 

2° districto do Pará, o Dr. Felippe de Lima. 
N. 1i7- 1885, reconhecendo deputado o Dr. 

Vaz de Mello pelo So districto da província de 
Min::~.s Geraes. 

N. 116- -885, relativo a eleição do 4° dis-
tr1cto o ara. 

N. 119-1885, reconhecendo deputado o Dr. 
Joaquim Na.buco pelo i" districto da proviucia 

N. 110- 1885, reco1;1hecendo deputado o Dr. 
Moreira Brandão pelo 2' districto do Rio Gran. 
de do NortG 

Elci~.ã.o de commissões. 
Discu::;::.ão do parecer n. 118, relativo á elei

ção do i2o dístricto da provincia do Rio Ae 
Janeiro. 

Primeira discussão do projecto n . 48 A-
1884, sobre a emancipação dos escL·avos. 

Levanta-se a sessão ás 4 1{2 horas. 

Prcsidc;ccia do S1·. ;.l[ o;·eiáJ- de Bm·1·os 
.. 

reira de Barros, Affonso Celso Junior, Sinimbú 
Junior, VaUalnres. ·Costa Rodrigues, Mascare
nhas, Bezamat, José Pompnu, Prudente de 
Moraes, Chagas, G-;nç:dves Fet·reir·a, Bernardo 
de Meu lon~,~a Sobrinho, Silva Maia., Duarte de 
Azevedo, Rod1•igues Alves, J. Penido, Affonso 
Penn.t, Lr•itiio d :t Cunha, Mac-Dowell, Ribeiro 
da. Luz, Diogo de Vasconcellos~ Campos Salles, 
Gomes J~ C:~stro, Bento Ramos, Dclfino Cintra, 
Alfredo Ch:wes, Codho de Almeida, Cruz, Car
los Peixoto, Araujo Pinho, Castrioto, Leandro 
Maciel, Henriques, Lourenço de Albuquerque, 
Werneck, Andrade Figueira, Carneiro da 
Cunha . Dias Carneiro, Rodrigo Silva, Alvaro 
Caminha , Barão da Leop'!ldina., Gaspat• Drnm
mond, _Maciel, Eufrasio Correia, Barros Cobra, 

, o ' , 
coforado Junior 1 Barão de Anadia, Soares e 
Francisco Belisario (52). 

Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 
Araujo Gó"s Junior, Diana, Coelho e Campos, 
Olympio Campos, Felicio deis Santos, Accioli 
Franco, Costa Pereira, Cruz Gouveia e Franklin 
Doria.. (9) 

· Faltam,: com causa participada, os Sra.: 
.:Uvaro Botelho, Antonio Carlos, Candido ·. de 
Oliveira., Carneiro da Rocha, FranciscoSo:iré, 

canti, Augusto Flaury, Antonio Pinto, Bu
lhões, Bezerra de Menezes, Castello Branco, 
Dantas Góes, Ferreira de Moura, França Car
valho, Frederico Borges, Ildefonso de Araujo, 
Itn.qui, Joaquim Pedro, Jose 1\!arianno, Jo~
quim Tavare.a, João Dantas F1lho, Juvenc1o 
Alves, Leopoldo Cunha, Martim Francisco, 
Montandon, Mares Guia, Miguel de Castro~ · 
Padua FI:ury, Prisco Paraizo, Ribeiro de .~e-

mundo, Satyro Dias, Ulysses Vianna, Vianna 
Vaz e Valdetaro. (37) 

· d cl 

O Sa. 1° SECUETARIO dá cont3. do se
guinte: 

Officio do Senado, datado de hontem, com
municando tet• sido sanccion:1.rlo o autographo 
da resolução da Assembléa Geral, que isenta do 
imposto predial o edificio do scminario epis
cop:u do Pará, remindo a mitra do que deve 
â Fazenda Nacional }:lelo mesmo imposto.
Inteírada. 

0 SR. PRESIDENTE dá ara ordem do dia 
a sessão segumte: 
Vot:1ção do requerimento de addia.mento da 

vota .ão do arecer n . 113 e se não fôr a ro-
vado, contmuação da votação do parecer • 

Votação dos pareceres: 

N. 114-1885, mandando proceder a nov_a. 
eleição no 2° districto da Côrte. 

N. i15-i885, reconhecendo deputado pelo 
zo. districto do Par:i o Dr. Felippe de Lima. 

N. !17-1885, reconhecendo deputado o Dr. 
Vaz de Mello pelo 8° districto ela provincia de 
Minas Geraes. 

N. ii6-1885, relativo ã eleição do 4° dis
tricto do Pará.. 

N. 119-1885, reconhecendo deputado o Dr. 
Joaquim Nabuco pelo 1° dístricto da província 
de Pernambuco. 

N. 110-1885, reconhoc~ndo deputado o Dr. 
Moreira Brandão pelo 2° districto do Rio 

ran e o ore. 

Eleição de commissõea. 

Discussão do parecer n. 1i8, relativo á elei• 
ção do 12) districto da província do Rio de 
Janeiro. 

Primeira discussão do projecto n. 48A-i884, 
30bre a emancipação dos escravos. · 
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