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Dos factos mais imDortantes occorridos durants a uroro[ação da sessão exn,aorâDiaria na 
Camara àos Sr3. Deputados _ · 

(19a. Legislatura) 

PI1.0R.OGAÇÃO D.\ Sl!:SSÃO EXTR.A.ORDIXAIUA (•) 

Na sessão de 20 de Abril foi lido o seguinte decreto n. 9418 de 28 de Abril de 1885: _ 
Usando da a.ttribuição qu•) :Me confere o art. 101, §5o da Constituição Política do Imperio, 

____ _____,fl~ei por bem Adiar a reunião orc1inaria da Assembléa Geral para o dia 20 de M:l.jo do corrente 
anno, :ficando prorogada até ao dia antecedente a actual sessão extraordinaria da mesma As- _ 
sembléa. · 

Filippe .Franco de Sá, de l\Ieu Conselho, Senador do lmperio, 1\Iinistro e Secre\ario de Es
tado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faç!'. executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 28 de Abril de 1885, 64o da Independencia e do Imperio. 

Com a rub~ica de Sua M:tgcstade o Imperador 

Filippe Fmnco de Sa 

(") 0 1):\r\:l.IMU\.() \OI\\ S\U() tl>)\'il>t:td() c:;.\r:l.OTdinariamcn\e : 
18.29- Dcc. de !J de .F~vercito, dê :182!!, con,·oc:ula para o tlia 2 tlo Ahril tio mesmo anno, para tratar : 

1. ])a. cho;;a,l:t uc t1·opas c•lt·~n;;oir;b c J.o omi:;1'atlo,; pürtagnczc~. qnc •inham })u,;car aSJlO no Imporia; 
11. Dos llllt:Ocios da faz••nd:L crn gcm I c com cs1iccialid:Lde o arranjo (l.o Banco do llrazil. 
Encerrou-se a 3 de 1lfaio~ · 

1830 - Dcc. rl~ :1 d~ Setembro d~ i830, convocada. pa.r:t o •lia S do mesmo mcz, para Lratar: 
L C·:.uclusfio da. Ji.>cu ..-:dt~ (!;Ls f,11·ça.s do ma.r c terra. ; 
H. Conclusltl) tb h:i do orr.amonlo. 
IJ l. Tratar-so •lo lllll meio· J•t·oruplo c t•fficaz para. utolhorar, quanto autf.ls, a circulação do p:1.pol moeda o da 

moeda do cobre. 
IV. Or;.:aniz.Lr.ão Jc :trn ltanco nacion:d. 
Y. A .liscus;;io tio codi:;o·ponal c t!o pror.os:>o criminal. 
VI. Lei fJUO rc;;ulo a j u .• ta :Lr·rccatlação dos dizimas. 
Yli. l)t·opo•ta,; dos consolltAs das pro,·iucias. 
EttcCi'l'<ltt-se 110 dia 30 d·: Xot:entlJt·o. 

1833- Dcc. d~ i de Ja11ciro d~ 1830, conYoeada para o dia 10 do ,\bríl do mesmo anno, para tratar: • 
1. Da :;ub;"tituição ua mooo.la do col.u·e c out1·as moditias tcudcnlos ao p1·oulplo IllCitloramcnto ua no;sa eueula

ção tnunclaria. 
E ncer rou-s~ no dia 3 de Jlf oi o. 

1.S40 - Dec. de :10 dcfq,~dro de :1~40, conxoc:ld:>. 11:1.ra o dia. CJ do Abril do mosmo :i.nno, pa.n: --. 
'""'·. Concluir-se a diseus:;ão tia. lei do ort:amonto . -
.._. Enc~trou-se 11o dia :J de Jl! otio. • · - ·· 

1S7:>- ])cc. de de 1.875, con1·ocada p:1.ra o dia !6 de i\farço do mesmo anoo, para concluir: 
I. A tli:<euss:io da lei do orça.mcnl.o. 
H. ,\ t\ l~eussão do pro)ctlo d:>. rcfl)rm:l. eleitoraL 
Encernulct a3 cle:1lfaio. :' 

1S79 Dcc. de 2S rl~ Outrtbl o de 1.870, convocada Jlara o di:L.3tl do Ontnbro do m'csmo anna; flara tratar ~o projccto 
de t•cfortna consLilucional pat·a o t·cgimcn da. olciç:io dirccta. 
E11ccrrada cut 3 de il{flio de 1880. ·~. 

1SS() - DJc tle i ,Le 01tLubro d.e 1.880. ' co1not:>.th1. p:m~ o Ji:l. <J do mos mo me1., "fl:I.T:I. daT solução defini li;~ :i. reforma 
olcill)rnl. · , . 

. Eiic·Jn 'ada. . a 10 de Janeiro ele 1881.. . ·· _ 
1S8::;- lJ~c. 11. 92";0. t!~ · 3 ele ,Sctcmúr·o de 1.884, dissolve a camara dos tlcpUL:1.dos- c co1n·q ca outra para i 0 do 

1\Iarça dn 1S.~i, ·para rcsulvcr á cerca u•> projccto "·. 48 a 1.884, (cxtincção gratlt!a} da cscr.:'lvidão_), YObr as 
JII'Oposlas do flx~ção tla,; fo rças u!! terra c mar, c eX3.1mnar o orpmcDt.o l)a.ra o c~crciClO dc1SS.J-lSSu. 

·. Encerrada 110 dia 20 de ."~!aio de 18$5. · 
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4 HISTORICO 

CRISE )liNISTERIAl-

Na sessão de 4 do corrente, o Sr. Antonio de Siqueira deputado pela provincia de Pernam
buco, depois de referir á. camara o desacato C) de c1ue foi victima, justificou a apresent:tçã'o do 
uma rooç:"io, dizendo: · · 

<( Senhores, o regm1eu p:1rb.mcntar, no qual o mini;;:terio ó uma commissão do parhmento, 
é a transacção ultima, eu O repito, e tr::msacção ultima, entre O principio da soberania do pOYO 
e a-instituição da. monarchia hereditaria. 

« O regimen vat·lamentar, com todas as prerogativ~s d@ que elle €0 reveste nos p:..ihes 
civili:;;ados onde se pratica, ó ainda mn.i:"- :.1. tra.ns::~.cção uníc:1. que torna compativeis no mundo 
moderno a hereditariedade do chefe do Estado com a liberdade po1itica do povo, ó a transacção 
unica que torna compativeis e;;tes dous principies. 

« Padament) livre, independente e sober;ino para determinnr quaes devem ser os principaes 
agente~ do poder executivo ae que o ltnllerador ó o cbefe, esse pa.damento a!'sim livre e 
independente não e só;\ mai<:: effic:~.z g-~rantia das liber~ades publicas, o é tambcm da monarchia. 
Cercear-lhe a.;:; prerogatiYas é enfrn.quecer essa. gg.ntntia para um e outro lado ; tentar contra. 
a sua independencia. é amcaç:u· a;; institui~~õos em :;u:J.S mesma basen. 

« E qr1ando, senhores. aquelles quo nfio querem :;:e submetter .a.o .,.o to do elcitOL·ado nacional 
tentam as~altar os Ç\lgitos Jo povo ás portas me~mo do parhl.mcnto, sob os vistas. eu não digo 
conniventes, mas complacentes da a tltoritla.de, então não póde haver em um povo livre symptoma 
de uma situação mais grave . . 

._ Ante este tamanho )eriooo. Sr. t•esidente. en não conhc .o distinc .ões nestas bancad:1s 
em que rne acho. porque todos nos confundimos na. defesa da. liberdade constltUclona . 

<< En. lib (! ral conYencido, em tal emergeJlCÍa, só tenho um poste> a occup:~.r, só um paLrio
tisn::~ me ~ita: 6 o ~a d_efesa du..ot·d.em, que,é a c~ndiyã.) prit~l':,Ít'a d3: Yida soci:~l,- da ordem 
que e o r emado da Ju:5tlç:., dtt JUStlça que e a prxmexra condr<;.a.o da hberdadu. 

<.< Q11ercm a. liberdade p::~.ra os escra.ros c nem ao meno;; tem tolet·ancia. para com o~ 
hrancoi:, a tolerancia que é o a b c da liberdade ! 

« Em conclusão:- a consequencia de tudo q~,e acfl.bo da e-s:por, das premissas que 
esttl.beloci a mnis do que estú na cou:;ciencia. de todos e ú d~ notoriedade publica, apresento a 
seguint~ mo<;.ão qne, p<ms:> eu, cx~)rime os sentimento3 que dominam a maioria da C:.Hp.ara. ~ 

- ( .. ) )IOÇ..\.0 

nEste •lc})uta:lo quanuo se roti rara. da camara ,.no dia 2, foi vaiado o a:sroJhiQ 1 or Ulll ljl'llfiU do LOIIIillla 
~p~. ~ 

. r·) S:io lodo; libJ l':lCS tlo grupo~ díssídentc os signatariil> dtsta mo~ão. ~ 
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HlSTORÍCO 5 

Deixem de p::trte o projecto de 15 de Julho, exclamou o Sr. Luorenço de Albuquerq_uo, e 
accrescentou : . 

'<A Ca.rnar:1 dos Srs. Deputados não quer esc1uivar-se :i:s difficuldadas, llão pretende illudil-as ~ ~ 
cllu. ba. de discutir a questão, ro.~ts quer fazel-o com a calma precisa, com::~.s garantias necessarias~ 
não quer correra risco de ver sua palavra de vez emquandu in-terrompi~a pelas assuadas das 
galerias, pelo tumulto das 1·uas. A Camara dos Srs. Deputados t]Uer medibr pt•ofundameiúe, e 
com a mãxima calma dizer a S. :M. o Imperador: a respeito desb questão, eis aq:ui a opinião 
llacion~l. · 

«:Mas isto e o que . ella. não pôde fazer com este minister:o, e 111uito admira que o Sr. mi
nistro da guerra (1ueiril manter-se a todo custr• no pcdct·, (1ueira a favor à esse projecto 
pcrpet.nar-se no governo, quando ellc e seus collegas se diziam os commissar·ios da C:1.marâ. dos 
Deputados ! - . 

<<Que eommissa.rios sois vós, que não goz:1es da conii:J.nça do cornmittenté? 
« Como querei;; cun~inuar, apezar da. vonta.de da m::ioria? Não! vó:; esquecestes os priucipios 

rnnis radimentaes da escoln. liberal. · 
«~Accusaes os co-religion:1dos que vos fa~eru opposição. mo.a niio va.s lemb•;J.es de que esta.0.~ 

todos o;:; dias sacrificando os pl'incipios de no;;sa oscolapolitica. ~ 
<< Xão eomprehende o oradot· como em um pai:t do systema parl>J.mentar, um ministerio se 

arroguco direito de dizer: ~ó havemos de cabir nest;1, on naquelh crue!>t;.:to. 
4t N:'io ' haveis de cahh• ou dissolver a camara quando elh entender que nãQ })Õde t.;r em vós 

a necessal'ia coufio.nça. Tendo pacieJ?.cb. resig-n::te-vos ao v:~J·ediclum, da. Cum::~.ra. dos Srs. Depu
tados; aguardae com calma sua tlecisão, e ficu.e certos d·.~ (1ue vo>;s\l. l.'etira.d~\ do ~cde~: seri. 
um gr:u1de beneficio, não somente p:~rn. o pai:t., m.·s a.imln. pat·~ o partido lib·;ral. 

O St· . ..:Ufonso Pcnn~t rer1uoreu o encerrttm~nfo di~ d1scussão, "o Sr. Aff•:tnso CGlso Jun•or 
•1ue :fosse nomin,;l a votação. 

O St·. Frederico B01·ges () explicou o seu voto contra a moção. 

SDI 

1 Cruz. (Consr~rvador.) 
~ Leitão da Cunha. tldem.) 
:3 Mac-Dowel. (Idem.) 

eram: (" _ · ~ . 'e 1sarw. em. 
:31) Coelho d'Almeida. (ltlem.) 
:H Bezam::ü. (Idem.) 
:~2 Alfredo Chaves. (Idem.) 

4 Silva Maia. (Idem.) 
5 Gomes (le Casto . (lde~n.) 
6 Dias Carneiro. (Idem.) 

3:i Lacerda \Vernock. (ldPm.) 
3-1 Andrade Figueit·a. (Idem.) 
:3:=1 Diogo de Vasconcellos. (Idem.) 
:16 Atronso Penna. (Liberal.) 

7 J(lsé ~ornpeu. (Liberal.) 
37 MascarA_nh:ts. Idem.) 
:38 Valladares. (Idem.) 

. 
O Ht!nl'iq ue;;. (Idem.) · 

1U Cntz Gotwê~. (Idem.) 

.J'· agn.s onser'l"a( o • . 
40 Barão da Lcopol Una. (Idem.) 
4:1. João Pcnido. (Liberal.) 

12 Alcoforada Junior. (Idem.) 
13 Bento Ramo~. (Idem.) 

. ~- . ~ 

-.1 < ' 

4:3 Barros Cobra.. (Idem .) 
44 Soares. (lrlern.) 

14 Gonçalves Ferreira.. (1dem.) 
15 Antonio de Siqueira. (Liberal) . 
1G BerQardo de Mendonça. Sabrmho. ( Con-

servador .) . 

45 Fclicio dos Srmtos. (Libet·al.) 
46 C~rlos Peixoto. (Cons~rvador.) 
~17 Antonio Prado. (1dt3m.) 
48 Ro:lrigues Alves . (Idem.) 

17 Barão de Anadia. (Idem.) 
18 Lour·onço de .A.ll>nrtuerque . (Lib~ra l.) 
19 Sinimlni .Junior. (ld0m.) 
:?0 Leandro ?!faciai. (Consei·vndor .) 
21 01ympio Campos. (Idem.) 

·· 22 Coelho P- Campos. (Idem.) 
23 Bar:io do C1 un.hy. (Idem.) 
24 Aràujo Pinho . (Idem;) 
25 A1·nujo Goes .Juniot·. (Idem.) 
2(i Ac.:cioli Franco. (Idem.) - . 
28 Cn.strioto. (Idem. ) 

4<J Rodrigo Silva. (Idem.) 
50 Duarte 1le A.zcvo1do. (Idem.) 
51 Delfino Cintr<l . (Idem.) 
52 Eufr;!zio Correia. t_I.lcrn.) 

NÃO 

1 St~tyro Di:1s. (Lil>ct•ttl.) 
2 Adriano Pimentel. (Idem . ) 
;3 Aln1eiJa Oli,·eirí~o . lidem.) 
4 Costa Rodr igües. (Idem.) 
~ . . 
G Ca.stello Branco. (Idem.) 

(") Conscrv:l.'lor :lb01ieionl5ta, e1eil.o 'pelD 1° llís~:· i.c\ú 1\:l Jlr•w\ncb. Jo Cear:\. 

C) Yobr:un : 

-~ favor Lia. mo!:ãO: 

contra.~. 

Cousorvatlorc~ •••••••• ••••• •••• •••••••.••• ••••• • ••• • • •• • •• • • ·•• • .. • · • • •• • • ·. • 
Liberao~ uissidcnlcs ..•...• •• .•••••. .• •...•.•••.. • •• •• •• • ••• . ••.•••• •.. ;. · ·• 

I~ibcr:tcs . . .. . . ... .. .. .. . . , .... . . .....• . .........•.... .. . .. . ...... . · ·" · · · · · · · • ·• 
!lopnbliea.nos •••••••••• ••••• •••••• ; •• •. • •.•••• ••••••••. u·•········.······· ·•.• 
Conscn·:ttlor~s • ••••..••. ••• •••• .• .--~ • •••• • • ......... .. . . • .. • •. · · • •• · • • · · · • · · • 

'-" .•.. ., 
9 

4'' .. 
'l 

.:~ 

-

ã:! 

(i'J 
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7 Franklin Doria. (Idem.) 
8 Fredr~rico Borges. (Conservador.) 
9 Antonio Pinto. (IdenL) 

iO Mi,guel d~ Cast1·o. (Libe1·al.) 
H Alvaro Caroinh~t. (Conservadór.) 
1.2 13e~P.rra Cavalcanti. <Liberal.) 

' 
14: Jo;;:é ?-.brb.nno. (Idem.) • 
15 JoaqllÍm Tavares. (ldem .. ) 
1() Sizi;;mun<lo. Idem. 
17 Ulysses Vianna. (Idom.) 
18 Ribei1·o de ~l~'nezes. (l.iem.) 
10 Fer·reiri'l. de .:\Lmra. (IdAm.) 
20 Prisco Paraizo. (l\Ii.ni;;tro.) 
21 F1·a nci.s~o SodnL (Idem.) 
22 Ildefonso de :\.r·<~.njo. <LiberaL) 
23 Carneiro da Rocha. (1\linislro.) 
24 João Dantas Junior. (Liberal.) 
25 Zama. lidem.) 
2!) .hl\""~ncio :\ lv.~-:. Idem.) 
27 Leopoldo Cunh:t. (Idem.) 
28 Vahhtaro. (Idem.) 

Foi ~r provada. o. modio por 52 contra 50. 

29 Bez0m1. de Menezes (Idem.) 
30 Fr-ança Car1•:1.lho. (Idem.) 
3l Candido de Oliveira. (~1inistro.) 

• :)2 Carlos Affonso. (Libr:ral.) 
:33 .l\Iontandon. (Idem.) 
3-! !\lares Gilia. (Idem.j 
.. - 4 .. 

ORGA~IZAÇÃO :\II~ISTERUL 

Depois dos ;1COnto.~imento;; da. S"lS5UO de 4 o Sr Senador nlllnor•J Pioto de Souza DZLntas 
president·~ do gabinete d·; O de .Junho, pediu c ~btevc de Sua l\Iagestn.do o Imperador a dcmissã~ 
do mini;:.terio 1}\10 presidi.:\. 

Sna 1\h!rei-:hde o lmpP.r·ador encarregou do ot·gauiz·1r navo minis~.;rio ao S1·. S211ador Jo~é 
Antorl\o SaTi\tVft. 

O no,·o mini-<t·'rio ficon nssim org-anizado: 
Pee.:i lente do C\.1t1s~lbo. de Mi.nistt-os e Ministt·o da. Fazcn~h, o Sr. CO!lsalheiro José Antonio 

Sarai,~."l. senador.· 
:Mir1istro d.o lruperio, o Sr. conselheiro João Florentino 'Meil';l de Vasconcellos, semdo1·. 
Mi!listro d::t Ju"tiç:1, o Sr. conselheiro Alfonso Augusto :\fot·eira Pcnua, deputado. 
l\Iinistro dos Negocio;; Est:·angúros, o Sr. c;mts .... lhciro de Estado Visconde de Paranagná, 

senador . · 
:Ministro da l\Iarinha, o Sr. senador Luiz Felippe do Souz~ L~ão. 
Ministro dn Gnena, o Sr. deputado Antonio Eleuterio de Cam<l.rgo. 
Ministl'O da. Agricultura, Commercro c Obr.1s Publicas , o Sr. conselheiro João Ferre1r~ de 

Moura., deputado. 
Nn sc,;; ;;:io de i1 apr·escntou-sc o nO\'O minist··rio a c:tma!'a. no Sr·. Candido de Oliveira 

e3:-ministro d:1. g-uerra, em nome do g:tbinctc dcctlis~ionario, deu as s.;guintes expli~ll.ÇÕes: 
« St· .. p1·esídenle, não o!;st,lnte as t·eiterada;; declai·~tl.'ões do ministc:1·io 6 de Junho. empra

zanilo o~ S''UB :~cll'er.->arios pwa a discussão do !ll'Ojecto de r·eforma do estado serúl, untes d:l 
q u.:1l S•} lho afigú m varu inoppot-tnnas c i nconv•:nie ntes as q w~slões de confiança política, 
votou .:l.-ta. Au!:;·usta Camal'a, em sessão de 4 do corrente, por 52 ,·otos contra 50, uma moção de 
de.9confiança ar> gabinete. . 

<.<. Conh.!;citlo cst,~ resultado, o Sr. ex-pt·csidcntc do coní'elho reuniu -se com seus collegas 
em conf01·c1wia, aeó~ a c1ual se di:-igiu no mesm:J tlin. p::u·a Petropolis, afim do informar a Sua 
l\bgcsta<1e o lm~erador .lo que h~via occorri:lo. · · 

« Dig-1'Ían ío-sc Sua Magesi:adc o Impet't\.dOi· manif·~star o desfljo de óuvir o p:u·ecer do 
hont·:\(lo Sr. p1·e~iüentc do conselho acerca. de s~)luçuo adequ:t .. h ú c1·ise, declarou S . Ex., com a 
l~aldad " di\•id:t à cor(h, 'iuc, para a coútinuação du· min istel"i•) , era indispensal'ol a dissoluç~ão ds. 
Camara dos Deputfl-dns. . 

. « Accresc-·ntou, orém, S . Ex. 11e · no ma io!' interesse da reforma c ue nto óde ser 
a ta :~, e bem considentàas oult·as circumst:~.ncias do presen te mome1lto polit\co, o uso deste 
e:s:tr:.tor·díuar·ío r~.~ctu·so não devia set· reclam:t•lo s enão dcpoi ,.; de pr·aticamente domonstradf\ :t 
impo.<;sil>ilidade de f,_.,mar-'ic novo ministc1·io p~r:L cncat•t·eg-ar-~e do. r.:: form~ c realizai-a. 
quanto antes. _ 

<< Interrogo.~ lo pnh coroa sobre o nome (lo cst::.tdisbl., ao qual purles!;e s.er incum.hUa a novll. 
org-a.11izat;:!•1 zuini~t·!r i11l, com a mesma }(~alda.do dovid:L a.o ch·3f ? (1o E~tado. apre:nnto:: S. Ex. o 
do honr·::vlo scn:1.dor Sr . . Josó AnLonio Sa.rai\·a, ~·. • 'l llal, ::dérn dos seus w!torios merecimentos, 
tinham sido dirigidas varias intllcações no parlamento. . . 

Sr:a 2\bgcsta.(le o Imp":-adol\ dignã.nlo-se aceitar a exoner:~.ção do ministorio. orde.nou 
qufl fo :;~~ chamado ~o Pa<;.o ·1~ S. Ch.ri;;tovãoo St·. sena..lor S:u·aiva. no dia. 5; o qu•3 foi cumprido 
p elo Sr. consclheit·o Dan t;;~s. 

« Tacs foram. os facto-; occorri_dos, dos quae.:; me iilcnrnlJc dar conto. ::i. C;tmara. » 
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Em s~guida o Sr. Saraiva f p1·esidente do ,conselho), disse:. 

« No dia 5 do corrente cou bc-me a honra de ser encarregaao por sua Sua Magestade o 
ImperadQr da organização do noyo ruinisterio. 

« As difficul4ades da. situaçüo politica e financeira, são . taes que, segundo penso, me . 
impunha.m o dcvet· de não declinar da resnonsabilidade dogoverno. 

« Em. obediencia ~este deve:·. eu e Ôs meus nobres colleg:1s accilamos o cargo com que 

programmas mrnrsterraesevcm sertn1ltado . .; pr. as qae:Stoes op;1ortunas e urgentes. . 
« E' pois; o prograunna•· do gabinete a solução da questão do elemento servil e o melhora

mento do nosso est:ldo :financeiro, que é grave. Si hou,·er tempo, o ministerio attenderá tambem 
a outras reformas instantes, qne pendem do parlamento. 

,r-"' « O intuito do ministerio, quanto a questão do elemento servil, é apressar- o mais possivel 
' a libertação dG todos os escravos, dando porém tempo à nossa industria agrícola :para rcorgo.nizar 
\. o trabalho, e até au~ilian :o essa l'eot·ganizn.çiio com uma parte do valor tlo escravo. 

- <.( O nosso estado financeiro não póde deix.at· de mcrecet· os mair)r8s éuida !OS do governo. 
Coq:tprehend~t a Camara que o melhoramento das nossas finanças exige grandes sacrifi(~ioá. 
Sem que interrompamos o piano de nossas vias ferreas: sem -que r:o:·verntura cheguemos ao 
c::s:tremo de paralJ sar algumas obras votada:; e j:t em exeeução. !SClh rigorosJ. economia em tolos 
os serviços, não fallando ern outras meclidas r1ue pertencem{~ inicia~iva da Camara. dos Srs. De
putados~ tahrez não possarnos tem resolver a questão financeira por meio do equilib1·io do 
OtÇ1mento, con lição e>:SPJwial d~ qne dependPm qunesr1uer 11royjdencias trndentes á estahi]id:tde 
do meio circulante e ao d s:nvolvimento do no.sso credito publico e do particular, isto e, do 
credito agricola e do credito commercial. 

« Não sou r:essiruista, Sr. presidente, ao contrario, tenho grn.nde fé nos recul'sos do nosso 
puz, e me parece que as· nossas difhculdades flnanc~uas não provem dr1. falta desses recursos, 

... _mas <.la maneira ou do processo por que temos realiz~tdo certos melhoramentos, sem calcu!at· 
previamente os meios de que poJeriamos díspór para 0xecu1al-os. 

« Si, pol'ÓID, as actuaes circurostancins do paiz são difficcis, sobrelevam-n'as a sabedoria. e 
o p!ltt'ioti~.tllo de n.mb,ls a;; camara~, que, cumpro confes~al·, nas épocas mais criticas da nossa 
histeria sempre tem ach~do remec\io e remedio effiesz para o;:; soifrimentos da nação.» 

O Sn. ANDRADE FzGUEIR.o\.,. (") ouviu, com attenção a que tem direito o illustre presidente do 
conse~ho e os nobres varões em nome dos quaes fallou, o programma do governo. 

Succedendo a um gabinete. disse o orador, que foi julgado não poder manter a ordem e a 
tranquillidade publica, não era diffi.cil ao novo 2'abinete c:l.p tar as sympathias com que foi 

todos os cld:.tclaos nas rela.ç~oes da admmif>Lraça.o, ús mais altas convenienciae c reclamos d::~. 
situação política, que é grave, como S. Ex. declarou. 

A permanenciu. do g:.1binelc decahido ( ollocava a L3 monarchistas em uma situa~.ão affiictiva., 
porque o chd · daguclle g·abineie ha\'ÜL exposto a Corôa, declarando que c• .. dcbrara com ella um 
pacto p:u·a fim d0.terminado. · .. · 

Fez o historico do g:tbin~te G de Junho e disse que o Sr. pre~idente elo conselho tem senso 
politico, e1Y1 gt·a u elevado, p::tra compt·ehendet· que, antes do rc:õlta.bel ~> cimento da ordP.tn legal 
tão profund;.~mcnte pertubaJa, scr:i escusada qualquer tentativa pnra adiantar a questão do 
elemento sr rvil. ' 

Considerou :linda "!, vingass~m o~ principies apregoados pelo gabinete tr~msacto e pela 
impron:-;a que o sustenttwa .. n. questão c·slaria r e!õolvida; em vez dessa muLtiplicidade de projectos 
c j ffi qun a opinião publica foi atordoada durante 11 mczes, b;tstaria um siwpl'}s artig·o, n~gada 
a propt·iedade como fõe fez , negado o uireito dos p·oprieta rios, não h:wia mai-: do que dal' aos 
escr;tvos actuaes o direito de levar os senhores a cadei::l. por· os haver· reduzido à escravidão, e o 
direito de indemniz:1 ção pelrs s r>rriçcs :.1 té agora prestados. Não havia outro pr·ojecto a. :l.presentar. 

O Sz·. p;·rsidente do conselho, ponde1·ou o orador, infelizmente prerende resolver ao mesmo 
tempo duas qucslõas a do elemento servil e a financeira. Pretende o impossivcl, pois que essas 
duas questões silo incmnpative is., · 

A questão do elemento servil, nfio sendo tratada com summa prudencia., com a coopcra~ão 
do tempo, bem longe de a.J.iantnr a ,1uestão financeira. virá ni'ío só con1plical-a como preju
dic:tl-a. Qualquer imprudencia na soluçi!o d:~ primeira, tornari jmpossivel a solução da segunda 
que:stilo. - -

Disse finalmente que L0ndo Sr. 0 Pr·esi•lenle t!o conselho declarado, que npreselilaria o seu 
projccto sem pr~>juizo da questão financeira. aguardava o oradol' e seus amigos a apresentaç~o do , 
seu projccto, tanto a res1:eito de uma como de outra reform3, para collaborr.r com o gab1nete 
para a solu ~~o do que lhes p3recer mais apropriado. . . 

. Não pod1am o~ conser,·adorcs t·!r outra conducta dwnte do desc_onhectdo. 

: 
(") Chcfo da Oi)posição consm·aJora. 
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Foi declinado em termos ~ago• o program~â ministérial, · ~ as declarações do partido con-
servador não podiam deixar de re\·estir-se do mesmo caracter. -

Referindo-se ao pessoal do ministerio, o orador acredita que os novos ministros se inspi
raram na gr:wida.de das circurnsta.ucia.;; especi:J.cs em que se acha o imperio· par:J. esqueterem-~e~
de que são chefes de partido nas provindas. 

o SR. LOUR:E~ÇO DE ALBUQUERQUE pediu a palavra para saudar o ministerio e d0 Maio; 
fazia-o por sua conta, si bem qua ~e consideraria felit: s~ pudesse, ao m·~smo tempo, · interpretar 
fielmente os sentimentos dos seus amigas e collegas da ex-dissideacia liberal. 

São tão notarias os motivos que determinaram o ora.Jor a fazer opposioão ao gabinete 
trans:tcto, qu.e julgava-se dispensado de referil-os, ainda. quando menos inopportuna fo~se 
.aquella occastão. ' ,. 

«Sabe V. Ex., S1·. presidente, disse o orador, quanto me custou combater um ministerio de 
que faziam parte distinctos correligionarios, e era presidido por um illus.tre cidadão ao qual 
sinceram·mte des·"java prestar meu fr-ctco apoio. Não hesitei, comtudo, porque mais dolorosa 
seria para mim a. complicida_de na violação de um dit·eito, que reputa,,a, como · reputo, uma das 
condiçõ 'S es;;encia.es de loda a sociedade bem constituida. 

t~. Felizment·~ íinda cstà a luta, e sinto. iutima satisfação en:i. declarar que della sahi sem o 
mais leve resentimento. 

c Não sei Sr. I'esid-3ntc nem me interessa sab3r si houve e uem foi o vencido no dia 4 de 
Ma.io; o qu(~. por~m, sei e cumpre-me decbra1· é que não ao e.:;cravismo, mas i 1<Lea a. eman
cipílçâo gradual e prudente dos escravos coube a victoria ne::;se dia. 

• A organização do a.ctu~d miuisterio, o s•;u programma, .aão tem para o paiz outra signifi-
. . 

• O facto que acabo de assignalar tem grande alcance, porque, é a. justificação mais 
completa dessa diseidencia liberal, tantas vezes calumniada. . 

Concluindo o seu discurso, 1epois de longas considerações a respeito do -projeeto :1:5 de 
Jnlho o Sr. Lourenço de Albuquerque, dirigindo·s3 ao pa1·tido conserYador, disse : 

<-<Si a questão não póde ser illudid~l, si su,t solução não póde ser reta.rdaúa e o miui::.terio 
pede o concurso de todos, opt.ima. occasíão para o pa1·tido conservador mostr~lr seu patriotismo, 
collabora.ndo para uma lei que seja digna do parlamento brazileiro. 

(L Si esta lei for o que o ministerio desej:.~. que ella seja, não uma phantasmagoria ou illusão, 
não uma temeridade, porque no primeiro caso provocaria irritações e no segundo desastres para 
o pai:.:, mas uma solução razoavel e justa, a gloria não caberã sóment3 ao ministerio actul\l, 
caberà. ao ministerio passado, á. Camara dos Deputados, ao Senado; caberà em summa a todos os 
brazilei ros desde os mais humildes a.té aos ue occu am as mais elevadas osições. 

<E", pois, um projecto de conciliação o que nos anuncia o nobre presi.lente t!O conse . o e 
espero que ainda esta vez mostraremos que uo seio do p~trlamento palpita o coração da. p;ttna. 

o Srt. PnUDE~-rE DE MoRAES, n criticou a politica dos dous partidos mona.rchicos repre
sentados na caom~1 ra, a nova organização ministerial.; a incoherencia do governo pas~ado que não 
soube se manter na attitude em que se havia coHocado na sessão de 13 de Abril, tornando-se 
deploraV(~l:ncnte illogico acceitando uma moção de confiança n a sessão de 4 do Maio. _ 

Am.lysou os ultimos acontecimontos e di~se que os republicanos na Caruara não apoiavam 
governos ou situações. mas collaboravam, estavam promptos a apoiar as propostas :tferidas pelos 
seu-: princípios políticos. Si o mini,;; terio pt·ocurar adiantar o problema servil, erubora transi
giz:do com r.s conveniencias sociaes que a. elle se pt•endem, terà o concurso do orador e de seus 
amtgos. . 

Antes de concluir, lembrou o orador que o pr·o.jecto de 15 de Julho e o que foi publicado como 
o do actua.l gabine te. encaravam sómente um dos lados do. questão •. E' preciso eliminar o e~c1·avo, 
mas cumpr6 tambem criar o trab~dhado:- livr•~. \Jslavraj ores de S . P aulo nii:o fa~cm questão Jo 
trab!l.lbo escravo. mos da perma.nencia do trabalhador, e desde que se lhes facilite braços pQ.ra a 
sua_larou1:a, não pedjrão .indemnisação. No programma. liberal jazem esquecid~s, reformas que 
podiam achantar estas medtdas .. 

Concluindo, fez votos o orador para que o Sr. presid ·.mte do conselho se collocasse na posi
ção em gu•l esteve, - na. reforma eleitoral. Ha neste paiz dous obstaculos ao seu progresso: a 
mona!·chia, excr~pção 11a .America ; escr·avidão e:xce ão no mundo. Não caminharà o paiz em-
quan o lVer estas peas, emquanto o seu soJo fôr regado pe o suor o escravo . 

. O SR. AF.FONSO CEr.so JUNIOn, decla1·ou que o abolicionismo triumphav:a., que ~ó quanto aos 
me1os se rnamfestavam as divergencias e não se formaria mais ministeri:o a lgum que não o 
tomas~e corno ponto culminante de seu programma. Por elle, de hoje <!m diante, se aferiria a 
capactdade ~dos estadistas para. perlustL·areru a s eminenciasdo poder. 

~cas~ corresponde á espectativa o ministerio que se apresenta~ O orndor deix:wa .à 
: co~sc1encJn d !~ c.. da. um n resposta, l)Orque nesta época de anarchja pa rtidaria nada ma1s 
a~1sado do que cada. qu~} pro.ceder !ra conformid.ntle dos proprios .sentimentos e i ntuitos. 

Quanto ao or::v!or, Ja. estã.defimda a. s.11a pos1~ão. 

n Deputado R epublicano: pclo_~o ,J i~lrkto da pro1·incia oc S. Pa.uio. 
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_ De~larou-se francamente abolicionista.-em um dia em que naquelle recinto, a grande idéa. 
pareceu soffrer um revez ~ -- - -- , .: ~ _ - _ 

-- Como tal,a.presentou~se ás urnas, imprudentemente no sentir de mUitos. Como tal foi" : 
eleito, e como tal fallavà~ Diante do mh:iisterio que acabava. de,r.esigna.r o poder muitas<vezes 
declarou que, posto não adaptasse algumas das suas ideas, todavia o sustentava, como o sustentou 
com toda a. dedicação porque elle muito·adia.nta.va. nessa. magna questão. - ' 

o insigne serviço de proclamar o principio de liberdade sem· indemn.isa~ão. 
· · O Sa. S.UA.IVA, presidente do conselho, respondendo a. todos os óradores que o precederam 
na. trib11na, fez as seguintes importantes declaraçõ3s : _ 
- Pedia a. todos os partidos um armistitJio por algum tempo, pois era necessaria a solução do 
elemento serv.il. : · · -

Eq.tendia. que nas cireumstancias em que se achava._ a. questão do elemento servil, inte
ressava. immediatamente a solução da. .questão .financeira. -·-

Jà em i8~0 dizia que estava. prompto para, -~III. qualquer tempo, resolver a. questão do 
elemento _servil desde que fosse opportuno fazel-o. -· · . · 

.. Recordou ainda, qua~d? chamado a S. Christovão em 1884, ter dit~ ao Imperador que não 
pod1a. a.ppa.recer como mimstro ante o parlamento sem apresentar proJecto de reforma do ele
mento servil. Teve razão, e os acontecimentos mostraram que sim. 

. O mimster1o passado prestou grandes serviços, trazendo a questão da rua para o parla
mento, e sacrificando-se p~la _solução della : isto ó incontestavel. 

Acha-se hoje a frente do governo porque entende que o partido liberal tem necessidade de 
resoh·er a qu~stão, pa:ra não mostt'M ao paiz que não é capaz de resolver nenhuma questão im-
porta.nte. Si o partid3liberal por si sô, sem apoio dos conservadores, não fizer esta reforma., 
demonstrará que é incapaz de exercer o poder em relação a esta questão primordial ; assim 
eomo o partido ·conservador, si não expressar os termos em. que quer uma solução, dei:tará 
ver que não está preparado _ para o governo. .. .. .. _ 

O ,mesmo ó dizer .que o' problema precisa. ser resolvido, por um, ou outro partido. 
Guiando-se pela ... experiencia., dirà que . o gabinete passado não andou· bem fazendo do 

projecto de i5 de Julho questão de gabinete, porq,ue_não conseguia o seufim. , __ = 
Ora, si a. experiencia. lhe ensinava. que ncar111. mállograda. a. reforma do elemento servil, 

dando-se-lhe o caracter . de questão de confiança.,. claro que, pretenden:lo elle leva-r a. affeito 
essa reforma, não podia apresental·a senão· como q.uestão aberta. . .. .. .. ... . ' 

easa. E o Senado, que e muito sensato e reflectido, não ha. de :ficar aquem. a amara os 
Srs. Deputados • . 

Está portanto nas nãos do partido liberal a._ solução do problema. 
Convirá, todavia, que o partidoliberal deixe de fazer a respeito desta. questão o que fez 

quanto a reforma. eleitoral~ O partido liberal estava em grande maioria na Camara e na Se
nado quando se discutiu esta reforma., foi vencido em. muitos artigos do projecto, mas 
em outros, venceo com o apoio doa conservadores. · ·. . · 

A experiencia., pois demonstra que ha. situações em que os dois partidos devem fazer 
um armisticio para solução de questões graves ; que ha situações em qae os dois partidos devem 
conjuncte.mente tratar de certas q11estões, para qae ella.s sejam bem resolvidas. 

Tem, portanto, razão para julgar não só que a. solução .. da questão impõe-se, mas tam.bem 
de entender que convém cooperem assim ·liberaes, como conservadores ; abolicionistas radi-
caea e moderados não abolicionistas. · 

O governo actual, accrescentou o. Sr. Saraiva, não faz questão .de vario~ pontos da reforma, 
os quaea poderão ser substituídos ou melhorados. O ministerio quer. extinguir o· elemento 
servll dentro de certo numero de a.nnos, dando tempo a. que o trabalho se reorganize. E a 
este proposito dirà ao nobre deputado por S. Paulo que a. organização do trabalho e a primei~ 
ra condição de qualquer projecto desta. nll.tureza, porque toda a questão no tocante :i. nossa. in
dustria. está concentrada na lavoura. A agricultura, que é a. unica industria que nos sust~nta a. 
todos nós, que sustenta os cofres publicos, que -mantém s. prospe1·idade de que o paiz goza, não 
póde ficar. privada dos meios appropriados de organizar o trabalho ~ E' caso de patriotismo. · 

Todos aquelles que aspiram a. ver o Brazil em condições de prosperidade meditam nos 
meios de resolver. o problema sem a. perturbação do trabalho. Este se reorganisa.rá sómente por 
meio da. colonizaç(o ~ Não ; póde se reorganizar tambem ·com os libertos ; e no projecto que 
terá de ser apresentado_ á Cama.ra, ver~se-a. que esta parte da. reorganização do trabalho 

_foi a. que mais despertou _a minha attenção e mereceú os meus cuidados. . . . . 
· Espera. o minister~o o a. Cam~ra. não póde deixar de crei-o, . que a. solução desta questã() nlo 
se demorará, por l".~tra, não precisamos ' de gra,nde nu.mero de annos para li~rtar todos os 
escravos. 

2 
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. Agradeceu a~ Sr. Lourenço de Albuquerq1:1e o apoio · que promettia. e a maneira porque 
t"ecebeu o ministerio. Quando· íallava S. Ex. observoa o Sr. Saraiva, ouvi um aparte de que .; ~ 
tomei nota a foi o seguinte:- o que representa o ~ábinete 1 representa a- dissidencia 1 

·. Devia dizer que o governo não representa adissidencia_ nem:grupos de_ partido liberàl; 
representainteresses permanentes deste partido. . .· 

Si o partido liberal tem grupo3, si estes vierem perturbar a marcha do governo, :contra 
todas as conveniencias do mesmo partido e do paiz, a responsabilidade s rã delles. . . 

O governo não póde representar intéresses de d!ssidencia. " . . 
Estimava que a antiga dissidencia o apoiasse; tinha muito prazer em estar de acôrdo com 

as idéas dessa dissidencia como com as idéas da miiotia antiga; a combinação de taes idéas é 
possivel~ é facil. _ · 

Além disto, disse o orador, a. dissidencia deu as razões porque divergia do governo. O.:go- .. 
-verno não consentia emendas ao seu projecto e a dissidencia queria emendai-o. Si o governo 
admittisse emen3as, a dissidencia talvez chegasse a accôrdo. . 

:·O Sr. Saraiva concluiu dizendo com toda a franqueza : 
« Senhores, creio que tenho dito de mais, porém eu tinha necessidade de, antes de apre~ . 

sentado o projecto, dar explicações que convencessem os nobres deputados em primeiro logar que . 
eu não represento aqui nem a dissidencia nem a m~~oioria : represento 03 interesses do partido li~ 
beral e em segundo logar, que o concurso do partido conservador nesta questão é in-
dispensavel e para mim muito lionroso, e que este partido deve collabora.r na organização da lei 
para evitar os defeitos que nós possamos commetter, levados .pelo desejõ--de fazer mais do que 
talvez o aiz ossa fazer. 

« este caso não e uma come ta. 
conservador não se resolve a questão. 

« Si os liberaes se dividirem, mas fizerem concessões reciprocas, elles mesmos resolverão 
. 

< Tomàra eu que passe a reforma, ainda que metade do partido liberal não a queira. Não 
faço questão do meio, faço questão da reforma. · 

« E' para mim inditferente : si o partido liberal não a fizer, que a faça o partido conser-
vador. Si, para que a reforma SE;\ realis~. for .ne:.:essario que a CamarJ., em sua totalidade, . me 
ponha d'aqui para fóra, ella que o faça, porque nenhuma reforma terã o meu assentimento, ai 
não· fôr effi.caz, si não resolver a questão mais promptamente do que o pretendia o·ministerio 
passado: eu não aceitaria uma solução como aquella.» · 

ELEMENTO SER"VIL (") 

Na sessão de 12 o Sr. Padua Fleury, deputado pelo i 0 districto da provincia de Goyaz, offe-
receu o seguinte projecto sobre a emancipação gradual do elemento servil. · · 

PROJECTO N. 1-i885 

E:x:tincçao gradua~ do elemento se·r,i& 

A assembléa geral resolve : 

Da matric"~" 

Art. f. o Proceder-se-á. em todo o Imperio a nova matricula dos escravos, com declaraçlo 
do nome, côr, sexo, filiação, si fôr conhecida, occ11pação Oll serviço em que fõr empregado, 
idade e valor calculado conforme a ta.bella do art. 2. 0 

§ i. 0 A inscripção para a nova maLricllla far-sa-á á. vista. das relações que serviram de 
base a matricula especial, effec~uada em virtude da. lei de 28 de Se Lembro de 18i1, ou á vista. das 
certidões da mesma matricula . 

. (") Têm sido apresentadas á _Camara dos Srs. Deputados as seguintes representações sobro a. questão do elemento 
sorv1l: -'-
Dos lavradores da freguozia de S. José de Além 

Parahyba, pro,-incia de Minas Geraes, pedindo 
a eroa~ão do leis quo lhos garantam contra os 
libertos e contra a indoloncia congenita do todos 
de sua raça. 

Apresentada no dia !9 do l\laio do RomcUida á eommissão de 
itl84, pelo Sr. barão da Leopoldina, jtlStiça civil na mesma data 
deputado" pela provincia do Minas 
Goraes. 

Da camara ·municipal da cidade de 11lar de Hes- I dom. 
panha, pedindo providencias de repressão com-
pleta aos excessos e perturbações quo om nome 
aa causa abolicionista. os·seus exaltados adeptos 
tem levantado na pra~a publica. · • 

Idem. 

Da ass~eiação commorcial do Rio do l~neÚo, a Áprosentada no dia 23 do Junho de Idem~ 
respo1to do elemento sorvll e das providencias"·.- -. !88~. 

-que a mosma assoeia~o pede como indispensa- · · 
'YOis na aetuaUdade~ · 
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§ 2.0 .A' idade declarada na antiga. matricula. se addicionará o tempo decorrido até ao dia; 
· .em que, pelo senhor ou por quem suas vezes fizer, fôr apresentada n:1 repartição competente a. 

relação para. matricula ordenada .nestalei. . . · . -
§ 3. o Serà de oito mezes o prazo concedido para. a matricula, devendo este ser.annunciado 

por editaes com antecedencia. de 60 dias. .. 
· § 4. o . Serão considerados libertos -os · escravos que, - no prazo marcado, não tiverem sido 

dados â matricula, e esta çlausula. será expressa e · integralmente declarada nos editaes. 
§ 5. o O senhor, ou quem suas vezes :fizer, paga.rá. pela inscri.pção de cad3. escl'avo 1$ de 

emolumento'!, cuja importa.ncia será destinada ás ·aespezas de matricula. e o que restar ao fundo 
de emancipação. 
· § 6. 0 En~errada u matricula, os senhos de escravos tiearão relevados das multas em que 

tiverem incorr;.do por inobservancia. das disposições da lei de 28 de Setembro de 1871, relativas 
á matricula e declaração prescripta.s por ella e pelos respectivos regulamentos. 

§ 7. o Não serão dados á. matricula os esct"avos de 60 annos de idade em diante. 

Da fixaçi!o do -ualor do escra,o 
Art. 2. o o· valor a que se refere o a.rt. i 0 será declarada pelo senhor de escravo, nunca, 

porém, além do max:imo correspondentê á idade do matriculado, conforme as seguintes catego· 
rias de idade : 

Escravos menores de 20 annos •.. ; .•.•.•••••..•..•.. ; •.•. ; ..... 
~ de 20 a 30 :. •.•.•••••.•••.•.•••.••••••••••••• 
» de 30 a 40 » •........... . .........•......... 

i.000$000 
800.~000 
600$000 

» de 40 a 50 » ........•..•...........•........ 
» de -50 a 60 » . . . .. ·'· ........... , .............. . 

Do club da lavoura o eommoreio de Taubaté, pro· Aprosont:tda no dia lO de Julho de lllem. 
Tincia de S. Paulo, pedindo providencias para ~88~. 
que a emancipação dos escravos soja promovida. 
unicamento nos termos da lei de 28 do Setembro 
do iSil-

Dos moradores da froguezia do Capivara, munici· Apresentada no dia 3 do Julho do ldom. 
pio de Cataguazos, comarca da Leopoldina, pro- i88\ peJo Sr. barão da LoopoJdina. 
vincia do •\finas Gcraes, contra a. propaganda. 
aboliciouista. · 

Do centro abolicionista da escola polyloehnica., Apresentada' no dia 3 de Julho de Idem. _ 

400$000 
200$000 

fJOdindo que seja prc.~hibida a venda o doação 1884, pelo Sr. José .Marianno, do· 
- ter vivos de escravos, e-bem :~.!sim ;Ur.a.un:wsm111i~s----___:_· -f. ptUnu.;l:t;uculoL.Jpp.~o~laiL.lJp!.[lrOU.JltJ.·í!!.lnC!i!Í.ila-'!dt.!<e-"P~o1!.rl!cna~ml!c·:_ __ ~-----------
são por legados ou herança não direeta. buco. .. 

Do imperial instituto bahiano do agricultura o da Aproscntada no dia i4 de Julho do · Idem. 
associa ão commercial da. Bahia. solicitando i8S4-, pelos Srs. bar~Q do Guah e 
mo 'das eficazes o onorglcas o mo o a ev1 ar o 
aniquilamento tia lavoura e do commorcio desta 
tmportanto prodncia; pelo facto da emancipação 
immodia.la do olomonto servil, sem organização 
do trabalho livro. · 

D;a. eommisaão cmanclpadorn. do Recife. 

D.t eont'odoraçãc abolicionista. do Rio do Janeiro. 

Da camar:Lmuniclpal da Boa Esperança, pro
víncia do Minas Geraes,solicitando proTJdoncias 
onor~icas e medidas que .façam desa.pparoccr o 
csta.Jo anormal da propriedade agrícola, amea
çada om seus fuodatllontos pelo anarchico mo
vimento abolicionista. 

Dos membros do 20 congresso do Rceife, província. 
du Pt~rnambuco, solicilando modid~ tendentes 
a conjurar a assustadora· situação em quo se 
acha a lavoura das provineias da Parallyba, 
Al~gôa.s o Pernampuco, aggranda pela propa-
gand:i abolicionista. . . . , ..... · 

Dos agricultores, commorciacs; industriaes, etc. , 
do munieipio do Maeahé, província do l{io do 
Janeiro, so:icitando providonci~ quo os ponham 
ao abrigo do grande abalo social de quo o paiz 
so acha ameaçado. 

·Aproscnta.da no dia 28 do Agosto de Idem. 
1883 pelo Sr. José i.\1aria.nno, depu-
tado pela província de Pornam• 
bueo. 

Aprosontada no dia. 31 do Agosto do Idem. 
4.883 pelo Sr. Se'l'erino Ribeiro 
Joputado pela província do Rio 
Gr.tndo do Sul. 

Aprosontada no dia 22 Jo Agosto de [dom. 
!884, pelo Sr. Soares, deputado 
pela província do Minas Goracs. 

Aprosentad.'L . no dia 1" do ..\gosto do 
!884 pelo ·Sr. l\lanoolPortolla, de
putado pela província ·de Pernam-
buco. . 

Apresentado ~no dia 5 de Agosto ·do 
!884 polo Sr. l-~. Bclizario, .depu
tado pela província do Rio de Ja· 
noiro. 

I dom. 

lU em. 

D~ ca1Dar~ · m~nicipalde \:acondo, om S. Paulo, Apro~ontada .no dia {4. de Agosto de Idom. 
protestando contra o projccto aobro o olemoul.o iSS~ pelo Sr. Ulhôa. Ciotra. dopo-
senil. tado pela. provineia do S. Paulo. 
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§ i. o O valor dos individues do sexo feminino se rêgulará do mesmo · modo, · fazen.da.se, 
porém, o abatimento de 25 °/o sobre os preços acima estabelecidos. . . . 

§ 2. 0 Os escra.vos de sessenta annos serão obrigados, a - titulo de indemnização pela sua 
alforria, a prestar serviços aos seus ex-senhores por espãaço de tres a.nnos. 

§ 3. o Os escra.vos que, ao promulgar-se esta lei, forem maiores de sessenta annos e menores 
_ de sesse!lta e eineo annos, logo que completarem esta. idade, não serão majs sujeitos aos allu-
didos serviços, qualquer que· seja o tempo em que os ten~m- prestado, com relação ao prazo : 
acima. declarado . . 

§ 4. o E' .permittida a. remissão dos mesmos serviços, mediante o valor não e:s:cedente ã me-
tade tio valor_arbit1•ado para os escravos da classe de cineoenta a sessenta annos. 

§ 5. o Todos os libertos maiores de sessenta annos "c-óntinuarão em companhia de seus 
ex-senhores, que serão obrigados a alimentai-os, vestil-os. e tratai-os em suas molestias, uso
fruindo os serviços compativeis .com as forças delles, salvo si os juizes de orphãos os julgarem 
capazes de subsistirem sem necessidade de protecção de seus ex-senhores. _ - . 

Das a~(orrias por ineem.nização. 

Art. 3. o Os escravos inscriptos na. matricula serão libertados mediante . indemnização de 
seu valor pelo fundo de emancipação ou por qualquer outra fórma Jegal. 

§ 1. o Do valor primitivo com que for matriculado o escravo se deJuzirão 6 °/o annualmente, 
contando-se, porém, para a reducção qualquer prazo decorrido, ou seja a libertação feita pelo 
fundo de emancipação ou por q11alqller outra fót·ma legal. · 

. § 2. o As libertações :pelo peculio serão concedidas em vista das certidões do valor do es-
cravo, apur~do na. fórma do§ 1° e da certidão do deposito desse valor nas estações íiscaes 
designadas pelo governo. 

Dos mor~dores do todas as classes do município Apresentada no dia 25 do Agosto de Idem. 
da Parahyba do Sul, cnntra o projecto do go- i88~ pelo Sr. Pereira da Silva, de· 
verno a rospeito do elemento sonil. puLado pGia província. do Rio de 

Ja.nciro. · 

Dos agricultores, negociantes c industriaes da frc
guezia. do Santo Antonio do munieipio do Oli
,·cira, pertencente ao 6° distrielo eleitoral da 
província do Minas, pedindo providencias ao 
governo para contAr a anarchia que campêa de 
collo lovantado, sem attendor aos interesses do 

Apresentada no dia 25 de Agosto do Remcttida ás commissüos de 
!88~ pelo Sr. João Ponido, deputado justiça. civil o .orçamento. 

pela. província. de Minas Geracs. 

aiz. 

Da munieipalid:J:dtl da. importante cidade dojPomba Apresentada. no dia 25 de Agosto do Idem. 
contra o proJocto do governo sobre o elemento !884: pelo Sr. Vaz do :Mello, depu-
senil. ta.do pela pro,·incia.do l\finas Ge· 

Do club da lavoura. do S. João do Priocipo, pro- Apresentada. no dia 28 do Agosto do Idom. 
vinc:ia do Rio du Janeiro, contra. o movimento :1.88~ pelo Sr. visconde de Souza 
abolicionista. Ca.n·albo, dopulado pula província 

da Parahyba. 

Do b:~.rão de Mir:~.nda e outros agricultores domi· Apresentada no dia ~O do ltotoroiro Romollida :\. commia&!o do 
ciliados no munieipio de Campos, apresentando de !885. justiç:l civil. 
c.liTorsos alTitros para resolur.ão do problema do 
clomon&o sorvi!. • 

Da cam!Lra municipal da cidade dá Conceição, pro• 
Tincia de }.lina.i Gora.es, el1a."ma.ndo a a.twnçito 
dos poderes do E>tado para o osLado anarcbieo 
em q11o so a.cl1a a la.voun. do pa.iz e pedindo á. 
Camara dos Deputados noguo o seu voto ao pro-
jocLO de lã de Julho. · 

Apresontáda no dia 8 do Abril de Idom. 
iSKS peloS r. Alfonso P11nna., depu· 
t:l.do pola provincia do Minas lic· 
riJ.O$. 

Do diversos eommereianto3, ea.pit:llista.s e fa.ten· Apresonta.da no dia 23 do Abril do ldom. 
deiros do município do Campinas, provineia de !885 polo Sr. Affonso Penna do-
S. Pauto, contra o projocto do !.5 do Jlllho. p~t.a.do . pela. provineia de Minas 

Da cama.ra municipal da. cidade de Santo Antonio 
do M.onte, provincia til\ Minas Geraes pedindo a 
manutenção da. Lei de 2S do Setombro do 1871, 
e representando contra a idéa de prazo para a 
oxtincção do estado servil. 

Da \l.SSOciação agrícola Rio-Pretana; da provineia 
do Pornambuco, pedindo ao corpo legislativo 
queira. tomar em consideração o projecto quo oí
ferocc sobre a solução do elemento servil e da 
substituição do trabalho. 

Apresentada no dia !5 de Maio de Rcmettida á eommissão os• 
1885. peeial. 

Apresentada na. sessão do 15 do Maio Idem. 
de 1885. 

Da c:~.mara municipal do S. João da Barra, pro- Aprcsontada[no dia.-2 do Maio do Remettida i eommlasio do 
~inda do 'Rio de lanciro, sobro a. proposta. apro- i885. justiça. civil. 
scnl.:l.da pelo doputado Almeida Noguoira1 a 
respeito do õllcmenlo servil. 
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EisaS certidÕes serãi pàssadas . gratuitamente. . ... · . . . - - 8: 
§ ~-0 Emquanto se não encerrar a nova matricula. contiri.uarã em vigor o processo actu.á~. 

de ava.hação dos escravos, para os diversos meios de libet·tação~ : com· o limite fixado i;llo ' 
art. 2. 0 · . _ .. .. . · .. ':.1 . 

§ _4." Não é devida indemnização no caso de alforriâ do eacravo; que, por motivo ·de 
molestla, fôr julgado invalido e incapaz de clualquer serviço ; sendo os seus ex-senhores obri-
gados a ahmental .. os, emquanto permanecerem ·na saa companhia. · · ·• 

Do fundo de emancipação 

Art. 4. 0 O fundo de emancipação se formará . 
I. Com as taxas e rend:1.s para elle destinadas pela disposição vigente ; 
U. Com a taxa de 5 °/0 addicionaes a todos osimpostos geraes, excepto os de exportação. 
Esta tax.a será. cobrada desde jà, livre de despezà's de arrecadação. · 
UI. . Com a emissão annual e ao par, até 6.000:000~000, de títulos de divida do Estado, a 

juro de 5°/o. . . · 
Estes titulas só começarão a ser amortizados à e pois da total extincção da escravatura.. 
§ 1. o Os juros dos títulos que forem emittidos serão satisfeitos com o producto do imposto 

addicional, emquanto o poder legislativo não decreta fundos par~ seu pagamento, augmen
tando a verba dos juros da divida. interna. 

§ 2. o A emissão dos títulos poderá ter o augmento annual de i . 000: 000$~ ou mais, si a 
importaucia da taxa addicional fór sufficiente para o pagamento dos respectivos juros. 

§ 3. 0 A taxa. addicional eon tinuarà a ser a.rreca.dad·1 ainda depois da libertação total dos 
escravos, . até extingnir-se a divida proveniente da emissão , dos titulos autorizados por 
esta. lei. · : 

Art. 5. 0 O fundo de emancipação dividir-se-àem tres partes: 
§ 1.0 A primeira parte continuará a ser applica~a de conformidade com o· disposto Iio 

art. 2i do·regulamento approvado pelo decr·eto n. o135 de 13 de Novembro de 1872. 
§ 2.0 A segunda parte; que é a que resultar do producto da tax.a addicional, será a.pplicada 

á. libertação dos escravos mais velb.os e, dentre os de igual idade, os de menor valor ; bem 
como ao pagamento dos juros dos títulos emittidos em virtude d'esta lei. 

§ 3.u A terceira. parte. será applica1a. de preferencia á libertação dos escravos empregados 
na lavoura, cujos senhores se resolverem a substituir, em ' seus_ estabelecimentos, o trabalho 
livre, observadas as seguintes disposições: 

I. Libertação de todos os escravos existentes nos ditos estabelecimentos e obrigação de 
não admittir outros; 

li. Indemniza<}ão pelo Estado de metade do valor elos escravos assim libertados, em titulos 
de 5 °f0 , preferidos os senhores que reduz1rem mais a indemn.ização · e alforriarem maior 
numero de escravos; -

lU. Usufruição dos serviços dos libertos por tempo de cinco annos, salva a. disposição do 
~.~§~~pm9~W. · · · · . · · · 

§ 4 .e A prest~:~.ção de serviços pelos libertos, de que se trata no pa.ragrapho anterior, e em 
outras disposiçãas desta. lei, será. remunet;ada com alimentação, vestuario, tratamento nas 
enfermidades e uma. gntificação pecuniari:l por dia de serviço, que deverà. ser determinada. nos 
regulamentos do governo. , 

Art. 6.0 A distribuição do fundo de emancipação continuará a ser feita como actualmente, 
sendo os titulos de 5 ofo distriba.idos pelos municipios na razão da população escrava empregada 
na lavoura. - · 

I 

Domicilio do escra,o 

Art. 7.o O domicilio do escravo é intransferivel para província. diversa. da. em que esttve·r 
matriculado ao tempo da. promulgação desta lei. 

§i. o A mudança importará na acquisi~ão daliberd'lde, excepto nos segllintes casos: 
I. Mudança do domicilio do senhor ; -
li. Evasão do escravo. 
§ 2.o O escravo evadido da casa. do senhor, ou donde estiver empregado, não poderá, 

em ua.nto estiver ausente, ser alforriado o r nenhum dos meios declarados nesta lei. 
§ 3. 0 Incorrerão em multa. de $ a : 

alheios. 
São competentes para impor a multa os juizes de direito, com recurso voluntario para 

os presidentes das relações dos respectivos districtos. · 
§ 4.o A imposição· da. multa., de que trata. o paragrapho anterior não exclue a acção 

criminal nem civil para ~~tisfação do damno causado co~ a privação dos serviços dos escravos. 

,_ Domicilio dos libe,·tos 

Art. _S.o~E~ domicilio obrigatorio por tempo de cinco annos, contados da data. da libertação, 
dos liberto no niunicipio onde fôr alforr~a??. .. _ .. . . .. . . . •· . . . · 

§ L o O que se ausentar do seu domtc1ho ~ará cons1de~ado va_gabundo; e apprehep.d1do pela. 
opolieia.. para aer empregado _em trabalhos pu~licos _ou colomas agr1colaa. . . 
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§ 2~ 0 O, liberto que p~ovar perante o juiz de orphãos molestia., que deteri:n~e a. necassids.de . 
de mudar- ó domicilio, e bom procedimento, poderá ·alcançar do dito juiz liéença. para. se 
ausentar., declar.mc1o ologar para ondetra.nsfere o seu domicilio. · ·' .. · _ 

· Art. 9.o O libel."to encontrado S::lm occupa.ção sel'á. obrigado a tomal-a. no prazo que lhe fôr 
marcado pela policia.. : . . .· . . . . . . . " - ·· · · .. · 

§ · L o Termin.an.Jo o. -prazo, sem que o liberto .. mostre que cumpriu a. determinação da 
-p<>licia, será por esta. eD.via.do a.o juiz de orphãos, que o constrangerá a celebrar o contrato de 
locação de serviços, sob pen.a. de quinze dia<; de prisão com trabalho, e de ser enviado para 
alguma. colonis. agricola, no caso de reincidencis.. . 

§ 2. o O gover'llo estabelecera em diversos pontos do Imperio ou nas provincias fronteiras . 
colonias agrícolas, regidas com disciplina militar, para as quaes serão enviados os libertos sem 
occupação. 

. Disposições geraes 

·Art. 10.--Não podem ser dados em penhor es~ravos sanão com a clusula constituti, sendo 
de estabelecimentos agrícolas, e a infracção desta disposição importa a. aequisição de 
Uberdade. 

Art. H. São nnllas a clausula '' retro nas vendas de escravos ou qualquer estipulação que 
embarace ou prejudique a. liberdade. · · · ::. •. 

Art. 1.2. São válidas as a.lforrias concedidas, ainqa. que o seu va.lor exceda. s.o da. terç.a. do 
outoro-ante, e sejam ou não neces3a.rios os herdeirvs ue orventura tiver. 

Art. os reg amentos que expe tr para. a execução . esta e1 o governo e er-
minará.: , 

l. As relações e obrigações dos libertos para. com seus ex-senhores e vice-versa.; 
11. As obrig~yões dos libertos que contratarem setts serviços e as dos· que os tomarem para 

com aquelles. 
§ 1.0 Po:lerá estabelecer penas demulta até 200$ e de prisão com trabalho até 30 dias. 
§ 2.o Estas penas serão impostas pelos juizes de paz, com recurso voluntario para. os 

juizes de direito: 
§ 3. 0 Os contratos de locação de serviço serão celebrados per~nte os juizes de paz 

do domicilio do liberto. . 
§ 4.o No proces;,o que estabelecor, o governo determinarà os deveres dos promotores 

puelieos como curadores dos libertos, e dos juizes de direito como :fiscaes dos a.ctos das autori
dades encarregadas da. protecção. dos. mesmos libertos, bem como. dos juizes de paz, podendo 
estabelecer mult:~s pehs faltas que commetterem. 

§ 5. 0 O ragulamento será. posto em execução e sujeito á. ap~rovação do poder legislativo, 
consolidadas todas as disposições relativas ao . elemento servil, constantes da. lei de 28 de 
Setembro de 1871 e respectivos regulamentos, qae não forem revogadas, 

Art. 14. Ficam revogadac; as disposiçõés em contrario •. 
Ssls. das sessões da Camara dos Deputados aos 12 de Maio de 1885.- A. A.. de Padua 

Flew·y.-Frankli-n ])oria.-Utysses Vianna.-Augusto C. de Padua Fteury.-Ilie(onso. 
de Arat,jo.- Cesar Zama. · - · 

O Sr. Presiden.te, a requerimento do Sr. Padua Fleury e app'rovação da cama.ra, nomeou a 
seguinte commissão especial para dar parecer : · 

i Padua Fleury, liberal. 
2 Franklin Doris., idem. 

COlU!ISSÃO ESPECIAL ("') 

3 Lourenço de ..Albuquerque, idem. 
4 Ulysses Vialllla, idem. 

r··) Nesta eommissão estão representadas as provincias do Goyaz, Piauby, Alagôas, Pernambuco, Rio de Janeiro 
S. Paulo, Rio Grande do Sul, Bàhia c Minas Gera;es. . . • 

A dissidcneia liberal ostá. representada polo Sr. Louron~o do 'Albuquerque.' · 
Na sessão do 23 de Maio de i870 a eamara approvou a requerimento do Sr. Teixeira Junior fosso nomeada uma 

com missão especial pára dar parecer sobro o projceto n. 200-!870. Foram nomeados os Srs.: 
Joronymo Jose Teixeira. Junior, deputado pelo Rio do Janeiro. 
Domingos do Andrade Figueira, idem. · • . 
João José do Oliveira Junqueira, deputado pela proviocia da Bahia. . 
Fran~iseo do Rego Barros Barreto, deputado pola. província do Pernambuco~ . . 
Rodngo Auguslo da S1lva, deputado pelaJ)rovineia de s~ Paulo. · ·· ·· ... 
Para dar parecer sobro o procjeto n. 48-!884, a eamara, a requerimento do Sr. Rodolpbo Dantas, na .sessão do t5 

do Julho do l~$. rosolvc11 fossem dosignada.s as eommissões de orçamento o justiça civil: . . · . 
A. co!Um1ssio do or~~m~nto eompu~ha·so dos deputados .Souza Carva.l~o, A. do S1queua, Bezerra Canltantt,. 

Ulysses Vsanna, Zama, Feh~br..rto, l\tacsol, Atronso Ponna o Ruy Barbosa. ·' · • 
O Sr. Affonso Penna acbava~so a.usonto, om sua pro\ineia, por motivo de:saúde. · · · . . ·· . · · 

· Compunha-soa. commissão do justi!;a ciYil dos deputados Prisco Par~izo, Mafra &~ Lo11ronço do A\buque1·quo. 
Esto não tomou J>arto MS trabalhi>S das eommissüos rounidas, nom acoitou o eonTilo, quo ac lho dirigio. 

-.: O Sr. Ruy D~rllosa fol oloito rol ator polos ·"fOtos do amba:s na eommissiios. . 
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5 Andrade Figueira, conservador. ·. 
6 Prndenté de Moraes, C) republica.no. 
7 Maciel, liberal. 
8 Prisco Paraizo, idem. 
9 Antonio Pra.do, conservador. 

· _.. No-dia. t9 a connnissão especial apresentou o seguinte parecer com o voto em separa :lo . do 
Sr. Antonio Prado. .. . .. 

PROJEGTO N. 1 A -- 1885. 
.. . . 

Extinccão gradual do elemento ser-oil ("") 

A commissão nomeada para examin~r o projecto de abolição gradual da escravatura é· de 
substituição do trabalhº escravo pelo t~abalho livre, não _deve nempóde dem()rar por majs_tempo · 
seu parecer sobre assumpto tão momentoso e que exige ·prompta e effieaz solução. 

No limitadissimo prazo de cinco dias não lhe era permittido tratar das questões que onovo 
system~ suscita ; reserva-se, porém, o direito de considerai-as no correr da discussão, que tem 
de ser instituída.. . :: 

O projecto, alem de excluir. da má1rieula os se:x:agenarios, de quem apenas exige o serviço 
por tres annos, si não tiverem attingido a idade de 65 annos, estabelece para o resgate um 
maximo do valor dos escravos, conforme as idades; acompanha e decreta o depreciamento gra
dual, a que está sujeita a propriêdade servil e amplia. o fundo de emaneipação para, sem dispen 
sar o auxilio di lei de 28 de Setembro de 1871, facilitar e promover a liberdade dos escravos 
mais velhos, cujo valor é diminuto e o trabalho menos necessario, e a dos empregados nos 
estabelecimentos agticolas, sob condições especiaes e favorav-eis á abolição, pela aceitação que 
o systema. deve obter, e ao Estado, pela transformação pacifica e natural do trabalho, sem abalo 
das reiações sociaes, nem prejuizo da producção, como o· exigem os interesses geraes e as cir
eumstancias :financeiras do paiz. 

O sacrificio, que ora se faz, será largamente compensado pela seguridade dos interesses do 
commercio e da lavoura,. fontes da riqueza nacional. · ·· ·. · · · ·· · ·· ··· ··· · · ·· · · 

· A eommissão, adoptando o systema consagrado no projecto, ·é de parecer que, com as ligei
ras alterações por ella offerecidas, s_eja logo contemplado na ord~m dos trabalhos desta Camars.. ·· 

Sala das commissões, i8 de Maio de 1885.- Padua Fleury~--FrankUn Doria.- Ulys
ses Viannct.- FeUc~o dos San~os.- Francisco Maciel, com restricção, quanto aos§§ 10, 11 
e. i2 do art . 3°. Prisco Parai; o.- Lourenço de A~buguergt"~· 

(") Na. sessão de 15 pediu e obteve dispensa., sendo substituído pelo Sr. Folicio dos Santos. 
('') Sobro este importante assumplo tem sido apresentados á Ca.mara dos Srs. Deputados os seguintes projectos: 

PROJECTOS 

N ..... -1850. 

N. U7.-i85-i. 

1850-1885 
ASSUMPTOS 

Sobro liberdade do ventre o alforria., apresentado 
pelo Sr. deputado Silva Guimarães, em 2 de 
Agosto de iS~O. • 

Do Sr. doputa.do Wanderley (hoje barão de Co· 
togipo) em H de Agosto do 1854. 

Sobro commorcio e transporto do escravos do umas 
para outras provincias. 

N. 30.-1869. Do Sr. Manoel Fra.nci~co Correia. apresentado om 
5 do Junho de !869, concedendo loterias o 
outras providencias para a libortapão de cs· 

N. 31.-!869, 

cravos. 

I dom, i dom mandando proeodor a nova matricula 
·o considerando livres os escravos quo por qual· 
quer moti \ 'O deixarem de ser incluidos nessa ma.· 
trieula, o creando o imposto de 500 rs . por cada 
escravo maior de tO annos: 

N. 3 • .;..!870. Do Sr. Theodoro Machado apresentado em 18 do . 
J,faio do 1870, revogando o art~ 60 do co digo cri· · 
mirial, a lei de lO do Junho de !835 o o art. 80 da 
lei do 3 de :Dezembro do ISU. · . • . 

N. 18.-1870. 
.. . 

Dô' Sr. Araujo . Lima, apresentado em U do Maio 
de 1870, considerando livros· ou ingonuos os fi· -· 
lhos do mulher oscra.n o osta.boloeendo:outras 
disposi~ões, . 

OBSERVAÇ~ES] 
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A Assembléa Geral resolve :. 

Da matricula 

§ Lo A inscripção para. a nova matricula far-se-à à vista das relações, que serviram de base 
á matricula especial ou averbação e:tfectuadà. em virtude da lei de 28 de Setembro de i87i, ou á 
vista. das certidões da mesma matricula ou da averbação. 

§ 2.o A' idade declarada na antiga matricula se'addicionarã o tempo decorrido até ao dia 
_ em qu~ for apresentada na repartição competente a relcção para_ a. matricula ordenada ,por 

esta .le1. - __ _ 

§ 3.o Ü Valor 3. que Se refere 0 art. f O Será. declaradO p~lO senhor dO escraVO, nãO ~XedendO 
o maximo regulado pela idade do matriculando, conforme a seguinte ta.bella : 

Escravos menores de 20 annos .• .......................... ~ : 000$000 :. 
» de 20 a~30 11 ........................... 800$000 
» de 30 a 40 » .......................... 600$000 
)) de 40 a 50 )) ....... ~ .................. 400$000 ., de 50 a~6o . » ~ .......................... 200$000 

§ 4. 0 O valor dos individuas do sexo feminino se regulará. do mesmo modo, fazendo-se, 
porém. o abatimento de 25 ºla sobre os preços aeima estabeleeidos. · 

§ 5. 0 Não serão dados á. matricula os escravos de 60 a.nnos de idade em diante. 

N. i!). !870. Do Sr. Perdigão 1\lalbciros, apresentado em 21 de 
l\laio de :I.SiO, revogando o art. 60 do codigo cri· 
minal, a lei de :1.0 de Junho de :1.835, salvo o dis· 

.: posto no art. 2°, e o art. 80 da lei de 3 do Do· · 
zembro do :1.841. 

N. 20.-lSiO. Idem, idom sobro vendas do escravos e regulando 
os casos de liberdade. 

N. 2!.- 1870. Idem, idem declarando livres e ingenuos o filho do : 
mulher escrava que nascer depois de promulgada 
a l!!i, deveodo, porém, servir ao souhor da mãi 
até :i idade de iS ano os, etc .• etc. 

N. 22.- i870. Idem, idem autorizando o goNrno a conceder al
·'forria gratuita aos escravos da nação, prob1bin· 

do is corporat;ões religiosas 'o do mão-morta 
adquirir o possuir· escravos, sob pena do ficarem 

N. 200.- i8i0. 

logo livres, etc.· · 

Elaborado pela eommis~ão especial eleita em 24 de 
Maio do mesmo anno o composta dos Srs. J•lro· 
nymo José Teixeira. Junior, Joãn José de Oli
veira Junqueira, Francisco do Rego Blrro; 
Barreto o Domingos de Andrade Figuõira, quo 
assignou-so ,·encido na fórm~ do parecer, oRo· 
drigo A. da Silva, .:om voto om separado. 

Apres{ent.ado na sessão do :LG do Agosto de iSiO. 

N. 6\l.-lSiO. Do Sr. Tho,;doro Machado apresentado em 8 do 
Junho do iSiO, estabelecendo disposições para o 
registro dos escravos. 

N. 12L-i870. Do Sr. Josê de Alencar apresontatlo em i do Julho 
do lSiO, concedendo favores is sociedades do 
emancipação. 

. .. 

A' pagina 12 do mesmo projoeto estão mencionados 
todos os doeumontos otficiacs sobro o assumpto 
apresentados ao parlamento desde !826 até !869. 

N. i6i.- iSii. Sobre a proposta do · govllrno apresentada em i2 Vide emendas substitutivas do Sr. Perdigão Ma-
de llaio do mosmo anno. (Lei n. 204.0 do 28 de lheiros. apresentadas em 18 do Agl)sto do i87!. 
Setombro.de !Si:L). 

N. !30.-!877. _ Apresentado Pelo Sr. Perdigão Malhoiros, em3 
do Julho do mesmo anno. 

N. 65.- !Si9. Aprescnt.ad~ pelo Sr. deputado Camargo, ·em !2 
de Fcvcreuo do mesmo anuo. . · 

N 85.- !880. Apresentado pelo Sr. deputado l\Joreira dellarros, 
om :1.2 de Agosto do mesmo anno. ·· · · 

N. 85.-1883. Apresentado em 8 de .Agosto do mesmo anno pelas . 
commissões de -orçamento o justiça civil. á pro
po&ta do sovorno apresentada em 2 do Agosto do 
mesmo anno, sobro localisar.ão c augmonto do 
fundodo cmaneipar.ão. ·· • . ' ;;:;-..:.::·::._:::, 
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·:c· § 6.o Serã. de um 'anno o prazo CO}\Cedido para. a matricula, devendo SOl' este annun~iado . 
por cditaes affixa.dos nos logares mais publicas, com antecedencia. de 60 dias e publicados pela 
imprensa. oude a. houver. · . 

§o 7. o Serão considerados libertos os escrav~st que nu prazo marcado não tiverem sido dados 
â matricula:, e esta. clausula será. e:s:pressa e integralmente declarada._nos .editaei3 e. nos annun-
cios pela imprensa. · . · 

§ 8.o _Os tutores, euradores. depo. · tes, directores ou outros rep~e.:-
sentantes 'de · sociedades, companhias e quat?squer aEsociações, bem como todos aquelles :a 
quem incumbe a obrigação de d'lr à.:IDatricula esc1·avos alheios, serão responsaveis pela omis

- m ue ca.hirem e indemnisnrão aos res ectivos senhores do valor. do escravo, ue, or 
Íl.ão ter sido mat1·iculado dentro do prazo ma.rca·io, fôp. ~clat·ado iberto. _ 

§ 9. o Pela inse1·ipção de cada escravo pagar-se-á i$ de emolumentos, cuja importancia. 
será destin'Jda ao fundo de emancipação, depois de satisfeitas as despezas da matricula.. 

§ 10. Encerrada a matrícula. ficarão relevadas as multas incorridas por inobscervancia da 
lei de 28 de Setembro de i871, relativas :i-matricula e declarações prescriptas por ella e pelos 
respectivos regubmentos. · 

Do {und? de emancipaçiio 

Art. li. O fundo de emanCipação ser~. formado: 

1. • Com as tuxas e rendas para elle destinadas pela legislação vigente; .. 
z. o Com a taxa de 5 o/o addicionaes s. todos os impostos geraes, e:s:cepto o de exporbção. 
Esta taxa será cobrada. desde ·ã. livre de d~speza de arrecadação. 

N. i20.-lSS3. Aprcocntatlo pelo Sr. d..:pnt:ulo Bulhões l:ll'l'lim, Foi rcmctit!o á eommi~~ão d~justiça ei'íil. 
em 3 do Setembro do 1883, dedarwtdo l~ur·cs to:los 

· os ei()ravos ·r1o Bra.:il. · - · 

N. 51.-188~ . Aproscnt:tdQ pelo Sr. deput:ldoFolieio dos Santos 
em ·lG de Julho do mesmo a1mo, di;;poodo quo so 
proceda a. no;a matl'ieulo. do todos os coero.ns 

Foi rcmettiuo á~ eommissvcs de justi~a eilil·o or
çamento. 

.· ate Julho do :1SS5. .. -

N _ 'i7. · ff8-L Sobro m:ttrilul:l e ftllHla à e emaneipa~ãe, apresea· ltlem. 
t:ulo po~lo Sr. «lcputa.do Almeida Nogueira om 25 
uc .~gosto do mc~mo anoo. 

28 dcpnla•los Mbro a emancipação dos c.>Cr:ll'OS, 
eouectlcntlo lihcrúaolo aosm:dorcs de 6J a.nuos. 
sem iul.lemuizavão. · 

N. Gl.~ iSS-i. no Sr. Af(on~o Co!so Jnuior eroaudo Ulll internato 
p:~ra odu~:açãu de in;:ouuos. · 

\'i•lo eonsult:1;; do conselho tlo Cõl~«lo impressas no 
I.Jiar,o i::tal do 10 o 16 ilo Julho do 188~. 

Em 4 de Agosto foi a.prcseul:ulo o parece,· com o 
p1·ojceto o ,-oto om seJ•ar:ulo tio Sr. Souza Car· 
valho ; impriluiu·so sob o n. 48 A. 

Foi rcmeltido :i:! comrnissvo5 do f:lzCDth c OI'· 
r.amenlo. 

EÚ1 :u tio Julho fui ofrcrceit.lo pelo seu aulor como 
:uldili\'o ao orçamento de n:ceit.'l , o em i de 
Ago~to foi l'cjuitauo. 

N. 2.-ISSL Do Sr. 1-: . Tauoay, prohihindo ::l\ :\\'alia~lics c :Foi rcmotLido :i c.ommissão do ju~ti~a ci\'il. 
' 'ou tia do sor\'i~os: do iu;eunos. 

-"· Aprc~uutulo JlCio Sr. ~:1dua. Flcury c Óulro~ !lo pu· 
ta1lo~ ~olm: a. omanc1pação graú.u:tl do ulcmc:ntr 
:)CI' •. iJ. 

Existc.m mais sobro ~st~ assumpLo: 

Em 1!1 tio Maio fJi nprcsoulaliO o )J:troecr tla. com
mito:lão Cllpceial com o \'Olo crn separado do Sr. 
~\ntonio Pra.tio~ imJ•rimiu·IIC sob o n. i A-lSS:i. 

A cornmis.:tão especial eompor.-sc tios Srs. Pa1itta. 
Flcury, t:lvs:~c-s \'io.una, F. Doria, Maciel, 
Jlriseo Parãizo, Louronço tlo Allmquorquc, Fc· 
lido do3 Sanlos, Aulouio J>rado o .l.ndrudc Fi· 
gllci r a. • 

Parecer ãa eom;nissão de diJ·Iomneia c c~tali~tiea. sobr~ al.Joligão do tl':tfieo, d:tt:!do do !6 do Junho dll !S:!i com o \'Oto 
om scpar:~.do do Sr. tleput:~.•lo Cunha ~11\lti'S. . _ 
Consulta:; do conselho t!o C5lado impressas om iSGS o !Si I. . · · · 

:\ddi:h·o á lei do orcamento u:' l~il\ apro~l!nlallo pelo ~r. Pcrdil:'âO Malhciros na sessão do 2) de Julho de !&70, nutorl-
• zando o go,:orno a conferir liberdade ;p·attiila:;aos c~er:n-os da na.ç~o. · . . . _ , 
Additito :lmosma lei, ap rosonl:ulo pelos Srs. nua: te do ~\zc,•cdo o Flonano de Gndoy autora:m.Jo o go,·crno a.crçar 

. um fun•lo especial para a. mau:•missão voll!ntaria do o~crayos, com o produr,to ~a ta.x:~. ua. corte o nas promtelaS 
o •la meia siza ela rcm.!a elo~ cscra l'05 na corlc. · . ·· .. . . . . 

1\dtliliP :i loi !lo orcamcnto 1lo iSG6, :q)re;anL:uln paio Sr. T:l.Yaro~ D:t!;toa 0111 ::G uc Juuho dl! :l.SGii, :tntcrizant!n o go • 
. -; :- . .-orno ll. )[):iJltliiJ' pnr~nr ~:not~~ cif) !llforri:~ a ~otlo~ (lS os~r;lYOS -<{l esr.r;lYa~ !la n:).ção tl 19 ~nar OQ~ras P!'OYil 

. lllltL{\)\1~1 ·. . • .. . . .. • . . . . . . ; .. . 
t') . ' 
lf . 

.:::· 
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'·· § 2. 0 A emissão dos titulas podei--.i ter o augmento de mil conto~ de ráis no primeiro anuo
de dois mil no segundo, e assim progressivamente, comtanto que a importaneia da. taxa. addicio· 
na.l ieja stifficiente para p~gamento dos respectivos juros. · 

§ ·3.o A ta.xa.addieiona.lcoutinuará. a. ser ·arrecadada ainda. depois da. libe~·taçio total: - dos 
escravos, atú attinguir-se a divida proveniente da. emissão dos titulas autorizados pol' 
est::l lei. 

§ 4.ó A distribuição do fundode eman•!ipação continuará a. ser feita. como actÚalmente 
a dos títulos de 5 of0 o será pelos municipios na ra.zito da população escr.wa empregada na l:t-
voura ou na mineragão. · 

Das al{orrias e dos libertos~ 

Art. UI.- Os escravos inscriptos na m'itricula. serão libertados medhnlte indemnização de 
·seu valor pelo fundo rle emancipação ou por quãlquet· out1·a forma leg-al. 

§ 1.0 Do valor primitivo, com que for matriculado se deduzirão 6 °fo annua.lmente, contan-· 
do-ae, porém, lJara a reducção qualquer prazo decorrido, ou seja a libertação feita pelo fundo de 
emancipação ou por qualquer outra fórma legal. 

§ 2. o Pelo fundo de emancipação não se libertará escravo, que, por moth·o de molestia., for 
julgado .iuv~lido e incapaz de qualquer c::erviço, sendo, ne·~te caso, ob1·igado o senhor a alimen.-
tal-o, emquanto permanecer em sua companhia. 

§ 3. 0 O fundo de emancipação será dividido em tres partes: 
I. A primaira parte, que se compor!i das taxas e rendas para elle destinadas pela legis

lação vigente, continuará. a ser applicada na conformidade do disposto no art. 27 do regulamento 
approvado pelo decreto n. 5135 da 13 de Novembro de 1872. · 

li. A segllnda porte, qlle reslllta da taxa. addicional, será applicada t\O pagamento dos ja.ros 
dos titulas emittidos em virtude desta lei, bem corno a libertação dos escravos mais vélhos, e, 
d'entre os de igual idade, aos de menor valor. 

III. A tet·ceira p::~rte, que constará de titvlos da divida publica do Estado emittidos a juros 
de 5°/o, será appticada exclusivamente a libertação dos escr<wos emprega.do3 na lavoura e na 
minet·ação, cujos senhores se propuzerema subatituir, em seus estabelecimentos, o trabalho 
escravo pelo trabalho livre, observadas as seguintes iisposições: 

a) ~ibert1ção de tvdo~ os escravos existentes no mesmos estabelecimentos e obrigaç~ão de 
não admittir outros, SJb p~na. de serem estes declarados libertos ; 

. b) Indemnização pelo Estado de metade do valor dos escravos, assim liiJertados,.~em titulas 
de 5 °f.,, preferidos os senhores que reduzirem mais a indemnização. :: 

c) Usufruição dos serviços dos liberto.;; por tempo de cinco annos. 
§ 4.o Os libertos obrigados a serviço n-os termos dG-n:rlH do§ .mterior, serão aliment'ados, 

vestidos e tratados pelos seus ex-senhores e gozarão de uma gr:Ltificação pecuniaria por dia 
·de serviço, que será. determinada nos regulamentos do govemo, con !'oL·me as condições de cada. 
localidade. 

§ 5. 0 Essa gratitica~ão, que constituirá peculio do liberto, sera dividida. em du:1s pa.1·tes, 
sendo uma disponível de.'-de logo e outra. recolhida a uma caixa. economica, ou collectorin, 
para lhe ser entregue, terminando o p1•azo da p1•e;;hção dos serviços a que se refeL·e o § 3", 
ultima parte. c . 

§ 6. o As liberta.çõJs pelo peculio ~erão coucedida.c:; em vista da" certidões de vulor do es
cravo, apurado na fó1•ma do art. 1° § :3'1 e da certidà) do deposit~ desse valor nas esta\-ües 
fis~aes designadas pelo guverno. 

Essas certidães serão passadas gratuitamente. . · • 
§ 7. o Em quanto não se encerir s nova matricula. con1.inuarà em vigor o processo nctual 

de a. vali Ação dos escravos, para ·os diversos meios de libert:~.~ão com o limite fixado no art. 
1o § 3o, 

§ 8. o São validas as alforrias concedidas, ainda que o seu v:1lor exced:.~ da tct•ça dJ outor
O'nnte, e se·am ou não nacessari. s os hesdeiros· ue or ventut·a tiver. 

§ •0 Os esc1·avos de 6 annos na data. em que entrar em execução esta lei. serão obri
gados, a titulo de indemnização pela su:l. alforria~ a prestar serviços a seus ex-senhores por esrJaço 
de tres annos. · 

§ iO. Os que forem maiores de GO e menores de 65 annos, logo que completarem esta idade 
não set·ão sujeitos aos alludidos serviços, qualquer que seja o tempo que os tenha. prestado com 
relação'ao pr<IZO acima declarado. · ·· ·· · 

§ 11. E' permittida a ramissão dos mêsruos s :::rviç.)s, m~diante .v.üot· não excedente a 
metad~ do valor arbitrado para os escravos da classe de 50 a .60 armos de idade. 

§ i2. Todos os libert.os maiores 60 annos, prehenchido o tempo do serviço de que trata. o 
§ 3) n. III, continuarão em companhia. de seus senhores. que serão ob1·igados alimenta-los. 
vestil-os e tratai-os em suas molestias, u~ufruindo os · serviços compatíveis com as forçus · 
uelles, salvo si preferirem obter em outra parte os meios de subsistoncia e os juizes de o1·pbãos 
os julg.n·em capazes de o fazc1·. -
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§ i3 • . E' domicilio obrigado por tempo de · cincoànnos, contados da. data da libertação do 
liberto_ pelo fundá de emancipação, o municipio onde tive~ sido alforriado, excepto os das 

. capitaas. ... . 
' § i~.. O que se ,·. ausentn.r do aeu domicilio s~rã. considera~ o va.g~bundo e a.pprehendido 

pela pohcu1. para ser empregado em trabalhos pubhco3 ou colomas agr1cola.s • . · · 
_§ 15.-. Oju~z de ~az poderá p~rmittir. a mudança do.lib_erto, .no. caso de molestia ou por 

motlVO attend1vel, ·st o mesmo hberto t1ver bom proced1mento, e declarar o logar para. 
. onde pretende transferir seu domicilio. - .· ~ · 

§ 16. Qualquer liberto encontrado sem oceupação será obrigando a·. · empre ooar~s2 ou a '' 
contractar seus serviços no praso que lhe fôr marcado pela policia. o • 

§ i7. Terminado o prazo, sem c1ue o ·liberto mostre ter cumprido a. determinação dâ 
policia., será por esta enviado. ao juiz · de orphãos, que o constt·angerá a celebrar contratos 

· de .locação de serviços, srb pena de 15 dias ··de 1)risão com trabalho e de ser .. enviado para. 
alguma colonia agrícola no caso de- reincidencia. · · 

§ 18. O domicilio ão escravo é intransfer!\rel para província diversa da em que estiver 
matriculado ao tempo da promulgação desta lei. · 

A mudança importa acquisição dá liberdade., excepto nos seguintes casos : -
1.0 Transfarencia do escravo de um para. outro estabelecimento do mesmo senhor. 
~-0 • Si o escravo tiyer sido · obti~ por · h@rança on por adj udioação for~ada em outrà 

provmcta. 
3. o Mudança. de domicilio do senhor. 
4.0 Evasão do escra.vo. 
§ i9. O escravo e-"tadido da casa do senhor, ou onde estiver empregado; nio poderá, em 

quanto estive~ âusente, ser alforriado por nenhum dos meios declarados nesta lei. 

. Dtsposiçües geraes 

Art. IV. Nos regulamentos que expedir para a. execução desta lei, o governo_ de
termirà: 

1.0 As relações e. obrigações dos. libertos para com seuS' ex-senhores ec. vice-versa. 
2.o .fis . relações e obrigações dos libertos que contratarem .sems serviços e as das pessoas, 

que os tomarem para éom aquelles. . 
·§ i.o_ Poderá estabelecer penas de mult~ até 200$000 e de prisão com trabalho até 

trinta dias. · 
§ 2.º · Estas pena.s serão impostas pelos juizes . de paz, com . l"ecurso "vo~untario pa."ra. os 

juizes de direito. · , . · · · · 
§ 3.0 Os contratos de loc:~ção de serviços serão celebrados com intervenção do curador 

respectivo. . . 
§ 4.o No processo, que estabelecer, o governo determmará os deveres dos promotores 

publicos · como curadores dos libertos e dos juizes de direito . como fiscaes dos actos das 
autoridades encarregadas da protecção dos libertos, bem como dos juizes de paz, podendo 
estabelecet~ multas pelas f:lltas que commetterem. 

§ 5.o Incorrerão na multa de500$ a i:OOO$ os que seduzirem on ·occultarem escravos 
alheios. 

§ G.o .São competentes para impor et;ta. multa os juizes de direito, com recurso volunta.rio 
para os pre:;;identes das relações dos respectivos ditStrictos. · 

7.o A imposição da. multa, de que tratam os paragraphos :J.nteriores, não e~clue a. 
acção criminal nem a civel, para. a satisfação do àamno -causado. 

§ S.o O governo estabelecerá em diversos pontos do Imperio ou nas provincias fronteiroes 
colonias ~1.grieolas, regidas com disciplina. militai.", para as quaes serão enviados os libertos 
sem occnf~ação. . -

§ 9.o Os regulamentos que forem expedidos pelo governo serão logo . po3tos. em exe
cução e sujeitos á appl'ovaç.io do poder legislativo, consolidadas todas -as disposições relati
vas ao elemento servil constantes _da lei da 28 de Setembro de 1871 e respectivos regulamentos 
que não forem revogados. . .. 

Art. V. Ficam revogadas a.s disposições em contrar"io.-Padtta Fleu,.y.-F,·anhlin 
Doria.-Ulysses Viam1a.- Felicio dos Santos.- F. Maciel. com restricção quanto aos 
§ § iO, 11 e 12 do art. 3.- Prisco Para.i~a.- Lou1·enço de .4.Zbttqtterqtte. 

Yo_to em separ.ado · . . 

Alei de 28 de Setembro de :187i estancou a fonte da escravictão no Brazil e estabeleceu 
a o mesmo tempo . um êystema de libertação gradual dos. escravos, de modo a acabar com aquella 
instituição. : l'espeitando o, direito da propriedade e sem desorgaui~ação do tral)alho. · · • 
- A applica.ção c·onscienciosa> desse ·systema. .· convenientemente desenvolvido, . segundo . as .. 
condições ~conomicas . e "financeiras .aa. nação, resoh·eria o problema da.~- sub~tituié\.ão do tra-
balho com todo o acerto e pru_dencla. ,. 
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O projecto submeltido z.o est.uâo da commissão, sem contrariar de frente a<> duas idéas 
capitaes d.-tlei de :28 de Setembro- a lib'!rt:ição gradual Q a indemnisação- propõe-se, por 
meio de medidas de ordem diversa, a. extinguit" acceleradamente a escravidão. . _ 

Dcs~e que o gevernojulga imprescindível acalmar a. :~gitação que ·o movimento aboli
._ cionista tenr cáoeado nas classes ao~ agricultores, e, reconhecendo pela. m1nhtl. parte, que 

convem tra~quiilisar os espíritos. sohresaltados pel:l .. s exageraçÕ·3S da propaganda, eonsidet·o 
neee:sario, para esse nm. assignalar o ponto em que ficamos; pelo que, coavenhô na dis-
cussão do projecto apresentado, cujas idéa.s devem ser profundamente ef:tudadas e motlificadas 
no sentido de se tornarem mais adequadas ás condições da la,·oura. A ao intuito de manter, até 
certo ronto e polo tempo conveniente. a organiz~ção actual do :t.t·abalho, reepeitando-se a pr.;-
priedad<1 -

Collocando-me, p{}is, no· ponto de "Vista. <!o projecto,. que, segundo pen~o. podia estabelecer 
solução tlivers3 e menos inconveniente, examin~rei perfunctoriamente algumas das suas pr~n- · 
cipaes disposiçõ~s~ reservan.lo a exposição maia detida de meu moio de pensar para o debate 
que se tem de abrir. • 

A matt·icula. dos e;;cravos actualmente existentes no Imperio, feita de conformidade com a. 
mil.tricula. especial, effectuada em virtude da lei de 28 de Setembro de 1871, é ~nedida. indis~ 
pensavel p 1ra se conhecer com exaetidão o numero da população escrava, e. eonsegnintemente, 
deverá preceder a organização de novo plano de libe1•tr~ção gradual que o projecto estabelece, 
tanto mais quando sómente pelo seu rcsulta..Jo se poderia prudentemente regul;;r as medidas 
tendentes a encurtar o pr•a.zo da escravidão~~ c:Jlcular os comp"o·nissos qne o Es~ado teria de 
contrahir para a execução da reforml. 

O pt·o.:ecto, aceitg,ndo no seu systema da libert~ção :J. in lemnizaçüo pecuniaria, reconhece 
e preteo.de respeitar a propriedade escrava. 

Firmado esse principio, a.a suas consequencias não devem ser postergadas; entretanto, o 
'Pt·ojecto, arbhrat·iamento, não estabelece indemnização pe~unia.ria pela alforria dos escravos de 
60 annos e de ma.ior idade. · · 

Segundo o projecto, os escravos de 60 annos, e mais, não serão dados á matricula, por 
serem considerados sem v(j.lor ; entretanto. oa de üO a 65 annos são obrigado~, a titulo de indem
nizaçã:> pela sua alforria. a prestar serviços a. seus ex-senhores por espaço de tres annos;. Ha. 
m:mifesta con.trad~cção nesta. disposição. 

Têm ou não valor e~ses eseravos '?No easo affirmatko, pretere se o principio do .respeito á 
propriedade, reconhecido p~lo projecto; no caso negativo, llão ha logar a indemnização pela 
prestação de serviços ; accrescendo que. nesse caso. a. indemnização seria a limitação da. tota
lidade dos serviços a. que o s~nhor teria. direi tu e não a compens \Ção delles. 

/ A indemnização p~cuniaria. dos escravos de üO annos, ou mais, é conseq_uencb nccessa.ria 
do direito de propriedade, que o projecto reconh,~ce. 

Sobreleva ainda que, si o valor fixado fôt· menor de iOO.)OOO, a sorte dos escravos dessa 
cathegoria de idade. seri mais favorecida do que pelo projecto, que arbitr~ om i00.-)000 c valo!.' 
dos serviços de tres annos, no caso do remissão da obrigação de prestal~os .. · 

A fixação do vn.lor do escravo como estabalece o projecto é medida anti-economic3. e 
anti-juriJica, e, além disso, não expritne a verd:Lde tlo.s cousas, que seria. attendida. mais con
venientemente nesta outra distribuição de cüthegorias. 

Escravos menot·es de 35 annos .....•.•....•...•..... : .• 
'>) » de 35 a 40 )) . " .......... " ............ . 
» » de 40 a 45 ' ...... ..... ........ .... . 
-. ~) de :=,0 a 55 .......................... 
)) • >) de 55 a GO . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
~ )) de 00 a 05 .................... ..... 

1 :OOO~OO~J 
800.~000 
li()i):-:,000 
400:SOOU . 
200sOOO . 
100.~000 

De G3 n.nnos em diante, o valor do escravo seria estabelecido por ;meio de a.rbitr.1mento. 
Su por este modo, ace1ta a. 1dea da fixação do valor do cscra\·o, o proJecto deixana de pos· 

tcrgar as comequencías do pl'inc~p:.o que reconhece- o direi:o da proprieJadc. 

_A deducç-:;o annual de O" /o do "alo r primili,·o com quê fü1' matriculado o escravo é uma 
limitação do direito de propriedad ~ pela sua depreciação legal. · 

A prevalecer n. idéa, a. porcentagem estabelecida não seria a mais conveniente. 
A prudenc)a aconselha que o moyirnento <'ml!oncipador ~E"ja maiG vag;~roso · nos primeivos 

snnos de execução.da lei que for votada p~ra. encul'tnr o p:-sr.o da escravidão, devendo cre5çel! 
prugressiv<UI~ente na razão ·~Jg enc~rtamanto do pr~zo.calculado. · · · 

·· ·· Desta. msnei1·a o proj~clo gàt•à.ntiris melhor Oi intorot;ges da Jll'Olll<'clo, ba.tdlitando oa pro~ 
r.'ht~ton~~ !l J'~ali!rarem com 1llfli~ ~egurfm~a ~· f.!l'b:~~i t.ujçilo do ~ré\halho no~·~:~ens esq~l~~le~jmi}Q. tQ~! 
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Parece-me, pois, mais ra~oav)la. seguínte tabell-a. de red~cç.ão: 

f .. o anno ........ ....... . ........... ·. ·; · ·· •. · .. • · • · · · · · · • · · · · 
2. o . )) •..• - ~ ••••.• ~-·--· •.• •· .••.•••••• · -· .• ..... _ ••• ·-· ....... _ •••• : .••• 
·3.1} "' ..................................................... -.. 
4.0 )) •••••......•.•••..•...•..••.•.•.••...•.•..••...••••••• 

5.~ » ····· · ···························~~ ••··•· •••·••••••·•·•• 
ü.o » •.•..••.•..•••.•.••.•.•.••.....••......••...•.•••....•• 
7.0 )) •••..•. -....•.•.. -•.. · ••....•....•..•.. -•...•....•..•...•.• 
s.o )) ........................ . .............. . .. . ....... . .. . 
9•6 » ...••....•... ••. . ..... . •......•..........••.....•..••• 

'> . o' 
- Jo 
•;) 
o.) ~ 

4, » 
:) )~ . 

6 )) 

ô )) 

ü )) 

l) )) 

7 )) 

i 0 .. o » ... ·--· .....•.....•........ ........ . ....•....••.• '. . . . . . ~ )) 
ii.fl » ···········'·································· · ······· 9)) 12.0 » ..•....••..... ...........•....••. ,......... . .......... 10 » 
13. o )) ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : • • • • • • • • • • • • • • . • • • 12 )) 
:1.4.o >'> ........................ ,(,: ·•• •• •.• ••• • • ••• • • • • • .... ••• •• • 1U >> 

21 

-" 

Por e;;ta. tabella n existench dl) valor do escravo dar-se-in. menos sensivelmente no meno1· 
pr.120 de f4 annos, ao passo gue pelo projecto a deduc~ão se cffectuaria mais violentatnente no 
prazo maior de i~ annos e oito mezes. · 

A emi:sHão de apólices de 5°/o. na pro;Jorção que o projecto estabelece, para a. libertação dos 
escravos da b.voura, tra.z~ndo como consequencia necess"'.t·ia a ~re·lção de uma. bxa de 5 ojo 
addicional a to.los os impostos gerae~S, excepto os de exportação, é medida. que pi"ecisa ser seria-
mente medit·Jda. _ 

O nosso estado financeiro é muito crit~co, e, sagunno âcclaraçâ'o recente do Sr. presidente 
do conszlho no Pat·lamento, ex-ige segurJmonte a decretação de novos e talvez avultados im
postos para s:1 obter o cquilibrio do orçamento. 

N"stas circumstauci:ls, seria pndente a croação d~ taxa addicional com es~a applica§ão 
esp~cial? 

Deve :O parlamento votal-a, antes da discussão da lei de m~ios, occasião opportuna para o 
exame da questão financeira 1 

Não é essa, porém, a unica nem a maior difficuldade que contraria essa parte do plano 
emancipadot• do projecto, em verdade seductor pela perspectiva que apresenta- de facilitar a 
substituição do trabalho nos est~belecimantos agrícolas. -

· A obrigação d<)s libertos -prest~~~m ::~rviç.os n~sses ~st2.b~lecimentos, dul'an te cinco ~nnos~ 
será d3 muito difficil eifectividade, po=lendo produzir o resultar de desorganiz:1.r completamente 
o trabalho. . 

Só um meio me occorre p'lra tornar effuctiva. a prestação de serviços nesse caso : õ a lilnr 
ta.ção condicion3l, isto é, tornar a alft>l'ria dependente da prestação de serviços. 

Proporia, p:Jis, esta mouifica-;ão ao pt•ojecto. 

O qu) l~vo .!i to não':-c uma ~na.lyse do projecto. 
Formulando e·n sep!l.rado o m~u voto. só th'e em vi:5t:t ac;signalar o mett modo de encarar a 

qu~stito, que ~ collocado pelo actual gabin·~t } fõra. do terr-3no da confianç~"' politica.. ao contrario 
do qtlC ha~i~ feito o ~en ante~essor, pó<h sct· disc utido, para qae todas a o:; opitliõe~ se manj. 
fe.etem, is~n ta~ uas p0ias partidaria.s . 

Sala d:ls sess:Sc~, i R r1e Mf.l,iO de i8ii:l.- A)l~Onio Pl'trAo. 

YER1F fCAÇÃO PE PODERES {") 

Foram p::~sentes à camara os seguintes parecarcs = 

N. 1 Hl - f.i~8). Relativo à eleição do 1" districto-da provincifl. tl ·; Pernambuco . 
N. 120- ·1885 .. Reconhecendo deputado pelo 6 ' d:stricto d9 Pernambuco o Dr. Henrique 

Marques de Hollanda Ca.vHlc:mte. 
N. 121 - 1885 Reconhecendo deputado pelo 1:io districto da provinciá da Bahh o 

Dr. Aristides de Souza Sp1nola. . . 
N. 122 - i8S5. Ma ndan•lo proceder a nova eleição no 4° districto da proyincia do 

Cearã. 
N. i23 .- 1885. Reconhecendo deputado peb 6? districto da província do Ceara o 

Dr. Manoel Coelho Bastos do_ Na-3cimen~o. 

A camara !•e!!onhecau deputado bs Sr·s.: 
Dr. .Joaquim Í'"ern·mdes de Oliveira. pelo 2' districtó da Corte . : 
Dr. Carlos Vaz de Meno, pelo ~o districto da provincia de Mina.;; Geraes. 
Dr. Demetrio Be;~,orra da Ro~h1. Moraes, p~lo 4 ) districto da prov;ip.cia do Parl. 

- --·-·- -·- --·--
(') Ainrla. llã 'l f:)~~!!l ua·ios os parcec:-cs s~br~ a.:S c :~i~.J.::s : H~ di~tri ::La . cl:l prD~!lcb ~á J>abi:l.; '2" dt) l'i:lú'IYJ 

:rJ Jc Pct·natiluuco. .. ., · · · · . · 
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Dr. Manoel Machado Portella, pelo i o districto da provincia de Pernambuco. ~·) 
Dr. José .Moreira. Bia.niliio Castello Bra.nco1 pelo 2° districto da provincia do Rio Grande do 

Norte. · 
:Mandou roceder a nova. elei ão no i 0 districto do Pará. entre os dous ca.ndida.tos mais 

votados, o Dr. Josó Ferreira C:mtão e Dr. Americo anta. :-o.osa. 
Na sessão de 15 estes deputados prest~rsmju.ramento e tomaram assento. _ 

A mesa da carriara dos Srs. depatados tomou con.b.~acim.ento do seguinte e~pediente· 
-·· 

Officios. 
• Do ministerio da· marinha ..•......•..•••.•....•..•.•.••.••.•.•• 

Idem- do imperio ...... ....................... ·· ... . ..... , ....... -·:·. 
Idem da agricultura ............................................ . 
De senadores . . , ............... · .. -............................... . 
De deputados ....... ~ .........•.....•...............•...•.• ' •...•• 
De presidentes de províncias ............................... , .. .. 
De diversos .....•.....•..........•......•...•.•.....• • •.•..•. ·, 
Do senado., .................. ·--............................ · · · ' # 

1\'loção .... ... ., .......... . ............ ~ ................. ~ ..•.•.... 
Pareceres das commissões de inquerito .. ..•. ......•.......•....•• 
Documentos que acompanham contestações........ . .....• e. e ••••• 

Projectbs . ...................................... . ........... · · · . · 
Requerimentos das commisssões de inqueL·ito ............. . •••••.•• 
Idem de de1?U tados . ............................................ . 
Idem de d1versos . .......... ., .. , ........... , .... . ............ . . . 
Representações . ............................................... . 

. ' 

2 
4 
i 
~ 

•"> 
3 
2 
2 
1 
i 
5 
7 
2 . 
i 
(i 

14 
5 

n o pareeer d:t mniori:l. U:l commissão PN(IOZ o raconlrccimcnto do llr • • To:v{!lim Aurelio Nahu~o do Àl'.'lUjo ; 
:t c:unara, por~m, por vol;~ção nomit1a!, :l.Pl'NVOl\ as conclu~vus úo voto em scp:1.rado c roconhot~u o Dl'. Munool 
Portella. 
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·Mappa demonstrativo do movimento el~itoral na eleicão de 
1884-·- . 
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5 
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3 

:f. 
~ 
3 
ft. 
5 
ô 
7 
s 

I 
:! 

l. 
2 

" 6 
i 
s 
( 

w 
11 
~2 
13 

XO.\mS 

Am.ZO::\AS 

Satyro r lo O li \'Ci ra Dias •••••••••.•••••••••• : ••••• 
Atlrianno Xavier tlc Olivcil-a Pimcn te! •.•.....•.•• 

PAH.-1." 

............................................. () 
Antonio Bezerra da Bocha )!oracs .............. . 
Guilherme Francisco da Cruz •••••••••••••••.•••• 
Ocmctrio Bezer-ra tl:t Rocha :\loraes •..••......•.. 
Jo,;é M~ria Leitão da Cunlta ...•••••••••••••••••• 

' Samucl Wallaec )Tac-JJuwell •••••••.••••.••••••• 

Josá da Silva Maia ............................. . 
A.ntonio do Almeida OJi,·eira •••.•••••.••••.•••.•• 
Augusto Olnnpio Gome;; de Cn>tro .............. . 
. vanoc:tBorir.aru~no d~ Costa Houriguc:: •••.....••• 
f· ra_nr!;-co Dw_s C:unoa·o ........................ . 
Jose \ utnna \ az ................................ -

PIA.lií!Y 

Ca.ndido Gil Casto li o Dra:Jco .................... . 
1~;".'!.',';.'1;u .'-'· u? nc~"'!~o .•.... •.: •....• • ···•: • • • 
h:J.nklill A.roonco de ?llouczcs Dona ............. . 

CEARA' 

Frc<lcrico Augusto DOI'<'''; •••••••••••.•••••.••.•• 
Antonio l'iuto de )lcnrlonça .................... . 
José Pompeu do .-\.luuqucr<!IIC C:tYalcantc ••.....•. 
Antonio Joaquim Hou•·igucs Juuior .•............ 
.lfigncl .loaquin1 <lo ,\.lmciJ:t Castr•• .............. . 
Lc:tnuro C. !.ITc!lo Hasisl!oua ................... .. 
Thomaz Pompêo •I•; Souza Dr·aziJ ............. • ('·) 
A! raro C:uuinh:t Ta\·arc:< tia ISilra ............... . 

RlO GRA~DE no XOnTE 

\mnro i:arn\liro Ilczcrra C;:,sal~auti ............ .. 
Jo,li Múrcira l.;raut.lão Castcllo jjruuco ••.•••..•.. 

.\ny,;io S:llntlricl Carneiro rl:t Cuulra ............. . 
Antouio Jo,;c lknl'iqncs .••.••••••••.•........... 

.To,;é E.raristo •ln Cruz Gouri::t ............ •••• : •• 
.\l;tnocl Daulas Cor r t!a t;tics .•....•.• f ............ . 

Viscoudc r.! c Souza Can·alho ................ . (' .. ) 

PE!HiAJIBUCO 

\Ianocl do )ia>eimcuto illachatlo l'ortcll:t .••••••.• 
.los<i M:triauno Caruciro t!a Cunha ••• ;, ......... . 
.\utonio fraurisco Gonc;t do Ar·aujo ............ .. 
Joaquim Tavares •lo .\lei lo llal'l'clo •••••••••••.•. 
Antonio Epaminondas •lu :\lcllo .............. ( .... ) 
l!_cr!l'Í<jiJO ,llarquc,;_do !loll:urtla Gnralcanli ••..•..• 
::ngtsruuudo AtrLvnl<J Gont:al\'cs •.•..•.•.••••..••• 

1r:aspar .\1. tlc V:tscl>~rcollos pnurroutl.:····--·····. 
·.v~•::~• v•u.•u f""~:" • • ........ • 

lJlysscs ~tachado l'orctm Vtauua ................ . 
Ucuto Cieilia11o dos Sautos Hatuos .............. , : 
.-\ntvuio Gou•;alvcs 1-'ct-rdr·:t .................... . 

.1.-\.utouio lllturocl de Si•Jucir:t C:t.ralcanLi .•••••••••• 

li!l 
33 

-w: 
H:; 
32 

llij 
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42 

51 
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fil .. 
·•·i 
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11J. 
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:.:_ 
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:lOS 

........... 
t..:i:l 
:\:ll\ 
4UO 

........... 
36~ 

........... 
:'!H-
2ii 

.•.•. 4i:i .. 
!86 
373 

f ., .. 
l:IO 

;; ......... . 
;;j 

!.li O 
:!i 

\;/h ~):) ... ~ 

ost tiG2 2u:J aii!1 

!.HO 
!.li!) 
t·o·:u 

!I~:J 
!liiS 
i:?G 

L()j:_j 
Lii3 

iR1 
:itij 

Gll:l 
l.lllí 

81:? 

l.Git 
l.;.(j[i 

it!l 
:i i.) 

ã1J 

:lOS 
li:!i.i 
til!! 

32i 

2();; 
47!1 
2i3 

·····:i-:!ü .. 
:ll!l 
:!6~i 

lii 
:1> 

iR 
2~! 

...1 

..... iGi; .. 

('i ?llandóu-sc proeorlor a. noya clci(Úio:entrc os t.lous euntlid:ttos JU:tis ,-otatlós; Dr. José Ft'I'J'cit-.1 Caulilo c .\lllOI'Íeo :\Tarqnc> 
do S:tnt:L llosa, -visto como uouhuttt rcltniu maioria. abs·olula. 

i'~) .A• c·amar;t anuullon a clci\'iio c luanduu proceder a uo,·a. 
("') l:'atlcccu n~.;la éôt·tc n" uia r, <lo Ahril de f.!:'~i. 
("''') • :19 de Mar~o •!C 1SS). 
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Deputados ··para 
-1885 

a 19· legislatlira da Assembléa Geral 

.. 
"' c. 

JlolCI.~~u CllJll 
nllolatlu CÓr poliliea 

t'oi conto>tada ., 
" õ 

Contestada ···""6"' ............. . 

Idcru • ...... 46" lolom. 
lolcrn. 

---·"63" ............. . 
.......... i.j~;l;:···· .. ·· 

.......... 
~!ii 

·········· .......... ........... 
• o • ••••••• 

....... 9 .. 

., ......... 

2 
{ 

\) 
2 .......... 

•• •••••• o • 

·········· ....... i'. 
!13 

·········· .......... 
··· ····· ·· ·········· 

I•lcm . 
:':' . 
Idem. 

ltlom. 
l•lom. 
ltlcm. 
ltlcm • 
ltbm . 
l'aorn . 

I.~~n. 

I•lcm. 
ltlem. 

ld..lm. 

lllcm. 

Idem. 
j.j~;.;: ........ 
• •• •• • • o •••••• 

i~i~;ü:·· ····- · 
id~;,;:·· ...... 

Idem. 
.......... ·"' .... .... .. ...... .. 
········--····1 

4 

Liboral 

Consor~:ulor . 
J,iiJoral 

Con~on·aolor .. 

' Lihcral 
Conservador 

Liberal 
Conservador 

· Liber:Ll 

Conscr1·ador 
» 

LihCJ·al 

Consorr:tdor 

Li hera! 

Conser'\'ador 

Li hora! 

Conservador 
Lihor:1l 

Con~ervador 
Liberal . 

Con>ernt!or 
Li bem! 

CúJJ:iCI"V:lUOI" 

(Liberal 
OJJscn-atlor 

Liberal 

Deputados r1uc têm sido ministro& 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .................... . 

Legislaturas om qne lehl 
funeeionado 

!()A, 
18~ c !.!~~ . 

193, 

!Sa o !!la. 
t9a. 
!8• c 19a . 

HP, l6a, !Sa e !93 • • 

!:ia, Uo, !ãu, t6u, !8• e !!loo. 
t9a. 
f63 c f9a. 
18:1 c 1\JJ. 
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. ..•... ••. ..• •. ..••...•••• . • . •••••......••.•.••• illa Q Uh•. 
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. . . .... . .................. . ..... .. ..... .. ....... Hb o. !.!1 .1. 

H•, Hn. lii", tlin. {Sn e f!ln. 

• . 

5:~, .Rn, ~ln, to~, Hft, H•, {;in, lti<• 
o !9•. 

:l8• c :l!)~. . 
19•. 

• ••• e •• • o t •• te •• • o o • e • • e o o • t •• •• • • o• • o li e • •• e te I {:!a , {1u, ti:~, iS• O i!l•. 

................................................ {in, !S• Q !9•. 

......................... . ...................... fi", {8n o :1.:1". 

................................................ !.9'. .. 

. .............................. -..... ..... ... • i i• 18• o t!lll. 
• ................... . ... , ...................... Hn ,{2n, !3.,, i7~ C l~a . 

::::::::::::::::::::::::: ·::::.:: ·.:: ·::: :::::::::: ~~~: !.!!'~-
••·•••• •••••••• • •••••• • .......................... !Sa c tn,..•. _ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _____ _ _ __ _ 

:::::::::::::::::::: ~::: ::: :::::·: :::::::::: :'::·:·:I ii; ~ ~;~. 
. . · .• ; . ~ ............................................ 18• o {!)'>. 
• • .. • • • . . . .. • . . . • • • • • • • • • ••••• ; •••• , . • • • • . • • . .. ·li•, !Sa c !9a. 
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AU.t>O:\S 

IBcr~ardo .'-nto:li~ do :i\Icndonça Sobrinho ••••••. ; 
.Barao de .-'lnad1a~ .............................. . 
Francisco lldofonso Riheiro do ].1onctcs •..•.•.•.•• 
,~o~rorço C,~_l'~lca~ti uo A!buqu~!'l..liO ...•••. : ..... 

SERGIPE. 

Leandro Rihoiro Sir1ucira :\Iaciel.. .............. . 
'Barão ela i':$t;ll1cia ..................... -•••••• (') 
ÜIY!UPi~ dc, Souza Campo• ...................... . 
Jos~.: Lm7. Gocllto C:~.tn~los ••.•••••••.••••••.•••••• 

B.UII.'.. 

Barã.Q tlo Gu:~.h\' •• •••.••••• • • •• •• · .•.•• • · •• · · • · • • 
.loiio Fcrroíra. ,io Monr:1. ................... . .... . 
lt:r~n,.;•f'cn [lr;.-,,.1\ rl.• ~l\tt7"l.P:\r!> · ~l\ 

Frand;co ;\faria Soclré Pereira . • ••.••••••.••. . ••• 
lh\Clfou>o Jost\ !hl Aran)o ...................... .. 
.-\ntonin Carucii'O da Rocha ..................... . 
.loiio Ferreira li c Ar:~.njo i>inllo ................ .. 
i•nnoccncto Marque,; ac ''-·'"'e~ JUntor ••••..•..•• 
.lo :to \lo" \\eis S. Dantas Filho ...... ..... .. ..... . 
Arístidc~ Cezar Spinola. Z:uua ••••••••••••••••.••• 
Luiz A ceio li Pcr.cira Franco .................... . 
I Tn••nn .. il\ )~,.no .1n ,,...,.,, 

Arhtidcs.dc Souza Spinol:~. .. ::.:.:::::::.:::.::. 
••••• • •• • ••• f • • • - .... ................. . ..... . ... . 

ESPlRITO-SA.:.'iTO 

Leopoldo An~usto Dcoclcci:tno dc~fclfo e 1:nnha •• 
Jo,;é Fcm::tiH.lcs d::t Cost:l Pereira. Junior ....... .. . 

RIO DE .1.\~EIRO 

Alfro:lo C:~.millo Valdotaro ..................... . 
.Joaquim Alltonio Fernando~ de Oli\·círa ...... : .•• 
A tliih dto Bcz •rr:l de L\lonczc; .. • • • .. • 
C:trlos Pr·cJorico Castl'iota ................ ...... . 
F't·:~.n_.,i:.co lloli-z:~.rio So~rcs 1lo Souza ... , . .. . .... . 
Thomat. .Tosê Codho do Almoida ..... ........ .. . . 
A ll!crto Boz:1.!11at .. ·: ........................... . 
' l t; li!J IUI, lli-;11<'> : l:,l(i<ll ll<<~ '-•":' I:Ooo. """'"' 

Alllonir> C:1.rlos da 'Ft·an,·a C:nv:dh1) ... ... ....... . 
\1:1.11•''~1 Pcil:oto L:~oe<wtl :; \\'t' tnl!<:k .............. . 
l)outin~n~ do Alltlrad ~ Figudr:t ....... . ... .. ... .. . 
Antorüo Ctwtli\lo tltl CuuiHlL~:i lfio . ........ , . . ... . 

.:\.IJI.I.lttio .l:l Silv:l Pra.tl•>··· ................ ... . ;. 
A•·LOIIio .\lorcira de Barros .... ........ . ......... . 
\-'1''llleisco üc \lania. I\.odri;;nc:; ,\\YC:> .. . .......... . 
Bo.ldgc) An;:ptsto d:l Silv:t .... .......... ....... (".1 
~hHtOc\ Antonio nnarl.o .lo ,\1.C\'t•llu ...... . .. . .... . 
.\l:trlÍIIl Fl'li.II&:ÍSCII llii.Jniro elo Alllfl';ula .......... .. 
~la J\1)0\ Ferra?. oi O t::llll pos :"oal\t!S .......... ... ... . . 
l'rtlllonto .lns.·· ,(,! ~!Mat!,. Jlarm::: .. . . .... .. . .. ... . 
Dclphiuo huhcit•c) l .i lhú:t t:iutra ..... . . . .. .. . ... . 

::\Tanocl Eufra~io Con<:!Í:l ........................ . 
~Tanoc l ,\1 \'e$ de :\ ranjo .. . .. . . ..... . .... ... ... . . 

SA:\TA CATlL\lU~A 

Duarte P:tranhos Sebutcl ........ . .... ...... ... .. 
.M anoel da Silm Mafra . ..... , ... ..... . .... . .. .. . 

1ll0 GHANDE DO SüJ. 
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!,.j 

.!~~ 
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!l:i 
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!I.~ 
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.~ ~· t. i 

Aul,oui•• Elc&&lodo do Camargo ........ ,...... . ... • 
.loa!lH!fll ·Pdro S:de:u1o_ .. : ........ :···· ... ...... . 
l!n:rrl~o !J:rrhos:• du Ol!l'~Wl II.:.HIIH . ...... ...... . 
1~ 1·a.nc.tsco A nlu nos l\tactol. .. . .... ... . ............ . 
.Jc.sé Fraueisco Diana ...... :~ ... ; ..... .- ....... . . . 
.loaquiUI 1'cr1ro Soares •• ; ........ • . .. . ; • •· ....... . 
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:1" 
:1,0 
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1" 
:1.0 
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:1.0 
:f.C' 
lO 
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. .. . . . . .. . . . 

·lO 
1'' 

i.OGG 
:i21 
GO:l 
i<J() 

UiU 

1:01 

. . . . ...... . 

V4V 

·••••····· ... ....... 
G:.iO 

. . . . . . . . . . 
4i8 

. ........ . 

38!) i:l 
362 i2 
!27 :!01 
23G 23i . . . . . . . . . . . ........ . 
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;;,'> 

3ii) 

33U 

!Gí~ 
40 

Hl'l 
M• 

35"' 
. .... -~,;·· 

3íii 

···· •· •• ·· :Hí 
1/ .lll . ........ . 
:1.03 

•..... .i~ .. 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .................. . . . . . . . . . . . . '........ . ... ...... ' ......... . 

1\11/ 
1.00~1 

·········· ....... ' .. 
$8B 

.......... 
·········· 

U:íL 
!l:~s 

.. . .. . . . .. . . . 
2. \11\1 .. 
1.\)2~ · . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
;)~li' 

831 
ri!)!) 
li i li 
íOs .,,, 
:w; 

. . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . . . ........ . 
5~5 12 

ií:i fr6 
3iR Cl~l 
li1.8 lliR 
;;:11; Wtl 

. . . . . . . . . . . ... .. ... . 
e e to e t t t • I.. t ••• e . o • te 

?,:Jti !li 

:!(i'~ 

te I . f e t • • t ... t t t. e t. e 

G:l:l !i!li' . . . . . . . . . . . ......... . 
·········· ·· ·· ··I ··· 

!i '.O 
716 

. . . . .. . . . .. . . ... " .. ... 
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!li2 
I • O e. • t t • e • 
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. ........ . . .. ..... .. . . 
Lo:i:' 

i!U . " ........ . 

... .. ...... 

·········· 

21.. 
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" ..... " .... 
h Uc~ónhcéitli) il~\iul~do, <tU<J.\Ido iã. ~i11h:i. sido t\o;~()ihtdo sct\ :l.d<lr; m~ndou-~e liTt>toâer a:noYà cle1ção para o prccnclli· 

JnClltO cl:t V:Jf::l. . • 
(") Foi d••p•t1.a1to supplcnten:1 !Oal ,!~ Íslr.luru. \lS:ii-61) . 
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I o o •• • • • • o ..... ; ..... . 
••• o ...... . 

. . . . . . . . . . 

........... .......... 

.. . . . . . . .•. 
::!!l 

4 
23$ ........ ... ·• . 

Eleição eoja 
ulidado 

foi couto:1tada 

............... 
. . .............. 

Idem. .............. 

Idem. .............. 
• • • o •••••••••• 

I dom. .. .. ........... . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .. . . . . 
Idem. 

Íd~~:· ....... 
Túcm. 
Idom. 
ldam. 

fdem. 
ltlom • 

L dom. 
Idem. 
Iuom. . . . . . . . . . . . . . . 

lltlom. 
• • o •• ••••••••• 

. ... . ........ . . o 

ici~;,;:· ....... 
............ "'. 
. . . .. .. . . . . .. . . . . 

ll'ICIII. 

.. ... .......... 

I dom • . . . .. . .. . . . . . . . 
•••••••••• o ••• 

Côr poliliea 

Conservador 

» 

Conscn·auor 
Liberal 

Consonador 

Liboral 

• 
Consarvndor 

• 
LibcJral 

Consl!rvador 
Li h oral . . . . . . . . . . . . . . . . 

• •••••• t •••••••• 

• 
Conscrv:ulo_r 

r ; l.l\r'll 

Consor\'ador 

~ 

Lil11:1':tl 
Gou.;c r v :ulvt' 

Liberal 
Couscrvadut· 

p 

J.ilu~ral 
H c pu h! ieano 

C on SCI'\' ;ul cH' 

Lihcral 

" 

Deputados que têm sido minislrós Legislaturas em quo tem 
funeeionado 

. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• · •.•••••••••••••. · .. '{9a • 
• • •••••••.•••.•.•....•••••••••..••. ; ••.•••••.••• !Oa, l:l~, !83 o :f.!Ja . 
· · ... . •........................................ ·li~ a, usa c ll:fll. · 
i\iinistro de Estran~ciros o da Agl'ieultura. · :l3a, i7a, :tsa o i !la. 
•••.•.••.•••••.•.•••• , ••••••••.•.•.••....•••••.• !Oa.• 

• • • • • • • • • o ... ' •••• .......... o. o •••• o ••• o ............ . 19a • 
• • • • • • o •••• o . .. .. .. ......................... ~ • • ••••• -16a, i8_a o 19a • 

.. I"'~ •n .. . . .. .. .. .. . . . . ... . ~ - . 
i\l!n!sti'O d;1. }[:tr~nhs, da J u:stiça o da Agricultura . . 123, t:P., iin, ·:tsa:a i!Jl, 
i\l!n!~tro da Jus1.1ç!l. 1i'\ tsa o i!l~. · · · 
1.\hnJSti'O do lmpcrt•.l e da Justiça. t\a, lia; {gn c i!P • 
• • • :1.73 iS3 o :J.!):l. 
:\l;Dl~l~~ ·d~ lf~~;l;h-; ~· d~· Ãgt:i~~·IÍ~;.~: • ...... • .. • !8:~ ll :1.!):1, 

.•.••••.. .••...•...••.••••.•• . • . ••... • .••.•.••.. 18~ c :1.9~ . 

...................................... , ... . .... , :1.5", :16'o:I.!Ja • . ............................................... . 
-~ "'~ •n~ 

• • • • • • • • • '•' • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• •• • • • • • • I""' ' , :,~,u· u :&.'-' . • .; . 
• • o •••••••• •• • o ...... . . ......... ••••• • •••••••••• • 

• •••••• o •••••••• o· -· ·· •••••••••••••••• o ••••••••••• 

• o ••••••••••• ' ............ . ....... . . : • •••••••••••• 

• •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

• .. ............•......•.••.. o. I •••• • •••• • • •••• •• !Sa. o 1!11 • 
MiuisLro da Agricultura.. . -15:\ c i~P. 

lt•)n 

• ••• • ••••••••• • •• o ..................... . ...... . . . -. . ............... ..................................... 
• • o • ••• •••••••• o ............................. o •• 

13:1., 17-1, !8:1. o 19:1• 

:I.IP. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••• 

)lllltSll'O tia Agricultura • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

• • o ... . ................. .. ... . ...... . . o ...... . .. o 

• ••• • •• , •••• o . . . ..... . .. . ... . ............ , • •••• • • 

• • • ••••••• • • • o .._ . ............. ........... o • •••••• o . 

• • o • •• o ••••• •• •••••••••• o ••• •• • • • •• • •• o • • • o o . J • • 

14", :t;;a, ~(j:I., :18:1 c i!Ja • 

li;l o l!Jf). 
18~ o Hl~•. 
l ·í'·', 16', iS'~ c 1!P • 

l.~a, t:;a o 1!1·~. 
ti••, !801 u !~P. 
HP. ................................................. 
·103, ua. i'•", i :i•', wa o HJ'I. 
H 01, Hi11, ifi " 1~ i!la. 

•••••••• •••• •••••••• • ••• • ••••••••••••••••••• t • • • 

o ..................... . . .. . o. o •••• ~- o .... ... ... ~- · • • 

• • •• •• • • o • O .. .......... . .. ... .. ~ • •••••••••• • • •• • o o • 

ua. i-2'', 131', wa, ti·'. -l8'' o 1()11. 

l!P. 
f!l". 
:HP, -IG11 c HP. 

• ••• • , • • • • •• , •. , • , •• • • •• • , , , ., "'• • , , • o o • ,. , o • •, , ~ •• I ".L · ' :a • ' , ., v· __ \Oi 

~1inistrn tla Agl'ktlllnra. ·l i ;', iS 1 c i!P. 

Miuiolorio da Uuorra. . 
······················· · - ·· ······ .... •4 • •••• • • • •• . .•.•.•.••.....•••.•.....• , ........ ..... ... .... . . 
. MiuisLro tl.o llll[ltJrio. 
.,7., o • , • • • • e • e , • • e., e • •., • o • t I"'' t f te., • • • t • 4 4 • • • • • • • • 

. . ........ . . , ••• •••• • 0 . . .. . , .. .... ... . ~ . · ·· ···· · · · · 

· , 

J!ll. 
-lS·' o ·ln·l • 
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NOliES 

lllXAS GERAES 
.. 

Dio:;o Luiz de Almeida Peroir:~. o Va~conccllos •••• 
C:tntlitlo Luiz lfaria de Olircirn .•••..••• , •••••.•• 
Affonso Au~u:llO ltorcira Pcnna ................. . 
Scb:1stião Gun!'-·llves ela SilYa ~lascarenba~ •••••••• 
Benedicto Cortll.'íro do:~ Cam(IOs Vallad:ucs .•••••• 
Antonio Justiniano da:1 Chaga,; ................. .. 
Antoui.l Carlos Ribeiro do Andratle •••••••••••••• 
Carlos Ya1. tlc i\fcllo .... ~ ....................... . 
Barão d11 Loopol,lina ........................... . 
João Xo;;ucira Ponitlo ........................ .. 
Joa·tnim Bonlo Ribeiro da. Lu:~: ................. . 
Jo~t! Ign:~eio do Barros Co!Jra ................... . 
.\ll"aro .\ugu:;to do! Andrada Botelho ............ .. 
•ll:l.DOCI .IOSC .;:,oa.rO:! ••• •, ....... , ............ • .. .. 
Carlo!õ .-\[onso Je Assis Fi;;uciretlo .............. . 
Etluardn .-\n;:u.sto l\loutantlon •••••••••••••••••••• 
,~ntonio ~~lieio ti<1S Santo~ . . .. ~ ...... . . . .... ... . 
l<~Pn .. d.n IIÕI\ ,fr.o ""'M< .f!n; .. 

Ca.rlot> Poixoto tio Moll<> ........................ . 
AlfJnso Col:eo tlc .\ssi.- H;;ncircdo Juuior . ....... . 

GOY.\Z 

And.ré Augn>to de P:uh!;"l Fiem·~· {") ... . . . ....... . 
J os o Lco}loldo de Dulbues Jardim .•• •••• • • ...... . 

lfA.TTt) IZROS20 

J\nrão tlo Diamantino ( .. ) ...................... . 
Augn~to Ccsar de Padua F!cury ........... ; .. .. 

.Si 
-~' "N 
-~ 

5 
~ 

9L 
21 

i17 
i8 
58 
!j·l ·-RO 
9{1 

62 
i!l 
il 
SI!: 

2 
o:J-_, 

iO't 
65 

i') Foi tlcpul:ulo sU(lJllt•ntc n·dOJ.lc;:i:;l:l lllrA ( lR:i~ -G 1). 
~··; A camara. anuullou a clcir:lo c ntandou prce~dc'r a. no ,.:1. 
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20 
lo 

.. 
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. . . . . . .. . . . ........... . . . .. . . . . .. . . .. . · ....... 

. . . . . . . . . . . ........... . . .. . -...... ...... .... 

. .......... . ....... ... ........... . .......... 
!13~ 6i5 !:n A!l~ 
t-97 6l3 3i5 ~3S 

. .. . . . . . . . . 723 . ........... . ............ 
.. . . . . . . . . . ••••• # ..... · · ········ .............. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .. . . .. .. . . . . .......... . . . . . . . .. .. .. ............ ............. ............. 
. . . . . . . -.. .... .. . .. . . ........... · ............ . . . . .. .. .. . . ................ .. .... .. ...... . ......... 
. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. ............ . . . .. . . . . . .. 

1.:m2 6i8 6í4 .'J. 
íl.l~ 4.)il~ 1·1., •iill 

.. . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. ... . .......... 

. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ............. ..... ... ..... 

. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. .... ..... 
5~7 31~ 233 st 
816 ~!2 430 9 

. . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . ..... ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . ...... ... . 

.. ... ........... ..... ......... 1 83 

P· ......... . ..•..• 
:"Jl,., ... .. . . ... . . . 
!!" ............... . 
4" .• .••..........• 
;;· .. ... .... .. .... . 
6:0 • • • •• • ••• •• ••••• 
7~ ............... . 
Ra .............. .. 
!!~ . .............. . 

10' . . .. .. . .. . . . .•.. 

]' ... cgls 

(1~26-182!\) 
( 1~311-tS:I:n 
u~·u-lll3i) 
( IS3S-l!!41) 

(!Si:;-!S~i) 
(i8Ul- . ) 
(!~50--lR.i:l) 
( 1853-IR.ib') 
(IS:íi -186!1) 
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Elci"ão enja 
,·~liJ.a•lo Cõt• po:itiea 

foi coutcs~:ula 

. . . . . ·-· ...... . 

............... 

·c;~&;=~·t;"d~: · 
Íd~;~: ..... .. . 
······•·•·•··· 

••.•.•.. •. ltlom. 
2 •.•..••.•. •.•• 

••..•.... . ···· ···••••··• 
....• . •.. . ••··· ••·•·· •· 

............... ..... ... ....... 
Idem. 

:10 

......... l ....... ~ .... . 

11:1 •• • •• ••••••• • •• • 
J~a. •• .• •••.•.•. • . •• 
:t:l:~ .... . ......... . . 
t·P .. · . . ... . .... . .. . 

Conscr,·ador 
Liuoral 

• 
• 

Gonscrva•lor 
Lil.leral 

lO 

Co ns•!l'\'allor 
Libor~l 

Con:>crvador 

1\opuoticano 
Consct·vador 

Liberal 

• 
Con:;or, :u\or 

Liberal 

.. 
• 

" 

:l:ill,, . •.•..•.•. •• • . 
~ fi:~ ..... . .. .. . . . .. . 
1i1• . ...... . . ... . . .. 

j$!!1 ... . . . .. .... ... . 
l:J" . . . . . . . .... .. .. . 

{ 1872-1Ri5) 
(l.Ri7-:l8iS) 
(i8ifl-i881) 
tiS~l-i"R~) 
{lSS::i-1888) 

Dcputadoi •JUC t~m sido mit;bt: os 

. .•..•..•.....•.• ...... . , •..•...•..•••..... .•... 

.•....•••.•..............•.... ........ ... . ..•.•. 

Lcgi:slatnr:l., em que tem 
fuuedouado 

i;)'l, ~63 o .i9'1. • 
t'i3 , iSa c 1!14, 
iia, i8a c !9:... 
J9a • 
!9:1. • 
J\)a, 
i!)a • 

• · • •• •· • · · ••• · • · · ·· • · · •· · · · · · · · • • · •• •. · · ...•....• l8~" o t9a. 
. . • . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . • . . . . . . •.. • .•. • . • • . . • . • !8·" u ~~
....... . ........... . ....... .............. . ...... iRa o {(la. 
..... . ............................ : .......... . .. tsa. (j.:l9:l • 
• • ... •• • •.. . •• • • . · ••• •• ••••••••••••••••••••.••• .•• • i.$. a, tã""' e l!J-6. 
• ............. , ......... ......................... .. rl,., 
· · • · •• • • •· • · • • • • · • •. • .• •• •• •• • • . • . . , .•• . •. , , •• . ti:J., tR~ c {ga_ 
~lini~tro da Gu~rra. !7a., J801 c i93 

• 

. ........ . ... . .... . .... . .. ... .......... . ... . . . .. ~8a.oi9a.·-· __ 
• • • .1~" A-a. lll.l" ltJ/0 

. ........ ~............ . .... . ...... . .......... . . ........ ............. " ........... " ........ ..... . 

MinisLro da Agt·ienllura . 
t • t • e • t • • • e t • • e t f • 4 t • • • • • • t 4 • • te 4 I t t t' • e t te te te t 

. ••• •• • , •• ••••• •••••• •• ••• ••• •• ••••• •.• •• • •••••• ·18:1 c i9:1, 

(N. B.) Xom todos os parl!eoro.> das commi,;sõei! do i nqu o rito as:;igua lar:un :u voLaç.õcs; mcth·o porqull n!':o fllr:lm prohon. 
cltillos QS claros do~to 1uapp.~. o llU\l será attcuuido dcsllo 11Ue houYI.lr tompo para ~o rc.:orrcr ai aulhonticas da a(•ura~ão linal, 

Rio de Jane~ro, 1.9 de Maio de 1885, 

Jos:E ÜARr.os DE C.\.ltv J.LHO, 

1\cd:lclOl' ü:1 acta o do3 :1.11nacs. 
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ranas do throno, respostas da camara e e~emtas rererentes á atoli~ão do . trafico B à 
linertação do e~~ravo no Brazil 

SESSÕES 

18:10- S essão ordi
na.t•ü'l., :3 de ~Iaio. 

18~6-Sessão o1·di
n :w ia, :3 c h~ .:\la i o. 

FALLAS DO THR0:\0 

(( O trnfico de escrava.iur~ cc~son. o o 
g-overno est:'t J.eciditlo a emprég-o.1• 
toda-; as medidas, fJ_Ue a boa ré, e <1. 
hnma.nidaue r edamam pnra. eYitar 
sua. continuaç:'io de4ab:o d~ qual
quer fúrm.a., ott pt·etexto qne sr:>ja. : 
porlanto jul:!O de inclispensa.Yel ne
cessidade indicar-Yos que é con,·e
niente fadlita.r :t cmtr:tda. de hmcos 
ttt('is. Leis qne autorizem a di,;ti·i
huiçii.u ele terra.s incultas,e rpte alia.u
c~m a exrcnção dos ajuste;; ft'itos 

este :tcro: dando deste prO!(':;to CO
n heclllH!Il Ló a todas as pvtencias 
a.mig:ts. Fiel :10 empcnhocontr:t
b ido ele pÚl' termo ao tl·:dico d +.l art·i
cano;;;, u:i.o de ixat•:'L eomtmlo o meu 
;.rove:·no de llel'enüet• :t:o> pt·.:>rngat.i \•as 
da minha cot·ôa e o::; tl ir eito::; na
cionaes . 

« P :wn. tão jnstoi'i fins , cünto com :1. 
vossa co:~djn,·a~~ão l~n. l e pa.tt·iot ica.>• 

PRP.JECTOS DE RESPOST..t 

« Quanto {L falta de braços, nece~eat·ia 
consequenci:'l. da e::tpn·ação do 1ra
lico d:t escravatura. t::!la. cuidu.r:i <'lll 
l'emeüia.l-a por meio de um:L lei <.b 
eolonisação aJ.equacla. aos in teress(':-1 
da. nação e J.o colono, e conform~ 
com os principio:> economicos c de 
jnstiça, se;.:-uidos e pt·aticados pelos 
gstados Unidos tl:l. Alll'!rica septe n
wional. - ( :\.:;sigua,.los) .:.1lartim 
F;·{mc isGo Hibei,':o ele .·lnrl1·!~(le , 
Dio.r;o Antonio Pe~j·í~ P;·u,.; it:i.~co de 
P{mh~ c Sou~,~. Be1·nar•do Pc,•ci,·c~ 
tlc Vctsc:oncc.:llos,' Antonic l'aulin o 
L tiilllO ele ... l/H· c n. » 

« A notilicuçii.o f\) it<J. p:\lo g:oYe t·no de 
Voss:l. :\Iag-eslaclc lmp~rtal au da. 
Grã Bretanha J.e qu.e hnxi:un cessa
elo as medidas estipuladas etltre o 
Bt·azil e a ln!::htten·a. ter1Üeates a 
l'C~p t•i lllÍl' O tr;~!icu de e i\Ct':t\'OS: I.H':l 

nrna t·cmseclnenda nccc,:;sada. da cx
pit·açi'io das con \'1.'11çvi!S que t:);.i~t ium. 
Cll ll'C OS dois t:;'O\'Cl'llOS C l 'Cg'llhl \';l.l1l 

o as:mmpto. 
« A camn.rn. dos d0pnLatlo-. c,)n,i;it.le t·n. 

inenl!eiliavel eom os )ll'i iHlipios du 

ri~d tem procnra do satl!'!(azet• o 
~mpenho contra h itlo cum :~ ürri. 
Bt•elanhn. :tcompanll:l. t:unhem f~ 
~o:"s·~ ~b!..:·~stn.cle ln1 leria.l.e afiança 

le::tl (• nnanime co:tdjm·aç5f) c os 
B:·azil ~it·os mt :m:-it.ent:lçii.o d:ts pre
l' l';.;a t h·:ts tl:t. c~.l rc'•a , e direit'l~ 
na;:iCIII;u~ . ..;. - ( A.;si;..:-n:ulo;; ) .T. A . 
.lf,c,·i 11ho. J[,~llfl::l .fosJ cl~ Sou ::a . 
. 1-'•'11 u•:a, 1.1 <IJI.I. u:; Srt!J iuu Pc:s.~o:t. t]c; 
.1/ ..tl;j . 
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32 1-IlSTORIC.O 
• ";o•·- : 

SESSÕES FJ..LLAS DO THROXO PROJ8GTO.S DE RESPOST.\ 

I8~J. -Sessão ordi
naria, :3 de :11:J.io. 

« ..:\. lei de 4 de Setembro do anno 
. pa.ssado tem sido vig-orosttmente 
exl'cutadn. A cll:t se de,·e princi-

" Muito satjsfacto1·io ê tantllelll ~ ca
mara. dos deplüa.dos reconheczr que 
a lei de 4 de :Setemb1·o do ~~n.no p~ls-

. 
J.8~...t.-Se.;siío orcli

lJ;tria, 7 de Maio. 

1.83:;-Sessã.o ordi
n~u·ia, 3 de llaio. 

I8:;6- Ses:>ão ordi
n:u·i:t, :J de :llaio. 

lfl;;,._ Se~.-ã.o Ol'Ui
!~a l'i n ~ !l de !lli\ i o. 

p:dmente o estado de q:1a:;i extincção 
tlo trai!co. .Espero o tte continueis a. 
coadjuvar o meu go\·e1•no co1n todos 
os ml!tos ue :possam se!.' necessarios 
para. o lSUl.t' ;t que reappttr"ça~ :.tlll -~ 

•lHe em p<'clnerHt escala. » 

<' O meu ~ro,·erno conlinú:.t :.t exercer 
na rep~:essiio do t1'~t(ico a m~l.is acli\'a 
vidla.ncia. empt·e!!'a.ndo os meios de 
qrte pt;de élispôr I)itra extíng·uir este 
úlotninavel conunet·eio : e os S@ll8 
esforcos t.êm sido até a~ota cot·oados 
de fcÍiz resnltauo. ~ 

tt R~comm~ndo-vos o p1.·~iecto d~ lei 
inid.tdo nos llltimos di.ts dtt sessão 
passada, que· tem por fim tornar 
mais eilicnz esta rep1·essi:to. >> 

« Compra.zo-m~ em ann.nnchtl'-'\"OS qne 
nenh 1ma ·tentativa tem. havido de 

< 

ll:l.h:, a vi,qila.nci~t com que continúa 
~ ser feita ;t policia do nosso Iitlo
ral. diio-me u segm·anç(\ de cpte não 
1'eUÍ•Jl:trec;lr:t este criminoso com-
mercio. » 

« "\ <lespei:o das p~·o\'idenci~Ls toma
<.l:ts 11ara a reJwessiio tlo abomimt-.·el 
t.L·:dico de e~c1·avos, alg-uns a\·entn
l'l'iros ous:1.1·am ten t:n: n()\·as espe
cula.ções; ma." a Yi;:ríl:IUcia do mett 
;:o\·e:.-no~ auxiliada. pel•t opinlÜ.O 1'1'1-
~!ica. COlL>'e~tÜtl m:lllo~ral-as. como 
c;-;pe::o (111~;: ~~mpL·e ac:on~ccet·:'t ~ , 

•< O Yig-or com que !'oram rept·imiJ.:\s 
as d:ta:-; ultimtu> tentatiYas de intl.'o
<lne~ilo ele afl'i(.'.nllos em Serinllaem 
~ S, ~!atbetF· de1·e tet• desn.co1•oçottdo 
o~ a.Yentm·eiros rtue. jnl:;aram n. 
op~asi:lo n.znda para l'~aliz:trem no 
lrr!w~rfo su~~-: ct·i_r:t)!púii~il <>1np;·<'z~~.)) 

sado tem ~iclo es:e<mt,t<ht -:igot·o~:t
mente: a isso sem d'lviü!l. devemos 
o estado de quasi extincçã.o do t1·a- . 
1ico. A canuu•a continnal':Í. a. coad-
1nvar o !.!:OYei.'nO e os;;a.l. a~es. ~ e 
'Imp~ri:.tl con1 tottcs os meios~ neces
sn.rios p:w:t obst:\r a que rt:appat·eça 
n.inda. na menor escala..-(Assigna.
dos) .Joüo Jla~~.oel Pei•ei1·a cl111 Sil-tfa 
.:l1wigio JosJ ele Sou~~.~~.,, · 

« A camal';.t :l.J)recia 1uuito a noticia 
de lla.YeL' o governo de Vossa l\la
gestade ImpeL·ia.l continuado a exer
cer, na rept·essio do tt·~dico, a ma.i.s 
ae:iva, e en<H'!dca vig:ilancia, em-
j)l'e~ando os meio::; de qne P:>de 
tlispor para ex:tingnh· <'S~e abomina
vel con1nH~1·cio : e é niio pouco !i
:;uu!!eiro o facto incontesttllel 1le 
tere1n sido até al!ot·a coroados de 
feliz re:Sulta;lo os e::forços. neste 
sentido empreg-ados por todos ?~ 
po<l~res llo ~swdo. A o:mmr:t JU< 
1 omou nn. de,·id:~ aonsideraç~o o 
JH.'Qiec~o d~ l€i, que Vo!'lsa l\Iagestfl.de 
lmp~l'lUl hom·e por bem recomrnen
dar-lhe. - { A~sig-natlo:; ) Eu=~úio 
de Q1teiJ·o.= Coutinho .:Jluttoso Ca~ 
m.a.ra , Joio .ll<~nrJ~l Pc,·â.n~ <la. 
Silc111. >I 

u A c:ul1::trn. dos llepatatl0s l'espeito
s:uuente nu·tic_ip:t com Vossa l\Ia.-

,... • • • • •O • • • 

I:' " ' ' 
uenhtlllHl. tent;.tti>a tem b:.1sit\o de 
traJico de ~~frieanos, e conlla que a 
mol'alidnüe, a a<lhesiio do p:ü:r., 
m;sim como :t vigihtnei:t. eoní tttte 
n:lo tem ces~a.Llo de se~· feita. :t po
liciu do nos:;o li ttot•:.ü,torn:wão p:wa 
sem}we impossiYel esse c!'iminoso 
commc1'cío. - (As,i::rnndos) J. C. 
]1a,??!le!ii·a, ele Jldlo, B. A. <lc J[,~· 
[JIIIlh;J,t::s Taqw;.~.>• · 

«- A c:un:\.ra soube com justa indigna.· 
ção que, :tp~zat· r.las proYidencias 
tomada~ cona·:L o tmJico dos e;;cra
Yos, algnns nsent.m·eiros ou:>.al':\111 
tent:l.l' no..-as empt•i!z:.ts, e cert:L de 
q:1e a, constante Yi).!'Í htnci:\ du g-o
Yet•uo imperial, 0\llXlli:tda p:-Jla opi
nião pubiic•L,conseguiumallograi-a.s 
conü•t que o deset\gt\.t\C' po~:á de um:.\ 
Ye:r. te1'lno ;~. ess~t a.bomuU\\·el e cri
minosa e-spe:!nla~;ão .-(Assígnado:;;) · 
Jntruleitu de .ilello. Luiz .tntonio 
JJw·bosa, ]J • • 1. ele ~i[a!Jalluí,e.~ Ta
ques.» 

•< O vigot• com. qne fo1'::tl11 reprimitla:o: 
as dúas nltimns tent:ttivas de intl·o
dt:cção de afric:tnos tirando aos 
:we:1turt>il'os :t e:;pet>a:1ça ct•iminos:t 
de t•eno\·ar e:>.se lmrh:u•o comm\'rcio, 
é mais nm:1. JWovn de CJl1~> '' Bl·azil. 
p,nrn. eonht>per ~ens in:or.'Ji>•'s I! 

~:t:lmp\'Íl' surt;; oln·i~nC(Õ·~s. n:i.o p~·o
pisa ele otltl•Q eílrimulo nllím de :oGu~ 
'lH·i o~ fi d:- ~na h.ouc(l., e11\l\~t\lw.do~ 
Tlll l' i"foli\ flC.fi.t? ?P!))J?lfMI. ~~ ~~~1'> ft,~~()}ll) .. . . "' ' .. 
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SESSÕES 

186,. ~Sessão ordi
naria, 22 de l\laio •. 

HISTORIC0 

F ALLAS DO 1'HR.ONO 

vendo-se de modo que, l.'espeltada n. 
ll~opriedade amua!, e sem abalo 
}Wofundo em nossa p1•itnei!'a. indus
t•:ia -a agricultLu·a.-, seja:gt atten
<~ldos _os alto~ i~teresses que se 
hg-a.m tL emanc1paçao.>) 

33 

PROJECTOS DE RESPOSTA 

social. - (Assignados) Justiniano 
Baj'tistq, · .L1ladureü·a. p,•q,ncisco d~ 
Sa~les _Tor·res li ornem, José de Baí·-

« A camara dos deputados associa-se 
· ú. idéa de opportuna e lll'Údentemente 
eon!;iderar a ques~ã:o servil no Im-
perio, como requerem a nossa civi
lisação e verdad.eiros inteL·esses, 
l'espeitando todavia a propriedade 
aclual. c sem abalo protundo na 
agricultura do paiz.- (Assi!.;'nados 
A. A. de Sou,:q, Ca1·valho, T. l'os
cano de Brito , J. B. 2\laclu
.,.cil·a. » (") 

1868- Se.;são ordi- . .: O elemento servH tem sido oujecto 
nada,9 de 1\laio. de assiduo estudo, e (•pportunamente 

(< .A camara aguarda., cheia de .con
fiança, a opportunidade em c ue tem 

18,.1- Sessão ordi ... 
naria, 3 de Maio. 

su me tera o governo a vossa. sa e
doria a conYenien!e pt·op:::>sta.>> 

.: Considerações da maior importancia 
aconselham. que a r~foL·ma .da le.;is
lação sobL·e o esta.do servil não con
tinue a ser uma aspiração nacional 
indefinida e incer:a. 

« E' tempo ele resolver esta que~t.i:io , e 

. . ; . 

e ser apresenttt a ao seu exame a 
conveniente proposta sobre o ele
mento servil, oLJecto de assiduo es
tudo do governo. - (:\.ssignados) 
Fraaoi:sco de At·au}o Barro:s, Amal'O 
Ca1'1teiro Be<:Cl')'a, CavalcMlti, .Joio 
Ferrei1·q, de .. Mou1·a.>> ('') 

« A camara dos deputados, Senhor, 
está convetlcida de que a reforma da 
leg-islação soure o estado s~r\·il não 
p>(te continuar a ser uma aspiração 
lHlcio·nu.l indellnida. e incerta. 

<< Este estado de ince1·teza é que pScle 

(') EMENDA.S OfFERECHAS AO VOTu DE GRA(aS 

Nu. sessão do 4 do .Julho de O Sr. Gavi5'o Pchoto, do ;lutado pch :1 rovincia. do S. Paulo; : p:esontou a ! OJtlil.tl 
i86i. emooda:· 

• " A camara do3 daputados ·santo. Jlor eon~idoruçõog polilieas cmincutcmonto bradlcirns, o •. 

Na sessão do !7 de Julho 
do mesmo anno. 

('') Na sessão dc.28 do Maio 
foi olroroclda a sc
fiuio\o emenda : 

5 ,, 

O mesmo scnl10r justifieou a seguinl•l ema nua cn1 st1hstiluiçã:o á quo aprc!cntou na sossrro 
de 4; tendo a camara eonsllnti.lo na Ntirada. da primeira:. ·. · 

•· l\lorcea do e01·to a consiJora~ão da c:una.ra. dos ~cputados o 'do paiz a qua.Jtão do ale
monto scr\'il no lmporio • .Em occasião orportuna, ostando propar:ulos com pt·udoncia. 
o crilorio os meio:~ do solv<ll·a, garanliua n.-propriodado e pro~c;;i da. a agrieu!Lu ra 
nossa primeira. e quasi unica i n l.!u~ l ria, então, Senhor, a cam·•ra poderá ootrar no 
euri:ll o'aprofunda\lo eonhceimcuto do tão. importante assumpto.• 

(~a sc;são de 17 foi :lppro\·a.do o proj<lclo do resposta c rejeit:l.da. osta emenda.) 

• Substitlltiva do periodo rclatit•o ao elcmeuto servil :- A cnmara, C!!rt:l do pensamento do 
go,·orno, j:\ manifestado pu r Yossa. ~l ;: gost:lda Imporia!, o convencida elo quo h:1 idóas 
em que so não devo insistir de morto ,·ago, em eireu~staocia;~ cxtr~orJin:rri:u, c ante~, 
1lo c:h.:gado o momcnLo.do dar· lho pruJecLo ox~euçno, eonslllorat·a, como lho cumpro 
alLcnta o I'Ori:uncuto a quo~&ão soda!,. cuja prOJIO•ta o gorerno pretendo apresentar 
ao llodor lcgi.;latiTo om oc:c:~o:.i:i n OllltOI tun:1.-. (A~si;:~U;doa) Sou;a qarvalho~-C. IJ. 
Ot!o11í.-Leiliio tla Cllltlta. - JJ.J riio de P1·ado;. - Vtrtalo de Mede ros. - J'. }.! • de 
/t[tlCC.lO.- o. Il. dl Aquill<l c ca.~tro.- Gama .Abl'cu.- s. 1\"..tbuco .- n :as tla Cn.t:.
L. d~ Albuquuqtte.- T. G ,;inwiiu.- Sou=a .An,lradc • 

N:~. so~s~~ dc'30 tlo i\laio foi ~pprovado 9 projcel~ c rejeitada :l e11cntla. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1512- PÃjgina 35 de 81 

34 

SESSÕES 

I8,.1-Sessão de en-
cerl'a:n~nto,:30 de 
Sete:nb:·o. 

1.883-Sess:io ordi
naria.. 3 de l\laio. 

XJ. sesil:to de 29 1le :\I;liO o 
Sr. Paulino de Souza 
3.11rcsentou :l. sc;;uinté 
emenrla : 

HISTOIUC() 

FALLAS DO THR.ONO 

v-ossa esclarecida pt•adencii.\ saberi~ 
concllinr o -respúto i\ pt·opl'iednde 
existente _ com esse meihoramento 
:socta.l que segurem nossa. cn·ilisação 
e at~ o interesse <los pt·oprie!a.rios. 

"' O governo ma.nifestar-Yos-ha. oppor
t1\namente todo o seu })ensamento 
sobre rt>formas p:n·a. que tenho cha-
mado a vos~a att~nção.» --· 

•t A!!radecendo as providencias com 
q tl'e attenctes!es ~t:; necessülade::, do 
se:·viço p:1hlico, congratulo-me com
•·osco })elas leis que clect·etastes a 
bem do desenw!Yimen:o de nossas 
esa·adas de r~rro, da recta adminis
tração da jrlstiça e da EXTrxcç:\o 
ORADU.\I. DO ELEl1E:-iTO SEIWJL, » 

~t Fazendo justi~a a vossos sentimen
tos, esp:!ro que não vos esquecereis 
da g-radnttl extinc~ão do elemen.tó 
se~·vil , adO!)t<• n<-l.o m"'Uidns rpte de-
1et·mi11em s·.t:\. localisação, nssi m 
como o:ltr:-~s que auxiiiem a inicia-
tiv~l. individtud de accôrdo com o 
pens:uneato da lei de 28 de Set~m 
flro de 1871.>> 

PROJECTOS DE ltESPOST ..:\ 

tornat• pet·iclitantes interesses da 
maior ndia. ·· 

<( Os sentimentos generosos e chris-
tãos de Vossa 1\b.gestade Impel'ial 
encontra.rü.o segut·amen.te a mais 
sym pa t h i c a correspo ndenci:L nO'ani
mo 1 as to e esclur~ciclo tlos brazilei-
ros, que, procm·ando conservar a 
actnaf pt•oprieda.de servil como ele
mento in.dispenaa.'\"el de traba.lho, 
querem: com tudo, que para a.s gera
ções vindouras d esr)onte uma. am·ot•a 
de .regeneração. 

" .:\. emancipação lenta e gt•adnal
mente etfectuada sertt'uma medida 
dcf a:It:i. prndenci<t e humanidade, 
qne e.sm.alta.ndo ainda mais o glo
l'ioso reit1a.do de Vossal\Iage;;tade 
Impet·it.l, testemnnharít tambem o 
civismo e a preYidencia. elos lep;is
Iadol'es IH·azileiros . ....:.. ( Assignaclos) 
.ToiJ..o JosJ dt: Oli·ve-iN11 J!tnqtteil·a,, 
Candido .i\lendes tle Almeida, Tris ... 

(( F:t7. Vossa. i\1:\gestade Imp:-rialjns
tiça aos s;Jntimentos da cam3.ra dos 
dep·.ttados esperando que ella se não 
eiqtte :et•á da g1·adua! extincção da 
condição servil adopt:mdo medidas, 
que dete1·min.em sua loca.llsaçiio, 
a~si~n ~om.o flS que auxi!iem a ini
Cl:'LtLn t mdtvtd\la l d e aee n·ue eom o 
pensamento da lei de 28 de Setem
bro de 1871.- (Assi;:madt>s) .J.Ilal·
tirn li'1·ancisco, .:1. Cc:::aJ' Zama, , 
Ir;nucio Jlal't i11s.>> 

(') E)IE~D.-\ OFFERECIDA AO YOTt.J DE GRAÇAS 

~ Os importante:> interesses quo se pronuom ã gra:vc qullstão do elemento senil não podem 
continuar sob a prO$são da inecl'leza, a qual, ü por um lado subleva OSJlOranças exa
gerada$, i mp~>s.iycis do satisfaze~, por outro tem despertado ÔUYillas o in11Uietaçõc~ 
tJUO eumprc dJSS!p:lr. . 

c A docrctac5o de 1 u:ll uor )ro,·iJcneia sobro a~snm Jto 110 tanto momonto é o rime·ro 
p:1sso nu o ra c 1 acll c uma traM .Jrmação socaal, que, sendo muitel para closcjar, uão 
póJo comt~tio operar -so .scn?o r;~:ui ual.o lo.ntamculc com rcs;:uanlo tio direitos que 
se crearam 3 sombra ela lc:1, tem ~1rJo :~lcl bOJ c por cll:t prote;;Hlos o morocom o maior 
rospoi to uo legisla:lor. 

• A c:uuar:t 1los deputado.', :tpplaudinclo a solicitude IJIIe sobro tão scl'io objccto revelam 
as pat .~vras do \'o~sa .:\lagcstado Imperial, o eo u: parl iudo os generosos seJrtirneutos quo 
as clit'laram, h a tio d:u·-.lho :-:ua mai~r :allon~ão, o l· sforçan~tl•SO pela solução que, mais 
consonl.anoa com o chr. 1to do rropnodaclo c r.om as ncecssh.laclo,; do trab:~lho Jweiounl, 
s:ttisli:tcr lamllom as :l"Jliro.t:õcs hum:uaitari:~s, c.wcorror:i, quanto om si LÍ "rcT para 
quo, rculiz:ula por meia tlc metli.las cautelosas o prutlór•los, ~em ahalo social, ser~ con· 
tingcu~ias p:u·.a 3 soguran!:.a. puhlica, som prt•jui.to 1l:t ricJ:rcza nacional o p:rrlieular a 
cm:mCl!lação elo clcmcuto ~crvil attc~to :ís ;;er~çõc~ l' íiiiiOtii':LS a sabedoria •1110 t~m 
iospir~llr• o üirlgi,lo .os :;r:l.ndcs acto:1 Jo ro:h: rciuaclo do Vossa ~lagc31ado ímpcti3.l. 
-(A;iSlgnado) P1tll111o -de So11=a. • · 

E~ta emenda fJi rajcit:~da em vota~ão nominal por 6'J yotos contra. 35. 
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SESSÕES 

1.884-Sessão Ol·di
mvria., 3 de 'Maio. 

.-

.I.S8z;-Sessão extra
ol·diniria. 8 de 
1\Iarço. · 

188~- 5essão ot'CU
n::l.l'ia, 20 de l\bio. 

H ISTO RICO 

~~~LLAS DO THRO~O 

<( Pende d~ ,·os.sa. delihemcão uma. 
})l.'oposta. do governo, em qÍ1e se yos 
})ede a. de::l·etação de medidas ue 
l 1zem re.speJto ao e ementa set·vi • 

« E' este um gra.Ye assurnpto, cuja li
na! solução· se obter{~ pela el:ecação 
do sys' ema d!l. lei de 28 de Setemi.Jro 
lle 1871, e o gover;1o está certo de 
llne, clesenvolv~ndo-o, adoplareis os 
ah·it res que vos inspirar a vossa 
sabedor ia • ,, 

~< A presente sessã.o extL·aordinaria. 
(") roi aconselhada pela ueces;idade 
:t que certamente corl'~sponderciS' 
com a maior s1licitude. de resoh·e1· 
acerc:t d., pl·ojecto c1ué o goYel·n.o 
ju1g:r. ntil á ex i ineção gradnal (k. es· 
crM·idào em-noss~ patria, conf•Jrme 
o desejo de todos os brazileil·cs: de 
modo qne o sacriticio r:eja o meno1.· 
po:sshei, s:m olJst.tr.lO clese:nohi-
mento das forç:ls prodnctoras do 
pa.iz . )> 

~( A extincção g·ratlual da escr:t\'Ídao, 
as-;umroto especial d~l sessão extrn.
ol·dín.aria, úeYe continu<n· a mere
cer-vos a maior solicitude. Essa 
qtte-st:to, que ·se prende aos mais 
altos interess.:-s elo B1·nil, exige uma 
soluç:"io qne tranqtxillise <1. no~~m ln.
Youra. Coníio, pois, <i. \·assa. sn.hcdo
rin. :e p:l.triotismo. , 

. . 

f) Com'utad~ flOr Dcer:· n. ~!70 do·3 J<l Sot~wliN de 1SS.í. 

35 

PROJECTOS DE· RESPOSTA 

« A camara. dos: deputados, r~canhe
cendo a gravidade do ass:tmpto que 
s·~ rend~ ao elemento servil res-
tMa to a a attenção a pt·oposta 
pendente de delil.>eraçã:) do corpo 
le:óslativo, certa de que com a exe
cl~çüo e des~n,·olvimento do srstema. 
da lei de 28 de Setembro de i871 se 
ohterá ~ final e condig-na solução 
d:!:;se momcn toso proble'ina.-( Ae:si· 
gnéldos) Jla1·tim F1·ancisco; I[pu~-, 
âo J[a,·tins, Cai'lo;o; ."!f{onso. » 
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JnrisDrndencia Darlamentar em mataria de rerillcação de DOderes dos Srs. deDntados 

(1.3 parte) 

PARECER. N. 83, DE 1885 

PROVINCIA. DE PEIU~AMBUCO 

1.0' dist1·icto 

Na comarca de c,1ruaru foi considerado fraudulento o alistamento de H2 eleitores, feit~ 
por meio de revisão no anno de 1882, em razão de serem falsos os titulas de arrendamento 
e terras de lavoura, constitutivos da respectiva capacidade eleitoral, quanto á renda. 

A ta <:ommissão de inquerito julgou-se sem competencia para resolver questões de alista
mento eleitoral, cujo conhecimento cabe exclusivamente ao poder judiciario. 

A camara, na sessiío de i de Março, approvou esta conclusão. 

P.A,RECER N. i2, DE 1885 

PROVINCIA DO !liO GIUNDE DO St1t 

4" diitricto 

· Na i"' secção de Pelotas foi tomado em separado o voto de um eleilor que em fo escru~ 
tinia votou no 5° dislricto eleitoral do Rio Grande do Sul, e em 2° escrutínio votou no qo dis-
tricto da mesma província. . 

A 3a commissão de inquerito julgou, por seis votos ·contra tres que é prohibido votar duas 
ve7.ea na mesma eleição ; entendendo os votos Yencidos que não é este o caso da mesma eleição 
de que falia a lei, attendendo-se ás cit-cumstancias diversas de tempo e lagar em que o yoto foi 
recebido. 

A mo.ioria da commissão propoz fosse é!escontado ao conselheiro Francisco Antunes Maciel 
aq uelle voto ; a camara, porém, em sessão de 7 de Março rejeitou essa conclusão e mandou 
contar ao mesmo conselheiro o referido voto. 

PARECER N. 13, DE 1885 

Prt.OY!NCIA DO RIO .JANEtr.O 

Na-paroch;a de S. Pedro a mesa eleitoral resolYeu tomar em separado tres cedulas, porque 
os portadoras della.s~ aehaYalu se eondemnados pelo Tribunal ~ Relação da Côrte, em processo 
de responsabilidade. 

• 

Alistamento oloitorall'a
lido, muito embora 
feito por meio da re· 
"fisão de i882. 

Eleitor que rotou em 
dous dtstrietot ditr~ren· 
te.;. 

EloiLor:condcmnado polo 
Tribunõll daRola~ão da 
eôrto, om Jlrocó~so do 
responsabilidade. 

A 2• commissão de inquerito, por unanimidade de votos, entendeu. e a camara, em sessão 
preparatoria de 25 .de Fevereiro, approvou, que não ÍO$sem contados os Yotos tomaclo.s-em-se:JJp&a.rRa.l.lldleo<--------------
Iia. pàrochia de S. Pedro, em vista. da. expressa· disposição do art. 2,-§ 2° n. 2, do·decreto 
n. 8213. 
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38 HISTORICO 

PARECER N. 24 DE 1885' 

PROVINCIA DAS ,\.LAGOAS 

- o' zstncto 

Eleitor protiunci;~.do 
ananr.ado. 

0 Na parochia de S. João da Igr~ja Nova foi apurado em separado o voto dado pelo eleitor: 
Manoel Sertorio Ferreira Feno, lJ:ae estava pwnundado e afiançado. 

Eldtor suspenso do om· 
prego por iOD\enca. 

Eleitor pronunciado em 
crime lnafi:mçavcl, ab· 
solvido unanimemente 
polo j ury, c mand_ado 
su!Jmotter ano'I'O JUl· 
gamento pola Rc:arão 
do uistricto. • 

Eieitor condemllado, mas 
j:í. perdoado por oc· 
casião de ,·otar. 

A 2" commissão de inquerito, por maioria d.e Y"otos, propoz que se contasse ao Dr. Sinimbú 
Junior esse voto, o que foi approw1do pela camara na sessão prep~ratoria de,25 de Feveràiro. 

PARECER N. 31, DE 1885 

l'ROY!XCIA DO niO GRANDE DO SUL 

5°.:district:J 

A 3a. commissão de inquerito, por unanimidade de votos, achou procedente a reclamação feita 
por tres eleitores do Rio Grande contra a contagem do voto 'dadj por um eleitor .que estava 
suspenso do empt ego por sentença. 

A camara, em s~ssão preparatoi'ia de 26 de Fevereiro, approvou o parecer da commissão em 
todas as suas partes. 

PAREéER N. i2, DE 1885· (i) 

PROV'l:\CIA DO RIO GlUNI)E DO SUL 

No 2° districto de Piratiny foi admittido a votar e contou-se o voto de um e!e~tor 
pronuncia3.o em crime inafian~avel, absolvido unanimemente pelo jury, e mandado submetter a 
novo j ulgamanto pela Relação, por appellação e:x:-officio do presidente do mesmo j ury. · 

A 3• commis~ão de inquerito, por cinco votos contra quatro (2), julgou que não podia votat·, 
por disposi~ão con~titucional e outras disposições d'J l·~i. o pronunciado em querella ot' devassa, 
e suspender a pronuncia, em tal caso, o exercicio dos direitos politicos e das funcções publicas; 
julgalldo os votos vanri'.lo~ que esta. decisão á contt·m·ia aos arts. 8°, 91 e 92 da constituiç.ã.o 
politica (n), inscrivtos tex.tualmt?ntc no art. 2o e outros da l.~i eleitoral \'Ígente, e contraria 
ao arL. 29 do lei d:~. ref01·ma judiciaria de 20 de Setembro ele i8ii r1ue declat•a como effeito da 
pronuncia suspen:ler o direito de ser votado e exercer funcções publicas. 

A camara., em sessão de 7 de Màrço rej~itou o parecer da maioria da commissão e manlou 
que fosse contado uo conselheiro :Maciel um voto no 2° dhtricto de Piratiny, onde votou o 
eleitor Alipio Manoel Luca!!, pronnncialo em crime inafianç:wel. 

PARECER ~. 84, DE 1885 

PROV'.NCfA DO CEAR.Í.. 

!; ' dis,tricto 

Na parochia do Saboeiro foi tomado em separado o voto do· eleitor Melchiades da Costa 
Nogueira, sob o fundamento de se achar o dito eleitor condemnado. 

A 13 commissão de inquerito, por unanimidade de votos propoz fusse contado ao candidato 
D,. Migt.el Jeaquim cle Almeida Castro, o ~o to deste eleitox, J:orque ficou provado que Melch1ades 
da. Costa. No_gueira, desde o dia 30 de Novembro, achava-se livre de culpa pelo perdão da pena a 
que havia s1do condemnado, e por sentença homologada no mesmo dia 20 pelo 'juiz competente. 

A ear.oaia, en: sess.ãe de H de Março .tpprovoct esta conclusão • 

. (i) Yitlc \'Ot'O CJIJ ~cpara•lo lia minoria da éouuuissão. 
(~) ·Yótàram eou'tra: _Sinimhú_Juuior, Cm·uciro _lia Cu oh'!, E~f,·azio Cor1·eia, Dclfino Cintra c Car1os:Pcixo.to. 
\ olaram a fayor: ~fltCO Paratzo (rclalor), Marlun Fl'ane~~co, Sigi.smuudo Gon!)al'l'cs c Ribeiro ele llcnczos. · 
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HiSTORICO 29 

PARECER ~·. !01, DE iSSo 

PRO\INCIA- DA llAHIA 

9) districto 

A junta apuradora do districto fez escolha das a.nthenticas, que lhe forún rem:et.tidas em Eseelh.t de aul;hcntieas. 
duplicata, das parochias do Maseacará (Cumbe) e Nossa Senhora do Patrocinio·do Coité. · · 
, A 2a. coinmissão de inquerito, por.maior,ia de votos (i)cpropoz fossem consideradás como não 
e;ds~entes as authenticas desta parochia, que foram desprezadas pela junta· apuradora do 
diStrlcto. · . 

A ca.m:tra, em ses;;ão de·24 de Março, approvou esta. conclusão e reconheceLt deputado o 
Dr. João dos Reis de Souza Dantas Filho. -

PARECER N. 71 .· 
PII.OVINCIA DE l\IINA.S GERA.ES 

1.7<> districto 

. A 3a. com missão de inquerito, por maioria de votos, pt•opoz, e a camara approvou, fosse Et0iciio v:ilio.la. ape~ar da. 
a:ântJlla.da a eleição do collegio de Jequitahy, por ter sido as-,ignada a acta no dia seguinte ao fafta d0 assignatura da 
da eleição. respectiv:. aeta. 

PAR~ER N. 69 

PROYINC!A DO AMAZONAS 

1'' districto 

Na parochra de Taua-pcssassú entraram na composição da mesa 
que não eram eleitores. . _ 

eleitoral. doas individuas, Eioi~ão nulla,porque cn
trãram na orgnnização 
da mosa cidadãos quo 
não oram clcitoros. " A f a. commisaão de inquerito, por unanimidade de voto:;, propoz, e a· camara approvou, fosse 

annultada a. eleição feita nesta pa.rochia.. . "= 

PARECER N. 04 

PROYl:XCIA DO RIO DE JANll:ffiO 

G' distl·icto 

A <Ga commissão de inquerito, por una:nimidd.de de votos, propoz e n. camara avprovou fosse 
annullada. a eleição da parochia. do S. Gonçalo, em face da expt•essa disposição do art. 15, § io, 
n. 1, da lei de 9 de .Janeiro de ·18tH (b), que atrtoriza. a substituição do presidente da. mesa elei
toral pelos juizes de paz, na ot·dem da collocação, ate ao 4' somente. Por consequencia, tendo 
servido de presidente um immediato, que nem ao monos consta ter sido jur.tmentado, ficou reco
nhecido que a mesa constituiu-sa demodo irregular, com preteri~ão de formolidade substancial. 
Como a falta procede da ausencia não motivai:~. dosj uizes de pn, devem e;;tes ser responsabili·· 
sadoa. . 

Propoz igualmente fosse nulla s. clcjção da parochia de S. Sebastião, porque, antes das 
2 hora;; e · sêrn participaÇão ou escusa do 4° immedíato, foi chamado um eleitor para o 
sulntituir. · 

A camara approvou lambem e:;ta conclus:ro. 

P A REGER N. 53 

3> rlistl'icto 

A .23 commiss:w de inqaerito,. por unanimi:lade de votos, propoz, e a camara approvou, fosse 
c'nsidera.da como nito existente a eleiQão da parochia da Bocaina, porque a acta da eleição não 
foi acompanhada, como.deva, da acta da org'i.nização da mesa,_o que impossibilitava a cornmiasão 
de conhecer da legulidade do processo eleito1•al dessa parochi:t. " 

{l) \'id0 vot> 0111 sci'ar:\•lo apre;cnl:\1\o pelo> Sr. Alfredo Ch:m>, Alberto BcZ:I.QJ:It c All:ofora<lo lu.: 1or. 

Eleição nu1!~ '[!Or ler 
sitio o presidente da 
mesa lndcvidam•nto 
subslituiúo. 

Eleição nulla por não ler 
acompanhado a ·ros· 
pcctiva authontica a 
acta da orsani2ação do:~ 
DICSa, 
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Eleição nulla, porquo a. 
insl:!.lbçiio das rospo
·diva.~ mosas eloitoraos 
foi feita com t rós dias 
de antecodoncia. 

Eleição nulla por ser 
pro:<idida por mesa o r

- gani2ada para & clei· 
ção do um · depul:!.do 
provineial. 

40 

PARECER N. 52 

PB.OVINCiA DE S. PAULO 

2) districto 

. A 2• commiasão de inquerito, por unanimid:ide de votos, propoz, e a camara approvou, 
fossem annulladas as eléiçães das parochias do Jambeiro, S. Luiz de Parahytinga e Patrocinio, 

porqN~: parochia do Js.mbeiro a mesa eleitoral se installou no dia. 28 de Novembro, ás 9 horas da 
manhã ( tl'es dias untes da eleição), dando-se substituto immédiatamente ao 2° juiz do paz, que 
não havia comparecido, nem feito a. communicação legal de impedimento ; 

Na p<l.rochia de S. Luiz de Parahytinga a mesa. eleitoral se installou a 30 de Novambro; 
às 9 horas da manhã, substituindo-se, sem motivo algum declarado, o 6o pelo i 0 immediato; 

Vicio identico se deu na organização da mesa da parochia do Patrocínio, a qual foi installada 
a 30 de Novembro, ás 9 horas da manhã, com o 5o e So immedia~os ao 4o juiz de paz, sem que 
precedesse a communicação legal de impedimento, da parte do 6° immediato e sem que fosse 
conYocado o 7°, como expressamente determina a lei. 

PARECER. N. 7 

PROYINCI.A. DE GOYAZ 

2' districto ·-
A 3& commissão de inquerito unanimemente propoz, e a camara approvou, fosse annullada. a 

eleição da parochia de S. José do Duro, p:>r· ter sido pr·esidida. por m,esa org.mizada. para. eleição 
de um deputado provincial procedida dous dias antes. . . . o 

PARECER N. 3 

Pll.OVINCI.-\. DE SANTA. CATHARtXA. 

2' Districto 

Eleição nulla por lur . A :3a commissãõ de inquerito propor., c a cama.ra approvou, fosse aunullada. a eleição da · 
Kido a mesa eloiloral parochia. de Sant'Anna do Mirim, auja. mesa. se compoz somente de quatro membros~ 
eor.1posta sómonto com 
quatro membro>, 

Eleição ,·alíd3 , apozar do 
pre;idida por juize~ do 
paz immodiatos do uma. 
o 1 o i ç ã o illcgalmoulo 
feita 

PARECER N. 92 

Pll.OYI:s"CIA DE MINAS Gll:l\A.ES 

11 Dist1·ictÔ 

- A 3·1 commisslo de inqucrito, por, S1lte votos contra um, com voto imsepar.tdo, (i) propoz 
fosse considera:la valida a. eleição dJ. cid:1.de de Chrhtina, pelos seguintes fundamentos : . 

Em relaç.ão á da cidade do Christina, allegou o Dr. Cabral ser·nulla per haver sido presidida. 
por juizes de paz immediatos de nma eleição a que illegalmente se procedeu, em virtude de 
orJem do presidente d:l província e:xpe:lida por ter sido annullada. pelo Tribunal da Relação do 
districto á eleição de um dos eleitoa. 

E' certo que a Relação não· anullou toda a eleição, entret:J.nto foi expedida aquella ordem, 
e a C:nnara. Municipal, em seu cumprimento, deu as providencias necessarias para proced3r-sl! 
á nova eleição, como ·de fucto procedeu-se, sendo . j ura.menta.dos e empossados em soas cargos os 
eleitos. 

Estes têm e::t"'rcido as funcções judiciarias e serv'ido em sets eletçõcs desde.1882, sem pro-
testo ou reclamação alguma, não tendo havido recurso . de sua eleiçito para o poder judiciario, 

... uni"co competent_e p~ra con~ecer da. nu~iidade . O?- validade da eleição dos juizes de paz; accres-
cendo que os pr!merros eleJtos r~nunc~ara,~ bc1tam~nLe os seus logareJ, de~de qtte não -ptO·P-"cnoa-~-
ra.ram _prestal' Juramento e nem reclamaram de qualquer modo contra a segunda eleição, em-
que ahás tomaram parte. ,. -: 

A camara approvon a validade da eleição fei(à nesta paroehia, 

(I) Vi.Jc ro!o em separado do COD$C)hoiro Prisco Parajzo. 
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PARECER N. ,~3 

PROVINCI.A. DO ESPIIUTO S.\NTO 

Na organização da mesa eleitoral da Barra de S.-Matheus foram admittidos como suppleri.tes 
de ja.i~e~ de paz, dous cidaiãos em votaçãp superiores ao _que funccionou _ como 4o juiz de paz. 
A mawrta presente' da -commissão propoz fosse a.nnullada esta ebição, contra a opinião de tres 
membros, que doz:aD.lYOto em separado (2). __ _ · -

-- ulli ade da elei ão em ::;e.ssão dé 24 de Mar 

PARECER N. Ç)4 

PROVINCIA DAS .ALAGOAS 

2> Districto 

o motivo por que e1xou dese -o na vespera, como prescreve a e1: · • 
2." Porque a certidão do escrivão de paz, que scL·viu no processo eleitoral, prova ter sido 

causa daquelle adiamento .,.o facto de não appa.recerem os livros competentes qne se achavam 
em poder do capitão Belizario Lima; 

3. 0 Porque, no dia da elciçã:> se constituiu a mesa sem o 2o e 4o juizes de pa.z,Manoel Au· 
reliano da Silva e Mauricio Corrêa de Araujo, e, outrosim, sem o 2o e 3° immediatos em votos 

B rnardo Gomes dos Santos calandÕ a acta os motivos ou razão 
do facto, a}iás que uns e outros estavam presentes no log~r, compf,lreceram e votaram na e e1çao, 
como prova o livro de assignatura dos eleitores. . . ' . . - . .. . 

4.0 Porque, depois de tomar parte na mesa o p1•imeiro immediato, Antonio de Mello Calheiros 
Filho, teve de levantar-se, por ·aeéi são que, sob falso fundamento, o julgou imcompativel com seu 
sogro o 3° juiz de paz Vicente Ferreira de Moraes; designando o ql1arto immc:lia.to -Capitão 
Belisario da Cunha Lima, um eleitor para substituil-o; 

5.0 'Porque, finalmente, em consequencia, a mesa eleitoral da parachia da Graça de Muricy 
foi · organizada fõt·a das condições legaes, trahindo·se, alem tudo, nas circumstancias que ficarn 
consignadas, o proposíto de constituil-a com certo e determinado pessoal, divel'-"O daquelle 
a- c uem or direito cabia semelhante incumbencia. 

A · camara na sessão de 9 de 1t arço approvou a cone usao o vo o em separa o q 
a validade da eleição feita nesta parochia, ficando por isso projudic:da a conclusão do parecer 
d::1. maioria da. commissãQ.. 

PARECER N. 08 • 
PROVINCr,\ DE S. P.\TJLO 

. 5' Distl'icto 

Eioição nulla por terem 
fci~o parto da . mesa_ 
clcttoral; como · sup- · 
pl en \cs de juizos do 

. paz, cidadãos em '"o
tação_suporior ao quo 
funcctonou co:no 4o 
JUiz e az. 

Faltar os compelcnta; 
liTr03; · 

Anseneia dos 2o e 4o jui
zes do paz ; dos 2o c 3° 
immediatos, 

Ineompatibilidadc do pa· 
rontasco entro membros 
da mo;a-. 

A 2" commissão de inquerito, por maio1'h'l de votos, propoz o a c:~.mara n.pprO\'OU quo · não Eloi1•ão nul\11 por ler 
fo>se cõnsid,~rada valida a eleição da pa.I·ochla da Nossa. Senhora dos Remodios, em qtto a. me:n ~~:r~~~~~~:a~~ up~~ 
foi organisada por eleição. cleltão. 

PARECER N. 77, DE !885 

PROVINCrA l>O 1\LO GR.-\.NOE DO SUL 

A junt:~ apuradora deixou da apurar as eleições de Itac1ui, S. F~ailcisco, Rosario e 3 dis-
tl·icto de S. Luiz, poL' as ter reputado nullas. . , , 

A 3"' commissão de inquerito unanimemente entendeu que a jtmta apuradora excedeu a 
sua competencia, deixando d~ apural' as ref~riias eleiçõ::ls~ prejudicando assim o c5.nlid~o 
que realmente obteve maioria de votos-. .. . _ 

Eloiçiies validas apezar 
de não lorom sido apu· 
radas as acl:lS pela 
respectiva junta a;•u
rudora. 

- - --- - - -· ---.1~~-'-l:'"'c~_ ' nn'mr;11-a-sassão de:) d, .. _Abril annlllloa e àiplama QÓ. Dr Sever-in.o-R>1-i bUJe~i~ru.o-~.CAJau:r.un~e~irL:l.o'---'-!-}llila"'----- ___ _ __:_ __ __:_ _ _ __ _ 
Cunha e reconheceu deputado o DL·. Egydio Barbosa. de Oliveira Itaqui. 

(2) Vi,lo voto on)o scparalo ap1~o;cntado pelos S;s • . -l.lfro•\o Chave;, . ÍJ~z;tn:tt e Aleororatlo junio1:. . :; 
' ·fi) ·vitlo voto om scparil!o a;lrcsoutat.lo•polo ·Sr;; Alfr.)JO C!ta_r.:s, . Dozam.lt, __ viseondo do __ s~uza _ Carvalho c Aleo~ 

forado Jm:ior. -· • - · · · .· . -- ~ - - .-- -

6 
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Eleição.-. nlida, llluitc> 
cmborà houvesse falta 
de a~signaturas na rcs~ 
poelt ra a e ta. 

Eleição annullatla por 
falt11s na orga.niz~ção 
da. mesa. 

Elcieão valida, t~.pcz~r 
uc-reclamar-se não ter 
h:n·ido qua.lilie.1.ç.ão ou 
ler ~ido olla siruu· 
laüa. 

HISTORICO 

PARECE& N. 16 

PltOVINCIA DE SERGIPE 

f'> distrioto 

No collegio de Noss::~. Senhorã do Rosario do Ca.ttete .de li-se um conflicto,. na occasião de 
assignar-se ·a acta, por querer um d.;s mesários addiciona.r ao seu nome allegações contra. a 
validade da eleição, resulttndo dahi a faltà. de assignatura dos dous mesarios, Candido Barbosa. 
l\fadureira e Ernesto Muniz Barreto. · •• 

A 2a. com~issio de inquerito unanimemente entendeu que o. capricho destes mesarios 
não devia. affectar o resultado expresso da vontade do eleitorado, principalmente tendo sido 
a acta firmada, alem dos outros tres mesarios, por 24 eleitores, que a revestiram da authentici
dade necessaria. para ccnstituir prova plena e convincente. · 

A referida commissão julgou improcedente esta reclamação e a carnára confirmou. 

PARECER N. 85 

PROYINCIA DO CEAB.Á 

~ 2° distticto 

A ia. commissão de inquerito, por maioria de votos (1), propoz fosse a.nnullada a eleição da. 
Imperatriz, porque: 

Da acta da eleição da imperatriz consta que, depois de principiada a chamada dos· elei
tores, compareceu o 2) juiz de paz e, reque1·e;~do assumir a p1·csidencfa, foi esta. dada. ao 1° juiz 
dl3 paz, aue logo em seguida a1:>parecete, sendo dispens;ado o eleitor substituto, o qual estava 
servindo"' de secretario, o que deu loga.r á nomeação de outro mesa.rio para. servir este cargo. 

Além de violar expressamente os artigos da lei citada, a mesa. foi incoherente. 
'Si o fo juiz de paz podia ser admittido, C)m preterição do eleitor substituto, o mesmo devi& 

succeder com o 2o juiz de paz reclamante, com preterição .do 4°, sem que para. justificar o 
procedimento da mesa se possa invoca.t• a communicação pessoal, que, segundo a acta de instal
la.ção, fez o 1 o juiz de paz, de não poder tomar pa.rte nos trabalhos da. mesa eleitoral, sem que 
conste.a quem foi feita tal communicaçã.o, nem o impedimento al!egado. 

A camara. na sessão de 9 de Março a.pprovou esta. conclnsão do parecer da maioria da 
commissito. 

• 

PARECER N. G8 

I':tOTINCIA DO PIAUHY 

tJ> clist?·iotv 

O Dr. Coelho Rodriglies atncou a eleição de Para.naguá, por não ter alli ha.vi i o qualificação 
ou ter sido ella simulada. 

A ta commissli:o votou una.nimemente pela. validade da. eleição de Paranaguâ, por en
tender que lbe f.1llece competencia. pnr.~ toma.e conhP.cimenLo do processo de qoalificação, 
uma. vc7. pr.:>v.ul:l sua e~islencia, visto pr:'rtencer isto cxchsivarnente ao poder judi
cia.l"io • (2) 

PARECER N. 03 · 

P:tOY!NCIA DO RIO DE JA~EIRO 

4L;dist~·ioto 

Eleição valitla, não ob- Na pa.rocbia de Ihmby, a acfa da clei'}Tio não foi transcripta no livro de notas. 
staato a respoeth·a a c ta. A za commissão de inquerito por unanimidade de votos · esta_ tuiu e a camara approvou 
não ter sido tra.nscrljlta" 1 no livro du notas. que a fa. ta. de transcripção da acta só inquin:>. de nullidade o processo eleitoral, quando provém 

de fraude ( at't. 217, § fo, in fine, regulamento de 13 de Agosto de 1881), o que na hypothese 
n:Io foi articulado o não se deu, como ficou dcmonstr,\d). 

_ C!l Alca•:o Cami>l!ta.-,- "11 • . Alves. de .4..1·aufo.--: Joa•/Uim. :z:-a~ares.- J. PomJ!eU, •·cncido, qn:1nlf? á Yalida~G da. 
cleJçao: do s. franc1sco e nulltdaJe da lmperalnz.- Samue' Mac-Dowel, v~nclll•J, quantu a. pnmo1r~ eonclnsao.
B~Jt/0 Cec.liano dos Sa11lOS .Ramos, vencido quanto :í. Yalidade da eleição do S. l:'raueisco e uanto á nullldade da. 
mpora rn. ose ar~a1 o. oagu~ • rau · 111 ona-

(2) Joa111im Tavares, -v~neido quanto ao considerando, em que so enuncia- a d_ontrin.l elo :quo a caJnara, . r;a 
veriticação 01:1 poderes '!O $CUS membros, carece do eompctcncía Hra en~r:tr na _aprccia.!::Lo do alis\amontos clc1• 
\orao>. · - -
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HISTORICO 

PROVIJS'CIA DE PER~AllfBUCO 

Na eleição que teve Jogar em·· .Agna Preta apresentou-se ás 9 horas da.manhã ·ao dia 30 de 
Novembro, o f o juiz de paz Fabio Rodrig-ues da Costa Lima, constando da neta não terem com
parecido, por doentes, o 2° juiz de paz Timoleão Duarte de Albuquerque Maranhão e os demàis 
votados, Francisco Xavier Lopes e Manoel Theodoro da Rocha, os immidiatos Ernes~o Miliano 
da Silva Lessa, .Marcolino Evaristo da Rocho, Manoel• da Rocha Lins e Canctido Paes Lima. O 
26 e 30 juizes de paz e osdous immediatos communicaiii não poder compHrecer, o 4o juiz de 

Eleição valida·, muito 
embora fosse presidida 
per uma mesa orga• 
nizada com f.o juiz <lo 
!l:lZ,C rruatrc eleitores. 

p~z e os dous im~eliat?s que seg~em ao 5° e 6° votado~ para juizes d! paz,. sem esperar con
VIte ou convocaçao, ad1antam~se, Igualmente, commumcando que· na.o comparecerão~ Nesta& 
circumstan~ias o 1o juiz de paz convidou a quatro eleitores para substituil-os. 

A f a. commi~são de inquerito attendendo a todas e3tas circumstancias propoz por 5 votos 
contra 4 fosse annulJada. esta. eleição e se mandasse· proceder a novo 2° escrutínio, por fsltar 
ao candidato diplomado a maioria ab•olnta (i) 

A camara regeitou esta eonclusão o approvou a que foi proposta no voto em separada da 
minoria da commissão. (2) · 

PARECER: N. \JS 

PR.OVl:::\CIA DE S. PAULO 

5" districto 

A 2• commissão de inquerito por maioria de votos propoz fosse valida a elciçãa da paro
chia de S. Pedro do Turvo, apezar de não· ter sido transcripta a respectiva ;~c ta no livro de notas 
cfo escrivão do juiz de paz .. 

A camara. na sessão d4!1;24 de Março ap;_1rovoú esta conclusão. 

Pi\RECEB. N <:>S DE 1885 

1.J districto 

Eleição valitla, sem que 
a. re>poeliva. aeta. ti
Tosse sido \ranscripla. 
no livro do notas. 

Na paro.:-hia do Rosario foram tomados em separ;:do 25 votos sob o fundamento de estarem Ccduta:; omiptas 
ns cedulas escriptas em papel de côr. papel de cô·r, 

em 

A 3a commissão de inq uerito propoz que fossem annulla.dos estes 25 votos, o que a c:lmara 
approvou lia seseão preparatoria de 26 de Fevereiro. 

PARECER N. 18, D~ -1835 

PROVINCll DE BAHIA 

7J districto · 

Na parochia de Ouriçangas foram dados votos ~o candidato D1• . .Araujo Pinho escriptos em 
el autado. · 

A 2a. commissão de inquerito entendeu, JlOr unanimidade de voto;;, e a. caroa.t·o. approvou em 
sessão prepara.toria de 25 de Fevereiro, -que fossem contados os votos escnptos em papel pau
tado, porque não tinham sido preteridas as exigencias do § ifl do art- i5 do dec. n. :3020 
de 188·1 •. , 

{I) •1! • !lt•cs de .4.rtllljo, Cúlll rcsti-lcrão, por Clllendcr qi1e na fõrm:t·dO :u"l. 20 da lei cleito"'ral 50 deve proecdor 
à 110\'.a olcic•ãÔ~-.z.,,·all/:litl L'ortct, com rcl:&tiftão, t•cforentc :10 fundamc•nlo acima indicado.- Joaguim Pedro.- :roa~ 
~11i111 Tat•arts ....... ·.Josc .1lariam,o.-Samrlcl-.1!ac-J)Gtvcll, .com·,·oto .. scparn.o.-:r., l'cmJ:cu,. eorn ,·oto scp:u:ad_o.-
.\lrato Camilt1ro, ,·cnc.ido tODI voto etu separado.- Be11'o Ciciliàno dos Santos Ramos, com voto em scp:uado. ·-

(~) Voto c~l scpar:~do as;ign:~do f. O) o~ Srs. J\1ar•D•)"·cll, Caminlt~, Bento Ramos o Jo:c POtnllCU • 

(Votos nullo~.) 
lEm !.SSL for:l.in eonsitlco 

rod0:1 válidos qualr· 
TOlos cseriplos em pa
I'~ I cõr do rosa. Pa
recer n. 2ii-i8Sl·18S:!, 
20 distrieto das Aa· 
gôas.) 

Cellulas oseri!llas 
Jlapel ll:IULado. 

(VoiO$ válido3.) 

CJll 
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IJo.u iJom iucm_ 

(Votos válidc1.) 

Ccd u las marcadas eom 
lacre ;crmclho. 

(\'otos nullos.) 

Ce tlubs mare:ulas e em 
sal picos de . ti nt:l. c 
m;l!·cas t!n fahri c a. 

(\" o~o:; v:i!hlos_) 

Cu lulas ucmais ( uo;
cor.lou->c um voto ao 
-:anolidauo mah YO
L;!tlo). 

Cctlnlas do mais. 

(!Jcm, it!cm.) 

HISTóRICO 

PARECER N. 50, DE 1885 

PROVINC!A DE S. PAULO 

6' districto 

Na p::1.rochia de Xiril'ica foram_ apuradas 93 cedulas,--sendo 60 em separado, cujos votos 
recahiram : 46 no conselheiro Martim Francisco Ribeiro de And1·ada, 10 no conego Scipião 
ForreiraGoulart Junqueira e 4 no Dr. Ignacio \Vallace da. Gama Cochrane, por estarem os-
criptas em papel pautado. · . . · ••.... . _ 

A 2a. commissãode inquerito porpoz fossem considerarJosyâlidos Oiõ votos ap•1ra;los em sepa:. 
rado, no 1° escrutínio da parochia de Xiririca, escriptos ein papel· pautado, por não ser isto. 
prohibido peb lei: . . 

··A camara, em sessão preparatorh.de 26 de Fevereiro, approvou esta conclusão. 

PARECER N. 29, DE 1885 

PP,OnNC!A DO RIO GRANDE DO SUL 

2, dist;·icto 

No collegio de S. Francisco de Paula de Cima da Serra foram approvados 29 votos conti_. 
elos em cedulas fechadas com lacre vermelho. 

A 3a. commissão de inquerito propoz, e a ca.mara, em sessão preparatoria de 26 de Fevereiro, 
approvou, fossem, annullados slmilhantes v~tos. _ 

PARECER N. 50, Im fS8<> 

PI\OYINCÚ. TÍE S. P.\ULO 

(j> cZistl·icto 

Na tHPeehia de Xil'ider. feram eeatades em separade f2 votes,•io per est!ttem as cedulas 
dentro de envolucrJs com diversas marcas de fabrica e duas com s~lpicos de tirita. 

A :3:. commissi!o de inquerito, por unanimHade de votos, propoz, fossem contados estes votos, 
porquanto entender qne marca de fah"iCJ n3o ,; _prohihida, e que n1o e;;t·•nd.o • provado qu". os 
sal picos de tinta preta fossem inbncionalmente empregados para violar o segredo do· escrutinio, 
tam~em se contassem esses dous votos. 

A camara, em sessib pt·op!:tratoria de 26 de Feverairv, approvou esta conclusão. 

PARECER N. H, DE 1885 

PftOVINCIA DAS ALAGOAS 

4' clist;·icto 

J:\a parochia de Noss<L Bcnho;·a do o· de S. ~liguei, contadas as ce:dulas. para serem 
emaçadas, ver!ficou-se o numero de 126 ; pot· occasião, porem, de serem as mesmas apuradas, 
reconheceu-se existirem 121, isto,·., mais uma, alem do numero dos eleitora::; que compareceram 
c votaram. 

A. 2" commissão de inquerito, por unanimidade de voto_s, entendeu, e a camara, -em sessão 
prcpãr;ltoria de 25 de-·Fe\-er~iro, approvou, que, na fórma dos precedentes, fosse descontado ao · 
candid.tto mais votado, na parochia de S. Miguel, ovoto de excesso encont1·ado; não reputan1o· 
esse facto com valor de inquinar de vicio ou nullida:le o processo da eleição. 

PARECER N. 50, DE 1885 

PROVINCL\. DE S. PAULO 

6 > districto 

o Na parochia c.le Xiririca foi .apurada uma cedula de ma!s ~ 'l!lã, segundo a acta, foi .encon-
trada unida aum pedaço de papel em branco. . · --··----· 

A.2~ .commi.ssão 4e ·inquerito,=por unanimidadedevotos, entendeu , dever descontarum 
voto aó canâidàto niais votado, conforme os pt•ecedentes. · · • · ···.· · · · · 

A camara, em sessão preparatoria de 2_ô_de Fevereiro, approvou. 
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HI$TORICO 

PARECE~N. 72, DE 1885 

Pl\OVINCIA. •. DO .• lUO . GI\:A..''WE DO .. SUL 

4 1
· districto 

Na.3a secção de Pelotas foi descontado ao Dr. Francisco ela SilvaTavares 
de duas cedulas encontradas em um mesmo envolucro. · 

o voto, apurado Cc!lnlas demais (dc;
contou-sc um voto ao 

A 3~ co~m~ssão de inqu•rito, por sete votos contra dous propoz fosse descontado, por ser 
contra d1sposiçao legal aput:ar votode cedttlà com úutea encontrada em um mesmo envolucro, 
julgando os dous votos vencidos da commiss~o que o regub.mento eleitoral discordava da ·lei ·• 
neste ponto e por isso,não devia ser ohse1•vado 

. A cá.mara., x~a sessão de 7de:·Março, approvou fosse descontado ao Dr. Fráncisco da Silva 
Tavares esse voto. 

PÃRECER N. 93, DE ·188~ 

PROVINCIA DO ESPIR!TO SANTO 

1° districto 

candidato menos vo-
tado.) · 

A 2a. commissão de inquerito, por maioria de votos, propoz fosse descontado um voto ao 
candxdato ma~s votado, por ter havido excesso de uma cedula sobre o numero de assignatur·as de 

Ce!lulas do mais (contou· 
se ae eantlitlata mais 

eleitores na parochia de ~anta Cruz. · 
,·otaào osso Tolo). 

A· camara, em sessão de 24 de Morço, rejl!itou esta conclusão. 

PARECER N. 42 DE 1885 

No collegio de Santarém o "fiscal Antonio Rodrigues Collares apresentou um 
contra o procedimento da mesa ter-lhe recusado o direito de verificar os titulos dos 
chamados a votar. ... . . 

protesto Fiscal sem diroito de vc· · 
eleitores ri ficar ·os titulas dos 

eleitores chamados a 
Totar. 

· l':.. i• eammissãa de inqueritG, em sua mai<n·ia conformo11-s~ com o procedimentg da meaa ; 

'PARECER N. 57 DE 1885 

l'R.OVINC!.~ DO 1'.\RA::d. 

1.) clist1·ir.:to 

Na parochia de Paranaguá agitou-se a que:.tão de não havet• a mesa 
um dos candidatos o direito de examinar os diplomas dos eleitores. 

COllCe.iidO aO fiscal de J:"iscal COII! direito tlo 
examinai' os liLulos dos 

A'. 3a com missão de inquerito únanjmemente estatuiu e a camarn. approvou em· sessão 
preparàtoria d~J 27 de Feverairo que os fiscaes podem us~r de pleno direito na fiscalisação de 
todos os actos. 

PARECER N. · 85 
. . 

PROTINCiA DO CEARA 

2 1 cUst1·icto 

clcit~rcs eh::uu:ulos a 
votar. 

• 

A esci.tza do fiscal a.pres. entad. o·. p~r . parte • .. d_o cand. ida to Dr. Am. aro C.avalcanti;. quando ·Fiscal rccusan.o· por Tõr 
Ih d d d T h d 31)d fidoaproso·n.tado 

já. se-acha\'a.m concluídos. os. traba os .a· org.anzzação _a mesa ~ · ra 1ry, no .'a · e quan~o já se achava 
·Novembro : ente.ndeu a ia. commissão de mquerlto que nao era mottvo pa1•ac que detxa<sse de organ1zada a~mosa. · 
ser elle. ~llres~ntado noftia. i o "de. :Pezembro,. e por isso ·propoz _que fosse julgada ·valida a 
eleiç.ão· alli feita.~ • · · >' : · . . c ·· • · · · • · · 

A càmara ápprovou esta C<?nclusão ~ 
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llicompâtibilidado jut• 
gada lin»roeedente. 

tdcm, idu~. 

Idem, idem. 

Nome, incompleto 
candidato. 

:{Voto vá.llilo.) 

_46 •. -_ .. 

PAREGERN(65. DE 1i85 

P.il.OVJ~CIA DE S. P.-\.lJLO 

1) .districto 

camara. municipal para 1JUblicação de editaes, etc., Dão são da. natureza. da.quelles de que 
trAtam os arts. U, § 2'' da lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881 e 87 do respectivo 
.regulamento; e alérxr disso não constá que tenha participação • nos alludiios contratos o 
Sr. Dr. Antomo da Silva Prado. ·. .. .. - . 

Por 8 votos contra um propoz a commissão que não prevalecesse a incompatibilidade e fossa 
reconhecido deputado o Dr. Antonio da Silva Prado. 

cc:-"~éamara approvon esta conclusão regeitando a emenia do Sr. conselheiro Ma.rtim Fran-
ci~. . 

Ficou prejudicado o voto do Sr .~Leopoldo de Bulhões. (i) 

P AR.ECER N. 91 DE 1885 

Pl\0"\""L."'\CU. DE li.UN.AS GJI:RAES 

6> districto: 

Foi a.rguido de inéompatibilidade o Dr •. Antonio Justiniano "das Chagas, por motivo do 
coril:tato de privilegio. uso e gozo de uma. estl"ada. de ferro da cidade de. S. Jeão d'Elrey 

puolica, lançada. nas .notas do tabellião desta: córte, em data c!e 1° de Agosto do a.nno 
passado, . cessão e tra.nsferencia -approvadas por acto da. presidencia., modificada anteriormente 
a clausula. de intransmissibilidade deste contrato, o que se veriftcou antes da época da 
eleição, como ftcou demonstrado pelos documentos officiaes. . -

A camara. conformou-se com a opiniãoda. commissão e approvou o parecer. 

PAREOER N. 9:; 

CÔRTt-: 

( 3) districto) 

.A. 2:1. commisssão de inqí1erito, por máioria. de votos pÍ'opoz, fosse r~conhecido deputado 
o Dr. Adolpho Bezerra de Menezes, porque .entende qne nenhum fundamento legal sufraga 
as allegações de incompatibilidade do candidato diplomado e da nullidade d!l. eleição· da 
3• secção de S. Christovão. . . . 

, .A camar:1 approvou o parecer da maioria da eommissão. (2) 

PARECER N. 50 DE i885 

PROVlNCIA DE S. PAVLO 

6> distJ•iclo 

do _ Na 2~ secçã~ d:1 pa.rochia de San.tos, foi apura-da em aepa.rado uma cedula, por não 
' conter o-f nome todo de mn. dos candidatos,. mas 11ómente- Ma.rtim l<'rancisco• 

..A.. 2a'commissão de inquer:to, por unanimidade ,de votos propoz e. :a -ca.mara -a.pJlrovou 
,em sessão preparatoria ·de 26 de. F-eveteiro, que fosse -contado •estn~oto ao candidato conse-
lheiro MarLim. Francisco Ribeiro _de Andrada. · · ' · 

(I) Vi do -i'otô em s~par:Í.do aprc>cu~do pe'o Sr. Lllll})llluo do llu1h~cs., 
t2jYi,\c "oto om scrantdo· .:~pro ontado 1•elos Srs. Alfreilo Cllavçsl lJozamat c Alcofornuo 'uu1or. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/201515:12- PÃigina 48 de 81 

. . - - . . ·.:. ~ .. ----- ···-·- ----- -- --
. .-.. · ... 

-PARECER N~ :18 DE ~ 1885 

.·• PROVINCIA. DA" 'BAHIA. 

'to_ d_istricto 

Na Parochi3. da Feira de Sant'Anna foram= contadas em separado .. duas cedulas escl'iptas Idem, · 
do segliintemodo:- Dr. -Araujo' Pinl:.o~ uma, e outra-AraujoPinho~ ·c -··. ··" '-··. '-

A 2a com missão de inquerito propoz e-a- eamara -approvou . que f.J&sem- apuradas pal'a. · 
o Dr. João Ferreira de Araujo Pinho, .. unico candida.to · da.q uelles r nomes nest_e distrjcto · 

_ eleitoral e'' cuja.. identidade ~ão pó ::lia. ~ero posta em duvida por aquelbs simpl~s omissões. 

PARECER N. 47 

PROVINCU. DA B!HIA 

10° âistricto 

Na parochia. da cidade de Lenções votou o eleitor Lueio Pereira R'lmos, com o titulo do 
ele1tor Manoel Facundes de Macedo; e tendo a mesa; .eleit_otaf vetificado o facto, sómente depois 
de posta a cedula na urna, não admittiu que elle assignasse oliv1·o da inscripção, apprehendendo · 
o referido titulo. Por maioria de votos, resolveu não entregar ao seu . proprietario que se 
apresento11 reclamando o :por haver lhe siàG sabtrahido por um. ho ,. 

A 2a commissao de inquerito, tendo na devida c_onsideração este facto, ao qual se póde 
applicar a disposição do art. 232, § · 1° do Decreto n:·. 8213 de :13 de Agosto de 1881-, que 
marca as penas em qúe incorre o individuo que vota ou pretende votar com titulo eleitoral de 
outrem ; e apr_eciando, como lhe cumpre, os demais factos e circumstancias dados na eleiÇão a 
que se refere, propoz que se requizitasse do governo providencias em ordem a ser responsa
bilisado o eleitor Luiz Pere!ra Ramos, que na eleição da cidade de Lençóe;; votou com titulo de 
outro. 

A camara approvou esta conclusão. 

PARECER N • . 87 

PROVINCU. DE MINAS 

A 3a. commisssão ele inque1·ito por unanimidadé de votos, propoz e a camara approvou 
e no a.s . recisas ordens araser re>ponsabilisado_ o f o juiz de paz do 

Rio de ·Pedras, visto te1• ficado provado • o propostto· av1 o da parte -dos JUIZes de paz dessa 
parochia de impedir a eleição tendo até se retil•ado do edincio o f o delles. _ 

PARECER N. 6ü 

PROYJNCIA _DE MATTO GROSSO 

A 3a. commissão de inquerito, 'por _unanímida1e de votos propozo a camaraapprovou que 
se solicitasse do governo :~. expedição das ordens prechas para serem responsabilizat!os os juizes 
de paz da pa~ochia. de Sant:~ ~i ta de · Li vergaria, que, não tendo concor!'ido para a organização · 

• da mesa eleitoral imp_ediram agora, como já anteriorm9nte o fi.z~ram, que houve~se eleição na. 
mesma·parochia. · 

PA~ECER N •. 64 

P.3.0VINCIA. DO RIO DE 3.\..NEffiO 

6 > dist1·icto _ 

Rosponsabilisa.do o oloi· 
to r . que ·votou ·. enm o 
titulo._ do oulro • . ·. . _ 

-··- --
Rcsponsabilhado o l 0 

jui1 do paz . por ter im· 
po•Jido honyesse elei• 

::.'' 
Rosponsabilisadôa j uizaa 

do paz por lorom im· 
. podido>, pola . segunda 

TCl, llOU\"OSSO cloição • 

A 2a. °COmmissão de inquerito poc- UD:J.nimidaie de votos propoz e a camara :!.pprovou que Rcsponsabilisadoa.osjui-
se pedisse por intermedio do governo a responsabilidade do juiz de paz d~ S. Gançalo. zos do paz. . 

PARECER N. 9ô 

PROVL,.,.CIA DE S.ERGI_PE_ . 

4~. districto 

._ .. .. • . .Â: 2a .•cCl~missã6 de inquerito •• .. por •Tmaio;ia 'ide voto~ ···· propoz e· a_.ea.J~rã aepro-v:ou,fossell1 ; ~cspons~bilisada a jun~i · 
: .jfespoi:i.sàb~isado_s _o pr_é.sidênte •·e ·,ó.s ·llle~o~os · ~ da . j11nt.a :-. ~p~iaqora.,- ~ 9u~':~·~~lib~~ra~:~·~ ::, ~x:~ ,:.c .. ~~~r:i~~rada · ~O:~ra;ãg-_ . 
. cJqs~o do · collegio <la. Capell~, · · · · · · · · ·. ' · ·· o eollcgió d3-. C:r.polla,· •. 

- ' ' · ~:. ':- : ... '' . : ~ . " 

.. 
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' ·:c;. · 

: R~;ponsabilisado--~~ 'lls:Y·... A .. 2a: .•cónimissff~ de inCju~rito por' maiorlà .·de votos' propoz~ e• a: ' ~S:ln.â.ra approvóu eni ' sessão -~-
erivão ÚO juiz paz de 2•1 de Mar_ço, fosse su_bmet_tido a proce_s_ so de' .re_sponsabilidade . o escrivão do juiz de _ paz, 

· por ter deixado do • d d 2 · · 
_ ; fazera• transcrjp~ão da Custodio Ri'leiro de Castro, que deixou . de fazer · a tra.nscr1pção a .acta - o · 0 es~rutmto· , 

:leta. · - - ~Ieitorardá · paroChià·-~ de S.- PeclJ:o' do Tu~.vo P?r · · motivo~_.:i~pro~e~ntes~ · ::> · ~ -

TITULO 

J:'all::t. dé apresentação de 
· titulo de ele itor. 

· · (Votos nullos.) 

·rdc"m, idem._· 

··PARECER N._ ··· f3DE'~ i885 

- . -.. ~ . - --
_}>R"VINC.IA DO .. RIO DE J 'A.NEIIf.O . . 

5·) distí·icto 

As mesas paroehiaes de Macabús e Gar,{pebús :fizeram tomar em separado, naquella um, e 
nesta cinco -votos, porqu"e o;; cidadãos que as depositar,<m na -.urna, comqua;Lto fossem reconhe
cidamente eleitôres ali i alistados, todavia :apresentaram-se _sem os respect~vos titulas. 

A 2• commissão, de inquerito -por unanimidade de . votos entendeu a· a -cainara approvou em
sessão preparatoriá de 25 de Feverelro, . que ·não ·fossem apurados os vo_tos em separado 
das parochias de Mil.cabús e Carepebús; porque o proh:be o terminante preceito do art_; ·i5, § 18 .. 
<h lei n. 3029, de 9 de Janeiro àe 1881. · · · · 

·pARECER N. 50 de 1885 

PRO .• VfNCIA .. D .. E S. PAU.LO .. 

·- - 6>" âistricto ' ·-

Na parochia de Iguape foi tomado em. separado o voto do -eleitor Joaquim Lourenç() 
Ribeiro, por não ter exhib:_do o competente titulo. _ ~-- · .·· _ .·· . _ 

A ·2• commissão de,inqúerito por 'unanimidade de ·-yotos propoz e a c3.mara. approvou -na· 
sessão· de 26 de Fevereiro, fosse ánnullado este voto. 

P ARECERN. 58 DEf885 

·. PROVI N Cl"A DE ;· MINAS · G .E RA-ES 

10~ districto 

.falL:i- de apresentação A 3& ~:>mmissão- de inquerito por unanimidade de vofos propoz e a camara approvou 
<lo titulo tle eleitor. Eessão ' preparatoria de 2i de Fevereiro, fosse descontado ao candidato mais votado um ·vo:o 

na 
do (~Iandou-so · descontar 1 · - · · · 1 

um ,-0 to ao candidato . e eitor que de!:tOtt 'de apresent~t· o respectt-vo tltu_ o. 
mais ...-omúo)_. 

PARECER . N. 59 DE _1883 

PROVIN~IA -~A PA~AHYBA 

2J districto ·. 
Falta de apresentação do _ A f<~. coinmissão -de inqÚerito propoz e a cama.raapprovou fosse annul1ado o voto dado por : 

titulo de eleitor. dous e_-leitores que foram adm_ ittidosa :_ votar s:_rii terem ex_h_ ibido os. respectivos titulo_ s ~ 
~ . (Yotonullo.) -

·: ; Idem, idem . · 

•" ·:· .. :.·: 

:· ~- ..... 

PARECER N.-72 DE 1835 

P R.O \" I' N C I A D O R I O G R A"N D E DO S U L 

Na pnrochia do Boquete foi- apura? o ê:ril' separado 'o voto d~ úm ,eleitor que votou. sá~·::: 
exhibiro .. s_eu _-titulo .. . _ •· .·_ .... : .. ·: ·:_·.- ·-,: ·-: -~ --- -~· .. _· .. > -- -_- -... - -__ -.: __ ... -,.' ___ : ----- ·. __ --_:- ___ ._ .. __ _ . 

A :3"- commis~ão de, inquerito .Por: .sete-. votos ~Ôntfll: d2us ·. propoz quê não' ' :f.5~se : ~~n~~o :,est~ ': 
' -voto, embora o_ titulo fosse _ pres~_nte/ á 1llesrpa comm1ssao para pr:oy~r, .q~e: o , q1to .,_cldjl~ao :estã · .· . 

.• .. , alistado · ~leitor o:ild_e-~y()t()u ~ · -~·-:c = ~: .' -~::" :: - :: : .~: ;::-:::; :<4~·~=~ :-:,;~ :':~: ':<:: ...•. ~.-~::: . : ~~:::·:-:~ _.-, · :"-· ··· ·' ::· -~-·:: 
A camara em-sessão d'3. i de Março âp.provoú o .parecer da ·maioi'iâ da com!n!Ssão. 

• ' ' ' ' ' ' ' ', ' _- ' ' ' •• '.' ·-· ' 'q, ', '"· _. ; ' • 

. ·. 
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HISTORICO 

PARECER N _ 70 DE 1885 

PROVINCIA•DO PARi 

5> districto 

• A i"' commiseão de inquerito propoz, fossem descontados ao candidatado JJr. Jose M~t-:a. Idem, itlem. 
Leltão da Cunha, sete votos dados na parochia de Ponsil, por eleitores que deixaram de 
exhibir seus títulos. 

A camara approvon. 

~ARECERN. i885 

7" districto 

. __ Na parochia da Feira de Sant'Anna a mesa eleit0i'<ll tomou em separado os votos de alguns 'i'oto exclttido '"r vicio 
cidadãos que não IlOdiam ser incluídos no alistamento· de i8S:3, quando, de facto, foram só man- no alistamento. 
dados::qualificar na revisiio de 1884. 

_ · A ')a. commiss'io de inquerito por nnanimi lade de votos. entendeu que a mesa eleitoral 
tmha bem procedido, pois do contrario deixaria de ser annual, como quer a lei, a revisão elei
toral, e seriam admittidos a exercer o di1·eito de votar cidadãos incluídos em afistamento, que, 
ex-vi do art. 23ü do regulamento n. 8218, não podia servir para esta eleição, realizada depois do 
acto da dissoluçao da camara. 

A C?-mara, em . .;;essiio preparatoria de 25 ele Fevereiro, approvou esta conclusão. 

PARECER N. 31, DE 1885 

PB.OVINCIA DO RIO GRANDE D::> SUL 

5" clistricto 

A 3r. commissão de: inquerito unanimemente acbon procedente a reclamação npt•és'3n- Yot.o uoseontailo flClr t~t· 
d 1 R

- G - · d 1 · . r· 'd _ sttl~ dado por um clct-
ta a por trl's e eitores do 10 rande pedmdo o desconto do voto e nm e eitOr e lmma o tor climiu3.do vm 1883. 
em 1883. · 

A camara approvou. ~ 
PARECER N-=-'59. DE 1885 

PB.OVINCIA DA PA.B.,tHYBA 

2J clisti'icto 

A ia commissão de'inquerito entendeu desconbr um voto ao candidato Dr. lrincu Ceciliano Voto dcsctlntado por tor 
p . J ft1 d -·l l 't -. 1 r· . d sido dado por um clei-erelra a ey, ac o por um e ei or, que Ja se ac Hl.Va e imtna o. lor que j:i se a•:h:n·a 

A ca.mara, em sessão de 25 de Fevreiro approvou esta conclusão. eliminado. 

PARECER N. 72, DE 1885 

PROVINCI.-t DO RtO MtA.~llE !10 SUL 

No 4o d:stricto da parochia do Livramento foi contado em separado o voto de um eleitor 
e:s.cluido em 1883, e que. mediante reclama~,ão, foi reincluido em i884. . _ 

A 3"' commissão de inquerito propoz que fosse descontado ao conselhetro Francisco Antunes 
Maciel o voto desse eleitor. -

A camara em sessão de 7 de Mary'>, rejeitou esta conclusão e mandou que se contasse ao 
conselheiro. Fr:tncisco Antunes Maciel o voto em separado do eleitor excluído em i88:~ e depois 
incluido em i884 (4° districto da parochia do Lim1mento. 

PARECER N. 92 

PRO\'INC!A DE MINAS GEGAES 

11' · districto 

Yoto contado apo~ar de 
ter sido dado por um 
eleitor excluído om 
1883, c rcineluhlo em 
l.SS'•· 

i uerito o:.-·., unanimidade de votos, propoz · fossem descontados ao \"otos -. dcseontauos por 

Dr •• Joaquim Bento Ribeiro da Luz os votos tomados em :::epara o, .na. reguezia 
.de eleitores-transferidos para alli pela ultima revisão de,!884. 

A ca.mara a rprovou, em sessão de- 24 de Março. 
'7 - . : 
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Voto . oxclmdo por to r 
sido dado por um clei
~or que se haria mu
dado da parochia. 

Voto eonta~o, não obs: 
tant~tor stdo dado por 
um ulllitor que tcqnc-
re11 sua eliminação do 
alistamento om iSS3. 

Votos cullos, porq;oe os 
olcitorcs não c:dnbir:un 
os. seus li tolos c sim 
eertià\ies destes. 

Voto nullo o do eleitor 
quo votou no districto 
de paz em que não es
tll"~ ~lista do 

. 50 HISTORICO 

PARECER N. 18, DEi885 

Dr. Antonio Joaquim da Costa Junior~. o qual, porte r sido somente nesta ultima revisão de 1884 
incluidopor mudança da parochia dos H~mtldes, onde estava anteril)rmente qualificado, achava-se 
coutprehenJido na e3:pressa disposição do art. So § 10 da lei n. 3029 de 1881 

A 2a commissão de inquerito, por unanimidade de votos, confortUou-se com esta deliberação, 
:e a camara, em sessão preparatoria de 25 de Fevereiro approvou-a. o 

PARECER N. 72, 1885 

PROVIXCU. ·DO lUO GR..L"'i"DE.DO SUL 

4° dist1·ictu 

Na 3a secção de Pelotas foi tomado em separa lo o voto do eleitor qué requereu sua elimi
nação do alistamento, em 14 de Setembro de 1883, por mudança p:tra outra comarca, tendo sido 
no mesmo dia averbada a transferencia de domicilio, em ~eu titulo e livro de talões. · 

A 3a commissão de inquerito, por sete votos contra dous, propoz que não fosse contado este 
voto, porque a alteração no registro eleitoral é uma consequencia da eliminação, julgando os 
votos venc1dos que, :Pela lei eleitoral, a el!minaçao ~6 e procedente nos termos em que ella a 
manda proces;;ar e que foram todos pretendas. · -.· . 

A camara, em sessão de 7 de Março, mandou que se contasse ao conselheiro Francisco An
tunes Maciel, o voto do eleitor que· foi eliminado, ã requerimento seu, da 3"' secção de Pelotas,· 
onde votou. -

PARECER N. 28, DE 1885 

PROVINC!A DE GOYAZ 

1° districto 

No collegio de Entre-Rios foram contados em separado <;inco votos de eleitores que, em vez 
deseus titulas, e'ihibiram certidõês destes. 

A 3a commissão de inguerito propoz, e a camara em s'3ssão preparatoria de 26 de Fevereiro 
approvou, fossem annullados estes votos_ 

PARECER N. 72 DE 1885 

PB.OVINCIA DO RIO GR..:\.NDE DO SUL 

4° districto 

No 2° districto do LivM.mento foi tomado em separado o voto do eleitor Candido Fernandes 
dos Santos que votou no 3° districto da mesma parochia. ., 

A 3"' commissão de inquerito julgou por cinco votos dever-s~ contar o voto do eleitor dado 
de boa fé e desv1ado por manobras cup etlicac1a a camara nao póde approvar, do exerclClO de 
um dü·eito que manifestou querer exercer, votando no me>mo termo em um de cujos districtos 
de paz estava alistado, e de c~ja acta consta que foi chamado e estava ausente; julgando os 
votos vencidos que o eleitor só póde votar onde está alistado. 

A camara em sessão de 7 de Março resolveu não contar ao conselheiro Francisco Antunes 
Maciel o voto do eleitor Candido Fernandes dos Santos. 

-----------·~+-----~ 
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Votos .. em SCDarado cnj as conclnsõcs f oral~ ~DWOVada~ DBla _C amara: e jrejn~caram OS Dareceres 
· _ _ das comnnssoes de mQnerito - - ·.· 

PARECER N. · 94 

PRO'VINCIA. 'DAS ALAGÓAS --

2o âistricto 

Voto em saparado 

p:l.rte da· . mesa o 2° inimediato, por ser sogro do i 0 , foi então chamado oB0 ; o que equivale a 
uma escusa por motivo que não se !anda em disposição legal». A eleição da parocl.ia, de,.. 
S. Sebac.;ti<to da Ventania foi considet·<~da valida. :~ :/ 
. Assim, pois, não . ha procedencia para se considerat· . nulb_a eleiÇc"io da parochia de Nossa. 
Senhora da Graça do Muric:y, pelo facto de' haver deixado de fazer parte da mesa o f o immediato, 
qu:e alli se julgou incompativel por ser genro elo 3° juiz de paz. 

Tambr~mnão .preva1ecem as outras arguições levantadas e vencidos com o voto da maioria 
da cornmissão, pot•quanto: · 

O art. i5, § f;)o do decreto li. 3029 de 9 de Janeiro de 188! e~tatue que as mesas eleitora.es 
se reunam na vespera do dia designado para a eleição (nas paroçhias) e não sendo possivel

. no proprio dia, até a hora m::lrcada J?ar·a o começo dos trabd.lhos. i)ra, na fr~gurozia de Nossa 
Senhora da Gr.~ça do Muricy, segunlo consta da acta, a me_sa organizou·se no pro;>rio dia da. 
eleição, ásS horas da manhã; donde se deve forçosamente -concluir, que não foi organizada na 

bilidade do 1 • immediato é adversario dà' parcialidade .do Sr. Barão de Anadia, co~o adv(3rsarios _ 
: são talllbem~o 3o juiz de paz, o eleitor por aquell~ ,chamada· para_supprira. falta do.-2° e 4° juizes 
· de paz e o 4~ immediato·capitão ,Bélisario :da.:Gúnh~ .Lima;.o_que.invalida o_argum_ento.e assev(3~- - _ 
r~ção de que houve p;·9posit? (attribuido á.pal'~ia1idade do· ~andidato · eleito}de 'se constituíra 
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.... . . . .. -
.... 

:mesa co·m," cúúie; t:léte1·?1Íina!lo pe;s~a[ dive:,-"soe-daq~élle a quen~ por dtieÜo cabia semelha1Úe 
inct~nbencia·. . ., , : .: - . . : . · :::O · · .· 

Attentas . éstas considerações, somos de parecer que-tendosido approvadas pelo voto una
- nime_da com missão todas :as .demais eleições __ do :districto-e devendo _ sel-o igualmente a .da 

parochia de Nossa Senhora da Grac;.a do Muricy: : . · 
. - _Seja : reconhecido deputado eleito velo - 2:>::-':districto ·da provincia das Abgóa.s o Barão de 
Anaaia, ·quê ·obteve a l_llaioria a;bsolut:; dos-voto . . _ . . . _ . . . . . . . . 

.. Sala d:t 2a commrssão de mque!"llo, aos 13 de Março d) 188<:>.- -Albel·to Be:;amat .- Vzs-
conde de Sou:;a Carvalho.- Alfredo-Citd.ves .- AlC_oforçú],_o Junior.' .- _- - - .. · 

-:F~i approva.do pela eamara em sessão.de 24 de Abril e r~eonheeido deputado o Blrão de 
:Anadia sendo regeibdo o parecer da commissão>-. · 

PARECER N. 99. 

PR.OVI:\CIA DE PER...~Al\IBUCO 

S:> districto 

Voto separado 

· Os membros, abaixo assignados, ·~a ia commissão de inquer1t'o, não concordando com 
alguns fundamentos do parecer da mesma comm1ssão sobre as ele1ções do 8° d1str1cto da pro
víncia. de Pernambuco, e discordando igualmente das conclusões relativas á nullidade da 
parochia. de S. José de Agua Preta c consequente anm1llação 'do diploma . conferido ao 
Dr. GaspaF de Dl'Umond; passam a exhibil:' os motivos do presente :voto sepat.,do . . 

Consta da authenticcL da ot·g, nização da m_esit, da mencionada parocbia, que esse a c to tP-ve 
começo às 9 horas da. manhã de_ ~30 de Novembro do anno :fir.do, no logar designado para 
eleição, constituindo-se a mesa com o i" juiz de paz Fabio Rodrigues da Costa Lima e quatro 
eleitores pelo mesmo nomeados, dous para substituírem os juizes de paz que faltaram, e dous 
para sub:stituirem os immeJiatos, qué t 11nbem não compar~ceram. 

Resa a mqsma acta que o 1° immediato aos jui2es de paz da parochia é fallecido, e que o 2°, 
3° e 4° juize~ de paz, ásl)~m ~omo o_ 2o,_ 3~ e 4oimmediatos_:fizeram parti~ipa~-ão, na fõrma .da lei, 
de se acharem doentes . . - · · · · . . ·. - - . 

. Não menciona a acta a hora da conclusil:o dos · trabalhos. . . 
. Não ho'(lve p1·otesto algum contra a referida organização, nem ainda no acto da. eleição, a 

que, aliàs, assistiu o candidato Dr. Pedro. Affonso Ferreira, o qual então protestou cOntra a 
deliberação àa mesa, mandando tomar-lhe em separado tres votos, e requereu que da mesma 
fórma foss~ npura_da uma c.e~ub cont3ndo o _nome do ca.ndiJato .Dr. Gaspa.r de _Drumond. _ 

A · protma. maioria da ·commissão reconhece eiu seu .par~cer que r a sinceridade e mora
lidade da. eleiÇão de Agua Preta não podem ser atacadas; entretanto opina pela sua nullidade, 
sohfundal)leuto de não tet· sido convidadO. o 4~juiz de paz e _":i:•iimmediato, que não deviam ter 
:fis-nr:tdo no edital de con\•ocação, visto . e:±istirem o 26 e 3u juizes de paz o 2o e 3o immediatos, sõ 
não existindo o 1° destes, por ter fallecido. _ · · · · ·. . · 

Entende a maioria da conuriissão que a participacão préYia do 4o juiz de pn.z e do 4° imme;.. 
diato não põde ser admittida em face da lei, art. 15, § 16, e das instrucções eleitoraes de i3 de 
Agosto de 1881 art. iOO; porque (diz o .parec~r) a substituição legal exige convite, partici
pação por escripto e espera até ús 2 'horas da tarde, si não liouver participo.ção. 

Estabeleçamos com precbãq os pontos de qu~stão: . 
i._o E' licito aos mesarios substitutos certos, antes de convidados para a substituição e 

mesmo antes de ,;erificada e falta. do convoc::do substituendo, participarem poresâipto à mesa 
qualquer motivo/ ou_,impedim"nto, que tenham _para acndir ao convite de substituição, quando 
este se venha a tornar necessario 1 .· · .. · . · . 

2. 0 No caso affirmativo, a participação previa dispensa ou não o convite ao participante, 
pelo presidente da mesa, que antes das 2 horàs da tarde, si tambem tiver l1avido pa•·Licipn.ção do 
mesario convidado pelo edital, quer depois dessa ho1•a., si não houver dado a participação 1 -

Sem embargo da opinião em contt·a.rio da ilhistrada maioria da. commissão, pen;:am os 
abaixo assignados que a resposta a ambas as questões proposta-s não pode deixar .!e ser affirma
ti;-a, em face d:>. lei; visto como esta não prohibe a particii.Jação pré--da, por escripto, daquelles 
que. pcls: mesma, sã0 chamados, designadamente, a: subsEltU1çao, _comquanto sô os obr1!!"ue a 
isso. depois convocados ou conv-idado:;;; sendo que póde constar corri antecipação ao substituto 

- legal o impedimento do me:::ario substituendo, si fôl' . de notoriedade public:~., e isto basta para 
explicar, 11aturelmcnte, s. p::trticipação cscripta daquelle, antes de convidado. Desde que, pois, 
não ~c pugna com a disposi~.ão da lei essa participação · ·prévia, torna..,se dispensavel, por 
superfiuo, o _convite a quem jà por_escripto . declarou_achar-se impedido. · ·.·· · · · - . 

. !3-eleva notar que a a~ta da organização da mesa da parochia dê S. José de Agua Preta, · 
nem- ao menos é· explicita,-sobre o modo por qüe se succederam as participações dos mesarios 
c~nv_ocados ·e . de: seus substitutos cert~Js, assim. como· é tamhem omissa sobre · a circumstancia de 

. ter··· ou ·não ... sido feito .o comite ~ estesu1ti_mos;Jimits.ndo~se . · a consignar· o· essencia~ :;;:J. -: saber: 
.que _todos ~os .substituídos. , (a11~es· d~s 2 ,horas.• da · tarde)" haviam':participa.do, <por.·.•escript6, .impeà.i-:- :· . 
mento·-de,molestia.: ,~Accresce que;; ·ao_s ·, mesarios su'bstitú.idós; o'-compa.r.~ceram. •a votâr;· como 

.. 
. . . -· .. ·: _":.; . ·- . - ..... . .. - ~'- - • : 

' · ;", . . 
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com ·a sua su'bstltu1çao. .. . :~ · __ . ___ --•. - _ · ·· · · ·- : _ ·. -· ·· - · ·· · ·. . _. ·- --·_ · . _-- , 
·A" vista do exposto e attenden4o que e~ta. .c:ommi.ssão . já tem · corisiderad:> v:ilidas outras 

elGi ões ern condições identica~'<, os abaixo·assign:i.Jos : não vodem dei.xar de _- rcconnecer como 
vá ida a e . ose e gua. reta, e por .1sso propoem a.s segum es cone usoes: 

1..3 Qrrc sejam ~pptov:~das todas ,as eléções do 8° dÚ;tricto da província de_ Pernambuco-. 
2.a QuG seja reconheêido d~putado'por aquella provincia o Dr. Gaspar de Drumond . . ' ..... 
Snlu das conferencias da ta commi.ssão de iuquerito, 16 de Março de 1885.- SamueZ 

Mac-Do'!.o3ll.-Bento CcciZiano elos Santos Ramos.-Jo.c;e Pompeu.- .H-varo Caminha. 
_ _. A camara em _sessão de 24 de Abrila13p~ovou as conclúsões deste ~ voto separadó-:='sendo re-

conhecido deputado o Dr- Gaspar Drumond. . _ :; 

As conclusões do parecet· da. maioria da c6mmissão !oram regeihda.s. 

PARECER N. 107 

P.ROYINCIA DO RIO DE .JANEIRO 

9' clistJ·icto 

Yt\lo em separado -

Opinn.mos pelo reconh~cimento do DL'. Càrlos Antonio da França Carvalho, pol" não consi
derar provadt~ a fraude arguida á eleição da pnrochia de Guapymirim. ,-

Ao contrario ha pro-rris que a excluem, como os conhecimentos ou recibos do corl'eio de 
Magé que attestnm terem sido alli entregues as authen~ic~s no dia 8_ de Janeiro ; ao p~sso que 
é a fra.!lde attribuida a peso:;ons que. pat·tirem. da côrte para ~ Guapymirim na n()ite desse mesmo 
dia. Cumpt·e notar que Guapymirim:dista de Magé :3 hor;\s de viagem. . -- · ·· - -

Na._.wesma data de 8 de .l:meiro. o livro das :~;ctas voltou ao archivo da camara· municipal, 
sendo impossivel que no-e~pa.ço de tempo que · iuediou da eleição até esse momento~ se consum
massc a fraude com clesencadrena~.ão, encaderna~~_ão de livros e fabrico de longo documento 
fHlso. · . · ·. · . . ·· -

.As rubricas que se vem nos lil.·ros que ser\'Ü·am no processo eleitoral são reconhecid~s ver
dr.deiras. mesmo pelos que impugnam a pureza da eleição. Sendo assim, a allegada fmude só 
podia ter sido commettida ou com a cumplicidade do pt·esidente da camara municipal de Magé 
que rubricou aquelles lh-ros _ou extrtchirid,J;.sefolhas eru braneo do outros igualmente· por elle 
rubricados, afim de substituirem as primitivas~ quer no 1i\•ro dc:a.ctas quer no de transcripção. 

A pr~meira hypr>these _é inaumissivel, vi;;; to que aquelle cidadão, al(}m de ser pessoa de 
conceito, é um dos chefes do p :trtido contra. quem se pretende praticar a. fraude. A segunda 
podia-s~ facilmente provar ·com o setl depo:ment•) ·· q ne, entretanto, não foi prestado. Longe 
di~so,_ nomeado per~to para um d_os examos juliciaes de que foram objecto os . referi 'IO-~ livros, 
recusou-se aquelle ctdadão a s3rnr como tal, o que no nosso modo dP. pensar clenunc1a con
viC\!ÜO contraria à existencia da ft·a.ude. Sendo, p:lis, ''ali da a eleição, deve ser reconh0ci.do de
putado o Sr. França Carvalho. :~.· quem coubr a maioria de votos. · 

Sala das commi.;;sões, 31 de M'arço de 1885.- C. Af{o11so .- Schtttcl. 
Foi approvado e reconhC:'ciªo d~putado o Dr. Carlos Antonio da França. Carvalho. 

PARECER N. ii2-

PRO'\"'IXCIA D.~ PA.Il.AUYBA DO NOUTE 

YoLo em -~cpar:tdo 

Nã() nos parecendo pr9cedente os fundamentos -de an~ullação da eleição da P.a:ochia ~ -~c . 
Aln.gôn. Nov~- em 2o escrutmo,. c tão pouco que se possa .vahda.r t\. da pa.rocbta de P1l~es: YlSl
Yelmentc falsificada pa_ra altera.r-se _o resultado r~a~ da vot3:ção., pas§amos a dar as .razoes ·do : 
p~csentevot?elD:- ~epãrado. :: ... : ... _ _ _ ,- ·• __ . -_ . . • ~· . . . . - ,-

. · Q!Jnn_to a ele1ç.ao __ da Alagon. Nova, nao procede p~r1\ ~ nulhdade :1. c1rcum~tanc1a d_e tcre~ -
os trabalhos eleitoraes comc.çado às Hhoras da manhã, c não às 9, como preceituam as mstruc- .. · 

· .·. ç?es - d~ 13 .. (le ~:Agosto: de ~i8Si ~;:· porqúc .. essa~demora:.'Jc,ni ~ua- · · natura~ . eiplicação -no··. ~xtravi~ da · ... 
)lsta~d<l-J:hamada ' e na. ·nccessidade._de __ obt_er:-:se: o -propr1o hvro do regtstl."o, •.. para supr1l-~, / v1sto . 
, sor então im pôssivel t~rãi'~~~~_ae:promp_to ;u~a --õu tr~niópi~~\() que_-- é~; es~~_nci~l-.~ é ~ que'-~ -:--éleiçã? .. 

. ·- . . . . . . ' ..... --- . ~ -- ·-.-· . ~ . - .. .. . ... : ·-. 
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à mesa., que o aceitou; não podendo, portanto, ser menos regular a chamada, por ter sido fúta 
pelo original, quan:lo elb o não seria, !';endo feita pela cópia. •. 

· O facto de haverem sido encontrados na ul"na. tres cedulas de mais, embora possa se1· :J.ttri
btiido à parcialidade do Dr. Jo~é Lopes, attnadendc-se que no acto de votar o eleitor, seu 
co-religionario, major Salvador Coelho Vianna, reclamara o eleitor caprtão Luiz André de Al
meida 0-trdoso, decla.ran ~o que aquelle havia deposita.lo na ut·na. duas cedulas ; com tudo, se
gundo os precedentes da camnl"à, só autüriza. o de-:conto dPsses votos ao candidato mais votado, 
Dr. Evarist·• GoU\·ea, não podendo det rminar a nullidade da eleição, maximfl quan.do o Dr. Josó 
Lo1-'es, intere.;;s 1d'o pela. a.nnullação, obtivera maior numero de votos, do que em 1° escrutínio 
na wesro a parochia. .:: : 

Si :l."sim an:lly~a~las as arguições de nnllidadc não nos parecem procedentes, mt:no~ 1)odemos 
descobrir qual a força probatoria que, P.m synthP.~e. resulta da apreciação do seu co1~juncto •. 

Com relação à elei -o Je Pilões, ' está. falsificada ..,..ros~eira.mente .a acta, tanto no hvro 
respe~tn·o, como no (a tl"anscrtpção, sen o pat~::nte à stmp e:; m--pecção occu ar que a i-'a a.vra 
-ointe. primitivamente escripta, fõra depois, em um. e outro livro, emend•tda para trinta, e que 
da palavra desoito ra::;param-se as tres primeiras Jettras, de sorte que a votação de ·z5 para. 18 
foss ~ eon:ver tida em :)5 para oito, ·dimint1idos fO votos tlO candidato Dr. Ev·aristo Gou\'ê& e 
addicionados ao c:l.ndidato Dr. José Lo1;es. 

- Para prova ca.b::~l de-sta allegação, basta que cada um dos senhores deputados se limite a 
ver os linos ; entretanto a maioria da commissào baseada em conjecturas contrari::s à evi· 
dencia do facto, entende que a- falsi:ficaçlio foi feiLa depois de · ~xtrahida a authentica, não 
ol:lstante ;jà traZer esta mesmo votação nos livros -visi'oelmente falsificada: e, o que mais é, 
qui} esse grave crime foi perpetrado, « no iptuiLo d3 inutihsar a eleição p~1.ra fornecer-=se ao 
candidato menos \"otaJo »,que ella pensa 'ser o Dr. Eva:risto Guuvêa: victima ·do dito cdme na 
opinião dos membr·os divergentes iufra assignados. 

- Analys ·mos os argtimenr.os~ ein que ~e baseou a ·maioria da comrni::são. . 
O exame a que se proeedeu nos l ivros em o!~) :e Janeiro, pera\lte o juiz munieipal do t~rmo· 

de Areia, em sua casa, a requerimento do prolllotor publico iuterino. o qual serve de principal 
fundamento á opinião da maiot'ia da··commissão, é tão Llso como authentica, por conferirem 
ambo~ (·orn a falsi(icação feita nos liv-ros ; por mais iucrivel que pareça. a cúmp1icidade dessas 

mesmo promotor, servindo de perito Candido Fabricio doêEspirito Santo que no primP.iro func
cionou com-o eacrjvão ; e neste sr>gundo exame verifir.ou-se ·a existencia da f~lsificação, não 
usando os peritos a~rm ·r que ella fosse de 'i·ecen'e dota, apezar d& insinuação contida no, ~o 
q':e:>.ito proposto pelo promotor. Que os me~arios, qqe serviram no i"escrutinio fot·am substl
tuld (~S no 2°, rep~esenta.r11m sobre a falsific~Jção ao .presi~ente d~ província, em data de 9 d~ 
Janetro, e o presidente da camara de Pilões. insuspeito~· por ser da parcialidade do Dr. Jo~e 

· ~ Lopes. em 12 rlo mesmo mez; aquelle. 'dez e este, sete dias antes do exame feito perante o jUiz 
muni~ipal; conforme s~ pro·voa ,perarite a commissão ;. instando aliás todos para que as dilli
genc'as fo!>sem con1mettidas á. autoridade extranha_ aos interesses l'oliticos do districto. Que, 
"!lnalm ·nte. foi mais produzida>perante s. .co!Jlmissão a declaração de18,eleito-res, apresenta..da à_ ~ _ 

• ~unta_- : ~ pur<tdora," e ·o · inquerito pôlicial procedidopelo yhefe de. policia~- ·c·o.m•citaÇãõ .•.do promotor ·· 
1.ntermo a requerimento doD:r-. Evaristo Gouvê:1, cujas · seis testemunhas, incl11sive -duas que 
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ju~amter votado noD·:-. José Lopes~.: sã·."Jcontestes sobre a affirmà.ção : do ponto . essencial da 
falsiiicaç.ão.isto é, que a. votação re_alou primit1va fora. vinte e .. cinco, desoito,. e não t1·intá e .. 
cinco, oito, como pensa a. maioria da commissão. · · . _· _ . . 

_: Pal'"ece, poi~~ que}la,:~ngano~nõ parecer,.quand6diz -hav~r.~ausenci~ ge :p~ovas queinc}uzâm . 
. a crer que a falslficaçao fot autPnor a·J 1°. exame; porquanto. s1 _não as dispensasse por super
finas _3. ::;imple_s inspecção dos livr0s. ellas ahi estariam ex abunrlantia . 

. · . · Assim à concludente que a falsificação, como vê:-.se nos livros, combinada com os terll'Íos do 

que vot?r~ no ~andidato Dr. José Lopes, de quem, por conseguinte, é de presumir seji amigo 
e co-re~1g10nano. . . . . .._ . . . 

A circumstancia de serein os livros efferecidos a ·exame peránte o juiz municipal, nada 
aproveita pal"a oc:fin; de provar que nã) estavãm airid:1. falsificados, desde que é possivel prevari
cação do magistrado, prevista e punic:Ia, pela lei. O não de desajJparecimento ou não occultação 
dos livrvs tambem é argumento que não colhe, peque- provaria de mais, isto é, para serem 
sempre r-·pudi.'ldos como inverosirneis o~ vestigios de um crime, quando seu autor podesse tel-os 
feito desappHrecer e o não houvesse realiza w. · 

Emfim, não e exacto que o Sr. Ernesto Gomes tive~se dei:S:.<Ido, por cautellas, de requerer 
certidão ou exame nos livros antes de recolhidos ú c:1mara municipal, a 20 de Janeiro; foi isso 
que protéstara pela im pron<:a. contra a falsificr1ção no j ornal Conservador, de 17 do mesmo rnez, 
onde declara que «debalde havia tentado verifical-:t pelos meios legaes perante as autoriJade 
locaes »; documento esse exibido ante a commi~são. ~--

Ot a~ em Í.•ce destas consider,Lçõe,. e diante da grosseir3 fal;;ifieação do, livro!'i, que l,or si 
mesmo r•~futa cabalmente, as mais habeis conjecturas, não nos era possivel dar effeitos válidos 
a. tão enorme attentado e, o que sóbe de ponto, auLorizaro proveito que . se pretendeu tirar. da 

E; como reconhecida a validade da eleição da Alagôa Nova, ' con1 exclusão dos tres votos 
excedentes, que devem ser de~contados ao D1·. Evaristo Gouvêa, mesmo sendo annul1ada a de 
Pilões, e não contada n0s candidatos a votação real desta elej ção~ fica todavia o mencionado 
Dr .: Evaristo Gouvêa com H votos de maioria sobre o seu competidor, não devendo prevalecer 
para-annu!lação geral e nova, eleição . o_ ter-lhe ' sido exturquido o diploma, por uma fraude ; 
propomos as seguintes conclusões : · · 

L a Qu~ seja tambem appl.'ovada. a eleição, a que se procedeu em 2° escrutínio na parochia 
da Alagõa~ova. . . .. . . · · -

2. a._ Que seJ•m descontados ao candidato mais vot!ldo Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa os 
votos de ma1s, encontr:1dos na urna da mesmn. eleiçao parocb..ial. · ·· · -

3. 3 Que _seja annullada a :eLeição proc .. dida ern 2° escrutínio, na parochia. de Pilões, visto 
estarem a acta e· sua. transcripção visivelmente falsificadas. . . . . . 

4. a. Que sejam l'CBpOnfabilisados todos os mesa rios tille serviram na dita eleição e escr u-
tmio. o e :crivão de paz que trnnscrGveu a acta, o juiz municipal, promotor publico interino e 
peritos que funccionaram no primeiro exame feito nos livros ~ 

5. a. Que seja reconhecido deputado pela provincia da Pat·abyba o Dr. José Evnristo da 
Cruz Gouvêa. . . · 

Sala da.:; conferencias da i ::~o comm1s~ã() de inquerito, 13 de Fevereiro de 1885.~ Samue~ 
],[ nc Dolcel.- AlMro Oa?iúnha- votei para que ~e contassem na eleição de Pilões, que se 
deve consider;tr vnlid:~, '18 votosao Dr. José Evariste e 25 ao Dr. José Lopes.- Gonçal-ocs 
Fen·.:.ira- adhjro a todas :1s razões do voto em separado, relativas ás duas parochbs de Alagôa. 
Nova. c Pilões, divirjo, porém, da ?onclu'•iro _relativa a esta ultill;la par~chia., pot·que enten~o 
que devem ser cont;ados no Dr. Jose · Lopes 2v vot1;s e ao Dr. Jose Evanslo 18, COiliO se evl
âencia. que fóra. ~votação. erubora a f~lsiticaçàodos livros _de a•·t~s- e transcripções, pelo qu~ 
apresento a segumte emf'nda : Que se.Ja appl"ov~ la. a -parochta. de Pü~es. contando-se ao Dr. Jose · 
Lopes Pes;;oa da Costa 25 votos e ao Dr. José Evar1sto da Cruz Gouvea 18 votos. . 

A csmara re"'eitou as conclu!Sões do parecer da com missão; annullou a eleição de Pilões 
pod)1 votos cont;a .1 ( vo~ação nominal) e approvou este voto em separado. 

PARECER . N. 113 

PROV'INCIA DO PARA.· 

1.~ dist1·icto 

Voto om separado 

.Entendemos que não pÓde deixar de ~er.. appro.v::da a:·eleição ~a ia_secç~o da parochia d~ Sé · 
pelo motivo dé ter a maioria d3: mP-sa:recusado acettar os _;votos dos se1s ele1tores de Boa-V1sta, 
í11ndando-nos_para isso n~s segumtes razõ~s : : . . .. . 

t,a .. Que .·_ a . portaria._.<la. :p]'~f)i~~ll~i.a_ da ~pl'O!irici~,_- ~~ ,:~ô_de)-;nho·de.-~8~3, ~ue .de_termi~oú 
vot_assem aquelies :eleitores na_ dita·· secção da:parochra dà Se, _e contrarta â dispos1çao do § 6'> 
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art. 15 aa lei n. 3020 de 9 de J.meiro de 1881 e art. 92 das Instrucções de 13 de Agosto do 
mesmo anno, po:-quanto, fazendo parte do di:;;tricto de paz de Guajará.-A.:;sti o territorio d:~. Boa
Vista. em virtude da lei provincial n. 1094 de ü de Nuveml:lro de i~t$2 que revogou a de n. LOH 
de 28 de Abl."il de 18~0, e tendo a parochia mais de 250 eleitores, no passo que dos tres di~trictos 
de paz de que se compõe, só o da séde excede âquelle nume1·o, po1· cujo motivo está. dividido em · 
duas secções; nos outros dous districtos dê! Itapicurú e Guaj,wá-Assú devt~ haver mesa eleitoral 
em cada _um, como realmente ha, c so perant., :1 mesma podGm \'Otar o.;; eleitores alistaios nos 
quarteirões. do re~pectivo di~tricto. . 

Pot·tanto, so!J o ponto de vista da legalida.Je, ó nullo o acto ela presidencia da pt·ovincia, que 
quaesquel· qu@ fuss@:n as considera.çõ"s de eommodi Jade pessoal .os eleitores moradores na Boa-
Vista. não linha o direito de infringir a lei para attcndel-s.s. 

2.a Qu'~ p:~;· ees~ LUGsmo motivo a asseml>lé~• legislativa provincial, na verificação de p::lderes 
de seu:'> meml>t·os n:lati,·a ao ultimo biennio. considera nullos os seis votos dos ditos eleitm·es 
tomados em separado na ia secção da. mencionada parochia da Se. 

3 .a Que, portanto, os elc~itores da Boa-Vist2. não so podem dizet· sorprendidos por uma impt·e
vista annullação de votos, antes ao contrat·io já sal>iam que lhes era contestado o direito de 
votarem perante à t:lesa. eleitoral da sGde do districto dà Sé. 

4,:\ Que, além disso, st~us nou-1es :fignr;wam como tem figurado sempre na lista de cham·~da, 
remettida pejo juiz de direito competente ao pt•esidentc da mesa. eleitoral do distt·icto de Guajará
Assü, c·onform··' verjficn.-s"' da ''•"S!'ectiva autil"ntict~, da qual const·m1 os mesmos nomes desses 
seis el~itores na. relação dos que não comparecet';lm iL cha.m:tda. 

5. a Qu~, por consegui~ te, sendo ehitot·es do di" tL·icto de paz de Gu~jará.-Assú, como vê-se de 
seus respedi•;o;;; titulos c · sabendo rue alli hav a.m de ;:et· l!hamados a votar or delil>et·:~. :ão 
expontanea. pre et'lram commetter a. 1 eg-a 1 ad,; de qu~ret· votar na. S;•, devenc.lo porhntu, a si 
proprios ~tttribuire:n a conse'luencia. desse seu act·J. 

G. a Que, e i il maioria da. mesa eleitoral recebera em s·::>parado os seis votos d !S~es eleitores 
na eleiçã6 para nm sen::dor, a que se h,tvia procedido ciaco dius .mtes, fcwt isso dev:do i cir-
cumstancia.s de não tGL' ainda. formado convicção sobt·e o :;.ssumpto; mas, como quer que seja, 
um :::buso ou illegalidade jàm<:ds justifica sua continunção. 

7 .a. Que o proprio juiz de direito tanto parecia cünvencido pr,steriormentc da mesma illega
lidade, que, para eleição de deputado geral, só à ultima hol'a e em li;:;ta addicional remetteu á 
me3a da Sé a rela~i'ío dos eleitores alistado;; rios quarteit·ões dn Boa-Vista. 

8. a Que, w1s condições expostas, quaudo nenhuma nullidade se allega contra a eleição da. 
. 1 a. secção d.t parochia. da. Sé, não c3 licito inya.lidal-:l. por ~~n1.:~lhan~. e motivo e muito menos 
· mandar comput::..r ao candid~;to Dr. Amr!rico Marques Santa Rosa esses seis votos, em vist!l. de 
declat·ação ou pt·otesto feito perante urn tnbelWío. Esta doutria:~ não assenta em fundamento 
algum legal, R Plll tem prJeedente na es.mara que a passa justificar . .. 

15 de Dezerubr.> de f883, to !avi~ a masa, unanimemente liberal, daclar.1. na authentica da 
dita eleição ~< q ue houve provimento de r;;curso i ?'l-tei'jJosto contra e/te no mesmo anno », sendo, 
por conseguinte, ~~cluido da re\'isã.o úo dito anno d'3 1883; e :lccresccnta « que havia o 
mesmo •·erp,er:'r.lo '(le novo sua in.clttsiro no alistamento de 18 :34, sendo esb a.ceitit (tex
tuaes). como consta\':1. do edita l do Dr. juiz de direito do :3o distt·i:.lto ct·iminal, que ~e achava 
affi.xado n:\ port:\ 1h~ igreja. matriz Ja parochia, convid::!.lldo-o, entt·e outros, para, no prazo de 
30 dias, receber o seu titulo. » Conseguint-:mentc, o titulo de que s'l trata é um titulo 
caduco. e 1uiv. lcmte ao titulo falso de que tr.lt:'l. o art. 15, § 18, da lei eleitoral , p ·1 rallelo no 
a:rt. i4:l <las instrac\ Ões. e não podia com elle votar o eleitor, que só por abuso o mantinha. em 
sell poder. 

Si :-::o Lrn.taiH! de um eleitor e~cluitlo da ravisão de 18~!3 011 nella. não incluido, ma.s 
man da•lo indnir pot· via de recurso, t'~t·i:\ razão tle ser a c nchlsão adaptada. pela ma.ioria 
da commiss:io ; mas, :.~.o contrario disso. tra ta-se de urn el·'itor excluido da dita r evisão 
em g t·:i.11 de recur5o o que só na de 1884, postr~ l"ior ::i. dissolução da c·tmara, conseguiu ars
tar-s~ . e. por cons 'quencin, seu voto não póde ser contado, em virtude do art. So, § 10l d:\ 
lei eleitornl. 

Quanto á p·trocbh de S. Dorningos da Boa-Vista, ele par te a questão de ter servido da escri-
vão acl hor~ o rues::rio José Antonio de Souza, para a organização da mesa, na falt:1 de escrivão 
de paz e da. ~n ';de!egacin, o que não imporkt nullidade ~ como na. discussão se venceu, 1·esta a 
irregula ri.JadJ nrgui~a . de ter s ido substitui lo o 4 ' juiz de pa:r. por um eleitor chamado pelo 
presidente da lll"sa, s·~m que o mef': rno par ticipasse impediment ·• como fi :r.era o 3°, nem fosse 
esp3rado ~té às 2 horas da tarde; terminando se os trs.balhos :is iO ·1f2 horas da manhã, o quo 
no parecer se l{Ul lifica de atropello das fonl?alid({de.~ legaes. 

Com effeilo, da acta da installação d.l mesa, sóment:) cónsta que o 4° juiz de pa7. não 
se achava. vresentc, e naturalmente fôr~ sub:->tituido logo, por s:tb~r-sa quo o mesmo es
tava (! In loga.t· rnn!to distante, donde n:1o poderia acudir à conyoca.ção, a inda que para -o 
dia seguinte, sendo a té proyavel, naquell s paragens, a. difficnldade invencível de env!ar 
officio de convo~a.ção; de outt·a sorte não se ex plic:1 como é que o fi~ cal do candidato Dr. Santa. 

: Rosa. ell!itor Lazaro Caetano Corrêa, que assistill :i installação . e assignou a acta, não 
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.houvPsse protestado, como nã.o protestou, comquanto 3preeenta!lse, depo!s da eleição, um 
protesto banal, com o u oi co fnndamento, . e:1liás desmentido pelo contra-protesto da maioria da. 
mesa, de não ter sido affix,:do edital dé convocaçã\.1 dos eleitores, allegação esta que ~• commissão 
desprezou. 

Ora, para ot·ganizar a mesa. como o foi, ê salva a irregularidadede não esperar-se até :is 
~ ho~as da tarde pe~o 4° jui~ ~e paz, ausen_te do distt·ic~o-, a qual não nos parece bastante para 
m~al!dar uma cl.-:1çao verdadc1ra, era ma1s que suffi:et('!nte o espa~o de tempo de uma hora 
e meta. · 

Si se tives;;e allegado fra.u~le na mesma eleic;ão, para CL!jo eífeito houvesse intl ui.-Jo a não 
espera do 4° juiz de paz; si e..:tc comparecessr.., ainda mesm<> no dia daceleição. a reclamar na 
m·~s t o seu logal', poderia ter procedencia o motivo invoea.!o pa 1 a ::1.11nullar a eleição; mas uada 
disso se deu, e! portanto, não nos parece justo que, por mero erro ou desconhecimento dd. dis
posição legal, pr•!terida em uma formalidade -:ecunda!'ia, na au;;r•nc~ia de fraude, se po~sa nulli
ficar a manifestação livre do eleitor-ado, fiscalisada desde o começo :até ao fim pelo fiscal do 
eandidato. que só agora lembrou-se, pela leitura das ::~ctns, de urguir t::sl nullidade, não allegada 
pelo mesmo iisc::d. 

Em face das con~iderações snprJ.-exaradas, apresentamos, contra o parecer, as seguint·es 
conclusões : . 

1. a Que s~ja approvada a chição dJ 1° de Dezembt·o do anno passado, pt•ocedida na. ta secção 
da parochi:t ria Sé, i" disl!·icto eieitoral do Pará, co:1forme const3 da; :mthentica remetticla :i 
camat·a dos Srs. deputados. 

2. a Que :.;eja. Igualmente ~~pprovada n eleição da. p:trochi:.l. de S. Doming-os da Boa-Vista. 

::3.~ Que sej-1. dP.scontado ao c:1.ndidato.Dt·. Aru0r;co Marqu·~s Santa Rosa o voto toma•lo em 
sr,para-lo na parochi:t de Sant'Ann·t do· Capim, por ser de um eleitor alistado no. revisão 
de JSS4. 

-La. Que, approvnda :1. 3"' condusão do p:J.t'ecer da m,üoria da commi"siio, e obtendo assim o 
. D;. ~:.:sé Ferreira Cantão maioria absoluta de dous yoto:, seja reconhecido deputado pela pro-

YlDCia do Pará. · · 

Sala tla.s cornmissões, em 15 ele A.b:·il de 1885.- Samuel M(tc-DrJt,ell. - Gonçalue.-: Fer-
1·eim. -Jose· Pompeu. - .Hum·o Camir;.l~rt. 

A cam~1·a. approvou a~enas a :3a. conclusão deste voto em _ se:par:trlo. 

Ficand·) p·cjud=c:1da as out.·as conclusões pela approva.ção do parecer da maiori:t da Cf)m

roissiio; mandou-se proce:lcr á nova eleiç:-'io entre os doi.iS candidatos mais votados. 

PARECER N. 114 

CÔllTE. 

2" rlistl'icto 

V o lo om scp:u·all•> 

Di vct•giruos do parecer da nutioria da commissão. 
Fot·am at·g-uidos conlr.:t a vali:lade da elciçiio do 2) districto da córle os seguintes vicias : 
Na p.~rochia de Santo Antonio: 
f ~~o s!'!cç~ão.- A acta não foi t1·anscripta logo após a eleição; 
2a. sec~.ão.-As a.ctas dos to c 2' escrutínios acham-se csct•iptas em livro diverso daquellc 

onde se lM·rou a acLa da iosLall:tção da mesa~ 
·ia secção.- Intervenção da força p· .. blica. no reciuto do edificio da. secção, impedindo o 

in~rcs~o dos eleitores. 
~ Na pat·ochia de Santa Rita : 

1:1 secção.- PrceuchiaL·nto da. v:~.g-a de um dos me:;:arios (immc.•di:~ to) pelo presidente e não 
pelo iullnPdi .. t') presente ; za s~cção .- A acla da installnção da mesa foi lavi."ada por um dos me~ar:os, nomeado 
esct·ivão ari fL-,c. · 

l eu 111ma ' essas arg-utçu~s pare,~ -
do zo districto da côt·te. .. 

Fixaudo as reg ras do proc~sso eleitot•al, o fim pt·incipal elo leg-hl:J..dor foi rodC"_l' do garantias 
a livre enunciação do voto e não impedit··lhe ou a:mnllar-lhe a. mantfestaç5o. S1 a vontade do 
eleitor. se expt·es:,:a legitima e dat·arnente escoimadá de suspeitas, d7ve ser r espeitada _e atten
clida , embl)ra niio tenh:nn si.do rigorosamente ob;;crvados o~ tramttes procPssuacs , · Quando, 
pot·ém, S'} ax-gtle de fraudulenta a ?Jeição- cu.mpre e~ tão atLcnde•·. as normas que. fora~ 
preteri·las, p:tra. ch~gar-se ao conhocnoento ,ra tntluencta f1U C podertam ter na facüüaçao 
da f1·aude . 

Ne,;le caso, a inobservancia dos preceitos da. lei do proce:s? ~leitora! em todo o seu .rig?r, 
estabelece uma presump~iio contra a. verdade' e purez<\ da. eltnçao, ao passo qne no prtme1ro 
caso, não. 
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Assim tem decidido a maioria da 2:1. commissão de inqucrito, no exn.me das varias questões 
que lhe foram sujeitas, sendo que seu illustre prr!sidente ont,!ndc até que, na. eleiç~o o que ha a 
apreciar é a deposição do voto do elGitor na. urna- isso é que é a. eleição- conforme opinou 
no julgamento do proeesso eleitoral do 1<) districto da côrte. 

Indaguemos quaes principias devr.m ser applicados ao julgamento da eleição do 2° districto 
da. côrte ; consideremos por part~>;; os defeitos contra a. 1n1•>:ma allegados, . 

Parochia de Santo Antonió.-1a. secção.-l"oi demonstrado, no debate que :'C travou entre 
os interessados -que, logo após a conc}u,;;iio dos t1·abalhos, :.t mesa confiou ao escrivão ue paz o 

-iivro das actas para fazer a respoctiva transcripção ~ que estava. este fnnccionario obsel'Yando 
aquella formalidade, quando v1u-se emeaçado de vtolenClas, pelo que suspend,:u a transcilpção, 
invocou o aus:ilio do subdelegado do disti·icto, guardando-se todos o papeis e livros eleHoraes na 
urna, €lu e foi levada para a policia e entregue depois ao Dr. juiz d9 direito, designado r>ara 
presidir a. junta apuradora. do 2° districto; sendo que o Dr. Oliveira Andrade, mandou conclui1· 
a. tr·<mscripção da acta, depois de verificar a exactid~o e regula.rida·le da mesma (depoimento do 
es ... ~rivão, inq uerito feito pelo Dr. chefe de poliéia ·da cüt•te). 

Isto posto, é bem de ver· que em nada influo na vcrda:d~ e merilo rla eleição a interrupção 
qne, por força. maior, se deu na transcripção da. neta ; e tanto mais q1tando, pela. prop1·ia lei, a 
inobservancia. da formalidade da tr·anscl'ipçfio sô é considerada d"f•!ito su!Jstancial, quando 
prov~-m de fraude, (art. 217 n. 2 in fine do rr~g. de 13 dG Agosto de '1881). 

Ora, a f r:~ ude nao io1 siq uer• altegaila pelo contestante: a pureza da aleiçã.o nao fo1 posta 
em duvida.; consegnintem··n te deve prevalecer. 

2:1. secção.- O facto. arguido c verdadeiro, mas tem sua explicação natural e provada. 
Os livros que a Illma. earnara munieipal da eórte remette ás par-oehias ·e seeçõea pat·a os 
traba.lhos eleitoraes são todos do mesmo typo e formato. A~sim, tendo o secretario da mesa, no 
i 0 est:rutinio, l:JOr inadvertencia, bnçado a acta da deiç:i:o no livro da transcripção em vez de o 
fazer no livro proprio. onde fôrn. lançada a aet~ da instalhção da mesa, enten1eu esta que no 
2° escrutínio devia a acta. re.;;pectiva, d~ el ~i(ro de 4 de .Janeiro, ser esc ri .. ta no mesmo 
livro em que havia sido a do 1° cscr·utmio, em 1 · d; Dez i~mbro. A idéa do dolo ou fraude nesse 
procedimento fica de todo ponto exclui da desde que se attender que niio h ou ~·e a menor 
reclamação contra o f:lcto, tenJo o fiscal do candidato Dr. Hr:mriqlle .A.lYes de Carvalho, assistido 
ao processo eleitoral e as•igna.lo a.s t•espactivas actas, sem o meno:· protesto. 

4:1. secção.- Não par-~ce merecedora d'1 p:so a allegação feita. contr·a o.;; trabalhos desta 
secção. Não s~bemos mesmo si pótle set· consi l~racla séria a affi.rmação de que a força publica 
interviesse no pleito, para favorecer ao candidato da oppo~içãJ, passando-se esta a;tOmalia á 
face do governo, e na capital do Imperio ! 

Que semelhante iutervenção não hou,•e, prJvou o proprio canclidq,to con.te~tante com e. 
declaração que fez inserir, com sua a;;;signatura, em um dos periodicos desta côrte, logo dl)pois 
da eleição: como se vê dC' exemplm· junto aos d9cumentos do candi lato cont-'},-tado. :\. decltl.
ração do commandante da f,lrça. offerecid:J. para provar aquella. intet·venção, só mo4ra, em vista. 
do que foi exposto e debatido, a falta de cumprimento do deYel'; os ,u·ts. 10 § 3o da. lei, e 1:37 do 
regulamento são e:s:pressos, e os ads. 128 e 142 do Codigo Criminal pt·eceituam que ordens 
illegaes não s·~ cnmp~~m. Sobt·eleva ai.nda not!W qu(\, nest:'l. -1;:1. secção, o numero do;; eleitores 
que concorre1·am ao 2° escrntinio é maior que o do 1°, circumstancia que Je per si invalida 
a cotl.cção allegada. 

Parochia. de Santa Rib..-1:~. secção.- O facto argnido, com efrdto, se dou, cnmprindo, 
porém, nttentler que presrmt~ o mesario immediato, a quem competia a fazer n. designação, 
conveiu nu. 1ndica~,~:io f·~ita pelo presidr.nte da mesa; pas~ou-se tudo camarariamenb o r~m bo:L 
fó. recahindo !\ e~colha em cidadão que ó immediato dos juizes de paz da parocbia. Ora, o que 
o legisladnr te,·e em m•'nte, conferindo no mr:sario presente a desiguaçiio de quem substitu:1 o 
ausentn., foi a~s,..gurn.r ~t minoria (da qual os imm•.>di.,tos suppõem-sr! I'~'Pl'üsent-tnte:;) dous 
1ogares na mesa el•'Ít<;m.1.l. Desde qnc o immediato p1·e.~ente não r''clamoll nem pl'IJtl~.;;tou, 
e flesde que fir.er:1m p::trtc da mesa dous cidad<1os represcntanl ·s da mino1•ia, não no~ parece 
justo que prevaleça a arguiç:io levantada para o ctfeito de annulla1' a eleiçüo desta secc~ão, contra 
cuja legitimirla<le e pureza '1a.da foi opposto. · 

2a sr>cção.- Entcndemõs que, á. vista do silencio da lGi que não prob.ibe que possam tomar 
arte nos trabalhos das mesas eleitor;-tes os escrivães de mz·, não ~:: concludente a irrw.,.ula-

rida.de qui) se a lF~ga contrõ.'l. esta. 2" secção. 
No impedim1!nto do escrivão e na ausencia de outros cidadãos. );l:J.ra que a ach da 1:nstallação 

da mesa fosse escripta. logo e concluid•J o trabalho do installação, unico para o qual estavam 
naquelle dia reunidos os mr.sarios, foi um destes nomealo pelo presidente e juramentado 
escrivtio ad hoc c nessa qualidade escrcyeu a acta, assign:mdo-a o;; fiscaes respectivos. 

A competencia do presidente da m"sa para aquella nomr:ação não póde ser contesta :a em 
face do art. iO!'l do regulamento do 1:3 de Agosto de '1881. 

Não existe prohibição da lei dr. sérvir o mesario do escrivão ad hoc: onde, pOl'bnto, a 
censura de direito para fulminar de nullos os trabalhos eleitoraes, como p1·etende a maioria da 
commissão 1 

Não é, tambem, certo, como diz esta., que. n. mesa tivesse 1jcado incompl~ta, pois o 
me>;ario nomeado escrivão ad hoc, só depois de instaUada. a. mesa., foi que passou a exercer 
as funcções de!;se cargo. 
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Nem se pretenda que~ do facto, resultou menos authenticidade para aqu13lla formalidade: 
1°, p::lrque. t.;l~ft.lta não se allegou; a. ~ct~ foi fie~ e assignada _pela. mesa e fiscaes ; 2o, porque 
o secretar10 que escr~ve a acta da ele1çao e mesar1o e nem por Isso perJe a força de authentica. 
a. acta por clle escnpta. 

Por demais referiremos o '{larecer da. ia. commissão de inquerito sobre o 3° districto do 
Par~, em 11 de Março de 1882, no qual se firmam principias que, com fundamento, podem 

<hstrlcto da corte. 
~- 0 Que seja reconhecido deputado o Dr. Joaquim Antonio Fernandes de Oliveira, quo 

obte\'e a maioria de votos. 

Sala das commissões em 15 de Abril de 188:>.- A.lbJJ·to Bc:;amat .- ltl(redo Chaves. 
- .Alcofomdo Junio1·. 

Opinou com os signaLario::: deste voto o finado Visconde de Souza Carvalho. 
. Observação: Oifereccmos ?-e~ta data o n_o:;so voto em separado~ porque só hoje e que nos 

fo1 presente o parecer da ma10rm da commussão. 
A camara approvou, por votação nominal todas as conclusões d·Jste voto em separado e 

reconheceu deputa'lo o Dr. Fernandes de Oliveira; ficando prejudicados tanto o parecer da 
commissão que propunha nova eloição como o voto em separado do Sr. Carlos Alfonso que 
concluía pelo reconhecimento do Sr. Hénrique de Ca.t·valho. 

PARECER N. 115 

(P R 0 V I • .;; C t A DO 'P A R,~;.') 

::?'l districto 

Voto om soparado 

Não nos é possivel concordai." com a approvação das eleições das pa~ochias de Vizeu, Qua ... 
tipurú e Out·ém, proposta no parecer da i .. commissão . de inquerito sobre as eleições do 2° 
districto da provincia do Pará. · 

Na parochia do Vi;;eu a eleição offer.;ce irregularidades notaveis. Assim é que a respectiva 
acta menciona que o mesario major Olympio José Pereira -votou sern apresentar o seu titulo, e 
que o eleitor Miguel Dozningues de Saldanha votou antes de apresentar o seu. não ob.;tantc 
se1·-lhe exigido pela, mesa, deixando de declarar a acta si o exhibir,\ depois. Entretanto della. 
consta que o eleitor José Frnncisco Ramos foi jmpedido de votar por não apresentat· o sett titulo, 
do que se fez menção a requerimento do mesario Antonio Manoel Pereira. 

Reza. aiada a acta textualmente, que ao chamar-se o deitot· João Antonio de Souza pelo 
mesmo mcsario foi requerido, com as•e·~tim,ento ria maio;·ia ela me~a, que se consignasse o 
faclo de não votar esse eleitor nest" eteiçtio (a de deputado grwal) por amea~~as do juiz munici
pal io supplente e igualmente mes<1.rio major Olympio Jos~ Pereira, con[orme declarou per,1nte 
a mesa da eleição de 26 de Novembro ultimo (a que se proc:~deu na província, pa.ra um senador) 
e ainda mais ameaçado pelo delegado de policia o com mandante do bat 1lhão. mandando avisal-o 
para reforço dtL cadeia publica. segundo a elle requerente d'~claràra o referido eleitor. 

Não houve nenhuma conte~tação ou protesto contt·n esta allegação, nem mesmo d!L parte 
do me~ario major Olympio, rilliJ assi~nou ::t acta sem declarar-.-o:e vr~ncido. 

A mesma.'acta. apena:; menciona que deixaram de vot;.t• dous eleitora!':, a a"ber: José Fran
cisco Ramos e J,)ão Antonio de Souza, t ··ndo votado 30, como vê-sn da. cópia. da ins::ripção, que 
confere com os votos apur<1doa; entretanto, da certidão da. ultima revisã·) d, alistamr~nto da 
comarca feita em 18S:3, exhibida. perante a commi<~.são po:o candidato Dt·. Antonio Bnerra da 
Rocha Moraes, consh estarem até então alistados na par0chia 44 eleitor~s, entrt·~ estes os in
cluídos em gráo de recnrso, d~ onde· se infat·e (lU':! mais :!2 eleitores deixaram de votar, sern 
que n!t .teta se faç·t ri isso menção. 

A eleição ,Je Curuçá. não s:~ acha. nas mesmas co diç.õe~. como por equivoco aflit·ma. o pare
cer. porquanto na. a.cta desta eleição se rii:r. qne deis:ara01 ~e compat:ecer 2Ç) eleitores, embora 
não estnjam nella exara.Jos s eus nomes e n"nhnma outra 1r1·cgul:mda<le na m esma occ.:orreu. 

Na. de Vizeu, pot·ém, não mencion t a act:\. S.}qtl.er ao men:1s, o nnrnP.r·o dos faltosos e além 
d'1 s irre()'ularid:ules a;:imê:l, apontadas ac·~res~e ttue o 11113.:;nrio João d:·) De11s Soat·es chamado como 
eleito1· para suppri:• n f,:lt:t do 3o e '1" juim.; (ll pA.t., o •1tul (•.o:n esse 111t!smo nome ~1s~ignou 
toda.;;; as a:ctM ~ a.nt:hentica.s, não figur·a. no nlist:n.mento f•loi toJ"iLl ch. p:u·oc h ia tmdo r~ penas se 
encontra sob n. 152 o nom l de .Joio de Deu.;; ·~Silva., ttll•~ port·ulto de1·c ,.,cr o fiUC est:"l cscripto 

.. n\> titulo desse eleitor. E na cópia da. in:'icripç~o estt't as-;ignado Cl-111') ton lo vota.dJ .Jc.::é lgna
cio d~t Silva Clclho, ao pas;;o que da mes ua. certiJão do a.listunento da. pu.whia não consta. 
esse nome,'mas sim o de João Ignacio da Silva Coelho FOb n. 5 da. lista supplemontar dos in
clui dos em virtude de recurso. 
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Não nos pareee, por conseguinte qnc semelhante 0leição cstP-ja no ca;;o de ser approv;!de:L. 
Quanto á paroch1a de Quatipm·ú. reconhr,co o pat·ecer : i'' que não veiu com as authenticas 

cópia das assignatui"as dos eleitores ; ~o que as cópias das actas G!lVia.das á camara n:io P.Stão 
revestidas das formahdades p!'escríptos.. pelo at·t .•. 15l do decreto de 1::> de Ago5tO Je 1881 ; 3° 
que n -t côpia d;t acta da eleição ha Ullla emenda resalvada pelo secr-etario. 

Cumpre-nos, todavia, accre•centar para molhm· esclarecimento : 1° que das copias verifi
ca-se não estarenr o::. mesario~ ~ssignr.d(,s no respectivo li·;ro, nem na aeta da insbllação, nem 
na da eleição. visto como depois das p:llavr.-rs com que são amuas subscriptas pelo se<:.ret\l.rto 
Felippe Alves Barreto, segneuJ as m:signaturas origi1~aes dos mesario~ nas mesmas cópias, 
parecendo a"sim quo as ditas ~ctas f01·am lavradas em papel avulso ; 2 · cp1e não se póde 
mesmo attribuit' is~o s. engano, por.1uc o tew.~o de eucerJ·ame!lto da inscripção, cuja cópia 
veiu sem a di>B nouH'S dos eleitor~s, contém depo!s .t;:s palavras com q11e o suuscreve o sccre
tal'io, cópia das as::;i~natu ras dos m0s 'rios e em sr.guída então a~ assign 1 tnras origi na.es dos 
mesmos p3.I'a. authenticat· essa cópia elo termo ; ::;o que as em1ndas do secret~rio na a:.ta. da 
elei~.:.1o são no nuauero dos votos e c:ada C:llldidato --cinco- ((ow;- esta.odo escnpto::; sómenb 
~obt·e a pt'imc:ira des~as emendas, entre as linh·:s do pautado, o se,q-uinte: « <;m(mda•lo B:tr
t•eto » (sic), -:;em comtudo haver r'~salva no fet:ho da. có2ia c antes da" a::::signaturas· originaes 
dos mes"rios; -1°, finalment~', qu"l a acta da in;;tallação da mesa não é la\'l·ada por escrivão de 
paz, ma;; pelo dito s·lcretario ~ llue aliás só foi nomeado para funccionar n'~sta qualidade no 
dja seguintP., segundo rez~ a acta d'~ elciç5o. 

N<lo é certamente justificavei que se approvc ~:ma tal r<leição~ m·1ximc qu:mdo del5de o 
acto da apuração ger·al, confot·me vé-se da acta, ella DJi unanimemente reconhecid,t como 
falsificada. 

Resta a pat·ochta dG Ou rem. 
A rer::peiio de:;ta parochia. allegou-se que 6 falsa a. acLa da elei\ãO, porque. tendo os 

candidatos o.Jti 10 um 19 votos e outro i V votos e um em separado, app:trece um só dellt!s reunindo 
toda ·a votação, isto à. :39 votes. 

Para demonstrai-o for •m exhibi las, além de outras provas de ordem s : cundaria, as seguin
tes que são de valor irrecusavel : 

1. (\ Declat•ação l?:!tJODtanea feita na imprensa fl'!r i9 cleitot·es consel'va·lores, que votaram 
no Dr. Antonio Bezerra da Rocha l\lora··s. 

2.o Depoimento ju1·ado dos mesmos el.>itores em um inque:·ito policial, proceJido .12::1'~!lte 
o delegado de policia do tel'mo~ com cit ção do pr·omotor publico d:t comarca e U.•Js me~arl.Qs da 
ele;çiio, que assistiram :t quasi toda a inquirição ; o de ma.i~ dous cidadãos, não eleitores ; o 
de um el8itorde S. nligucl , ljlln é o Rev. vignrio,t:unbew pt·estado pel'antc a mesma ;.1utoridade; 
o auto do perguntas feitas ao m•:sal'ro c:ita io Felix Jose R·drigucs, ~'1. :requerimento lo promotor 
publico. que provavelmente não requereii o dus t1em1Ü indiehi tos por se haverem Mtes au-
sont-1.r!o d•.,pois de inquiridas 16 t•~stemunhas. constituin io nos auto.; um procur·ador par·a os 
rept'e~ent~lr : e~ finalmentl'. o depoimento jtll'a..lo de um elr~itor da parochia, que ::;e achava. na 
capital, o qnnl foi tornado perante o delegado d ~ policia do respectivj) t"rrno, cmp citação 
tambP.m do promotor publico da. cont~t rca. 

To las essa.s bstem,mha.;; em numero de 2:?. conll'a cujos costttmes nada !':e [lllegon em 
eontra-dit•l, c o proprio rnes:u· :o int·11'rogado confirmam o facto de ter sido a. votação ver ütdoira, 
19 votos c um em sc;•a1·ado ao Ot·. Felil>P • Lim:.l. e 1D votos :10 D1·. Antouio l::Sezerra; e attcs
tam que a acta. l:.wr:'l.cla nu di·1 da cl-1 içã o !'ô m assignadn. pot• Marcolino Sut·auo AntJnio Da
masc,•no, fiscal elo dito doutot·, o por mais H eleitores .:onservadores. 

Entretanto, da &uthen tica rer11ettid~ ú camara. que aliüs u.enciona a presença desse fiscal, 
não consta todavia q uo o Dr. Antonio B··zerra. oLtivesse um só ·,·oto, nem exist•} r:. ~L~signatura 
de um ::;0 elei tor coHs•• rvador na acta da. elciçüo ! 

Da acta da eleiç5o pa1·a um sena.dur. a que na. mesllla pul'ochia. se proced !!'a. ciuco dias 
a.ntes e que fiJi otfet•f!\!Ída. corno documento pelo Dt·. Antonio Bezer1·a , verit1ca-se que os cau
.:iidatoa conserv-ad,Jr<>s, cujo fi cal foi o westuo. obti ve\·a.m 18 votus e os lib~~1·aes 1f>, o era. um 
abaixo assighado dos eieiti)J'CS liuer)1G5 sob"e a el~iç:1o de dep,it:í.do, dot~Ulliento produzido perante 
a commis~ão pol0 c.,ndi<.la to Dr. F::llipc Liwu, diz0. m C!'t s qu·~ ({ os conservadores nem s : b :~m 
em quem votaram, pois qnc r.-• cc~biam das mfios de .Marco1ino Antonio Sttrs.uo Dam:lSC·}nO 
io Iiecal) as ··edulas fechad:ts e assim as hw~·amm nn. urna, retirando-~c depois dn. casa em 
fJ UO fex-~;c a eleição . · 

A1legam rnais q11e o mesmo fnr.to d<" \'Ot~ç~o unanime so rlét•n. ua cleiç~o da verea~lc.1·es ~' 
jni :r.es de paz, a qn1~ an terinrrnr ntc ::e haY a p1·ocolido na m esma pal'ochia ~ r> lciçf.lo •·ssg. qn(! ,, 
e~1n rl i dato Dr. Antonio Bezerra provou ter >-ido igualmente Mguida de fal~icladc pelos mesmos 
~le-itores conservadores c p .... nder de r eclamn.ç:·•o o rccn ·so perant0 a relação do clistricto, o q !t:tl 
não tem sido julg ado por proLellaçiio das a utorhlar!cs d:'l. comnJ•ca. 

Fin:llm0.n.te, dizen1 que _<< si h om·e frau~~. o m~io para provai-~ J Ol!li'O >> insinuanrlo 
pn.rentemcntf;) o 4)Xame do livro das actns c o cio da transcripç.r.to. 

A m·1iorh d:\ commiss5o ~ntcndeu que, estando a neta. de nccõrdo com n. tr!lnscrip~fio e bem 
assim com n. n.uthen Lica, com'' se provou com o cx:ame do livro d:rs actas feito perante o dele
gaJo de policia do .Guamã, a requerimento :lo e-<criv-ão yue transcrev~u a. mesma acta, ntlo era 
possível da_l'-so a falsi~cação~ c~t.:e~to.si a. acta fa.lsa tivcss~ dep~>is sido o5crirta etu outro lii~ro, 
como exph~·a.~l o cand1datQ Dr. Antonto Bezerra. . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1512- PÃjgina 62 de 81 

HIS'fOHICO 

Ma.;; est" bytJ 1thes·~, diz o parecet·, é ax.ctyil.a p"las palavras d ~ petição de inquerito escri
pta pelo p~·o~ura·lor desse can~iri~t? e vela affit·u,~çào .:a primeira testemunha (o fis~al) que a 
m- ·sma pettçao se rep·•rta no prmctplo · du seu d<;)pouoento. 

Esi.e argumento, porém, é i111procedente, porque, sem falla.r na fé qu~ possa merecer o 
exat11e feito em Ourem, adr·~de para J.P.struit· os etf~itos do inqner1to e CiU<l.ndo o principalmdi
ciaúo na falsidade, as.mmindo a subdelegaci;,~., prcnd(!T:l. o prucurador do candidato Dt·. Antonio 
Bczer1'::t por snppflsta dvsobedicnc;a (!) pa1 a illlp-•dir toda a fiscalisação de soa p,trte; bast:1. 
attender liUO quem trata de in<hgnr deu •·a f<d•ificação, cujas provas eatão .sequest:rad .sem 
poder df>s inte~;essados em occulta.l-a, não J)Óde proced•··r ~onã.o p~>r conjecturas e é natural
mente por isso que O proc•Juador dQ reti-J"i íO Crwdjda!Q pensa~d que a fabidad·• est·•\'a nas CÓpiõt~ 
authen~i··as e n<.~. trans~ripçào, como o diz na mestua p•·tiçào, mas não no hvro, ao passo yue 
ella não póde deixar de extstir neste, desde que 1\1arcolmo aífimm que o leu e n.;;sig-nou, a. sim 
como tambem o ;~ffir mam outros eleitore~, não constando t >Ciav:a as suas assig-naturas do mesmo. 

Nem n. ref,,rcncia g·merica! qu·~ o ditJ ::\Iarcolino faz á petição! póde in~lJOl'ttl' de s::a parte 
ailirmação do que o livro em 'rue lav-rou-se n.acta de 1° de De'l.cmbro. er::~. o mesmo em que se 
tem lavrado as das leições antet·iores,. porque elle podia td·o assignado sem haver verificado o 
que estava escripto nas folhas precedentes. 

Si vale o depoimento do dito !\Iarculino para o arg-nmQnto, q11e delle {1ucr ti;·ar a rnaioria da 
commis•ào, r-ntão ha dous liv1'0s em que s · lêjnçam todas :•s actas d-J o!IJÍ\~Õ·.:.'s em Ourem. porque 

' . l .b.d - . . H I - . · o que 101 ex u 1 o a exame nao •·ontem sua assig·natni·a. e e e c epoe '1'10 o as"lgDOil, as~u:u como 
tambem outros eleitores c.onservado-res~ cujas as~igt•atura'"' no 11oesu:o igualmente não existem. 

Não é, a un:;ninüdade de votac;.:i.o a untca presumpção c1ue se otfercce para. provar a falsi
dade da acta. da tra.nscri çtio ~~ d l authflntics., cou;;a fac1l de u:\:plicat-i'le )or s '·rem todo" os 
mcsar1os e o escrl\'ao co-re tg10nar•os o me~mo pa1·t1' o o .Jn. con '"CHio pr.~ o ''lso a este cr :mc. 

Allega.~se. a par da votação nnn.niu1r>, a circumstancia confes~aJa pelos el itorcs liberan~ de 
haverem HJ eleitores conservado•·es concnrrido :i el )ição ; rL de t:Prern estes. cinco dias antes, 
f.tltando só um, votado fil m•.\S no sen par tido; o a da fatt t .e •:.\.plieaçJo satisfactoria até lwj •, 
da in:;inuação feita ao caracter de l\larcolino Su1·ano Antonio Damasceno, fi~cal do candid<~to 
conservador, o qual se diz que entregava aos eleitores a.-: Cl'dulas (r:clwclas. 

O quf-l qanr isto dizer ? Que · elLe· ha\ria trahido o seu par·tido por alg<tm motivo menos 
confessavel·~ Como, porém, ó ellr~ o primeiro a vir prote:-: ta.r vehemento~~:ente pela irnpr··nsa 
contra. a f:.lsidade e o primeiro iJUe se presta a dr~por en.1 jtuzo su:Stenta.ndo a existencia d·.1. 
mesrm~ 1 

A prova t'slemunhal póde sem duvida ser invocada para. demonstrlir a falsidade e a fraude 
de el·,i ç;õ·•s, e quan •O ella clad:1, como a de que se trata, so!Jre uma alleg-aç:Io ,.o candid-uo 
conservador, mas perante delegado liberal. p•·oruotor publico liu··r::.l e com assi:-teucia àc 
toda a me;;a liberal, portanto fóra de qll:tlqner stlspe1tn do lJn:J'ci:ll.da.tr~ e coacç-ão, no:s pa1·ecc 
absu1·do querer-o:e qne pt•e\·al ça contra a mesma. a affirmação ou testetuunho dos prop1·ios 
indiciados, contido nus in~tnmHwtos de seu ctimc 1. · 

As dPclara.çõPs particul::lr<''S obtidas do mesnio Fcli-..; .José! Rodrig11es antes do F=en dcpoi-
mcnto pec·ante o d•!legado e promotor publico, :-eus cot·rel giona.1·ios, não pc.'Hem te1· i;;ual 
valor as d:l sna confissão jndicial; e é de nola1· que no de;.oimento clue elle deu em Om·em, 
de-pois d.o inqu.erito pdicinl, não oUS<lSse neg:w a falsidade jtl eonfes~arla. 

Em summa, a leitur:l. d•·sprev;:n :oa desse inqucrito. qun provocou, em dcsrspero do 
causa, verdadeiros actos d" d•·spotisruo d.t. parte cl autbOJ"idadr· a<lwinistrativn. no Pará, se
gundo so ''e dos p:l.pois oJferecidos à comm1,s:"to, l r>va :• cvnvicç;ão a qualquer c·:.:pirito, mna 
VPZ que nio confunda um inqu"I'ito r:·vc~tido do to i:tS as sol,·wnidadcs leg·n,'s cnm justiíien.
ções graciosas, 11em supponha que a lei a(istl·ingitt '' d.-tel·min:1do gene1·o .-Jo ~'l'O\'a. coJuo no 
alistamento eleitot·al, os factos coucenl•mt~.·s a falsidade on rmudc da elei·~~iiu , cuja t·rova 
~;ó se póde regulat• pelo àil·(•ito commuru. · 

Nem ao menos a noss<~ lei • leitoral cont6w 'omo a da Belgica. di~JlCsi.,.ão e~pt·essa que isent·~ 
o elc;tor da obrigação de depor ~ob1·e o seu voto, o que ali :1s d··prt'h(!ruie-se, c tJmos n'isto de 
accô ·do, elo sJ·sthema Je voto "'ec•·cto consagrado na l ·· i. Mas c>ntre a obrigação de d0por ou 
declo.•·ação constrang-i<la <J a facu üade dn depor ou declan1çâo es!·Onblll '' ::t. ha enorme diíli~rença., 
c. alem di,.so tal objecção sõ procede da em todo caso quanto a drJdar.'lc:ão s0urc a pessoa em 
quem o eleitor fez recahir o sou voto; nlio asi:irn. pur i.·'m, e 1:a bypotheae com !'(' bção ao mrw~ro 
de votos. que recahiu ne~te "" lt.tg uelle Ctllllid.dP, scHu mencifJn:w <.Jtlem os dl'n ; cont relação :i 
circnm.-taucia de ter sido a ac ta :\SSil-!·nada. pelo íisc:tl e 0. 1 ·i toros tnnservador<>s, cuja~ :;.ssig na
tut·as posteriorm1•nte dcsapp:n•ecr::z·aro; COUt l'e};J~'~lO â dencg:JÇii" d:: er•rLi.Jã.n di) transcripçi!o d ;L 

acta pe:o escrivão de r::~z sobro prctex.to de data J.fl pr ttção. como si elle não fosse ob :·i~ado a 
dar tt•aslado independente de petição e~cl'ip ta.: co•u rc'bção, fi r,alment·'· a outros vehementes 
indícios ou cir·cuwstanci:ls, que reunidas po ·m patente á toda luz :1 falsidade da cidção de Ourem. 
ror methn acabada quo SPja, e o(~. a authentica enviada a esta camara. 

}Ias -de que modo toi feita a falsid d~ ·~ 
Eis o que preoccupa a maiori:• da commissão. . 
Parece-nos c1ue foj em deus livros. si é que o examinado 11ão tem folhas entürcaladas ; ma-; 

o~ ta questão será averiguada <-1uando em juizo criminal. aliãs no plenario, S"! entrar r·m ampla 
discussão com todos os moios de prova ; por emquanto o qun b·.:st:'\ e ninguem póJe pôL" em 
duvida é que a acta verdadeira assignada. pelo fisc ,•l e eleitores conser,•adores na quP.l o 
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Dr. Antonio ·Bezerra teve Hl votos não apparece; que os eleitores liberaes não negam a presenç:..~. 
desses eleitores conservadores na eleição~ não ~:iplicam como ó que as cedula.s dada.;; por Mal·
colino, chefe conservador e fiscal do candidato dessa parcialiL!ade, podiam conter o nome do 
candidato adverso, continuando aquclles fieis ao mesmo partido e manifestando sua inrlignação 
e sorpre>:a, não contra l\Iarcolino que se insinua havel-os tr<.thido, mas contra os mesarios e o 
escrivão f:.dsificadores da ~teta e de sua transcripção. 

A' vista de todo o ex,•osto e con:nderando ma1s Ci''e contra o candidato conservador tentou-se 
o expeili~nte da falsificnção, alteran·lo seu appellido em certidües de actas de S. Miguel e de 
Salinas, cotno foi provado ante a commissão, que d' spresou tão condemna.veis argucias ; con
-v eneidos, eomo estamos, da nulli.l,lde da elei<;ão d'~ Yizeu e da f-tlsid .. tde da~ de Quatipm·ti. e de 
Ourem, propomos contra o p'trecer as seguintes conclusões : · 

L a. Que seja annullada a eleição de Vizeu pnlas irr0guhridades acima. notadas . 
2.a Que seja ::nnullada :1 de Qua.tipurú por não estar uuthenticada a cópia da acta, achar-se 

grosseiramente emendada e ser at·guida de fn.lsu., como unanimemente en~cndeu a junta apu
radora. 

3 .. :~- Que seja annulhd<\ a eleição de Ourem por ser falsa a act:1- da mesma e sua transcri~ 

pção4. Q · · d d ,_ ·1· . J I . - d o· • • 
• 3 ue seJam man a os responsau1 1sar os me.;;ariOs (a e .e1çao o _,unttpurn. 

5.:~- Que sejam igualmente mandados r,~sponsabilisar os de Ourern e o e.scr1vão ele paz que 
trnni!creveu a a c ta da eleiçao. 

6.:1, Que, approvada.s as den1ais eleiçõe:;:, s'~ja reconhecido deputado pelo 2o distt·icto da pro
vinda do Parà o Dr. Anton:o Bezerra da Rocha :Mora e;:, visto reunir maioria absoluta de 20 
votos, tendo mais 4-l do quo o seu competidor. 

Sab d :s conferencias da 1~ commis~ão de inquerito em 20 de Abril de -1885.- Sam.ue~ 
Mac-Do1aett.- GonçaZve:i Fe;-rei1·a.- Jose Pompeu, com restí·icçües quanto aos {twda
metttos.- ..-1lvaro Omninlta. 

PARECER N. H0 

PROYI);CIA DE P.Ell);A)!BUCO 

f:J districto 

Voto em scp~trado 

Discordando do parecer da maioria d:.~. f:l- commissão de inquerito sobro as eleições do fo dis-
tricto da provincta de Pernamba·::o~ o . .; mellibros infra-assignados passam a dat• os motivos de 
seu voto em sepa1·ado. 

Sem entra·r na aprecbção das nullidadr;s arguidas :i eleição da 4a secção de S. José o ã 
da 1=- de S:tnto é.ntonio, onde não póde deixar ue descontar se ao candidato m~is votado o vote 
do eleitor Satyro Seraphim da Silva! que apt·csentOt!, em vez de titulo, um certi.fic ;do roquel'ido 
ao jui;. di": dit·eíto do 2' distt•icto Cl"iruinal, apreciat·emos desJe logo os acontecimentos quo 
tiveram logar na -1"' . .;;ecção uaquclla parõcb.·a, cuja eleição é de intlnen.cia decisiva para o 
caso. 

Sobre esta eleiçãn, ou atter-nos-hcmos à formalidade ela. lei, considcr·ando <t acta como 
subato.n~ial p:tra a existencia da mesma ele-ição, c então devemos annttllal-a, mas por igual 
motivo e conseguintementB a .ta 2:l e 311 ::;ecções, de cuja nomeacão d~ 1uesas não existe ta.mbem 
actt\ ; ou prr.feriremos sacrificar a fórma 3.0 fundo, attendendo sobretudo á verdade da eleição e 
reputando a ucta somente n t.:!cessaria para n pr,;va e portanto supprivel por outros meios de 
dir r>ito, quando haja sido destruida, Ott pela violencia impedida. de concluir-se, como na by
pothese, e neste c:\SO a consequencia não póde deixar de ser considerar·mos valiJa a referida 
eleição da '1'" secção de S. José e por-isso mesmo logicamente a da ~a e 3a. secções. 

Não ha por onde sahir deste dilemma. Annullar, coa10 o fez, ~• maioria da commissão, a 
eleição da i'" secção e approvar as da ~a. c 3a nas mesmissirnas condiçõ~s quanto á prova de 
organiza~jão das mesa,. é o que nos parece contradictorio e insustentavel. 

Com effoito, a distincção a que se recorreu e não est:i na lei, ent1·e a obrigação de remetter 
a acta d:x installação H não :r da eleição ou nouteaç·ão da mesa, é arbitr·~ria. vi~to como a palavt·a 
formaçi'i:o, d.; que serviu-se o le;ishdor no final do al."t. 15 d~ lei de ~)de Janeiro de 1881, 
refere-se expressamente ás ?"rJspectivas mesas, de cuja organiz:tção ou composição, pnlavras 
empregadas cnmo synonym:~s pelo legisbdor, t!'at:1-se no cita lo artigo ~ jo na . t e 2. o primeiro 
conc• 'rnent~ :is mesas de s·~dc de parocbia ou de dístt·icto de paz:, o sr.gundo ús de secções deste 
ou daqudla: a insta.llação das mesas eleitas é e não póde· d~ix·tr d,~ ;;er um at:to. embor:t dis"
tincto, complcm.:nta_r de s ua nornea9ão, cuja exist~ncia ·necessariamente presuppõ:~, desde .qtw 
seus membros nao sao certos ou cl0:-ngnados pela let. confot·me acontece com as mesas das sedes 
de parnchia ou de distt-icto; nem outro fim pód.c tGr a disposição da l·~ i, (nota-se que não foi 
deb:;l.da para o re~uLunento) determinando que o escrivão d :~ pa:r.lavre no livro, <}Ue tiver de 
sen'lr pa1·a a ele1<:;ão ua respectiv;,, sec\.ão, a acta e •pecial da nomeação d.t. m:~sa, senão 
facilita.t· o cumprimento da obrigJção imposta. a mesma mes<~. pelo final do citado artigo isto ó, 
-a e:s.tr.acção dtl. cópia da acta U.e sua formação. - ' · 
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A preterição_deste pr::-ceito legal deu logar a que fosse destruida tn.mbem esta. acta ou acitas, 
pois, não consta. si lavrou-se uma só ou si duas, e~istentes no livro destinado á eleição da 
séde da matriz; por-tt:tnto, si a acta ó ds. essencia do processo eleitoral, como entende a maioria 
da commis:;ão, não ha meio ela constatn-r nem q uaes foram os eleitores dos mesarios, nem qu<leS 
foram os eleitores, pouco importando para isso a subtil distincção que se fez perante acommissão 
entre a c tas destruídas antes ou úepois de concluidas. 

Apreciemos, entretanto, resumidamente os fundamentos do parecer da illustrada maior1a. 

Começa por declarar que «dos acontecimentos narrados (segundo os documentos, que lhe 
foram presentes) deduzem-se as seguintes conclusõ.;s: 

Ter ha1iido eleiçüo no dia 1° de Dezembro de 1884 na matriz de S. José. 
Violencia exercida contra a mesà- eleitoral. 
Destruição ou desapparecimcnto do livro da acta da eleição, que começara. a ser lavrada.» 
E dahi extrahe um questiona-rio, a que denomina de corollarios. a saber : 1 o. si foi valida 

a eleição; 2°, si a violcncia foi premeditada e com intonção de burlar a eleição·; :)'', si ó docu-
mento aceitavel a actn. restaurada. - · 

Entende a maioria da commissão que, não obstante a ~~ü:tencia tlo editn.l, publicado no dia 
2 de Dezembro pelo Dia1·io ele Pe1·nambuco. dando o resultado da eleição, o qual não póde ser 
suspeitado de haver sido lavrado post frrctum, porque, como se provou com exame judicial 
fôra eseripto pelo mesario liberal e see~·etario da. mDsa Aprigio Jo!=;é da Silva, que sa.hira grave 
mente ferido do conflicto havido no dia 1", e apeza.r de existir o lin·o das inscripções com o 
termo de encet·ramento assign!l.do pela mesa, prova authentica de chamada e do numero de 
voto" recebidos; todavia não està provHdO que a mesa houvess' sido organizada com o 1°, 2° e 
3'' juiza.;; de paz e com o 1" c 2° immodiaLos. assim como não se acb:~. demon .. trada a reguh
I"idade dos trab:,lhoa, porque o Dr. Pergeutino, :fisc-11 do Dr-. Nabnco, depoz em juizo que o 
eleitor João Carolina apresent::u·a um protesto fundado em haver sido apurada uma cedulu. com 
o simples nome- Dr. Nabuco- e em terem penetr ado no recinto res.;rvado alguns eleitores, 
inclusive o Di'. Fulgencio. para irem bebe1· agua. 

E, depois disto, interroga o parecer or.de, na falta de documento a_uthentico, está o con
}unr:to de Jn·ovas cit·ctcmstccnciaes (já se vê que admitte esta pro,•a sub:;idiari:l, .. ) para mostrar 
que a mesa fóra. leg-almente organizada 1 

Ares_ osta é facilima, a saber ; nas assignaturas do tet·mo de in-::cripção dos eleitora~ por 
toJos os mesal'ios, documcmto authentico, cuj't certidão fora exhibid:-t perante a commissão ; 
na ausencia do semelhant·:: allegação por parte do inter<'ssado; de sorte que o c~mdidato Dr. Por
tella não teve necessidade d·~ proluzir pe1·ante a me.;;ma commissão certidão de quaes são os 
juizes de paz e immediatos da parochia, para cenfront:lr-se com as dit:•s as~ignaturas, a qual 
~tgora nos offercceu e appensamos como prova documental a este voto separado. 

Quanto ao prot·'sto do eleito1· .João Carol1no, o primoit·o fundamento é contt·aproàucente, 
porque revela a boa fó e imparcialidad·~ Ja mesa; o segundo é frívolo e bunal, porque a lei não 
mandou separar a mesa por uma ·gradB '[lar<' impedir quo os el,·itores bebe,scm ag-na, si esta 
foi posta do lado .te dcntrn, B1~lS para -vedar-lhes t> perturbarem os trab:·lhos ila eleição; sendo 
de notar, de mais a mais, que nem ao menos so diz si esse facto deu-se durante a <.:hamada 
ou depois della., quando jà s•! estava lavr:tndo a acta, cousa muito commum em eleições; e 
que isso se pra ti c: ~ ra com comentimento do presidente da me;;a. 

Para refntar c::;ta o~jecção da maioria da commissão, não é mister. como lhe p::treceu, 
d:tr vig-or juridico ú acta restaurada, cujo unico fim foi reunit· em uma ~ó peça os depoimentos 
eF-:parsos dos mesarios e fiscaes, para pod~"I'ern :::er pre~ente om d~vida fórma ú junt:L apurn
<lort~.; esse do·~ umento, para nós. é inteiramente d0snec"ssario, e, por isso passamos adiante. 

Respondendo a m:1i01·ia da commissão ao 2° ponto do qucstionario, diz, co-m. od miraçc"io, 
que o Tem1w sw-p;·chende;·a as intenr,:üe.-: ,do grupo que partira da rua do Impet·ador com 
direcção :i matriz de _S. José; mas que é mais plausi\rel attribuit" a presença desse grnpo ã. 

. C'IJriosidada ou des•jo de conhect:r si tinha havido trai çJo (~J e vicios na ele:çfu1. porque Apri
gio, Agostinho c outros. ~ffit·mam que a invasão se realizara ás 2 horas da tt1rde, pouco mais 
ou men 'S, ao passo que, seg undo a acta da eleição da 1a. secção de Santo Antonio, a apuração 
desta se concluira ás 3 horas, e , rortanto, antes n ão podia o povo conhecer o l'('sultado geral 
da eleição, e procurar desforço da derrota do seu candidato pr.>ferido. 

A este argumento de exac ti tão chroM metl•ica , além de commum vat·i:tçJ:o dos r elogios, 
oppõe-se : 1o, a me, ma communicação telephonic3. do T empo, qu e só podia surprehender as 
intenções do g1·upo, por hnvel"em sido ma nife!;tadas de algum modo; 2°, a decla:-ação do can
didato Dr. Nabuco, pela imprensa, dizendo que aeonselhara o povo a resignar-se; 3', o teste
munho insuspeito do mesmo candida to sobr i'l a declaração, a pr1:ori, do presidente da pro
vincia , de que a v iolencia não colheria resultado, porque S. Ex. . seria o primeiro a d<1r tes
temunho da eleição do Dr. Pol"tella.; 4°, o telegramma desse del•)gado do governo ao presi
dente do conselho. do qual dá noticia a carta do corre;;pondente do rio para o Dia1·io de 
P ernambuco, consignando a maioria precisa dn oito votos; 5'', emfim, o testemunho valioso do 
Dr. E1·nesto Aq ui:IÍo e de outro~ cidadãos qualifica,los, etc . 

Demos de barato, entretnntO, q ue esse grupo, qne, em nossa opinião, fôra à matrizde S . ,_ 
José para inutilisar a eleição e disposto para o que desse ti viesse~ pudesse ter sido alli condu
zido por mera curiosidade, ou para indagar da tal traição e vicios eleitoraes ; não tinha esse di-
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rei to, porque n lei de 9 J.e J:l.neiro~, obr~ liberal, !l'liz evitar précis~ment~ as agdor.aerações, 
dG pov~J em ma..;sa n·ts ~ssembl ·as el~itoJ'J.'3s? segreg-<tu d~s urna . ..; todo~ ?S que não pode;~etn 
produzrr as provas rest1·icta:o de capa·~tdade e 1ndependencw. por ella. ex.1g1das, e, consr.,quent~
mente, vedou-lhes, tambe·n, a fi :calis u;ão, de urna funcção política •}Ue n:1o ex.er.;em. dcter
minanlo até expressa e litt"r:lltw•nte no a1·t. 15~ § 5°, qur~ ao pl'esidente àa mesa compete 
fa;;et snltit" (~i c) do edificio ondr' se reun1r a asseu1bléa el"itoi·al, os q'ce nii 1 fm·enz elcit .·Jre:;. 

E\ ~omtudo. insignificante a gu''stã·) de sa.ber si os assaltantee . de S . .José ••lli foram de 
m:i fé p>tra Jesrru r :1. e!Aic:Ir), e. menos ainria, si este atte.,t do crimino:m foi :1ggr•avado pela 
lrHmedita<:-:io; o fac to da de •tr·uiç:1o do li \'I'O rhs ac!.<tS por elles viol,~n tamrmte prat: cado. occnsiu- . 
n:1ltneote ou c e proposJto. (' o quaut<l asta. pa.ra o nosso exa.ue, qu' quer· q.11e seJa o vtgor· 
emprestar lo pclil. maior.ia da cnmmiss~o (L v~sto.ri~ f;=ita nn. matriz peh auturi.la.d ~ policial sem 
:1tt·!n~;ão no exame f01to peh autot•Jd .ch .JUdtctana, qne contrasta com aqa"lle documrmlo 
c1uanto a pr''C~d· !llr:ia. d~ aggre-são irnputad t aos ffit'!sarios da eleição. Estes achavam-se em sell 
]jO~to, on lú f,Jram inel'lp ''I'<~.daroente atat.:a,Jos, su 'erific,lndo-se r:m eonse.1uenci:t dos ücto~ 
subse 1 ll''ntes estar• :n·mado o fin·1d0 major Est·w"s, ao p.tsso qu~ o gru!!O assaltante vier:.l. 
munido das arma", de que Í''Z uso, po:s não ó vel'osir.uil que d·~Has se 1uunisse d~~pois de re
chtt<,!ado, sah•o si havia predisposto n:1s immedi::l.ções algutn arsenal ou depo~ito das lllr}Sffias 
pl:.rs. :1 pl":'p::tr::-.da o~casião. 

Occupa.ndo-sc do 3 1 ponto do questionaria, pensa a m 'ior·i,, da commis.;;ão que, não pod~ndo 
substituir a ü1lt:1. ch acta. sna l'··Stauraç.ão co:uo foi fr~ita. t?io pouco púie o edit:tl faze!." 
prov<\ :1 •s valos _apill':ldos, à vist:l. da. loutl'ina d'> avi~o de 28 d" Jan;\il'O d \ 18~5, cxplic}\ndo o 
:U't. 109 d~ 1 ·i de 19 .!e .\.gos:o de 184ô, e por n:1o s:üifaz"t' :•s exigencias elo :tt"t. 15 § 20 
àa citala lct de 0 de Jane1ro de 18:il e 119 do t•eguhmento de 13 do Ago:to do mesmo ann.o. 

Este argum0nt1J, po1·ém, nos p:wP-Cf) con t:·apl'(l!ltlcente. pOl\jUC ao aviso J'Of~r~-se a hypo
thr;;:0 de ·starem viciad:1s as acta.; 1} li v1·üs rht eieiçào, c:-:pecie diil:i~rente da do quo se cogita, 
e o art. '10~1 da le1 de 184t1 pr:>:-:cr;~ye prec1s trnent·~ a. formaltrl C!e do edrta.l. constJel·an !o-o ~u
plerivo do livro d}'I.S actll.5 para :1. reuni:lo do émtko collegio el iwr~tl e a1·t. 18 dt~s inst1·ucções 
de 28 de .Jtlllho d~ 1819, e. p •rtanto, sufficie;lle e1lt:i.o p:tr.~ vet'ificação p:-o;•isori~t dos 

. podet·es dos eléitOI'es de 2° grau uo r.!gialcn hoj';) oxtincto. 
O§ 20 do an. f) Ja loi d·} 18~!, ref.~1·ind:J-se à legislac;.<ro ent.fio vigente (a d0 18i5 ), 

quanto ao m)(lO de :.1.pm:1ção. a q•1al foi consolicb.d--i pe:o go,~ · ·~·no no al"t . 14.;; d:~s inst.ruc~õe;; 
de t:3 d) ,\go:.to d :•1uetle :•nno, é .: u-tam~nt·~ aq11~1l~ qu·~ exige c e,litotl do resnltn.do ;In. V•J
t:'l.ção, prova. ,,07tanto. tão legal e n.:tt!:l:!nti.·a para estr) fi1n l'·:stt·icto, como.-, é a acto. par;t 
todvs os tramites do processo ~>leitor~tl ou :-;el conjuncto. 

Não ligmno ... subida illtport::mcia ao m gumento fumhtdo em .. p1·cc ·dcmhs d!tS assetnblcb" 
pr.:>vi nr:ia•!S de Pernantbuco e Rio de J .tnr!il'O; curnprc~, on tretânto, redifiC~lr o pàl'eCet• nos 
seguint·~s pontt1s: · 

1. 6 QUi~ a acta da e1ei<:iio do f' districto da E::scada, :x que :s! ! r, :fct•cm 1.1..; aunues da assem-
bléa Je Pernambuco de 188:?. não chegou n ser conclui !a. hypothi'::;C identica i de S. Jost··, 
sendo in,·xa ·:~t~ ~ ~1!1rmaçâo, l'ffi contra1·io, isto é. d~ que ell}\. tivera existencia r~:1l. 

2. o Que :'t comllliss:'lo de vr~ l'Í fica,·ão . lo pM cres da a..:seru bléa do Rio dn .h nr>i r o, om ISS!, 
não fôra pt·csente o erlital dn. r·leição d ~ S. Francisco d~ P.~ub, cuja :teta orniLtiu a votação, 
s~n \o o u1esmo a.p1·cseut. dn j>1 de:1ois dr~ reconhecidl) o depnt.vlo Lape1·, para CrljO rocouhcci
mento não inlh a essa el·~içào, 1iuando est : orara · m sc~:~s. 1 0 de i~) de Set,.•mbro ·&o!.JI•e n íix11(~ão 
da foi'Ç:l. policial. 

Pelo qut~ r r•speit.n., })Or;'·ru , ao precedente de..:t~ e:tmara. sobr·e a unnu 1L1ção da elPi\i'iO cln. 
B 'ixa. Gt·a.udl} eut ·Ji)~2. lJ :sta :ü <·tHIGL'··C que s·~ trataV:L de um 1'&8" ordinario. ácercn (]r) 

q•::ll não rnilit·tv:'l. a J'a:dio d · fot•c;a wHiOI' o a ciJ·tutnsl.ancia de vi.,lenc.; a. le\·ada atú ao trOnlo 
de assa-sinato, e que. de mais a mais. n<i.o iutl:lia 0ssa el, ~ içàrJ nu t·esultado. 

E' inft1ndad·1 o rnC•'h. dt~ que se ostema 'lO . .:s uida ~ umiot·:a da comHJissão, supponio que 
com a app1·ovaçiio da elei~·ão da ·P s ··cçà!J do S. Jo-é, sJ fil'fnar:'t o p!·cced·HJte de ficar ((no 
alc::m. e do n~·im ·iro a\''!lltUI'~<iro emp1·eg-ar a violr~ ncia como snprezua uncção p l ra pLtrifical' 
e validar eleiÇÜ•'s n ullas. » 

Não; a co:umi,.;são d~ inqnerito nfiq abrlic~. r Cl"Se modo~ o seu di1·eito de livre a ro-
Cl:,ção so re os factos, quo occo:·rel·en, no fotnru. '! jãmni~ jnlg(l.d, bo<tS eleições nnllas. pot• 
terem as prov:'IS <hl nulli .ade sido destr·t1id ts corn a violencia, a C)ll:d. a~sim como o oloo 
sagrado d;t ExtrPma-Uncçno, não pt·o iuz:rá a graç :~ da salvação naquellc que C!Slive::- irt'emis,;i
velmPnte pPrdiclo ou impeiJitente . 

Prececlente fnnest<> é o q':c, sem disso a.p ~l l'cebet·-sc, qu0r :.::ssentar a maioria da com-
missão, coro~ndo de successo :1. ~ ndacia. e :1. pe1· v r· r·sidad·!. 

Em vist·{do expo..:to.consirloJ• :ndo qul3, q11ando mesma ajunta a !HH·:ldnra h!•U\·esso reg·u
larmente :letct·l11ina.rlo o 2' f'S•·rutinio, =sso nã') tolhe !1,compeLcncia definitiva da camai'3. d•) o 
consider·ar d~ nenhum eff•:ito. á vi:stn da apt'l'lciaç:lo am la. que lhe comítcte PX ·iusiv:.~.tnente, 
sobre tolo o proce•so elGiloral; tanto mais quando c, po:- aH~'g-ação ex abuHclancia, cj pn
tente_ O <'•Xag-•~1'0 da Silpposta legalidade : tess;~ SC~unda el· ição, COmO VC-Sfl das ada.~ do 2° e 
?o. d1stl'ictos üa. p:uochi:l. de Afogatlos, cuj:1s me .. as foi'am pl'e~:did:ls por immcdiatos ao 4•) 
JUlZ r1c pa.z. 
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Considerando quo está. authenticamente provado pelo livro de ins.~ripç.ão e pelo edital do 
resultado da eleição da 1a. secção da matriz de S. Jcsé qtle se fez a chamada dos eleitorM .. e 
quaes os ,que compareceram, ;J.Ssicu como a votação de um e outro candidato· 

Considerando que, quanto ã organização da mesa, além das r9-zõcs já pr~dllzidas accresce 
que c.on~ra. ella nada: objectar:• João Carolina em seu protesto, e q_ ue, revertendo o ~ro-umcnto 
àa mawna. da comm1ssão sobre a za. c :~a secções, a acta respectiva existitl por dou; dias· e 
delk. podia ter se obtido certidão ; . 
. Con."!derando q.ue, quanto ao pl:oces.so da .elei\:ão p!'opriam~nte, est~ ~rovada sua r.:gula.

l'Ldade, }a. por depor_:11ento dos. mesanos, u1clusiYe o d? secr-etario, que e lrberal, c o do fiscal 
do cand1d:~ to Dr. Na.buco, :>.lcm de o e;:;tar pelo propno protesto Je João Carolino por exclusão 
de pàrtes ; 

Consiàet·anuo que o result<ldo é o mesmo, quer ~e 3-nnuUcm as ires se:~çues de S. Jose, 
quer. se u.ppt·ovc a 1a com a 2.a e 3a., <!O passo •1ne h.a indiscutivel convcniencia. pubiica em 
ruamsfestar acamara dos Sr:>. deputados sua reprovação aos selvagens s.contc~imentos de S. José 

A minoria. da commissito propõ ~ as seguintes · conclusõ:.1s: 

Que s~ja ,Jescontado ao Dr. .Joaquim Aurelio Nabuco de A1·aujo, ma.is votn.do no coltegio, 
um voto do eleit~t· que não c~hibill título na eleição do 1° ascrutinio, que tov.c logar ua ia. 
secção da pnrochia de Santo Antonio. 

Que seja approvado. ti. eLeiç,~o, a qu·~ se procedeu em 1.0 de Dezembt•o do anuo findo, na. 
i:L secçao da matri1. de S. Jos•_:, apurando-se os votós constantes do editaL 

Que seja.m m~ndados processn.t·, caso jú n~b o estejam sendo, os autores dos gra.Yes crimes 
pel'petra.ios no loga.:· c <lia. Slq.H·amcnciouado::>. 

QaP, r.ppwvadas. as dema1>; oleivõos da. . 1° escrutínio , em que ohte<c maioria absoluta o 
Dr_. Manoel do Na.sc1mento Machado Portella., e annulla.do pot· conseguinte o:.!? esc rutínio, 
soJa o mesmo reconl;.ecido dcputauo pela província. de Pernambuco. 

Sala das conferencias da. ta. commissiiQ de inquerito, :)4 de ·\bril de ·lSS:). Sanwel JiaG-
Dot:;el.- Oançulves Feneim .- .. :H varo Caminha.- Jost.J Pompetc. 

PARECER- N. 122 

Pl?,QVINCL\. DO CEAU.Í.. 

4J áistticto 

Yolo um sopa.r:vlo 

Divergindo do voto dado pela. maio tia cht 1a commis;;ão de inq uerito, sohr·e a eleição <lo 
4'' d1stncto do Ceara, julgando nulla a elúção ela P-1rochia do Iptót o eomo eonsequenei~~ dever 
p1·oced·~r-se a uova eleição no Jistl.'ido, passa.ut os :1 ba.i.x.o al;s: gnados a c~pender as razões em 
que se fundanl para propor conclusão inteiramente divcrs:.t. 

Antes, poróm, d0 fazcl·o, cnlentl•~m convcnicnto tornar conhecido o modo como accen
tuar0.m-se os voto:5 d~\ commissão. então <~omposta de oito membros. 

Tres, declaranlo-se p~hL nullidade da eleiç5.o da p:trochia de I 11ú inquinada de vi cios ins:~.
n.weis~ opinaram i•Ol' nova eleiç:io segundo o art. 20 da. lei. eleitoral, 2:L parte. 

Trcs. os abaixo ~1ssignados. cousittet·ando simulada. a eleição d:~qnell:\ p o.I'OCliÍ:\ c nnlh de 
pleno di1·cito a da Viçosa, L"Oncluiram polo r.:Jconbecimentr) do cons ~lheiro Anto:tio .Joaquim l.~o
drigua,;; Juni.JI', por haver :ilcan<:,ldo maiot·ia ausolu:a do voto . .,. 

Dous outros, finalmente. n.ppro\'f~ndo tl)d:,s as elci-;õe~ do districto~ pt·opuzcr:un o rcconh•)-
cimento do Dr. T.heoduretc Carlus de FMia. ::iouto . 

Suuml.:!ttida. á votação, depois de vcucida a. nu1lidado tl:l elci~·ão Jo lpú, o qne se deveria 
seguir, venceu-se por cinco votos contra o.:o tres do~ abaixo a.ssign~dos. que ~tnuUada. fasse n. 
eleição do Jistricto . 

Cowecemo;; considerando ~t eleição. que ~e diz feita na parachia Jo lpú . 
T~'l e lei ão não existiu; de real tem unic:~.meutc a acta, q uc se bvrou depois do dia l o d a 

Dezembt·o: é uma ele1ção VlSlve mente sunu ac a " cup a. Sl( '' e s a n. 
Demonstra.m-n·o todos os documentos produzid:.1s na vill:t do Ipú antns e depoi.:; do dia 5 de 

Dezembl'o, quanclo se espalhára o boato de qne se dava como existente um~t eleição no dia 1 ~ 
naquella pat·ochia. E como prova della s :: offerece unica.mente n a. <J.cta, que não pcd<' sct· <~ ceib 
po'l' força. das circumstancias, que coucOI'<'etn a ccõrde e exubor a ntcwente p:1N~ co.nchmnal;'l.-

0 facto de não haver o to jui.z de pn.z Jo lpú organizado a. me3a. eleitoral no dta 30 de No
vembro, desde às 9 horas da. manhã até :is 6 horas da tat".ic, qua ndo se achavam presentes todos _ 
os membros, que a deviam compor , a sa.ber: os i •, 2° e 3) juizes de p:1.z e o 1" e 2° im:nediatos, 
sob o futil e falso pretexto de nüo lu vet· uma pess'la, que. na falta. do esc1·ivão de paz e da 
subdel·gacia., lavrasse a r<!spcctiva. neta, quando vat·ios iodiv-iduos babilitados se offerece ram ao 
pro,.ide tlt~ d~\ mesa para servir aque.lle cargo, bast:l :l pro\rar o,cr.irninos" intuito, que ha\•ia de 
impedir a reunião do collegio eleitoral no dia i'> de Dezembro. Neste dia! logo às 8 hor•\S dJ. 

9 
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m,anhã, corup:m~ceram na casa da C~tm.ara, edificio d?s~gnado para a ~leição. o 3° ju_iz de paz e os 
dous immediatos, adversos á. -parcuhda le do 1. o JUIZ de paz e ma1s de 100 eleitores que se 
diric-ia.m a votar e a"'uardaram. a org-~nização da mesa. . 0

Ainda a pretexto de não cowp;recr a pessoa convidada nr. v0spera para servir do csct·ivão, 
0 io juiz d(~ paz, H.aymundo Rodriguee Mag:ll~ães, 1'6\!Usou-se a organizar ~ me-:_a, gu~rdanclo 
entretanto o seu logar e ás 10 bor3s da manlta declat·ou que, em face da let, nao podw. pro-

declaração feita no d1a 1" de DeF.e~tro po1· est" funcclOnttl'lU na casa -:la Camara, as lU h •r:l'> da 
manhã, de que. não havia eleição, os :11esnws t1·e.s _:nesarios. e i13 eleitores, na propria mesa. 
que devi;). ,.:ernr pai·a. os t~abalhos e!.;:1loraes. red1gm:m1 ~ úrmaram um protcst•:>, que l'.'Y:lram 
àquelle me;;tno t:ui?-cc10nano para transcrevel-o ~rn _s~ ~u hvro de nota~! contra o proceclr~ento 
criminoso J. 1 1 o Jtn;: de paz, prec1~dendo a transcr1 pçao uuw. qeclt~r.tçao, em termo esp~cial, de 
que si lhe.-; tivesse :';ido pemlittido (_•s.et·cet· o uireito de voto, teriam votado no conselheiro 
Anton.i? Jo 'CJilÍ!u Rodrigues .Junior. , . . . . 

Fo1 e~s:t declaração firmada pe1os Lre.o; mesarws e por 1.09 eleltore.:-.! CUFS us~1gnaturJs 
fcr.:tru tod;ls i'econhccidas. 

Como dr-pois disso dizor. que houve ekção e que si na actct :figuram como tendo vot<=~do uni-
cament! 7 2 clci!01·es, a razão vroce te de haverem a.bun.Jonado a eleição os eleitores da parcia
lidade do canse lheiro Rodrigues J un io1· ? 

Pód-o. orventura. resutnir-se tal ab:Lndono, c uando to<.las as )rons são em contra1·io, 
quando désde o dia. de .1. ovem r•o tres lL!esa.t•w,; e varios e ellores a parem 1d:tde do mesmo 
cons•:;lhciro se apresentaram 1·eclamando o cumprim·~nto da lei e no dia 1° d•: Dezem!Jro mais de 
iOO elwitores ,-e acharam no etlificio d•!sig-nado pt~I'a a eleição a exercer o dit·eito de ,·oto? ..:\.s 
pro,•:J:s qu•J ~e .lccunmbm a torn.ct' evidênte. que na parochi.t do Ipú não houve eleiç:1o, são 
robustas~ com·inccntes e complet:ts. Além da' que constituem o.s protestos e d0cb.t·ação d·= votos 
dados no di 1 :30 de Novembro e 1' de Dezrmbi·o, muitas outr;ts fot·am pruduzid;:~s a começar 
do dia 5, q•;an .o ss espalhou com cr!rta. insis .encia. na villa o boato de que se dc1·a como exis
tent') uma elP:içi'io no dia. 1· de Dezembro, em casn do eleitor Antonio de 1\Ir:llo Marinho, onde 
foram \'istos onii'ar e sahir alguns indivíduos, entr·e elle:>, o 1'' juii de paz. 

J::i. ettt§i.o era. conhecido o resulta,lo úas el·~ições procelidas nos demais collegios do districto 
e aUribttia-se na supposta eleição do lpú 72 votos ao Dr. Theodureto Souto. 

As pro,·as pro:lu7.idas consistem: 
Na reeus·~ pvr parte do 1° juiz de paz orn mandar dar .ccrtidõe;; da act:t da supposta eleição 

e da inseripção .tos eleitores, ignorando-se qual o individuo que deve rã fis urar como seeret:-.rio 
nas re-.pectiv:;s actas, o que induzia a crer, que não se a.cha.va então completa. a assignatura 
dos 72 cfcitotcs. 

No iropGdimcnto oppo~to p.:la policia á r·ntrada do iuiz municipal na sala. das audiencias 
para proc,·ssat· a )ustificação pelos interessado:'> requerida coro citação do promotor pub:ico e 
i'> juiz. (:e paz. afim de provarem, que, si uma eleiç,ão se dizia alli feita, tal eleição era imagi
naria, t•·ndo sido nesces~ario install~:~.r-se a• i u ell1! funccionario em outl"il casa, onde proc"deu á 
jus.tificação, á r•!velill do 1 o juiz de paz e do promotor publico de sua parcialidade, os quaes niio 
qulzet·am comparecer. 

O exame da act-t da s~pposta eleição do Ipú oílerece igualment'! abundante subsidio para que 
se a con;;i lere como um documento s~m valot· algum. Basta, pnra tanto, a doclaraçflo r1ue rwlla se 
depara de qur~ no dia 1:' de Dezembro, its 8 horas da manhã, mio compat·eceram os tre:-: mesarios 
que devi11m t ·r parte nos trabalhos et .. ilor3es, quando se pro,•ou exubernnteluonte, que .-·lles 
estiver:un pr<>serltes at6 depois das 1 O hora" t.la 1m n hã, tendo :ficado scientr:!s de não h a vet· 
eleição ; a tr:m;;cripçiio dessD. acta no livl'o dns notas do e:';crivão de paz de Ipueiras, sete leg-uas 
di.~tante t.lo lpt'r. e por esse offici:ll conc()rtada, q11aulo na villa ha. tabcllião de nota.s, tendo estado 
eempr'! 1Jt·esente e não sendo convidudo ; a falta de or,lem, que se encontra nas as~ignatUras 
dos deitores, (·ompar,1da. a sua colloc:,ção com a que con8ta da lisla respectiva, o que leva a crer, 
que for<\m admittidos a assignar o livro da inscripção os eleitores cl.a. sim:ulada eleição, :i 
medida que s~ apresentavam a fazel-o. o que ainda corrobora o facto de figurar assignado 
um indivi· luo com o nome, com que é vul;;arment~ conhecido e não com ~quelle com •1u0 fôra 
alistado, e um outro mandado incluir na revisão de 1884, e, :finalmente, a circumstancia de ter
sido retu~ttido o livro das actas á presidencia no dia 2 de Dezembro, quando só a 3 foi a (~cta 
transcripta, como se diz, no livro do e~crivão de Ipueiras, remessa f eita á presidencia da 
provincia e não a camara municipal por se receiar, como no mesmo officio se decbra, que 
viesse a acta lançada no livro a ser falsificada. 

Oub·as provas circumstanciaes poderiamos adduzir ainda para tornar mais patente a simt:
lação da clei~ão~ de que se trata, corno bem a recusa formal dos eleitores, que nclla :figuram, 
a jurar que com effeito votaram no Dr. Thl'odure to, si quanto fica expendido não fosse de sobejo. 

A ele ção! que se diz procedida na. p:1 rochia de Villa Viçosa não é menos nulla do que a do 
Ipú. Ou ella existiu e é o result:·do de uma violencia inqualincavel, ou elh não . existiu e 
vale tanto r1uanto a da parochia do lpu, só defferindo quanto ao meio empregado para appa
rental-a. Si existiu, e nelh votaram, como diz a acta, 62 eleitoree, taes votos não dt;vem ser 
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computados, porque semelhante elei.ção é para e simple,mentc o resultado Ja vio!Gncia como 
demonstra1-o-heD:l03; si não existiu, ou ap:o,nas represento u-se uma farça, em que a força publica 
fez o pa.p~l principal, os 62 votos que se attribue ao candidato Dr. Theodurcto devem ter 
o mesmo valor dos 72 da eleição do Ipti.. - · .. -

Das allegaçõ::s produzidas contra a el~ição da Viçosa ficou provado: que no dia 30 de Novem
bro foi a ca!'a da cama,ra municipal c~rcada pela força publica e im edida elo del~<>-ado de 
po tc1a, cap1 ao ru::;tao ucuptra e encar ral'lpe, a entra a e dous juizes de paz e um 
immediato em votos, que deviam compôr a mesa e ás 9 horas da manhã se dirigiam para aqualle 
edificio com diver:>o~ elcitor"S. 
.. A. vista da reeusa violenta por part~ da autoridade policial par:t que peaetl'a,sem, afim de 
tomar.~m parte os tre:S ref,~ridos ciladãos nos trabalhos da organização da mr~sa, encami
nhar;lm-se pat·a a casa tlo j 11iz de direito da comat·ca a communicar-lhes o occorri<lo e pc !ir-lhe 
conselho. 

Esse magistra !o immediatamente telegraphou ao presidente da. provincia narrando-lhe 
a occat·r•~ncia havida pedinrlo providencias. -

Sómento no dia ::::egninte 1° de Dezembro, rrcebeu elle resposta rlaquelh autoridade e 
isto já depois das U horas da manhã, quando jã volta\·am de novo da c1sa da cftmar·a ' não' s6 
os tres cidadãos, que deviatu set·vir como mesarios, como gl'ande numer() d · r~leit11res, que 
foram aio.da uma vez rep"llirlos, h:wendo novamente declarado o delegado capitão Sucupira, 
que as•im. procedia. de ordem do governo. _ 

Mas confiando no telegramma dessa autoridade~ que assim mandava o d~l"gado abste:-se de 
tomar pat·te no pbito com a força às suas orden~, voltaram d:) novo :i casa da. camara, distante 
da qual :30 passos forarn obrig-ados a par:•r, em razão da voz ameaça·Jora elo delegado. que 
bradava da porta; nem mais um passo. 

DestacanJo-::;e do grupo o eleitor, padre .Tos6 Bevilacqua, vigario da. freguezia, com dous 
outro<:: eleitores, coronel Fontenelles e Pinho Pessoa, dirigiu-se a fallar ao ,Jelegado r~ mos-
trar-lh '>. a resposta por telegi":tmrnado presid-:nte da província. 

A nada quiz att~~nd~t· essa autorida le. depois de hav()r conferenciado '"com o fo juiz 
de paz, que se a.ch·wa no intarior do edificio, decl::ra.ndo que n<To acreditava no telc
JZ'ramma. por não ter a nec·3ssaria. :1uthenticidade, e que não lhes permittia a entrada. 
Voltat·,~.m, portanto, mais uma vez os tres mes·trios, impedidos assim como nm grande nu
mero di! <!leitores de tomar parte nos trabalhos eleitoraes, ou ao menos de vedficar o 11ue alli se 
fazia a titulo d0 eleição. 

Para t·esalvar os seus direitos, acto continno à repulsa soffrida n::l. casa da cama.ra, protes
taram e!Bit-~res, em nut~ero de :)2, contr!:l o proceiimcnto criminoso do delegado de po
licia, apoiado na força ptlblic:l, que se achava alli postada e declararam ao mesmo tempo, 
que :--i lhes tiv1•s,e sido permettido votar, teriam dado seus votos ao conselheiro Antonio 
Joac1 uim Rodrig-ues Junior. 

Tul protesto não foi llmçado em notss do tabellião publico João Febronio Freire de Be
zcrl·il por se occnltnr clJc soro pre que par·1 é.::s::"rcer o .:;eu officio ft'•r<'~ prveur:1.do, mas a 
sua a.u thonticidnde ficou p"·ovada. por outro meio. 

DGss 1 :ó;Uppostn. ~l11içã·• d L Viçosa não conseg-uiram o~ interessados obter certidão senão no 
dia. ~-1 ch De1.0mbro, isto é. ji depois d~• re;:pectiva apuração, pot• r:n-a.is dcligencias que 
fi:~.esscu1. Todos ossos factos fo1·atU devidamente comprovados em uma ju--tific<\Çuo judicial 
pro:lllt.i<b cnm citação do promotnr pnblico e do 1° jui;.: de paz, qne não quiz comp:tr~cer pe
rn.ntc o jui~ ele di1·eito da comarca, vi~to como se recusara a proce;:;sal-a o juiz municipal 
Dt· . .Tosó Patrício de Ü;-LSli'O Natalens~, f:t:t.endo até recolher á. cadeia o official dl3 jnstiça que 
em u ntn. oCC:\SÍÜI) lhe en tr~_!jara. uma petição a despa(!ho ! 

E i~ o quo foi a pretens 1 t-I .. içiio da Viçosn. 
A aput·ação dns eleiçú..!S, proçelida. na séd~ do districto, começada :ao dia i'i e continuada. 

no flia. 1~ de De~emb1·o, m 'l'ece igu:dment'3 o mais serio l"ep-u·o. 
O juiz de ãiroito, Dr. José Joaquim Domin;ues Ca.rneii·o. presidente da junta, ao decla

rarem no dia 17, seis d'ent1·e os oito }li;r.es d~ paz presi lente~ de mesas eleitoraes, que não 
votariam -para que fo~s')m apuradt1.S as duas eleições, do Ipti e da Viçosa, por s1•rem ger:tlmente 
reconhecidas como sirnul•da..; e fal' ~a ~, su;;;pen ieu a sessão. No dia ;,eguinte apre!'entou-se de 
novo, estando oecupado pela ürça p11blica o edificio da ca.mara municipal~ onde se procedia a 
apuru.ção, e, s.ntes de da1· começo aos respecti·:os trabalhos, indagou dos mesmos seis mesa· 
rios, si estavam ou não di.,postos a aptu·1r as duas eleições do Ipti o dct Viçosa. Ao 
ouvir resposta negativa, demititt aquelles funccionarios de 1membros da junta. convocando 
cinco juizes de paz d'l doas di;;trido ·' , dos qu,:j,es, dechrando tres que igt1almente não 
aput·ariam as eleições das dnas refel"idas parochias, restaram dous, nm delles legalmente 
impedido de e~ercer funcção de juiz de paz por ser escripturario d1. estrada de ferro de 
Sobral, João Evangelista Barbozs.. _ , ~ _ 

Es;;e acto dG força. e arbítrio do juiz de direito da Granja, Dr. José Joaquim Domingues Ca r
neiro, deu logar a que a apura~ão das eleiçõ~s do districto em questão fosse procedida perante 
junta incompetente, exautorada a. que devia funccionar por for~,~a de lo!. 

Em presGnça. pois, de tudo quanto fica e:{posto e demonstrado: _ 
Con-siderando qu~ a C:un.:tra. dos Srs. Depuhdos, na verificação do; poderes de seus m~m

bros, não póde computar p1ra o calculo da. m:tioria absoluta senão o~ voto-; dos eleitorr>!J 
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que tenham concorrido i eleição 1)~ra reconhecer qual o eleito, ou mandar proceder :i 
nova. verificada par~• este effeito qu3lquer das hypot.heses previstas na lei; 

Considerando que~ na parochi:t do Ipti, não houve eleição de ordem alguma, porquanto nem 
n:t vesper~, nem no dia da eleição foi in~ta.lla"dil. a mesa eleitoral, sem que para tamanha 
infracção actuas,:;e um motiYo confess:wel, da ordem daquelles que ao menos apparen
tassem a impossibilidade a que ttllude a art. 127 d1:t lei. o que aliás, quando . se desse, seria. o 
mesmo em Vista da previdente disposiç.ão do art. 128 da citada lei, isto é, não teria havido 
eleição, como aconteceu, sob o frívolo pretexto de não achar o 1° juiz de paz, presidente da 
mesa, uma pes~oa de sua confiança para servir como escrivão nos trabalhos eleitora.e.:;; 

Co!lsideran~lo, que este obstaculo i nvero::imil pela sua originalidade, e ate incrivel em ums. 
Villa populo5a, como o Ipü, revela claramente um ardil empregado para embahir a maioria 
do corpo eleitoral, grande parte dos cidadãos interessados na eleição, para se poler fabricar de· 
pois, clandcstinam·mte, a acta, que foi pres·mte á com.mi-;são, na qual figura-se como tendo 
compareci i o ~ómente 72 eleitores, que votaram no Dr. Theodureto Souto em um collegio de 
mÜ3 de 220 eleitores; 
. . Cons:dera.ndo, que este f:,cto por si só b~staria para aconselhar o mais sério exame sobre a 

'!icta. da supposta. elei\.ão do Ipú. visto como, salvo o caso de força maior ou impedimento de 
·. certa ordem; o abandono e in.liíferença quanto ao pleito das urnas não se póde presumir sob o 

tuai re.-rimen em - ue o ell'itor tem certeza de ue o.se11 voto não seci recusado, a rovei~ 
tará ã sua e:tusa política, e poderá ser até decisivo, occJrre ainia que á uta e ello1·a no-
4o districto do Ceara, qu" foi das mais rt::nhidas do Imperio, compar~ceu quasi todo o el.eitorado; 

Considerando, que a pres·mça. da força naq.u.ell~istrie-to, distribuida por dest:.lcamentos, 
command:ldas pot• delegn:dos militares, tinha por fim dar ao candidato diplomado to lo o prestigio 
official para ageitar-lhe a victoria, e q11e no Ipu a sua missão principal foi obstar a reunião do 
collegio eleitoral, para que depois o 1° juiz -de paz, conhecido o resultado de todo o districto, 
pudesse simular uma eleição, como o fez~ com exclusão da maioria da mesa e de 113 elei
tores, é c.bro que a neta de~,:;a eleição represent~~ uma fraude posthuma, um processo elei
to:-al. que não existiu, e é indifl'·~rente srtl)er-se onde foi escripto; 

Coll~iderando tambem, que na Viços-t fot·am <:>xcluidos de fazer p:ute da mes:~. 3 cida
dãos, c1ue deviam compol-a. e de votar 82 eleitores, que compareceram, por haver a forçs. 
publica Ye:1ado a todos e:>se~ cidadãos o ingresso no collegio eleitoral, tanto que a acta respe
ctiYa àà ao Dr. Theodul'eto Souto GL votos e ao conselheiro Ro:lrigues Junior um voto, embuste
aliàs grosseiro, inventado á ultima hora pat·a apparentar uma tal ou qual regulal'idade, 
quando o que se passou nesse collegio não é senão uma variante do pla.no ·do Ipú, 
islo é, exclusãõ de eleitores para fabricarem-se depois actas com os yotos n~>cessarios, 

---~em ord.-•m a cobrir-se a mniMia, que devia obter o mesmo conselheiro Rodri~ues Junior; 
Cou-:iderando, fios.lmente. que, conformn o direito, os actos absolutamente nullos são como 

Ei não existissem, pelo que, com maioria de razão no direito eleitoral os que não existiram 
não odem ~cr 'ulgados senão como taes, sem etfeito algum legal, embora uma simulação 
qual,ruer qu':! os appa!'ente ( e1 c1ta· a arts. ._,, e :.. : 

Somos de parecer qne se aciopt·~m as seguinte.~ conclusões: 
·l :\. Qae não houv::l eleição n::~. parochia do lpti. ; 
2. a Que seja declarada nulla a eleição da parochia ds. Viçosn.. 
:J.a Que sejam responsabili•ados os mesarios da simulada eleição do lptt; os mesarios da 

eleição de Viçosa e o delegado de polidu. capitão Tristão Sucupirs. de Alencar Araripe ; 
4. a Que sejam approvad,LS as eleições dos d<>mais collegios do 4o district.o; 
5.a Que sej:l. reconhecido deputado o conselheiro Antonio Joaquim Rodrigues Junior. 
Salo.. da:; confer~~nci:ls da. 111 comm!ss:to de inquerito, 18 de M~io de 1885.- Jose Pompeu. 

- JJ ac-D Jtoel.- Go n salves Fa1·ei1·a. ·· 

PARECER N. 123 

p :a o y 1 N c 1 A D o c E .\.R A 

Voto em sepat·ado 

A questão principal c decisiva sobre o sexto districto do Ceará é a da parochia de Milagres. 
Sustentaremos, pois~ o nosso vot•) começando pelo ex:ame detido do respectivo livro das ::tctas 
dessa parochia, requisitado ha mais de dous mezés pelo candidato contestante e mandado vir
por d~liberação da Camara do St·s. Deputados. Depois entraremos na ap1:eciação de outros 
factos; que, embora de ordem secundaria, esclarecem o assumlltO, justificam plenamente as 
nossas conclusões e excluem as do par:~cer. 

O livro .. das actas da eleição da parochia de Mihgres é defeituo:;issimo, não só por causa 
d::~. grosseira encadernação, como ta.mbem por diversidade no modo d e serem rubricadas as 
folhas, omissão na numeração e outras irregularidades, que pódem ter sido commettidas em boa 
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fé, originarias das condições peculiarias a um logar atrazado do interior do paiz, a impericia 
ou ·aeleixo de funccionarios; assim como pod~m tambem ser indícios mais ou menos remotos 
de falsida.de, confor-me a aprecit~ção das <~ircumstancias. 

Infelizmente não nos é possível aqui restabelecer a discussão havida perante a ia com
missão de inquerito, para tornar patente a quanta3 variantes soccorreram-s3 os sust,ntadores 
da falsidade. a cada objecção respondendo com uma nova hypoth~se, diversa._ da p1·oced_ente que 
se viam forçados a abandonar. ·· 

Todavia, npezar de haverem concertado o mais possível o plano de demonstração da 
falsidade e não obstante o tom dogmatico~ com que affirmam, ora referindo-se a simples in
specção a olhos nti.s, ora a observação feita com uma l~nte (talvc•z de yjdro colorido) qu~ tal 
papel é mais alvo, tal tinta é mais negra, da que outra, differ.:n~a que até descobrii"am entre 
a acta da organização da mesa a fi. 29 e a da eleição a fi. :~1, amb&s aliás arguid<:s de falsas(!); 
a maioria da commissão no seu proprio parecer foi nos:e ponto da apreciação do livro de 
Milag-res tão cont1·a·litoria e infeliz, quanto prolixa e confusa. 

E, para que se não taxe de mé1·a declamação estas p<llavras, passamos a refutar o parecer~ 
fazendo pr~ceder á essa refutação a exposição do nosso voto. 

I.- Esposir;ao- Desd~ que, conforme vê-se da demonstração constante do parecer. a falsi~ 
ficação arguida circumscreve-se ao cade-rno do livro de fls. 22 a 31, qne nenhuma rel•:ção de 
ligação pód~ ter com o resto do mes,.mo livro, porque compõe-se de cinco folhas de papel

7 

cujas me i as folha::; perfdtament~ se corl"espon lem no mesmo caderno, começamos por desprezar 
para a formação do nosso juizo os d ·feitos arguidos em outras folhas do livro. pois, caso 
induzissem proximamente a prova de falsidade, o que se nega, seriam simplesmente um luxo 
no crime e ao mPsmo tempo inepcia requintada e invero.<simil dos que, era mais natural, fossem 
levados a occultal..,o. 

Isto posto. tomemos o livro entre mãos e o mesmo desejaremos podesse ser feito por cada 
um dos honrados deputados, que têm de emittir juizo sobre elle . 

A fl.s 2~ esti1 lanç~ 'o o começo de umll acta de eleição provincial, a que se procede•1 em 16 
de Dl'zembro de 188:3. cuja continuação se vê e!D seguida a fls. 23 e 24, const::~.ndo desta folha 
as assignaturas de Miguel Gl~, Dantas de Quintal e de Joaquim Manoel de Souza, repu
tadas verdadeirns pelos membr-os da maioria da commissão, visto as acharem conformes coru as 
que exist··m no mesmo livro subscrevendo actas mais antigHs exarada;;: nas folhas procedentes; 
a mesma· fl. 24 corres!londe precisamente a fl. 29. c duas meias folhas de uma só folha de 
papel) na qual se acha escripta a actn. da or,!?anização da mesa na eleição do anno findo 
par-a. deputado geral, bem como as assignaturas dos dous mesarios supra-nomeados, lançadas do 
mesmo modo que a fls. 31 vet·so. ·isto é, com a unit:a differença do Gonçalves escripto por 
exten"'o no nome ou firma do primeiro. 

A fls. 24 v., depois de um espaço em hr:J.nco qne segue às assignaturas da llCta d11. el~>ição 
provincial, de que acima fall :mos, existe um termo de encerramento de votaçã1 e declaração 
de numero de eleitores, cuncernent~ à me~ma eleição provincial de 17 de Dez'··mbro d~ 1883, o 
qual finda a fls. 25, só estando assignado pelo secretario cb. mesa i:'lcitoral, João Leite de Mo-
raes, o que mamfl!st::unente denota qu·~ por engano fôra alh lanç:tdo em vez de o ser no livro 
proprio, vedficandn-s'::l isso em tempo, tanto que os outros meso.rios não o assignaram. 

A fls. 25 v., 26, 27 e 28 està lan~a :la uma acta de 2 • escrutínio da eleição provincial pro
cedida a 25 de Janeiro do anno proximo passado, constand1J da ultima dellas as assignaturas de 
Miguel Glz. Dantas de Qúintal e Joaquim Mant,el de Souza, cuja jden tidaJe com as de 
fls. 24 e com ·todas as procedentes, escriptas no liv!.'o, reconheceu a maioria, signataria do 
parecer. 

Em fim, a fls. 28 v. est:i uma acta de organização de mesa, para eleição de um vereador em 
preenchimento de vaga por morte de outt·o, datada de 5 do Setembro do anno findo, a qual 
não· teve logar, por só tez· comp:1recido o 1° juiz de paz, Mig1tel Gl= • . n ,l.ntas de Quintal, que 
assignou depois de subscripta pelo escriYào, sen.to igualmente fóra de contest::tção a verdade 
desta. assignatura. 

Todas as folhas desse caderno referem-se a actos praticados muito anteriormente, excepto 
os de. fls. 29 a 31, e estão visivelmente enxovalhadas, como as demais folhas do livro. sujas 
e mostrando pela tinta a vetustez, que â maioria da commissão pareceu imitada(?) na fi. 31. 

A mesma maioria só ousou arguir de substi tui l~ a folha de papel, correspondente ãs fls. 22 
e 31 do livro, portanto r econhece implicitamen•e que a!'5 outras são antigas. 

Pois bem: na parte não contestada como antig-a d:'ste caderno, encontramos o seguinte 
que nos parece nttingi1· ::10s effi:ito~ de uma d,omonstração mathem:'ltica. 

Para garantir a verdade das assignaturas de Quintal e de Souza à ti. 29 (na. acta da org-ani
zação) e conseguintemente as de fl. 31 (na da eleição de 1° de Dezembro) cuja identidade 
r-econhecem os signat.arios do pare:·et•, t r.mos assignatura s dos n1esruos indiyiduos, por aquelles 

o aceitas como verdadeiras, exaradas a fl . 24, que corre~ponde á dtta fl. 29, como duas meias 
folhas de urna só folha de papel; p ara ga-rantir que o t ermo de encerramento in;lebitamente 
lançado a fls. 24 v. e 25 foi méro engano, temos ainda as mesmas assignaturas de fl. 24 e 
as tambem não contestadas de fi, 28 e v .;:;;correspondente i fl. 25 como- meias folhas da mesma 
folha de papel. . . 

Desta demonstração decorre que as unicas :firmas ver Jadeiras dos sobreditos mesa rios, 
s egllndo suppõe a mai?ria da commis.sã o, garantem a verdade das que pela mesma são a.rguidas 
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de falsas, S<'llva a supposiç:1o absurJa de que foram conniventcs da falsifica~ão ·os p1·oprios 
mes:.wios que a dnnuncia ram. Porquanto. engrossa.Jas, como se acham~- as folhas do c:lderno 
e ficou clarament9 exposto, sú póde explicc~r-se a imaginada f:J.lsificação de fl. 29, referente 
:i, fi. ::>1, com a connjvencia de Danta_;; ·de Quintal pelas ·assignaturas de fi~. 24; 28 e 28 v., 
assim como tlc So~za pelas du fls. 24 e 2~, sem fallar, quanto a ambos, nas assignaturas igua.es 
constanies dos c.utros cad<?i'nos antepostos no mesmo liHo. 

u q~:e wdt1ztu a maior1:1. da commissão a aceitar de pbno semelhant~ arguição de fal
sidade. foi a rnspadura sobre a. numet·ação 2Z no livro, e o facto de a.char-:;e escripto GJnçalves 
por extenso em 'VeZ de cslar em nbreviatur~1, como costuma a escrever o 1o juiz de pr.z de 
:Mi la ;;re_s, tanto na acla d<~. organizaçãe, como na da deiçã:o de fo de Dezembro. 

Dizia.-se r1ue aquelln. numeraç:io havia sido emendada de 25 em razão dl} um pequeno signal 
de tinta. qu" :-e vê ~obre o seguudó 2 e semelha a parte supet·ior do algarismo 5 e inferia-se 
do mo\:o pur que e::.tava escript:J. a puLvra Gonçalves a f..tl:údade de todi a a8signatnrn.. 

Batid<.>;;:, pot·ém. em :lmbos os reducto;; os suslcnladores da falsidade, porque se lhe fpz 
ver: lo que em nenhuma _ enc:ldei·naçâ:o·I'r!gular a num;!raç~o de fi. 2.5 póde comprehender a ~H, 
visto como s r·rb precisõ intercallar 5 folhas de livro, isto é, d11as e meia fulbas de pap el~ 
o que importaria vidamct:to no caderno; 2o, que Mig-uel Gonçalves Dantas d0 Quintal 
tambem usu. tio cognomc Gonçalves pot:_ extenso, como se. võ de ~ua assigns.tura no Jepoimento 
da•lo perante o juiz munidp~~l de l\lilag-res eP.l uma jqstificação produzida pelo cn ndidato 
Dr. ·:.Ia noel. Coelho Ba'5tos do N11-scimento ; foram forçados a r ·correi' a novo e~perlicn te de 
occasii'io. abandonando as primeiras urmas e :dfi ,·matldo gratuitamc:nte qne ::~. lettra da.s 
:ts~ignaturas contestadas 6 di:1rrenle da d~ tolas as o••tra- dos mesmos indivíduos existentes no 
livro; ~' que entre fls. 28 e 29 se i ntt·od11zira d antemao pa-pel em bt·anco, onde lavram-se as 
actas v••rd:•dc:ras, o qual depois fõra arr;tncado para e~creverem-se actas falsas em seguimento ,-, 
a fi. 2~. i ,;; to é, n 'IS fls. 20. · :30 e 31. 

E.:;ta hypotbes" , meramente imaginari~, que não nssen ta n·o mais r ,.moto indicio on motivo 
de pre~umpçãu. antes d'~ tudo exclue:~ necessidade das folha:,: em branco 22 e :H, primeira inven
ção ~\ q a e se r·)Correu quando suppuaha-se que podia-se <~rguir de falsa a acta da eleição 
sómente c não a da organização da mesa, r•ela 1evi<'tndade com que geraram-se tão g1·aves 
suppos:ções; entretanto o parecer da maioria. da (~Omlllis:são continúa a insistir por ambas as 
ditas hypothescs, que hul'lent de se trouver ensemble, corno dizem os france;:"'s. po:·qu~. para. 
usar da phras<> do!:l juri~c.onsultos, inclusio unius est exclttsio alterius. Em segunlo logar, 
mesmo qu ,nJo fosse lic!.to com tanta fttcilidade imaginar a cumplicidade do presidl'nte da Ca
mat·n. l\1unicipal, Leit~ : d0 ~foraes, p•ra. numerat· e rubricar taes folhas em branco, é mister 
para admitli1· a. en,q~nhusa idea suppo1· es:cessiva imbecilid·tde no 1o juiz de · paz. Dantas de 
Qninta.!, 110 :uesarjo Sonza, e no-fiscal d~ndih'.LO, Dr. Nascimento; ein terc(ü:·o logar, em 
summa, e~ti mat·~rialmente exclui.la a rnesrna hypothese. pela assignatura do dito fiscal do rcfe
riio c -tn lida to, Dr. Nascimento, o eleitor- José Antonio lle Carvalho, a íl. 32 em seguimento 
natural ás que se ,·em a fi. :)i v. in me, ois t <\1 assi,...natura como as ue se lhe s "' m · 
po ennn estar an(~tl 1s nas fo ::~s em bl'anco, intercaladas e posteriormente rcLiraclas. 

Ante esta d~mon::;tração le\·ada i eriuencia resta. somente a affirmação da dilferença. visivel 
da lr•ttra o :\ ci1·cumstancb de conter mna. certidão da acta da el ·ição passada p·i'!IO secl'etario da 
carn~1 r a m un icitJal q ua.tro assignatu1·as de el,!itores as q uaes não ast:to no livro original . 

.. :\. pr: weira affirmação ó incxacta c ~ó se ex.plica o tom. com que é feita, ou por uma deplo
rasel <:.e~uein\ ou como recu1·so extremo u•' qu"m ê batido em torlos os recontros, visto como a 
yerdn.de ó t1u'3 nem :Miguel Gonçalves Dant·•s de Quintal, nem o mesario Souza teve assi);natum 
sempre nnif•Jrme, c>us:~. mui commum e111. p"'sS:Jas :rue não são commercia.nte.s; ao contrario 
ellas Yarbm no motlo de serem ~script ·:s e lançadas. embora con;;ervem o m··smo caracter ou 
talho de le ttr:1, o qual ninguem dca revonidamente deix1wá de l"ec.onhGcer nas assignnturn.s ar
guidas de fn.ls -1s, posto que agora as t·e.·us-em os proprios RÍg'n~ttl\rioil, obrigados a representar o 
seu 1Jápel até no fitiL P edimos a attenç!io da Carnara dús Sl's. Deputado'> para. o exame confron
tMivo Ü(:stas :firrm1s e basta isso para dcsco1·tinar a impo~tura. 

A cit·..: umstanr:ia, porém, de di,·ergi~ncia not:tda na cet·tiJão, seria com effeito para des
confnr-' e J.o engano pela sua difficil explicação~ si não attendessem')S a que o livro das actas 
nesta partn confere corn outr.1 certioião insuspeita. p()is qU') foi produzid,-.. pelo Dr . Na.::citnento e 
6 e~trahida. d:1 transcripção só altrrn.da quanto á votação, motivo flOr que desappareceu o ltvro 
respecü,·o; bem assim qu~, excluída, como ficou, a hypothese de falsidade daquelle livro, é por 
elle que devP concertar-se a cõpia e nfío por esta o original. 

Dizem os signatarios do par--~ cer que a razão disso 6 porque na primitiva acta, a verdadei-ra, 
da qual se extrabiu a certidão antes de feita ou r efeita a falsificação, estavam e;;sas qt :atro 
assignaturas, que não se róie obter para a acta falsa. E' uma prcsnmpção, não ha du'\"ida; mas 
cede diante da evidencia da. demonstraçã1 acima feita e da circumstancia d~ que_~ certi.dão
pa"sada pelo secretario da camara municipal, já. traz a votação arguida. de falsa ~ portanto, no 
presupposto, a dita acta verdadeira, quanto ao ponto essencial já conferiJs. com a falsa, o que 
excln~ a necessidade da· falsificação. _ 

Accre;;ce que os primeirosdelactores da supposta fraude, a·o principio engendraram a hy
pothe;;e de uma preparação chimi.ca e SÓ depois de mais industt·ia los preferiram a · imputação de 
haver~m sido fabricadaos novas actas, como é narrado no pt"oprio parecer; ora., isto denota a va.-
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cillação c perfidia, que desde o começo presidiu a este manejo, com apparcnc!a. de simplicidade 
natural. 

Passemrs a outro topico de3t<t parte ~o nosso voto em separado. · 
11.- Re(utoçllo dos motivos, em cr1e se estribou a maioria p<•ra julgar fah o o livro. 
Q uasi til do já ficou acima refutado, visto não 8Cr m~is do que a. repetição, por oilira fórma 

daquillo que 1•ictoriosamen te batemos perante a commi"são; entretanto de alguns ponto:; couvé~ 
fazer menção para tornar saliente o absurdo e as contradicções, que em si encerram. 

Começa o parecei" 1·or asseverar que a folh:t de papel, que corresponde :is do livro, com a 
numer·a.i;ão 22 e :~1, foi sob·lituida, e, para demonstrai-o, enumera cinco Iüotivos, o seg-un lo dos 
quaf\S naO pa:c.:sa de gratUita e 10--Xada nfiirmaçi'io do COntrario daquillo que se ye a Olhos nUS, 
como a.ciwu. ,já dissemos. No pí'ímeíJ·o. por6m, cumpre observar que os falstfic::dori'J$

1 
que pude

ram dar u.'pecto de vetustt•;- (sicj á foJl11:1 :31, não o ti,·e:,se:n podido d!!.r igualmente á f.Jlha 22, 
como con.vinba a seus intuito~; no ~c~·undo, que é pu0ril e frivola a tal separação entr·e palavras 
ma~ime attendenclo que esse defeJto não afiect~ sómente a ti. :31, que diz-se substitmda, mas 
igualmente <t folha 30, da qu:1l não sn ~uspeitou, ao menos até :J.gorJ, accrescendo que o supposto 
apron~itarncnto cbs nssi;;natUI·as á fl. :::2 é excl11iJo pela outra hypoth8se ·da maioria. da com
missio, isto é,. da intorcallação de folhas de papel em branco entre fls. 28 e 2(), ond'J ~e esc1·eve
ram c assignl'l.rarn as duas acta::;. ?\ão se ousou a.ind 1 d1zer, como aliás seria. mister, que a folha 
32, corres, ,ondc·nte à folha 31 do livro, duas meias fulbas da me!;m;~ folha de a el, houves::;e sido 
uma a~ hes em ranco, 1n ~~rca ~<'laas entre - e - , cstan o~ e ma1s n. mais, com a numr'r~ção 
não emendada! A ~xplicação natural des!Sn. separação de pahvras, que tanto impre~s1ono\.l a. 
maioria da. commissii.o, ella encontt·aria~ vendo no livro escript:1. da mesm::t fôrma a ;1ct·1 existente 
a fls. 2 e 3, esta, como aqu0lla, l&vJ·ada.~ pt:lo mesmo seet·etario ! .. ntonio FUI tado tle Fig ueireJ.o, 
que tem o costume, corno se ve, de escrever por essa fót·ma. No 4° motivo, notaretno;; que os 
traços verticaes de Iapis desdfl fls. 8 até 22, são visivelmente vastos de novo e depois d~ esci"iptas 
essas fu1h~.s, não sabemos por quero, nem para qu~ fim, não existindo mesmo no livm uniformi-
dade sobre o modo de gnardar marg~~n'l em branco, como se vê s. tis. 2 e :3, 22 e 24 usqw; 2~) todas 
escri pt:Js sem nnrgem até a orht do papel. No 5 • ponto, emfim, a maioria da. commissãn c>ncontra 
C'J.b:ll rdutaç-ão, attendendo à rubrica Leite de .Moraes. logo na folha anterior à fi. 21, isto é, na 
fl. 20, a qual é pr>rfeitamente lanç::da como a de fi. 22, e assim u fh. 2 e 3 e do ih. 5 a 1G, 53 
a 55 e de 58 em diante. 

Donde se infere que o pi"esi.dento da camara Leite de Moraes não tem um modo uniforme 
de escrever a sua rubrica. E de mais a mais todo esse castello cahe por tsrra em face de mais 
uma no\r:t hypothese da maiori:1 da eommissão, isto ó, d:l que o livro ia sendo rubricado à pro
porção que se escrevia. Como justificar-se, neste caso, a neL:e:;sidade de in tercallar pa. pel com 
rubrica Jifferente, sobretudo sendo connivente no crime, como gratuitamente affirma o parecer, o 

· autor d:t mesma rubrica~ 
Estes factos, no dizer da maioria da commissil:o,-dispensal-n-hiam de ir adiant~, pl)rque con

stituem prova irrecusavel da falsificação por substitui~::lo da folha de papel, onde e,;:tà sómente 
es~ripta. note-se bem, a ftct:c da uíti .. a eleiçito de MHagres, mas nao a da org!mÍ.Zaçao da mesa; 
porém, parecendo-lhe falsas as assignaturas dos dous m"ls~trios Miguel Dantt\s e Joac1uim Souza 
tambem exaradas nesta acta., acredita que foram ambas f:llsifica las ab ínitio. A conclus:fo devera 
ser : acredita que a substituição. da dita folha de papsl no livro não explica sufficien.temen.te a. 
falsificação das duas actas. 

Não se d:i comtudo a maioria da commissão no tr.1balho de explicar-nos o que e que ella en
tende por fal•ificar ab initio; e passa log-o a resoh•er a ob.;ecção, de que já acima fnllamos, 
tirada da cor1·elação de fts. 29 com fls. 24 do livro, dizendo que dá- se como verdadeira a assigna
tura d f) :Miguel Dantas existente nes~a folh.:\, quanlo se torna ella. suspeita por contei-a. 

Em primr·iro log::tr retrucamo~ nós : si foi de par0cer-be falsa a :l;;signatura de Miguel 
Dant~s a tk 31 do livro qui) a maioria da. comro.i~são in.d11Ziu a suspeição de ser falsa ou ~ubsti
tuida a ~Jlhn. dr} papel correspondente, quP- abrange a citada folha. e fl. 22, como é que a fl. 24, 
invertendo antecedente e cons'~quGnte. qut}[' concluir que não ó verdadPir.1. a fil·ma d.1 cirC :lm
stancia da suspeição da mesma f11lh~. ou, peior ainda e conforme suas pal~vras litteralmente, da 
pagina do mesmo livro 1 Não será isto escrever palan·as v~tsias de sentido como é aquella em
phatl.ro. expressão- falsificar ab inítio ? 

Demais, não necessil~mos de C'lnjecturas, nem o caso as admitte, or ue é uma uestão de 
ac o que a.st··l o servar-se a o 10s nua, pa1·a nos serv1rmos am a. a p rase repeh a no parecer 

que impugnamos. Com effeito a assigoatura do Miguel Dant:1s à citada fi. 24 e a mrsmis~ima 
lançada ~~m todas a.s outl"~s folhas do mesmo caderno e em todas as do livro, sem apres ntar, si 
quer ao menos, o Gonçalves por exteneo, que deu logar a suspeitar-se das de fls. 29 e 31 ; por
tanto, ou é verdadeira como as r! e mais, excepção feita de;:;tag duas que offerecem ess1 pequena 
differença, jà explicada, ou si é falso, não podem deh:ar de sel-o igualmente as demais exi"'tentes 
no livro, posto que referentes a actos antigos e visivelmente registrados no tempo proprío, hyp~
these que por demasio.do absurda não se figurou até agora. 

T1·ata em s~guida a maioria da coznmissão do termo de fts. 25 v., do qu.a.l nos occuparo.o' na 
exposição supra e depois, admittindo a hypotbese de poder ser autheri.tica (sic) a. p:1gina 24 a 
a.ssig-natura de Quintal escripta na mesma, passa a. mostrar q_ue dahi não se segue que o seja a acta 
de fls. 29. -

Essa demonstração consiste na enumeração dos d~feitos do liYro, muitos do~ quaes são ver-
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d:deiros, out1·os, porém,ex.;\gerados ou con3isteutes em s~ppo~íçi'ío ou conjectur?-, qurdÍão é facto 
visível· defeitos esses, de cujo conjLtncto pretende-se mfer1r que ~~ Ü'.'l.ude fo1 pt·opa.rada antes 
da elei~ão. Aqui entra a explicaç.ão d~t hyp::JLhese imaginaria. do P.apel em brar:co_i~tercallado de 
ils. 28 a 29, do que já. nos o~cupamos,. mostrando ?omo ella e_xclue a da su!Jstltmçao da fol~a de 
papel correspondente. b.s do llvro 22 ·~ 3!• a necessl:lade arg.Ulda de sproveltarem-se as asslg-na
turas de fls. 32 e queJandas cont•adicçoes. 

Prose"'ue a maioria da commissfi.), repetintlo duas vezes a serie dos defeitos, que eneontrou 

Ih·ro si assim podemos exprimir-nos, presuppõe uma encadernação I'egubr, cous~ que elle nunca 
teve' uois vê-se que é um cartonado gros~eiro .feito por quem jamais entendeu da arte de enca-' . 
dernador. . 

Em s'egundo logar, affirma-se no par<3cer levianamente cous:ls contr~dictorias, por c:\.emplo, 
á pagina 20 v. do 1·efJrido pare(:er- «que a tinta é a rn,~sma c muito neg-ra nas duas paginas 
(folha.; do ltv:·o) 22 e 31 »-ao passo que jà se havi:1. escripto :i pagina i1 qtte «os autores da 
falsifi('ação pro~uraram dar á pagina (folha do li\'I:·o) 3t certo aspecto de vetustez c uso, mas 
e;;queceram-se de fazer o mesmo na pagina (tambem folha) correspondente 22». 

Em tm·ceiro 1ogar.ainda affirmu.-se que falta no livro a f~lha. 17, quando p~la ~ontinuid:tde de 
acta. antign. de uma eleição municipal entre o final de fls. 17 v. e o começo de fis. 18 ó patente a. 
qualquer e:mminador, por mai;; prevenido g~e seja,. ter havido simplesmente um s::l.ho de nu-
meração, filho do engano de quem numerou o hvro. . 

Em quarto Ioga.r, as"'evera-s::e com indisi >el firmeza que d'~ fls. 21 a 29 toda;;; a.s a c tas de 
eletções sao 9-'Cl'lptas pelo escr1vao de paz Fell.x José Peretra, como se verifica p r,•la lettrn.. em· 
hora s0 diga. no final das me~mas queellas são escript"'s pelo !;Ccre~ario João L~ite de Moraes; 
asserção esta que nenhum p~rito profissional consciencioso, q11ando mesmo houvesse inteira se
melhança de lettra, faria tão categoricamente. Entretanto. o que se vê sobretudo pela conf1·on· 
tação d.c tls. 2t v. e 22, ondo o contraste torna-s·~ mais saliente pot· est:<rem as letlras dos dous 
indivíduos frente á frente, é precisament•) que cada um escreveu a acta em que se acha decla
rado que o fi.tera. 

Quando, porém, assim não fo::;se, essa irregulal'id Hle, como outl·as que verdadeiramente 
notam-se no tiv,·o, desde seu começo revelam que slío de\rid;,:.s a deleixo ou ignol'ancia e ne
nhuma ligaçio pole01 ter, senão forçada: com a falsiJ.acle q Lte hoje se esme.rilha, neg·ando-sc 
até authenticid 1de ao livro por defeitos em actas de •lilferen.tes eleições antigas que provavel
mente têm sido approvados e hão produzido seus eifeitos. 

Conclusão.- Podemos, portanto. concltlir nesta parte da es.posição de voto e refutação do 
1>arece1· acima fe:tas. que a argnila. falsific:~ção daa ::1ct·1s da organização da masa e da eleição · 
<le Milagres não está demonstrada pelo exame, que fizemos, do li\rrO da::: actas, e!ll nenhuma das 
j1ypothes0s figur·adas pela maioria da commi~são, comq~anto seja esse l~'\"ro defeituosissimo ; e, 

Ol' conse~uinte, não nos c licilo recusar a votação nelle _exara !a. 'á antes l'Ovada elo exame 
ju icial felto no comarca e pala C·'rtidão passad:1. pelo secretario da camara municipal, para 
preferir-lhe n que consta. da certidão da transcripção, contendo Yotação diversamente distribuída, 
'ína:;; ;me quanüo o rl?spectivo livro não foi presente. á commissão, ante a qual arguiu o can
did:,to Dr. Ratisbon,., não só que deixara de s~r- autl10nticada a. mesma transcripção com a 
assig-natnt·a. dos mesa rios, como tambem que o dito li\·ro, segu:.·strado ao exame publico logo após 
a elei<~ão .. fora afinal extraviaJ0 Oll supprimido. 

Si tudo o f! u0 acabamos de -e~ pender é improcedente, então será melh~Jr banir do exame de 
questõ·•s el••itoraes os incio.;; da logica, po1·quo clla deixa de ser a arte de do~cobt·ir ou de
monstr_aar a _verdade com o rigol'do 1·aciocinio. Neste caso cadaum julgue em consciencia 
conforme a. f c f] ue lUOJ'ecet·0m os info1·man tes p·1 rti(:ularcs, a que possa recorrer. Nó,; •. porém, 
con~i n na:rnrnos a proceder. como ate hoj c, formando nosso juizo segundo as provas produzid;\S e 
it luz dos principios do direito. 

P~·occsso c7a eleiç,ro 

. Nest~ parte o candidato contestante Dr. L. C. 11L Ratí:;;bona limitou-se a apontar al!:l·umas 
Hregubrulades sobr~ um ou outr;> collegio .. _ sem lhe~ dar todavia max.ima impartancia por 
car~cer de prov~s duectas, 9o e1f.·1to d''ssas Irregub_ndade5 quanto :i verilade das vota~.ües. 
AssJgna1ou todav1a um f:tcto d1gno de attenção a r espello da elGii~ão de 1Ihs5o Velha, e é df) que 
sen lo um:J. daqur·lhs c11ja noticia devb chP.gar pl'imeiro á cidade do Cr;1to. sé:dc do districto, 
dond~ a dita parochia dista oito leguas, só dias depois era alli conhecido Ó seu l'Gsulta.lo, ao 
P?·sso q~; <lo de outro:; collegios à ~istancia de 10, H e 15 leguas, teve-se conhecimento nos 
d1as 2 e .) de Dezembro na me,::ma c1da.de do Crato. 

Nenhum ~c-paro certamente podia (~ausa.r esta circum~tancia, si a mei;a eleitoral de Missão 
Velh:: n_ão ~st1vesse em su:l un~nim.idade. ligada aos int~resses do candidato diplomado e si a 
votaçao Inte;ra. do mesmo coll l'!glo, conhewla a de todo o districto não bastasse para alterai-a 
em ft~:vor do dito c~ndidato. . . . ' 

Tambern nenhum valor ligariamor. a esta allegação feita pelo candidato contestante, si não 
se dt:Jssem certas circ,u.mstancias reyelaJasna dist:ussão a re::;peito do collegio de 1-Iilag:.-es antes 
e depois da eleição, como passamos a demonstrar. · 
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Eru verdadf' a questão principaL da el~ição do Go districto do Ceará é sabor-se~ qual a ver
dadeü·a votação de:ste collegio. -Teve ahi o Sr. Dr. Lea.ndt•o Ratisbona l:.JOvotos e o Sr. Pr. Nas-
cimento it>, ou al1uel!e 110 e este :lS ·~ . . . _ 

"Na ileducção de saa.-; provi.ls perante a commissão, o Dr. Leãndt·o Ratü:bona apres:mtou uma 
certidão extrahida do livro das actas de Milagres, que lht~ da aquelb votação, mas .accrescentou 
que, tendo a mesa daquelle collcgio no dia 1 de D :~zernbro confiatlo :iepois dos trabalhos elei
toraes o livro das JCÜ'J..; ao tabdlião int~~l·ino, ·lntonio :::truuiz da ~~:lstro Filgueiras, para fazer a 
devida tra.nscripção, o ffi(;smo tal1ellião, sob a influencia do Dr; .Antonio Lopes da Silva Barros, 
seu suporior. como juiz de direito da cocJJarcCl. do Jardim, mas de resiclencia :fixa na villa de 
Mila..,.rGs alta rara a verdad~it·a vot:.:. .::i o. e é assim ue se e::c· ,}ica a c:;rtidão, c uc d·~u ao 
Dr. Nascimento, na qua! :figura e.•:te eorn 3:S voto5 o o seu compet1dor com ~ O. 

· Os factos dosta u·dem, a menos que os seus au.tores não os confessem, !)Ó se podem provar 
por meios in'lírec:to:s e :desta natureza foram os que e~hibiu pe1·~•nte a commissão o candidato 
conte.stit.nte. _ 

A intervenção indebita e dcscommunal daquelle juiz de direito na eleição de Milagr-es em 
favor do Dt·. Nascimento e.'-'tâ provado de modo irrecusavel 0m pre-;;0nça de cat·tas escriptas de 
seu punho. E' p1·eciso lei-as nara a1elhôc nv~liar-se o d:'svario quasi a qne ebegou 0ase juiz, 
para sob o pretexto d·~ abolicionismo patror:inar a ca!tSa de seu c :!lldi.lato, a pont!) de corromper 
os eleitores com Jinheira, como consta de uma justifica .. ão, rlue o proprio Dr. Na.scim':lnto, um 
mez depois da eleição 1roduziu na Villa de :Mib.gres·. E' 'interessante esse documento, depoem 
só duas test0munha1:1, mas nmba-; el as d.1zem, que pat·te scnao to a \'Otaçao, que a 1 o teve o 
c<mdiclato diplomado. foi cor:npr:~da. 

A primeira. ..!essas t~ ·*!munhas. o juiz <lc psz, pt•es;dente do collegio elf.)itoeal, d~clur:t com 
nclmit·avel sem cHimonia, quu só elle comprou nove v-otos. A seg·unda, qt.e é ~ambem um 
mesario da pa.rcialidade do candid 'to diplomado, nrreda de ~i a gloria dessa corretagem a bocc:l. 
da urna, mas acct·esc<mta, que o juiz de dü·eito Silva Ba1TOS a exet·ceu sem rebuço e de publico. 
Pese .se bem ec:te f~cto uo ponto de vista. d t eleição. de que se tr,;.ta. e a que todavia não alludiu 
a maioria d~ commissffo, e ve~·-se-ha., que é impossível desconhec ~-r a. sua inllue !l cia sobt·e a 
mora lida.-! e das chamadas provas e do1.mmenlos, que o can i i dato dit=-lomado accumnlou no d\:b:J.te, 
confirmando-as todas com sua. palavt·,,_ pet·ante n. commissito. inclusi V•) -a da venalidade eleitoral. 

Si a verd,t-!eira. votação do Dr. Nascim•'nt·) no collegio de Milagt·es não foss:; :'l. que ~onsta 
da acta ori~inal, exai.•ad3. do livro re:>pectivo, o ~"tnal foi .roinucio~amente ex:.:minado não duvi
dariam os abaixo assignados eru propor a nnlllàade de.s;,a votação, e para que se fizesse 
etfeC".tiva. a sanct;.ão, C)m que n: lei iutEge semethante procetEmento. 

Voltemos, p ·wém. ao paprJ, que nesta e!Bi~ão r·;presen.tou o juiz da direito Silva Bn.rros, 
c balando, comprando votos e di~trihuindo ch9.pas dentro do collegio do Milagre-s, como a.s
segur~vn a<; tl'es testomu!l.hus, da referich. jnstiüc.·1;ão p ·1ra cousidet•armos a ultima de stu\s 
carta;:. dit·ig-ida a pessoa de fót•n. d·~ sua comarca. N.mhuma importanc:a. ligotl t:.1.mbem a 
commissão a esse documento, que aliao;; contém em se z ultimo periodo a. rerelaç:1o de um pla110 

do c ue::u retenclia vnncer Ol' 'as ou. OO J' nefas. O tduntpho sc1·,.i ;-,osso ..• . Esta reticcncia 
nn.1la si.gnifica? E" uma phl'ase de tr·~s p:l avr·as c uma. rettcencta ·e quatro pon os, o ver .a o, 
seu sentido está escuro~ mas onde e ~1ue B:l.rt'us pretendia \'enced Em Milagres '? A pre
tenção seria estulta, porqu~ ainàa quando espera~se elle obter 38 a •10 votos para se11 candidato, o 
Dr. Ratisb:ma teria obtido sempre em qualquer hypothese muito mais do cem. E' claro, pois. 
qne S'~ tra.ta.va. de vcnce1·, não em Mil.a.gres, mas no districto com certo mm1.er.o de votos deste 

. collegio. 
Em segundo logar o Dr. Ln.an,lro Rati~b011:1 offereceu a commissiío duas certidões passadas 

por aquelle labr.llião, na primeira d::s quae.:; d·~cbra negar a certidfi:o do !'eg-istt·o, por ~1char-se 
o livro d,) nolas em pode1· d;1.c1uel1e jui:r, de dit·eito~ e s.firm.-~ondo na seg·unda àe modo mtüto 
positi"o, qu~ não d:1.n a certidüo pedida, por:1uc o juiz cl1~ direiL0 a tinha em seu pod•: t·, e d(;
clarava, qu·~ não o ontr·0g-u.va. 

~his d·~ uma. COl·r•)spondencia d~quella localidade (Milagres), ins.;rta em· uro do.:; jornaes, 
que se Jlltulicam na. cicl~~de d:1 Forblez·•, confirr.a.1. o acto at·bitra.rio daq uelle juiz, impondo 

· a seu subalterno a recusa desse do,~umento, isto é, n. tt·angressão de um dever, a que n. lei o 
obrig:t de rn::do peremptorio~ . · · · 

O ca.nJidato diploiíl<\dO em favor de quem, ao qne par~ce, e em detrimento do C'\n·:lid~to con~ 
testa.nte, Dt·. L Rati3boc.a, :tssün proc·:dia o tabellíão interino de MihVF<:s, influenciado 
pelo juiz de dü·eito Barro:, não explicou d') :nodo sr.~tisfactorio este ~ac~o anomalo, senão 
funesto precedt~ntc do se neg::tr as p<:'l.!'tGs c.-. me10;; de provarem O:O; s ' US dtretto ::, porque como 
tal não colb.e a razilo dr..la pentnte a commissão, de I.JUC convinha ter o livro d0 not 1.S :i s:üvo 
de q1:1u.l'-tuer faisificação ou extravio ~ tJOr_quanto, _a :1uelle tabellião podia d:u·, sob as vis tas do 
juiz de direito, a quaL(uer dos c<a ndidatos, ou a qne:."" reql.tcressc, quantas certidões lhe fos~em 
vcdidas~ em obediencia ó. disposição expressa da lei regul·nnontar, art. 149:, § 4•> (ult1ma. 
parte). . . .. . . . . . 

Na ter~e1ra ordem de seus argumen:tos, o Dr. Rat1sbona torno11 bem s~hente o f;;'l.cto de 
haver o juiz do direito do Ja.rdlm, colll antecedencia de s eis ou sete dias, á.bandonado a sua 
comarca (estava em Mih~.g1·es n~ssa occasião) e sem convite ou r .,~quisição legal P!lortir pa.L·a à 
cidade do Grato, onde foi hospede do candidato diplomndo, Dr. Bastos do N<\SCÍIDt'lnto, durante 
dias, até presidir, como eífectivamente presidill, a apuração no referido dia 20 de Dezembro. 10 . . 
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Si este facto, já de si suspeito, como :1.cto d~ mera curiosi~ade, da maneira porque se deu 
com as cir~;umstancias, que o pl·ecederam e scotupn.nhr.t·.'lm, c :.\ l'evelação completa de um 
plano d'antemão combinado. 

Era pt·cciso d:>r a to lo tr,lnse diploma ao J?l'. Nascimento Bastos· para appa.t·ent:lr com. as 
fórmãs legaes 3. sua. supposta victoria '~ facilitar a sua entrada na Camara. Infelizmente a ess~ 
plano ftvoreceu uma coincidaucia fatal. · · 

Dr. Barros. 
Estava, pois, conseguido o filll, cpP ct·::t c(mfel.'i.r-Be ~\O Dr. ~asci.m<mto o pl'omettido diploma 

sem fiscalisação nem protesto pnssivel da. pa1·te de :"eus aJvcrsat·ios. A parcialida..le polltic~, 
assim supplnntada, não ttnha ll18lOS de reagu· -e nem devta hzel-o :undn., quando os ttve;;sa 

O perigo e~a. SQriO, os ::mimos estav:>.m ex.atta.dol). Si perante a. junta apHrJ.J.or<L appa.recesse 
qualquer amig•> d:) Dr. Ratisbona. para lclV;;.ntar um pl·otosto, poderü1,.> dat·-ae a.l~·,lal,!S à.es~as 
scenas deploraveis, que liJ:o são ram~ em nos ~as Iutcts (;)le!to;·aes .. l ver .ad l 6. tftle o j tlit de direito 
allu-1iu i oste11ta\-àO de fo1·çn., o::; dous juiz~s ·ie paz, pN"'id;mr.es das mesa'> do Jv:1:wiro c do 
Grato, em seus officios dirigidos à junt:;~., Pl'vílig- •ram o fact·J, o juiz muuici~l;j,l o eslrauhou d:~. 
mesma fôrma. 

Em b ltle o Dr. Nascimento procurou r-.ttemnr- tuJo isso li') de~;a.te, tendo de sen lado a 
vant~gem e a. c::~.ut~la de nada escrever. 

Não póde, entretanto, contestar new a pa:ssaiah d:~ vespera, nem a alluJida concentra.çso 
dos destacamentos. · 

Ahi t"mos, pois, uma cadea-jn ;nt ·r:·upta Je f:1etos, qnc dr;ix.&.m sem du\"ir1!1. clar~ t~. intenção 
de realizal'-se urn cerr.o fim. qual o de vingar. não a verdadeirá elei,;:lo de l\Iiiagr:•s, constant~ 
ela aeta original. musa do livro àe u·anset'ipç~o . · . 

Si nã::> era isso, para qu.~ o .Juiz d(: d i:·eico .lo .Jadim s:;.hiu de Milagres o transpoz 15 legu~s 
até o Cr<tt9 acompanhado de desta.c:;m•1ntos? 

Si a •leiçã.:.> verd .deii'a ern. a do Dr. Nasci:ncnto. si elle e.:;tava docnmentaclo com a cet·tid;to 
do :registro ou havia uma có : ,ia ministrado. pelo tabellião, 1\ as a1.1theutic ,s havi.~m desappar ~c ido, 
que razão h:wia para niio confiat·-se a itpul·:sção ao juiz, qr1e et·:i compc t·:-ntc p<~ ·a fnr.?l-a ~ 

T:.d~ ~e ,explic:t: ó verd~tl.e, _ com ~~ diff1:1:-cuça somente de qr1e :1. e::qJlicaçào ;;~ja r;;7.Da;·el, 
mas aq111 uao e, e.m nst.a .Jas cucumst nc1:~s ~xp·),;.t:•s. 

A tn:•ioria-d:t comrni,;são tant~) ~ompt·ehendeu •·stn difficul.Jade, que pt·ocnt·oa ng·ru!rar factcs 
isol ·.do3 e in•ignifica.Htes, alg·uns dos quarJ .~ --ão v·~rdade ii':!S rrnrngens, mn.s sempre uo intuito d'J 
mostrar~ que o Dr. \ascitMnto t•we :3~; e não 18 v0tos no collegio de 2\Iil:tgres. Os abaixo 
assignados vão tom:1.r em COllstJeraçito alguus desses fuctos, a.lgLms 1-!Ôm·:~nte , é vet•:l:tdf', porque 
são os unicos rligno" de an:>.iys~. 

1. 0 Desappu·ecimento d~:> ::111tb..enFeas . A maioria da commissão Mtt·ibuc esta malversação 
aos p ·1rtidarios do O r. Le.mdro Ratisbon:l. Qd<1.l a prov.1., pot·<úu, de se ~aelt~antc inc1·epaçào '! 

Sobremodo i .r es:acto em •u::s aprw~i .·•.çü·~s. nesta p:~rte o par:•cet• <le4ro !-S'1 por si m r:!~mo. 
As auth,~nticas, qun o ta.holHão Muniz Filguei1·a Cf.lt•tifica rer·eru sirj.) conf:ri·Ls 110 dia i·J de 
Dez ~rnbr·o, 11~0 ·'·stavam promptas ainda no d:a 10 do mesmo tnez, <i o pàri!.cer (lLl ·: o ~:ffi:n:!a . 
Suppondo ve ·d;,d 'Jiro o es,·rivào, quern ; rs r '"UF'ueu! · 

Queu1 :;;ervia de agent e do correio er~ o rur;srno e -~cr·ivlío, 1; si, como disse depois o jui:r. de 
pa ·~ Gonçalyes Danta~ perant~ a juaba apurad 1·a i O<' lnxo, (vois a lei não o m:'l uda) :;.:s ruhrieou, 
é claro que te-.·e tarabem a é~utel1 d :~ L'''IU·•tte!-a"· um::t ~Lo juiz de direito do Cr , to. outra ao 
pr0sidente da prov1nda e a terc:·it·a. ã C:tllHil'<1. dos DepLit ·dos. Nem 11rna entrclantn <:hf>·"·nu a. :,eu 
destino e a 2dministração do correio no 6' districto não esta v,\ nas ruãos dos amiQ'os dei Dt·~ Leandt·o 
Ratisb<:na. ,_ 

Ma.s não foi assim ; o escrivão Muniz Filgucirag n:1o cert~ficou a ve!'dade, :is authonticas 
foram extra.hjda~ dias J.epois, como affirma o pa recer . 

Ne~se caso ~::ntão, per:;un ta-s e ainda, a quem foran1 entr~gues para terelll o convenient~ 
destino 1 

A ma:oria. d::t cnrmnissão respoad•>. ~ :to D;-_ An~onio Joaquim do Conto' Cartaxo. Mns a ttenda-se 
o Dr. Cartaxo é juiz municipal de Mib,zr·es, não fez p,u·te la. J.::J CSa. e•·a· susueito av Dr. Nasci
lllento e amigo do Ur. Leandro R. ; ti ~h) na. e si este ti r1ha. so:'frhl.o d~l."rot:t, pâra que o Dl·. Cartaxo 
se tornava del?ositar·~o des~ as uu.then.ti.cas, com qu() nm ~ 
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Tüdo isso é sim!Jlesmcnte um:.t affinila~ü:o ;;em b:1se, gratuita, invcrosimil; esc~•pou á_ . 
cornmissào a inco::rnita ·do ;:as·'· 

As ~uthernicás ~ão cupi»d::;s da propt·in. acla; o seu des:-tpp~;.recimerifo, pois, não poJia convir 
seaão '-'O:s arnigos do Dr. Nasci ruo ato. Quem sabe, si não tlorrnem ellas ao lado dó livro ue notas, 
na gaveta. do juiz de direito Jo Jardim? Ao menos esta conjectura é mais verosimil. 

"' · 

h~stificações do 1J1•. J.V!ISCiíiU:nto, auestarlos do D1·. Silva Bai-ros, do vigm·io de Milagí·es.c 
eLe 01ttro.s, cled(lj·ocrlo de :=W f'leit·lff!S cartas def,•[ic'tac{iti tle S(W'; amigos e {J,nat·nz-ente 

A· maiol'ia ~:a cr>rümi;:são p;;receram de i.odo p,.•so es~es r1o~umentos. Vejaruol-{J. Das justifi
co.çõcs só um~~ foi process<:H:u C:jlll C(~rta. obsen'iJnda ás iórma::, a tjUB teve lo~ar em Milag-res':'· 

B~::;t:1- lel-a, por-em, pa:•a vcí-Se qnc o ;n·ocut·.;dor do D1·. Na"icimento qui7. ouvit· os .~lü_1lS 
m::sa.rios~ S•!US amigos, que para isso já est.;vam prevenidos, visto corno, kgo que elles dep~_;!;C
ram, fechoa· o r:;eu docnment0 rapid:uu.ente, t!u:n 10, esper.nFlo rt:~is nm dia. on h:;ra<:, podia .. 
manr!itl-as vir I'Ob as penas da lei e assbt atlt:ie:Jticava a sua. 1"C]J•.rgna;;cia em apparecerem, 
Estas tr~stewuuhas woraw fóra da villa de Mih1grns, na di~tanci:~ de tr.:s a qu:;tr·o le,!ruas:; ~ 
havilL!rl si o int.iruado-; ::m sem-ido vago. para depor;;,rn sobt··~ ~ vct·(b..!e da eleição. ConfortnJ3. o 
direi to, tac~S me.sat•ius não de\•ia.rn dO;JÓ!', ·~ sim S !I." intimados pa.t·a ouvirem jurar. porque ffltil . 
parte-s. O fiscn.l - do Dr. Ralisbona poderia. até escusal-as,'mas esse fiscal niio é um ad\'Ogado, e 
por i~so tambcm niio reperguntou a~ outras qne ,j ,rnram em sua pr·oprm causa e int rcsse. ---

EL am o.,. co, ·reto; e.) de votos do Dr .. Nascimento, qm.dum seu triumpho, fdlarum, p:Ois, 
pro domtt sua. ~~ 

Si a consciencia huu:.n.na foso::e mais r.s!!rupulo~a e mais sincera em ma teria eleitoral do .. quo 
em t!Jdo mais neste Lnunr!o, os Srs :Uii,_:w·l Gonç:Jlv~"s D~mt::~s e Jo·1quim. Manoel de Souza teriam 
jurado em seu proprio int()resse, p:3lo qlll~ ainda ass ro não fariam prova algum:t. 

Os attestrtdos do juiz de direito (e p:-oci '0 m'io esquecer que é o mesmo d<=tS cartas, do enth.u
siasmo cab~lista. e da apur·1ção) estão no mesmo caso. 

A d~cl:.:.t·:J.çiTo doi; cloitor·::s tem contra. si um pret:ed:mte de perversão moral, que a itwalida. ú 
raclil·e. Dbtinguc a maior·io. da commissão, entt·e e~ses ebitores. os oito que vcn .leram u voto ao 
1" juiz d0 paz !\ligncl Gonçalves Dantas c outt·os ao DL·. ,ju:z dl3 direito Silra Ru·ros '? · 

Quantos fo!'am elles '{ 
Aiém de~sa su.:.:p-'ição it·re:::ns lvcl contt·a a mor.-~lidad•3 de-ses eleit.1re53 e a circum::;tancia 

de ser snm•~lhante declarac,~ão obt1da. p:1.ss~tdo mais de um mez dl~pois da . eleição. bastariam 
pna · Lirar-]has todo o V<llor os precedentes · o·~t"halecichs pel<l Cam·m1, excluiu lo um tal meio 
de prova contra a verdade de uma elBição, si OLÜ!'OS d2 mais forç.t pt·obante não vies~~m 
corroborai-os. · 

As outr.:ts 'ustificaçõ()s, c ue. :11ém dos doC\lmGntos citfldos, o cantlid:tlo diplomado offer·eceü 
:i consideração da. comn11ssão, si'io pt·oc-:>Ss"da~ ern ou1ro JtUzo, que não o c.e l\' ~ agt·es, sem cl
tação_de par-te. As testemunhas, que f~hi depüeru (•m suas declaruçõe,:, referem-se a 1)essoa~ 
que não foram ouvidas e nem d·: q aalq uc~r modo confirma:·am depois :t ref~t·::~nci:t. Occorre 
ainda, que duas d<>ssa~ t~sternunhas ~ão o te:um t -:-corvnel Sidt>in e o Sr. Seb:lsth'í.o Sn.ra.paio. 
O pL·imeiro, até o tli.a. dl etúção, et·o. eont:1.do cutr\1 os mais d~dic,,uos amigos do Dr. R<\lisbon-:.\·; 
entretanto1 sem qüe estes o percobe::;s (~ ru: fui qncrn mais o hcstilisou, como depois o re,'el: ... t•tuu-os 
acon tecirne nto:) . 

O ·?,t), o t··~feúd(J Samp:do, ti Slln·i uho do c~tudi lato diploruntl·J, q\te o f ~z representar d0_t:.s 
pap:;is- o do seu procurador ern Mitng-res o <• d ~ ::;ua t!>stemunha ua Darb::tlh,:, ond2J Jepoz 
~:ourc o mostuo os:s a:npto ::t r espeito do flat~l bnvia t't:!<}llOt'ido. ·'· 

'f(;davia. não serin. d,~ e~tt·anhar: (J"l.lC t:l.úS pc:;:~o:t~, pel ·s smtsl•elaçõe·5 inli.ma::; cem o caudid::;.to 
diploll:adu, se lhe ol:l'ei·ecessem e depu~t~S:S''m como stws t~st;~munhas, d:1ndo Yuito :.r. balelas 
l.a(•s, ('Orno a de r1ue a snpposta. f<1lsific.sç:1o d:) livro de Milagt·es tinhl sido preparada por m~io 
de um i•lgrech ente chimico. ::. 

O li vm n.h i "st1, e :üé ~s~ e momento n:io so descobriram os círeitos do lll:tl'::l vilhoso pro~es - o ! 
R~st:l-llOS a~~:or:1. :~.precinr :l c:!rt.:; dn coronel .Tuvcnnl. Este documento. spre~entndo aliás 
de ~orpri'<:•1 , - sem s:,icncia. dn.r!1l '' llc q11o n podari:1 <rxr,iira.r, t ah·0z de Inodo muito phiusi.vel. 
p~rdou toda n. sna f•)rÇ:t 1 de:õd&·f:ul1 fi.:.~on fór' do questão que o C.Jroncl .lnven:1l t·scr·e·:eu' long-0 
d·~ l\J1L,!rt'es 1:-5 legu:t.::. se!n dcclnJo;~r a fonte de tpe lhe veio a noticir~.. Pre.~nme-se, o é \'erb
~imil cpic lhe fo ;;sH d:úio pot· nlgum nrni:.:ro, m:;s n rro ha cer tez·1 d sso, ~ e-:: tn. certeza é. imprc
scindivd para se poder dHr valor rl. so:r1elh«.cte c ·rtn, tanto mC~is tratan.lo-se ele uma cletção em 
qnc h:wia um coll,,gio trancrtdO, couJO o d·~ l\Ii"siio Velh 1, e ·a.1nda oito dia~ depois o D1·. Nasci
mento recorria ao D1· .- Ca.rtaxo par:t saher quem erà \'Crdudeiram<>nt·> o eleito pelo d stricto! · • 

Qnn.l a razão destas dL1vidas e incP-rt()zas ~~ ele notici:'s as~im dcsencontra(las '? Porlel-<1S-hHt 
explicar sem duvida o candidato diplomado, r1ue e ::: t ve no theu.tro dos acontecimento8, c di
dgin COnl seUS amigos U lub eleitoral IHU Ulll distrÍCtO, que fica alÓm de Ceu:J legtWS distante da 

. canit,:l do CE;al'it, nos ponto~ que lhe são m~t_is proximus. . - _·· . . 
• En.tt·etanto ·foi ó p1·op~io Dr. Nascimentn fluem :.\Ss~giJrou perante "cl. coromissão, . qt1e no 

mesrno dia 1° de De7.embro teve á me1a noite na cidade da Bn.rbalhao resültado da elGição de 
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para a corte n. notici;:L da eleição~ o que não twe logar pulo segl'edo) q1;e se guardou a respeito 
de Missão Velh1. durante dias. 

O encontro. ou contt••uiicção de noticius d()itoraes 6 tão comn::.um n:~. occasião d::t luta, que 
não se pódc accoit;.w S'~m exame a. carta ou telegramma. que ns tr~tnsmittn., e o caso, de qne se 
trata, veic- proporcionar mais um exemplo dessa. v::rdadt!, além de muÜ.iS de natureza. identica, 
c1uo S:l deram na passada eleição de Dezembro~ e siio tão coríhecidos pch Camara dos Srs depu
tados. 

Podimnos ~inda responder a on tras apreciações da maioria. da commíssão sobre o exame, a 
que s0 p:ocedeu no livro das actas rte l\Lhgres~ no di:i 20 de FeHreiro deste anno. 

Dispensamos-nos disso, p01·ém, porque, nGsta parte, n. comruissão seguiu o mesmo systema 
que empregou no estuclo do livro das actag: aponta defeitos que não existem, erros de data 
,que ni'ío se deram, e tira conclusõBs fol'çadas. Sómente o requerimento para o exame t.raz a 
data de 20 de Fevereiro, equivoco corrigido pelo juiz c pelos actos subsec1uentes a s~u despacho. 
1vhs: quo vnlor tem is>o em dit·,?ito ~ 

A p:u·t~ et'rt~. uma data, o juiz e o escrivão a corrigem~ que ba a d·,~duút· dahi? 
Semelhante modo ele argnmen ta r ó inacc~:-ita \'el. e por isso vamm concluir com as se-

gaintes r ,•tlcxões. E' digna de not:t, uão dire:nos a: parcittlidacle, mas a des•gu::tllade, com 
que o parec ·r aprecia os :.tl'!jnmcntos e pi·ovas de arnbo~ os candiJatus n.esta cl~it;ão. O Dr. Nas
c1mento n:to t.:mta um exame; não ro_pe!.' uma dili.g,~ ncia :";érir. sobre o livro de Milagres; niio 
dà um. pa~so pna. descollrit· :\ snpposta falsificação, não faz um e:fur~o para descobrir a ver 
dad~ de um mo lo d;recto, por<ruc como taes não podem ser consic.ler<~.dos o;; requc timentos, sem 
desp~tcho encontl'ados cntt·e os seus d•Jcumentos. Para tudo achou .juizes, testemunhas, menos 
part~. ü:so, c toda...-ia. o parecer ach·1, que o seu di1·ci to é liquido.!! 

No entanLo o seu contendor empr<~ga todo3 esses meios ; consegne-os; faz mais; cheio de 
confiança em seu díre ~to, rcqu~r a vinb. do livro das actas, este livro chega,. e a maioria da 
commi,sito não podend0 destrnil-o solta a p~Lwr~:t :- ó f:tlso. 

Felizm2nte est~ g"l'Íto ficou ::v:•m p1ova. 
Tod:t a arg-umentaçi'ío do p:\recer cahe em })resenç:1, elo livro, cu,i:l. integridnde por assim 

dizer apatpu-se, v:3--:~, sente-se. come ficou 'le:nonstrado, e cuja autl1enticidade é virtual, 
ind•2pcndente de f orro alidad· ·~ in h o;·etlt·~s a instL",ulent;os do outra. ordnm. _ 

Em co-nscc1uenci:1. da que e d) mais que fica ex.posto, propomo:; as seguiutes conclusõ=s : 

La. Que s:ja appro\ra::Ja t1. vot:<ção const:1.nte d, l ivr-o da;; ac to.s de l\Iihgres. · 
2.·• Que sa.jn.m ttp provadas a;; elciçdas de to ·1o~ os ontr.)s CJllcgios do 5' a1str·rcto do Ceara e 

proclarn 1d ~ d-;put.vlo o Dl'. Leandro cb Cha.ves Mello R c:ttisbana. 
:3. a. Qu~ s(l proce:la cl'irninalm~nto contra o~ aut-JL'es d:l. altcl'at,;:ii:o feita na votação daquclla 

p:trochia. 

Em i9 d,) Maio de :J.8S5.-JosJ PompeH.- .:.l[ac-.DotoclL- Gonçalves Fe1-;-cira. 
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ia em 4 de Maio. Acta :tp-

p r o v a ti a na 
sessüo. de H. Pag. 4 .. I) 
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4a ) i3 J 

5a ) !5 ) ) 

" J 

Actas: 

2:1 > ! J 

se::;são de 4. rag. i 
) de 4. 11 2 

3:\ » a J 
(!,li J 6 )) 

) de H. )) 12 
li de H. )) 13 

i.) :I )) 7 » ) de IL I) H 
6<1 J {6 li )) de 18. » 1;~ü 
7J. , !\) ·) 1l de 21. )) 216 

Projectos= 

do elemento servil. 
Apresentado nfl. sessão de 12 e remettido a uma 

• lf li"' 
pag. 52. 

N. i A.~i885. Da commissão especial sobre a 
emanc1pa~~1o gradual do elemento scn:vll. 

Apresentado no dia Hl. Pag. 217. 

N. l20-i8S5. Da P commíssão de inqurrito 
reconhecendo deputado !.lt'lo 6° llistricto <lc 
Pernam lmco, o Or. Ili~nrique ll;u·ques a c 
Hollanda Cavalcanti. 

Apresentado na sessão ele u. Pag. :W. 
N. Ut-i88:S. Da 2a commissuo de inquerito 

reconhecendo deputauo pelo ·!3° districto àn 
provincia da Dahia. o Dr. :\ristides de Souza 
Spinola. · · 

Apt·csentado nn se~são do 1~. Pag. t;i.;. 

• - • ( "' . .... <. ., ., 

mandando procede!' a nova eleir.ão no 4.0 dis .. 
trícto do C·•ará. • · 

Aprese11t:1do na sessão !lc JS. Pag. {:38. 
N. !23- 1885. r,lcm, reconhecenflo depnt:~do 

o f> I' • .Manoel Coelho B.1stos do Nasciu1e11 to; 
pelo 6" d islricto ti(l q~u·:L 

Apresentado no dia 19. Pag. 253. 

N. :12~-1885. Idem, idem o D1·. Antonio 
Francisco Com~a de Al'aujot pelo 3° districlo 
da província. de Pet·llarul.Jnco. _ 

Idem, idem. Pag. 2Gi:>. 

Rcquet·ida peio Sr. Affons.o Cel.so Juniot·. pa1·a 
se votar a moção ap1·e~~~1tada pelo~ ?rs. A. 

u.. 
Idem pelo Sr. Bezerra de Mene.zes para se 

votar a P conclusão dou voto .e~l separaqo 
' . 

l 0 distt·icto do Pará), pag. 61 . 
Id.em pelo Sr. Carlos Peixoto para. se votar a 

eleíf~ão da !a secr~áo da paro(:hia. .de Santa. 
Ritá ( 2° distl'iclo ·dn. corte), pag. 62. 

Idem pelo S1·. Andt·ade Figucim pal'Lt se votat· 
a eleiçã.o da 2J secf~fto da mesma paNchia, 
pag. 63. 

Idem pelo S1·. Cnt·los A1Tonso pa.l'a. se vota!' a 
eleicáo da 2~ :;ecr.ào da pn.roc!Jia de Santo 
Antõuio ( 2" distl'Ícto da côrte ), pag. 63. 

n JC!o 51'. Z:una ara se votat· a i'l concln-
:;:lo do voto em separad:.l ao parecer n. U9-
18.8~. ( 1° districto de Pernambuco), pag-. 
6" o • 

ultinw. conclu:;:.to do mesmo voto erl.l sepa-
r~'.do, pa~. 66. , 

Idem pelo :;r. Joncplim 1'ava1··~s p:n-:l se Yotnr 
a :f.'! conclusfio do voto em sep.uado ao J1a
reccr n. H3-J88tL (tu districto tio P.trti. }, 
pag. iOü. 

ldem pelo Sr. Candido de OliYeit·a IJal'a se 
vot:n a ~? conclusrro do pa.rece1· n. 113 
-18St>. (lu tlistt·icto tlo Pará), pag. !27. 

Idem pelo Sr. Zama para. se vora.r· a 4:.1 con
clns:1o do -parecer n. i:!l--1885 ( i3° dis
tricto da Bal1ia), pag. 132. 

1\loção: 
(Da Sr. A. de Siqueira e outros.) 
A camara dos depulados, convencida de que 

o ministerio não póde gnrantil' a o1·dem e 
segurança publica, q\.lc é indispensa.vcl á. . .... .. ... :' . 
nega-lhe sua confiança. 

Paro dn. Cnma.ra., 4 clfi Aht•il de i8S:>.- .An-
. tonio de SirJueim.- BtHlcdicro lrauada1·es .
Affonso Penna. - João Pcn~rlo.- Felicio dos 
Santos.- Lourenço .. de Albl~!)_ue·rqw1.- José ' 
Pom.11eu. . · 

Apreseul<tda na l:iessfio de 4 ; discutida e appro
va.da ror 52 votos contra 00, pa.g. G. 
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Requerin.1ento ( alJI'e:~e!!bclo 
sões tfe i:lfJHêrilo): 
Da P colflHIISSiiO: 

Jie!as co 111mi~-~ 

Tendo o Dt·. ·Utlrmio nezt'!Ta. :la. H,l)cha ~lo
ra~:~. c.:n1did:1t•., 11elo 2° dh>tl'ictu da provin
ci:\ do Par:1. reqnel'itlo p•~rante n tu comll!ÍS-
Sii.O tlt' lllfltlCI'I O IJUC :1. HIC'Slli<l. re tllSI .:1'=
rla. Caru:-~r·n do~ SI',:. Depulad(>S a devo!ueiio 
do parf'cer rei:~ ti\'0 a essa elri,·::1o. afirn'de 
· ·onsidnal-o eul vi:'l~• tio s:~~Úndo <le 1c.i-
mento dn rnes~!'io F·~li~ Jo:-;t.: .odrigttt):->, 
enjo ?~'i!:!ina.l u;iO pôde pl'~fln:t.il' pct·aúte a 
conHni~S~Lil por h~ vel-o otllado dCjJnis do p:t
rCCt'l', r: a o ol•~!an t~~ ler da do :i esta tu na 11u 
seu folltclolmpr.~::>::o :t cúpia d·• dito tlll!·r
l''?:;:::tlol'jo. e J)í'rn f1s::.im C!il (~on,:equc11eia ,la 
tlt,:cu:;;•ao hontem l:avid.a nc:~ ta con; m is~iio. 
f9i () r:·feritlo requeririJ•-:>nio·apprtl\'''do pOi' 
eli_ICO_ votos .<'?lllra tr,•s, 11Cio !JUP. a <:0111-
rtll~~:to r•'([UISit:l a rlevoln(::w do meneioltadn 
p:necr.1· :di111 J,~ l't'I:On:-;i;leral-n, S;da tfa 

• - •• ... t 

JJa,;-D •lce.'l.-Josi! JÍari•r.no.-UÍyss~s Tt;JJWCl. 
-Gouç·rlt:es FerJ·eil·a.-Jo.o;é p.,m;Jeu. 

Apl'e,;•·rllado c ai>provado na sessflo de !2, 
{}<tb· '!J,. 

RNJuerhnento~ (apresentados po1· deput!t-
dos): --- . 

I' • ::, ' 

R''quet:emos que, com decl:!ração de 1.1r
genc1:1, se p···t;.: ;1o go\•crno illfornJnefto sohre 
o.; 5eg-uinles pontos: 

1.0 ~i ll'ncionn pt)r em execucüo a annnn
ci:tda r~f~nna ger:tl da!' f•'.t't'o vias do Estado. 
sem SUJeita i-a pré\·iamento à appruvar·ão d'J 
paJ·t:Hnento: · • 

2.0 Si C:'~~~ projPel.ü de r,~g-nl;ürH'nf.o geral foi 
C.Oll\'t'l1!enlt>Juente estudado pein. seet·t>laria 
d~ e_,-tarJ,), devenrlo::tcon-.panhar á informaeão .. ... . ... 

3.'' Si o ~1reclo1· ·da - e~t1::Hla: de f,•rTo D. Pt'
dro_II fOJ ouvicl~ a J'í'Spcilo, e si api'PJ'Cntnu 
(ll'Ojt>CIO St'lll, dl Vt'fSO do qur> foi a [1!11'0\":ldO. 
f, - I ~ l t. t ,· . • . .. , .. . 

desse rro,iedo e_ tlt!S p~r..,_ceres rJn~ ";; respei'tõ 
dc:lc ten!t :1111 s1flo CllllltHins pelos pro!issio
n.,es d:~ secret::rin de e.st:ldo: 

f. <) ~· 1• L . ' -.::. ::,r o •.tn~t~ Lor da est1·ada tlr. feiTO D. Pe-
clro ~I fot on vitln n resp•.~ilo da. n.lJs•wpr.ãn do 
s•~ rv~t;o lckgra.phico tl:iS estrat..!a.s •lo l::sht•lo 
pela l'i~partit,;5o ger~Jl; e ct:pi:l d·.: p:1 recr~r tJIH~ 
cleu a res!,ei tl1: 

;:;. ".Cópias tlos P!ll·ccen•3 d;là ~~~ p81•15 prolis· 
:iiOnacs d:t set:rctarin. de c:~l:vk1 ..;o•m'' C""'~ 
!nestuo a..;su m p!u. ' • · J --· 

Apresentado na s'3s~:io de~: iitlo c ;1ppro\'adü. 
pag. :l. · 

!lo St·. Hodrigo ~il\'n: ; 
Requeiro rpte. po1· intermcdio do ministct·io da 

~llt'l'l':l_. g~ pt;í;nm ao g··•ve.rnn :~s ~l'~uintrs 
1!1 fn l'n1 ;H'<JC'": 
a ..., ' .. . o) ' 

do excreilo Cunc1r) d'Eu. n:~:·a ta . scrvi t·o (]" 
• .. ") • ;o; • ~,;.-: 
t~5p~ct,;:lo r,os corpo3 cs!acinn:-tdM na :rro
VIIlGI:l tlc ~- p,~flro do Qí~l r;l':lfldt· do Sul; 

2 .:a. P_o1· que .vet·ba COIT•~r·:un r.:; (!ran iles cx··r
I~ICIO~ 1111~1l:ares operados n· ~ Cntnp:• Gt·anilo, 

<) ; qs qnc t1ver.1rn lo:.mr nnqur.lla provinc;i'it: 
u,· ~ll ~luto se g:-rslL1U com esses e'xerddos 

e Jn:;peer.ão: 
4.a Cópia. cio tCI:Itorlo apresentaflO pelo rna.J·e-

1!-hal u1! rxet·~·ito t..:í'intle d'Eu, em refercncia 
a essa 1n:;pcr.efto f! c:\ercicios. 

l'iJ 1 i''~.senlado n-a ses:--iio de u. A: di:;cu~st'Io 
:\rll:Hla po1~_ tm~ pediúoa palavra u Sr. Joaquitn 
lavares, pag . 17. · 

D) St·. Cos tn Pa~rei rn: 
<i H•''l n·:·irn <p:e. ~rnn det~!n.ra~:io de '1.\l'f!f'tH~i;'l, 

:'.C l'l~ll•'l'l~ n pcdtdO de lllÍlll'lll:ltÔt'S <I l'f'SIWitO 
da e=-t r~ da. ·le f,•rro d~1 Victoria':ir\:üi vid:ule, 
V(lt;!d~t na S('S~:1o dü2Í do IIIE'Z-pl'OXÍrtlO /indo, 
arldwonnndo-~ea ~:':'se pedido o de infonua-
.,... .... • • )" •l(t i• :>· 1t ... 

rogat_:iiO :~~~S~ pr<IZO, quat :l dnla. dn I'CSpe
C(ht) J'Pt] !H~ r 1 1!1enlo e a do despa.dJO rlt) go
V•'I·no ,~o ntOtlYo e:n qtw se 1u1:dou :1 proro
g~;:;~o; tl•'\'Cil ·o ae~IIJ!t:lnllar ás inf,wu:açües 
euian,quer do ref,•ndo requt:J'itllenlc.,qu,~:· do 
actü qur. o altendet\, q11et· do::; ,,meios <lo 
"ll';~"nhl'il'O :i:>c;1l allincutcs a e~t;t nH\tcria. 

2. 0 Si (;.lach a. llyp:li.!Je;.;e da dt•cisào do ton
tr~el.o) J'or;~_nl pr~viat11~nlc .ouvidO!': :1qtw!te 
fllllCCIOWli'lO. :l dll'o•cl•·I'I:J das Ollra' r ublic:as 
da eotn ote11te sHr:n'tat·ia de <·:'lado, ou f•Utro 
1p1a!qn•'l' ~'~'.'J\I'f'~n~ o ( :1. :~1estua r(•pa 1· t';a.o, 
~-n•' ra:5o_n11Hnwlt,·o cepta das respectivas 
Jl:fül'!ll:lÇUCS. 

• ' J 

informacues: 
-1.:• Qu:Htl•j· se tent ga:;to no aclual CX•'t·cicio 

11n;ln~cit·o, pOI' conta tio ered1lo-Terrns 
puhli•:as e co!onisnção- COJil passagens de 
immigr·Hntcs dos flOI'tos estrangeiros parao 
L .11c rio. 

2. a Qn;tl a de~ przn., no me::mo ex•' rei cio, cffe
ctua:l<~ corn a hospeàa1·ia. de i:nmigrautes na 
ill1a d:ts F1ôres. 

Apl't'snntnt!o e apprJvado na sessão do :15, 
):1!!. H:i. 

DoSr. r-.laciei: 
Ht>qur.iro o adiamento iJOi' quatro lli:lS u<t clci

<;::0 d:1:- tOill!id~sões . 

Ht'tJUt•irn o a•li:llln'nto do pr~'ajectü 11 . . 1,-l<Si: 
f1x.:wcl•1 a~ f.Jrt~ns de IIWI' p:ll'íl 188:i-IS.::'ü :111~ flll13 

se clej,l a. cotntld~~;in de Ht<ll'i!llta e 3ucr-m. 
"\pl· t: :~i!ill :nh.l e appl'ú\':\d~ H:l ::i!S$;1u de 1.5, 

p:l~. 1:13. 
Ii~c<l~ê_ie.dlluc.n ~ú!!O :(c~prrsentados púl' dicer;;o~) : 

DG IJaakl Etl ua I'JO de Fi~udJ't\dü jlcll•:t, l;t· 
bcll!ão da capital1l:t pl'"'iinci:t do ltio Graudc 
d t l .){orle_. pe:liu.!o dons ~t\1111):' til~ licCIII.:a 
p:tt';J tra.tnr de ~ua. l'autle.- A' ..:o:ntnis•.fiOtlú 
pen~ões c ordenado:;. 

Apt·~$1'J:I:H!n n•) dia 23 pn~. 2. 
(li'! !'itliú dt~ ~tlll\l'il ,".,; C<lllljl. I! (\llll't)i\. 111'~(1-: 

f'l:lllle.;; un pl':t r:a 1J.1 nL1l':H1l!;i0, !iOiici1:tnt.IO 
~ - · "I • ·n. dr · lll'O!'. tle 'i;, :;o!tre o r.:1 d tal 
d ~ :0. ~!00: OG!l;·~ riU!'.'\ il te ~O ri ll n n.<; p:l rn r,on • 
::tnli:{j:ll) (\t: U:Jl:1 CSlr:1fl:_t. de J'üi'J'o'\ ellll'C I) 
<· n;.:<·.!ll!O ~.:ert!ral e :t 'lirii'~Ctn rlil'i~ita ilo rio 
P~llt\<l ;·;~ e a llllli'ga•ln dn Toc:1n\ ins nn.~ tiro
XIIIildaílr-s do Arag11ny.- A' co:llmi~srto de 
t.:üilliiiNtln. indtJ.~tria·: e ;nlcs. 

ltle!u, id•'lll, i•a:.:r. 2. w 

Da. A.sso t~i:tc·. :hl Con>merdal <h~ M:uan!t:i1), nc
•H ni!o g:l _l~:llltin de juros de 7 °/~ _solm; o cnilital. 
<lc !U.uuo:ooo~ para a rtuiJm~za CJUC se propõe 
;t eonstqut· urna csll'ada de fe1·ro entre o •'11-
C:•)fll!o _Ct>lltJ·ai e as uw•·gt.:ns do PiuJ::trú e To. 
,can l~n:-:1 naq uel !n. -provi ncia. · · 

h.em~ 11h·m, p:)g. 2. 
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., - .. 
em ~i de J•,•vel·eiroilt' :I.SS3,,·,)nÚllgumas mo
di Ocaeürs sobre os esta lwleci m enlo=- a~ricol as 
costea-do~ p~t· immigt·ante~ proprietàrios.-

' . . 
Idem. idt>m, pag. 101. 
.Oo Yisconclc dú Gou:;sencourt, concessionario 
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Re_present.a~~ões: 
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G!MARA DO~ SENHORES · DEPUTADO~ 

ACTA· EM fo DE 2\IA.IO DE 18S5 f mundo, Satyro Dias, Ulysses Vianna. Vianna 
Vaz, Valdetaro, Zama, Danb.s Góes c Diana. 

O Srt. Pr..ESIDE~TE declara qu0 não ha sessão. 

O Sr: .• fo SECRETARIO dà conta do seguinte A's 11 horas, acham-sB presentes os Srs.: 
:Moreira de Barros, Affonso Celso Junior Si-
nimbü unior, alladares, Bez:amat, Antonio · .. -PEDIENTE 
de Siqueira, José Pompeu, Mascarenhas, Al- . . . . . 
varo Caminha, Bernardo de :Mendonça So-j . O.ffic10 ~o Mm1ster1o da Marmha, de 26 de 
brinho, Leitão tia Cunha, Prudente de Moraes, Março ulttmo, reme~tcndo competentemente do-

de Campos. 
Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 

Affonso Penna, Rodrigues Alves, Barão da 
Leopoldina, Barão de A.nadia, Alft•edo Ch:Úrcs, 
Araujo Góes .Junior, lldefoaso de Araujo. Cruz 
Gouvêa, Coelho e Campos, Franklin Doriu, 
Ribeit·o da Luz, F1·edcrico Borges e Candido de 
Oliveira. · 

F(l.ltam, com causa participnda , os Srs. : 
Alvaro Botelho, Costa Rolrigues, Francisco 
Sodré, Carneiro da. Rocha, Carlos Affonso e 
Felicio dos Santos. 

, Faltam , sem. causa participada, os Srs. : 
Alves de Araujo, Adriano Pimentel, Almeida 
Olivei:a, ~ezerra Cav.::'\lca.nti, Augusto F leu r y, 

. , 
Camargo. Castello Branco, Ferreira-_de Mourc~; 
França Carvalho, Itaqui. .Joaquim Pedro, José 
Marianno, Jotlquim Tavares • João D:mtas 
Filho, Juvencio Alves, Martim Francisco,M:1-
ciel, Montandon, Mares Gttia, Ivligtlel Castro, 

~ Padua Flcury, Prisco Par3.izo, Ribeiro de Me
nezes, Silva. :Mafra, Schutel, Salgado, Sigis-

v. III.-_ 1 . 

Votação dos pareceres : 
N. 114-1885, mandando proceder :i nova 

eleição no 2° distl·icto da côrte. 
N. 115- 1885, reconhecendo tleputado, pelo 

21 districto do Pará, o Dr. Felippe de Lima. 
N. 117-1885, reconhecendo de pu ta do o Dr. 

Vaz de l\Iello, pelo 8) distl'icto J~ prodtlcia de 
l\finas Geraes. 

N. HG- 1885, relath·o ::í. eleiç~o do i o dis
tricto do Pará . 

N . 119-1885, reconhecendo deputa elo o Dr. 
Joaquim Nabuco, pelo 1° districto da prorin
cía. de Pernambuco. 

N . H0-1885, relativo ao 1° districto dà pro
víncia do Rio Grande do Norte, reconhecendo 
deputado o Dr. n1oreira Brandão. - . . . 
querimcntos. : · · . 

· Discussão dos requerimentos adi :1dos . 
Discussão do parecer n. 1.18. relativo :i elei

Ção do i2·1 distrícto da. provincia do Rio de Ja-" 
neiro. i_\_ 
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2 Sessão em 4 de l\faio' de 1885 

.ACTA DO DIA 2 DE .MAIO DE :1.885 

P1·esidencia do S1·. ~lf oreira de Barros 

A's :1.1 hor:1s da manhã, feita a chamada, 
a.cham-,;e presentes os Srs : Moreira de Barros. 
Affonso Celso Junior Va.lladarrs Ma a n :, 
Carlos Pei::toto, Bernardo de .Mf~ndon~a Sob,·i
nbo, Leitão da C·mha., Bezawat. João Pcnido, 
Bento Ramos, Barão d~ Leupoldina. Diogo de 

asconce os, ourenço e 1 ttq uerq u~, e-
lho P,e Alme1da. Jos6 Pompc:t, Chagas, Dias 
Carneit·o, Andrade Figueit·a, Gom~>s de Castro, 
Lacerda \Ver-ueck, Carneiro da Cunhs, Soar s, 
Barros Cob1·a, Ribeiro da Luz, Ga,.par Drum· 
mond, Leand,·o Maci"l, Costa Pereira, Campos 
Salles, Prudente de Moraes e Duarte de Aze-
vedo. .· · 

Comparecem depois da chamada os Srs. : 
1\fac-Dilwell. Ca~trioto, Alvaro t'::tm.inlw, A~eio-
_i a co, 1 an · · oria, vruz ouve1a, • ran
cisco Belisario, RóJdrigues Ah·es, CoeP10 e Cam
pos, Olyu~ pio Camp?s, Affonso Penna~ Gonsal-

, ' 
drigo Silva, H"nr1ques, Eufl·asio Cor:-cía, Cruz, 
Alcoforado Junior, Araujo: Pinho, Bat·ão do 
Guab , Barão de Anadia .-\rau·o Góes J ni r 
Alfre.io Chaves, Francisco Sodré, Candido de 
Oliveira.. Camargo, Ma.rtim Francisco, Bezerra. 
Ca.valc:-.nti e Mares Guia. 

Faltam, com causa participada, os Srs.: Car
neiro da. Rocha, Antonio Carlol', Alvaro Bote
ho, Carlos Affmso, Felicio dos Santos, Costa 
Rodrigues, Sinit~~bu Junior. Zama, Augusto 
Fl~óury, Padua. Fleury e Ferreira de Moura. 

Faltam, sem causa participada, os S1·s- : 
Alve;; de Arau io. Adriano Pimentel Al ida. 
Oliveira, Antonio · de SiquP.jra, Antonio Pinto, 
Bulhões, Bezerra. de Menezes, C:.t~lello Branco, 
Dantas Góe~. França Ca.rvalho, ~"'rederico Bor-
0 s, ,. o rauJo, aqu1~ oaqu1m e
dro, Jos0 1\Ia.rianno, Joaquim Tavares, João 
Dantas Filho, Juvencio Alves, Leopddo Cunha, 
Maciel, Mont:s.naon, Miguel de Castro, Prisco 
Parais •, Ribeiro de Meneze;:;, Silva Mafra, 
Schutel, Salg-ado, Segismunlo, Silva Maia, 
Satyro Dins. Ulysses Vianna, Vianna Vaz, Val
detaro e Diana. 

Ao mt~io dia, o Sr. Presidente declara não 
haver s es:-ão. 

O SR. f o SECRETARIO da conla do seguinte 

EXPEDIENTE 
Representações: 

Da Camara M unicipal da cidade do Carmo do 
Rio Claro. pr .. vincia de Minas Geraes, solici-
an o me i as a inen es re;:~ 1saçao a em

preza que "'e p ropõe a crear uul matadouro nos 
Tres Corações do Rio Verde.- A' eommissão de 
coromercio. industria e artes. 

Da C!tmaJ·a Municipal da cidade de S . .Toão da 
Barra, provincia do B.io de Janeiro, sobre a 
proposta apresentada pelo Sr. deputado Al
meida Nogueira, a respeito do elemento servil. 
- A' commis~ão de justi\.a civil. 

Requerimentos~ 

De Da niel Eduardo de Figueiredo Mello, ta'"7 
belliã.o da capital da provincia do Rio . Gran.de· 

para 
pen-

o ~ w • 

A' commi~são de comme:·cío, industria. e artes. 
D~ Associação Comw~r~ial do Ma.l'anhão, pe

dindo garantia de juros ·de 7 °/0 sobre o capital 
de 10.000: 000.~ para a emprez:~ que se propõe 
a cot1struir uma "strada de ferrro entre o En
genho Cent1·al e as margens do Pindaré e To
cao tios, na•{ uella provincia. 

N~:ro havendo IDiiÍS expediente, o Sr. Pfesi
d~nte dá paro. 4 d-;, Maio a seguinte orde:a. do 

a: 

Votação dos pJreceres dados para 1° de Maio. 
Elei ão das commis8ões. · 

Dis~ussão do parecer n. US,relativo à eleição 
do 12"' d stricto da prov1nl!ia do Rio de Janeiro. 

SESSÃO E!\! 4 DE MAIO DE: i885 

P1·esidencia do S1·. M orci,·a de Ban·os 

SU~\'l.lARI.O. - Lr'itura o appro,·nção das actas da 29 c 
30 ele Abril e de i o::! d..: J\laio.-EXPErllEXTI!. - Hcquc
riml'n tos.- O Sr. Antonio do ::iiqucim fa.1. uma cxpo
sic:To. Rcc uerimcrcl.o de u r"encia~ cdida 1elo mosmo 

r. ontit~lia.ção da cxposJ~ão.- :'llo~:ão. Di ~cu~são. 
Discursos dos S1·s . mini.-tc·o ..ta guor·r:t. o Lourcuço de 
s\l!Jutj uorquo. O Sr .Affonso Pcn na roqucr,c é a.ppro,·a.do: 
o cnccrralllouto d:J. discu>são. O Sr·. i o sccrctari•> 1·cqucr - . "\ ~ ' . 

' . .. . - ~ " 
cxpli ca~ão !Jcssoal . Chamada. Approvaçãu d.a IUO(jão. 

A's 11 horas ncham-se -presentes os Srs,: 
Moreira de Barros. Affonso Celso .Tunior, 
Sinimbú Junior, Valladar·es, Costa Rodrigues, 
Carlos Peixoto, Chaga~.~osé .Pompeu, Beza~at, 
Mascarenhas, A. de Stqueu·a, João Pen1do, 
L··itão da Cunha, Campos Salles, Gomes de 
C: s ~ro, Felicio dos Sãntos~··câstHoto, Diogo de 
Vasc.,ncellos, Frederico Borges, t1ias Carneiro, 
Silva Maia, Coelho de~ Almeida, Antonio Prado, 
Alve::. de Araujo, Valdetaro, Maciel, Prisco 
Paraizo, Leandro Maciel, Alcoforado Junior, 
Duarte de Azevedo,Bernlirdo de M~ndon~n So
brinho,Olympio deC:1 mpos,Delfi.no Cintra ,Padua 
F1eury, Prudente de Moraes, Eufr~sio Cor-
• • • rr • 

ltaqui, Salgado, Ribeiro da Luz, Cruz, Andrade 
Figueira, Gaspar de Ot'Ummond, Da.nta~ Góes, 
Ulysses Vianna, Fr(l.nci.;<!o Beli sario Ba.rãoda 
Leopoldina, Accioli Franco, Francisco Sodré, 
Ribeiro de Menezes, Candido de Oliveira, 
Bento Ramos. José JVfaJ·ianno, Sigi<:ni undo, 
Miguel Castro, Montandon, Lacerda Werneck, 
.Mares Gui::~., Adriano Pimentel, Joaqui m.Pedro, 
Schutel. Bezerra Cavalcanti, Silva Mafra,Hen
riq ues e Barros Cobra. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs. : 
Araujo Pin.ho, Alvaro Caminha., Barão de 
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Anadil'l, Rodrigues Alveo;;, Gonçalves Ferreira, 
Mac-Dowell, Bulhões, Vümna Vaz, Franklin 
Doria, At·aujo Gó~s Junior, Alfr·edo Chaves, 
Barão do Guahy, França Carvalho, Co~ta Pe
reira, ;\1artim Francisco, Leopoldo Cunha. Cruz 

. Go~vêa. Aug-usto Fleury,Coelho e Campos, Car-
n 1ro a un a, 1ana, a yro 1as, as e o 
Branco. Camargo, Lourenço de Albuquerque, 
Zai?a· Ca:-neiro da Rocha, Juvcncio Alves, An-

Abre-se a se~são. 
Compat·ecem, ·lepois de aberta. a sessão,os Srs.: 

Almeida Oliveira, João Da.nta.<> Filho, Ferr·"ira 
de Moura. Ildefonso. de Araujo, Antonio Pinto, 
Bezerra de Menezes~ Joaquim Tavares. 

Falta com causa p:lrticipa(b, o St·. Alv3.ro Bo
telho. 

São lidas e approvadas as a\!tas do:, dias 29 e 
e A t'I , e ..., e 1 aiO • 

O Sn .• Jo SECRETARIO da conta do seguinte 

O :Sr . .t:-'\..ntonio de Siqueira.
(para negocio urg ?tte).- Sr. pres1dente~ o fim 
paraque p(~di a pa·lavra n!io pód8 ser exposto á. 
Camara do~ Srs. Deputados, em viata dos ulti
mas :tcontecimentos, sem que· V. Ex. me in
forme q uaes as m!~didas que ftJram tomadas pal'3 
nos asse e urar a 1 e r a e e a 10 epen enc1S. 
neste recinto. (Apoiados da oppos1:ção). 

Não posc::o yre;;cindir desta informação de 
. ?'-:, ~ cre10 q ne a amara concor a em que 

ella e tndispeosavel.(Novos signa!:S de adhe~ão 
O oraâur faz uma pausa). 

Estou á es pr:>ra d:t resposta de V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE.- Infol'mo ao nobre de
putado que, comquanto não t.v.~sse havido des
ordem nr~ste recinto (Apoiados das bancadas 
ministerialistas), caso em que caberi:1 a mesa 
providenciar. :. · 

R. RESIDENT:!::- epttO a. ama.r:=t quo, 
comq ua.nto nenhuma de:;ordem se ti v ·sse dado 

Offhio do Ministerio da Marinha, de 20 de neste recinto, onde unicam~'nte me cumpre 

' mado o requ0rimento em que os aponta lore' do 
Arsenal de Marinha. da Côrte peJem que s"lus 
venci•uentos sejam div'didos em ordenado e 
gratificação, 11ropot·cionalmente aos que a 
tabella marca. aos officiaes da secretaria da 
inspecção do mesmo arsen<~l.-A' comrilissão de 
pensõe3 e orlenados. · 

E' hdo, posto em discussão e approvado o 
seo-uinte · 

Reqtterimento 

1 m declara ão de ur"'cn-
cia, se peça ao governo informação sobre os 
seguint·~s pontos : 

Lo Si tenciona pôr em execução a s.nnun
ciada reftJrma geral das fcrt·o-vias do Estad•), 
sem sujP.ital-o. pt·éviamente á approvação do 
pal'lamento; 

2.'' Si es~c projecto de regulamento geral foi 
convenientemente estudado pela Secreta1·in. de 
Estado, devendo acompanha~ á informação 
cópias dos respectivos pareceres ; 

3.u Si o director da estrada de ferro D. Pe
dro Il foi ouvido a rPspeito, e si :i.presentou 
projecto seu~ diverso do que · foi · approvado, 
dev•mdo ac:,mpanhar :i informação cópias lesE~e 
projecto ~ dos ~a~eceres que a resp.eito delle 

. . -
' pcílido do Sr. Dr. chefe de policia, furnfki-lhe, 

d1~ accôrdo com os meus co:legas, todos os· 
meios a m'3u alcance para qualquer eventuali
dade que se possa dar ; de modo que, si os 
St·s. Deputarlos não tiverem complr•ta sega
rança em suas d~liberações, is::;o não será. por 
falta da ml3sa que forneceu ao chefe de policia 
todo3 os meiJs tlUC estavam ao seu alcance fóra 
deste recinto. 

M R. .EPUT.~DO:- pergun a o so rega
rantias no recinto e não i'óra do recinto. 
(Apartes.) 
. Ü R. RESIDENTE:- U nao posso JU gar 
que a pergunta se refira às garantias d 1s depu
taàos neste recinto, porque, pelo decoro qae 
cada 'um sabe gua rd~r, pelo respeito a lei e ao 
regimento, encontram todos os Srs. deput·:dos 
garantias para a fiel execução de s0u wa ndato, 
para a. livre manif·~stação de Sli!U pensamento. 
Não poss:1, por comcqu~'ncia. em r• ·lação ao 
recinto, tomar nenhuma medida preventiva ; 
s eria isto pôr em duviJa est••s sentirr.entos que 
eu folg-o de r econhecer· em cada um dos repre
sentante:; da na.,:ão. Si os factos posteriOl'eS 
desmentirem esta p revisão, o que niio creio, 
te1·ei de ver· no regimento os meios que ahi me 
forem aconselhados. Fó1·a deste recinto.o nobre 
d"purado s·tbe qu ' não cumpre á presidenc.ia da 

· · · · n · s · nobre de u-

Secretaria de Estado ; 

4.o Si o director da estrada de fel'ro D. Pe
dro 11 foi ouvido a respeito da a.bsorpção do 
serviço telegraphico das estradas do Estado 
pela rep'trtição geral; e éópis. do parecer que 
deu a respeito ; 

_ tado, por consequencia, deseja ser informado a 
c-te respeito, eu posso dizer tambt:lm que, logo 
que chegou ao meu conhecimento que o nobre 
deputado por Pernambuco que ora occupa a 
tribuna foi dl3sacatado na pessoa de um seu 
compan.heiro que foi ferido, na l'Ua, entendi-me 
com o meu illustre amigo o Sr. ministro da. 
justiça sobre este facto, e eUc me prom.ettea. 
tomar- todas as providencias, mostrando-se de-

5.o Cópias dos pareceres dados pelos profis
sionaes da S3cretaria do Estado, sobre esse 
mesmo assumpto. sejoso de manter a or~em publica. _ 

Sala das sessões, em 4 de Maio da i885.
Soares . ;;.;:..Chagcr:s. 

0 SR. ANTONIO DE' SIQUEIRA:- Entr·etantO, 
V. El:. deixava este edificio uma. hora. e tanto 
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depois e nós to:Ics sabemos o que aconteceu: 
O ~r. ministro d:t justiç1 tinha assegurado a. 
V. Ex .. que as providencias há. viam sido to
madas, e nós todos conhecemos o resultado que 
ellas produziram. 

Mas, quando ou ~llei em gara~tias no re-

' dendo nest~ exprcs~ão -recin~o- todo este 
espaço cl ue contéllt em si tambcm. as galel."ias, 

• - · 1 • 1nforma o do 
mÓdo pratico po!·que costumam ser distri
buídas. cujas entt•a1as si foram entregues :1 Yi
gilancia. da ;tctual policia~ cu nã·o me julgo ga
r[l.ntido neste recinto. (Conte::taçüe.'> da.-: ban
cadas libera.es.) 

O Sr •. ZA:\rA :- Pc!'doe o uobr.;~ deputado. os 
bilhetes· são distribuidos pela mesa, pelo 
Sr. presidente. (.:.V(ro apoiados.) 

O Sn. BEZERI:.A DE MExE_z:Es dá um aparte. 

O Sn.. Z.Dn:- E' preciso que saibam que 
todos nós.os stygmatisamos com todas as forças 
de nossa alma. (H a Ot~t1·o:; apcwtes .) 

O Srt. PRESIDENTE:- Attenção! 

O Sa. AxToNro DE SrQuEmA:-... e tom os . . . 
Deputados, collocam-nos hoje em uma situação, 
que já não é m:1is para discutir, mas sim para 
votar. A wiados.) Parece-me a mim, eu sinto 
que j:i não a ma1s occasulo para a. pa avra, 
chegou a vez da acção : é preciso votar. 
(JI ttitos C!]JOiados .) 

O Sn. VALLAD.uu:s : - Precb:amos sahi:r 
disto. 

. O Sa. ANTosro DE SrQUEIPu\. : - Deploro 
que as circumstancias me tenh~.m obrigado a 
retardar a manifestação, pela qual creio que 
a Camara. se acha anc.:iosa, com ::1. explicação da 

O SR. PRESJDEXTE :- Attenção! Decbro ao 
nobre deput<Hlo pelo Rio de Janeiro que estú 
m.a.l informado : a mesa não auctorisou a en- a 

i . - . 

O SR. V,\.T.LADAR.ES : - Apoiado ; tem toda 
explicação: o patriotismo o aconselhava a 

O SR. Pa.ES:DENTE :- Assevero a V. Ex., 
que nem o pre~idente nem nenhum dos secre
tarios àistribuiu bilhetes de galerias. Estes 
são di:;tl'ibuidos pelo porteiro na proporção em 
que são procur3dos. · 

O SR. ZA?IL\. :-E o porteiro não é senão 
tJgente para obedecer i ordem da mesa. 

O Sn. P.RESIDEXTE :- A mesa não deu or-
dem parn. serem entregues a nenhuma pessoa 
determina11n. ta.es bilhetes. O Sr. 1» secretario 
q.ue ccr-roi$'~ tem combin:tdo nessus providen-
c • • 
T~es providencias não têm sido dadas dire

ctamente pelo presidetlte c sim por quem tem 
competencia. para faze l-o. pelo Sr. 1 (• s9cre
brio (apartes). 

VozEs:-Ouçamos o orador. 

O Sn.. Pn.EsiDEXTE: -0 nobre deputado póde 
continuar. 

O SR.ANToxro DE SrQuEmA:-Senhorcs.diante 
dcs ultimos acon.tecimentos, que são notorios ... 

O. Sn. VALLADAREs:-E dos quaes ;já se occu
pou o Scn :;do. 

O Sa. A:s-ro:sro DE SIQUEIRA:-••. eu creio in
terprütar os i5Cntimentos da maioria. da Camara 
dos Srs. depu tados, começmdo as minhas pala-
vras ren en o nomenagem a suprema energ1a 
moral de que deu provas o nosso illustre presi
dente· (muitos rJ.poiaclos), salvando a djgnidade 
do alto ~argo que occupa (muito . ., apoiados). 

Senhor.es, es:c;es factos que já ba alguns dias 
trs.zeru indignada esta capital, que provocaram 
da parte do-senado em peso um pro tosto .solem
n1s"imo, com excepção de tres ou qu:ltro sena
dores ... 

O Sl\. V ALLADAR.ES: -Factos annunciados c1n 
pamphletos incendiar1os: só o governo ó •1uc não 
tinha conhecimento delles t 

O Sn.. ANTONIO DE SIQUEIR..A. : - Para ser 
breve esta e~plicação, eu deis.o que os que me 
ouvem a in r-am xp siça ac i a~ 
da qual excluirei aquillo que é notorio e que diz 
respúto :i minha individua.lidade, que na.da 
vale sen~o pelo cargo que exerço (muito.;; nao 
apoiados). Si hoje subi :i esta. tribuna foi pal'a 
defender a dignidade do ca.rgo de que me acho 
revestido "(opoiados); os meus amigos, aquelles 
que me l"!ommunicam de mais perto sabem que 
valor eu sempre dei, qual o meu modo de sen .. 
til· em relação a appluusos ou a.ssuadas de rua, 
:1in a quan o s as e"' a c1úas mu i ao, 
quanto mais tratando-se de um magote do ca
pangas, assalariados evidentemente pela poli-. . - . . 

' inconscientes do umatactica de terror plane-
jada. contra ~lguns membros desta Camara.. 
(Apoiados; muito bem.). 

Mas eu não posso começar sem primeiro ar
rancar a. masc~u·a a uma. maneira hypocrita. de 
censurar esses factos que li em um orgão da 
imprensa. e até ouvi no Senado, a qual consiste 
em traze!." como argumento de paridade para 
justificar a inercia da a.u toridade entre 
nós, a impunidade de manifestações aggl;essi
vas e o~trondosas de . que têm silo thcatro as 
mais civilisaclas cid:idesdo mundo. 

Senhores, isto é uma mancira~hypocrita por
que elh occultD. o fim de emp1·estar valor moral 
(apoiados dct opposiçüo) ••. 

O Sa. B.umors Co.snA:- E do animar. 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA. • • ás arruaças 
e assuallas de capanca.gem (a1Joiados), e estas 
mesmas em numero reduzido. (}I uitos apoiarias 
da opposição,) 

Não, SenhoL"es ; quem foi t()stemunha, quem 
os viu como eu que tive calma bttstante para 
reparar nas individualid:ldes do grupo postado 
ao lado da porta de entrada da camara a dar 
assobios e proferir insultos ; quem reconheceu 
os legitimos capang-as que infestam est3. ci
dade; quem indagou da. origem, da razão de 
ser, da presença alli da.quellcs homens per-
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dendo assim um dia. inteiro; quem sabe quo \ modúu-se extraordinariamente e eu senti que 
ellcs ganhavam o sab.do da policia (apoir.tdos) tivesse de pertUt·bar o rapou;.:o necessario 
nib pôde deixar de indignar-s~ ouvindo a ma- uquella sa.ude t~o preciosa para o paiJ:: inteiro. 
neit·a. hyp'Jcritn. de censurar ta.es fac~os que S. Ex. imroedia.tamen.te escreveu ao honrado 
não têm outro fim senito emprestar-valor mor::~l ministro da ju:stiça, :é logo apoz rece~eu do 
â mo.nifestação de taes arruadores. (.r1poiaclos). n;.esmo roi~istro comrounicação ~aR occurren-

O Sn. FaANCISC!> SODRÉ (mini.~tro da jt!.<;

tiça) :-Não tem o direito de dizer isto sem 
apresentar a prova. 

O Sn. Zc\:\IA :-Quem é q uc vai:wa os mi
nistros do gabinete 5 do Janeiro 1 (Ha otttro . ., 
apartes.) 

O S.!t. A:-.--ro::s-ro DE SrQUErRA :-E q_ uem não 
sabe quaes foram os llromotores das apupadas 
ao ministor~o 5 de Janeit·o ~ 

O Srt. Emm.ASIO CoaREI~ :-E' um~ co usa 
muito conhocida. 

bemos. E para que ainda esta linguagem de 
convL~nção, véo esfanapa1o, que nada mais 

óde O.:!culrar ~ (:boiados e (J.'Jai·tes.) 
as, ..:r. prest ente, ett os vi: eram 12 ou 14 

postados no lado da porta da Camara, apenas 
occnpavanl a largura da calçada; e outro . . 
::;::, . '" :.., . ...., ;::, 

o seu dinheiro (1·íso), porque pGuco cchoayarn 
os gritos quo do c à pal'tiam. (Riso.) 

Eu rep .\rei : elles achav~•m-se d·~baixo das 
arYores, o sol estava ardente, e notei-lhes até 
um C1'!l'tO a:.- madraço ; :aão estava!ll muito para 
dar vai&s; ganharam mal o seu dinheiro. (Riso.) 
Parei, para. reparar bem nelles. 

O Sr:.. li...DRIANO PnrE~TEL:- O·dinbeiro da. 
.alicia ainda dá ara mais. 

O Sn.. ANTONIO DE SrQoEnu.:- Eu respondo 
ao nobre deputado.~ tactica do terror não tinh::l. 
o r ora · ul n-ado -ainda. necessaria des eza 

maior. 
O Sn.. BEZERRA DE MExEzEs:.;:... Si S. Ex. 

sa.hia dest~ ca-::a governista, como é que a po
licia o havia. de apupar~ 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA:- E1t fiz pro
posito de s0r calmo para referir a verdade c os 
apartes 11ão me desviarão. ·· 

O SR. BzzEr.n.A DE MENEZEs:- Nem levam 
esse fito. 

O Sr.. A:s--ro~ro DE SrQuEnu.:- Quando dei
:s:ei as proximidades da Cama.ra. onde se achaY:llll 
os ta.es capangas, dirigi-me immedin.tam.ente 
para o Senado. A minha resolução foi ir ao Se
nado. onde qua.lq_uer senador,sabendo dos acon
tecimentos , podiria. immediata.mcnt:J providcn-
e1as. 

Em meio do caminho encontrei dois i11ustres 
comprovi.ncianos meus. membros daguella casa, 
os Srs. Barros Barreto e Alvaro Barbalho e 
clles me informaram. de que a sessão do senado 
se tinha àcabado. A elles contei o f,lcto e lhes 
disse . · só me resta então dirigiz·-me ao Sr. 
presidente do conselho.- Cb.egu.ei á cas!l. do 
Sr. presidente do conselho, com p('zar de ir 
incommoda.l-o. á vista do . estado milindroso da 
sua saude. Expuz a. S. Ex. o facto, e declaro á 
Camara que me senti arrependido de tel·o feito, 
porque o honrado presidente do conselho incom-

eras, o mats g ue, o onrv. o pres1 en e a. a
mnl'a lh.e havia p~dido providencias, uma. vez 
que estava inform::do de que lhe era preparada 

~ . .. ,. 

necessario para, como já disse, deixar que os 
que me ouvem infiram a. nova posição em r1 ue 
eu me acho. Disse ao h.onrado pt"esidente do 
conselho qae a pr8sença ào actual cheft") àe po
licia da. côt·te ne~ta casa eu não a reputav~. uma 
gat·antia de ordem. Tres dia.s antes, na extre
midade daquelln. baneada. (apontando pa;·a a 
bancada tif:Jentl) conver~ando com o honrado 
s·:mador Luiz F~lippe, eu. lhe dis7e tt mesma 

autoridade. (Jluitos neto apoiC!clu~ da bcmcada 
libeml.) 

.i.njusto. 

O Sn. Z.t:~u.:-Peça informações dellc ao Sr. 

O Sr. BEzEr:.Iu. DE ).1E:-;EzEs:-E · um dos 
que mais dignamente tem occupado aquelle lo
gar. 

O Sti . SoARES:- NãG se discute a -pessoa do 
Sr. Gomes; diacute·se o chefe de policia. 

O Sn. BEzEr:.nA DE MEN.Ez.Es.:-Aqui não se 
ti·ata agor-a da entidade mot·al, chefe de poli
cia ; trata-se do actual chefe de polich ; 11ão 

o ' •. ' 
tre;:; dias ant~s do acontecimento, cu já havia 
emittido o.qu~lle conceito. 

O Sr.. .. BxzEniu. DE ~fEx-e:zEs:-Pois ha. de 
um dia reconb.ecel' que foi injusto. 

O SR. Am·o~Io DE SIQU:Eir,.A:- Immedb.ta· 
mente depois de s~•hir da casa do honrado pre
sidente do conselho, p:1.ssei p ela do honrado 
senador s~ares Bt·andilo, circumstancia que 
refiro para se av~liar o tempo que eu fui dis- · 
pendendo depois daquella communicn.ção do 
honrndo ministro da justiça ao honrado p~'esi
dente do conselho. Tomei o borLd e vim para a 
cidade tratar negocio meu particular ; pois, 
senhores, quando cbeg:wa á rua do Ouvidor, 
ainda ouvi os. échos da assuada contr~ a qua:_l o 

::; 

providencias ao honr~tdo ~inistro da justiça. 

O Sn. SoAR:F:S:- Ahi estão as providen
cias. (H a outros apartes.) 

O Sn.. ANTONio DE SrQUErRA :-Senbores, eu 
não tenho expl"essões llara manifestat" á. Cs.
mara os sentit'nentos que me dominaram, 
quando ouvi ainda os restos da arruaca, coatra 
a qual havia. 1)edido providencias o nobre pre
sidente da camS~.l"a. (~1iuito bem.) 

UM Sn.. DltPUl'Ano:-Ainda foi bom, não hou-
ve mortes.: · 
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O Sn. ANToxro DE SrQUErrtA:-Considei"ei 
com toda a raziio que a au torida.de no Brazil 
tinha desapparecido. (~4poiados.) 

O Sa. ADaiA:NO PnrE~TEL :-Porque hou\·e 
uma v.!ia na rua. 

~ 

VozEs:-Na rua.. 
<O ~a. So.A..RES:~Na Ca.~ar~, desde -que foi ao 

o s~. DrOGO DE VASCOi"CEr.LOS :-Nôs não 
viem•1s -1 .. s pt·ovincias pat·a sotfrer vaias dada:;; 
pelo g0vemo. 

O SR.. CANDIDO DE OLIVEIRA (m.inist1·o da 
gu.aua) :-Do governo não. 

O SR. So.tRES :-A populaÇão sã não Já 
vaias. 

0 SR. PRESIDENTE :-Attenção ! 

o pessoal da. p~opaganda e não era. por amor do 

O regimen parlamentar, com todas as prero
g:Jtivas d·J que elle se reveste nos paizes civi- : ~ 
lisados onle se pt·atica, é ainda. mais a tr tns
acção unica qu•l tor-na comp3.tiveis no mundo 
moderno a he1·editariedade do chefe do E~t:ido 
com a liberdade politica. do povo (apoiados), é - . . . 

' ') 

agentes do pod·~r executivo de q11e o Impe
rador é o chefe. es •e parlamento assim livre c 
independ~nt•l não é só a. muis cffic·LZ ga.ra.ntia 
das liberdades publicas, o é tambem da monar
chía.. Cercea.r·-lhe a.s prerogat;vas é enfl'a
quGcer e.;~a·- garantia para um e outro lado; 
t,•ntM contra;~ sua_ind.ependencia, 'é ameaçar 
a15 instituições em suas mesmas bases. (..-'lpoia-
dos.) · 

E quando, seu ores, aqnel es que não que
rem se suba1etr.er ao voto do eleitor-ado nacional 
tentam a;.saltar os eleitos do p~vo ás port~s 

pro,jec:o, que elles reputavam pessimo. .Ante este tamanho perigo, Sr. pt·esidente, 
Só es<::a identifi.c>Jção e~ · ·Iica o ca.minho des- eu não conheço distineções nestas bs.n~1das em 

astroso po1· on le foi desviado o actual minis- . que me acho, pon[UB todos nos confundim~s na 
terio, procurando fórH da legalidade recui"sos defesa da liberdade constitucional. (A..1Joio.dos ; 
para a sua victoria que eu não confundo . com ?nuito bem.) 
a victoria da. reforma. (.4.poiados). O S z . V E b ~t 

R ,\.:71IA.- • ~. Bm mo:s ra que 
O SR. DroGo DE VAsC')NCELLOs:-Não querP-- ainda não viu 0 perigo de perto. 

mos fazer a reform:l. sob a amea. a do unhal. 

O SR. ANTO:-l'!O DE SIQUEIRA. :-Antes da ne· 
cessid>i.de d~ qualquP.r reform:~., no meu e~pi
rito revalece a. submissão ú vontade nacional 
(apoiados); antes de qualquer ref11rma, no 
meu espirito prevalece a l~:.dtimidade do poder 
que tem de decretai-a, (apoinclos. 'ínuito bem) 
e só assi.m a reforma, poderá s'3 impor :i ob<>di
encia e ao respeito da nação. (Apoiados; muito 
be'm;). 

O SR. !\L\c-DowELL :-Ahi está o desagrado 
em que incorreu V. Ex. 

O Sr... PRESIDENTE :- O tempo esta termi
nado e si V. Ex. quer continuar, não póde ü
zel-o sem requc!'et· urgeu(!ia. 

O SR. AN-:tONIO DE StQUEIR.-\. :-Si V. Ex. não 
me póde conceder um quarto de hora de tole
rancia pat·a <:oatinuar ; eu peço para consulta.r 
á. Calllara si nH~ concede urgencia por meia 

O SR. PRESIDENTE:-Vou coo.sultn.r a casa a 
respeito da ultima parte do requerimento de 
V. Ex . , porque não está. na minha alçada re
solver a primeira. 

Consultada a casa, é concedida a ul"gencia. 

O Sa. ANTONIO DE SrQUEmA:- Senhores, o 
regimen p trlamentar, no qual o ministerio é 
uma comruis ... ão do parlamento. e a. tra.nsacção 
ultima, eu o repito, é a transacção ultima, 
entre o principio da. sobel'ania. do povo e a in:.. 
atituição da mona.rchia. heredita.ria. 

R •• NTONIO DE , 
~onvencido, em tal emergencia, só tenho um 
posto a occupar, ~ó um o patriotismo me dita: 

r _ ~ 
1 

li • - • 

~ ' 
meira. da. vi.d·t social (apoiados),- da ordem 
que ó o reina lo da. justiça ; da justiç:l. que é a 
prirneil·a condiçtio d:1. liberdade . (..-1poiados; lut 
'I.Hn apa1·te.) 

Não ; q\:erem a liberdade para. os escravos 
e nem ao m ·•no.; têm tolerancia. para com os 
brancos, a tolcr~ncia que é o a b c d:l. llber
dade! 

U:M: SR. DEPíJTAOO : -Eu até desconfio que 
elles são Fenia.nos. (Riso.) 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Em co~clu
são:- a consequencia de tudo que ac -bo de 
expor-, das premiEsas que ~stabeleci e ma1s do 
que está na consciencia de todos e é de noto
rtedade publica, apresento a sBg~inte moção 
que, penso eu, expnme s 1 eu os 
dorninam a maioria da Cam.ara. 

A .moção é a sr.guinte: (Lê.) 

E' enviada á mes1., lida e apoiada e posta em 
discussão a seguinte 

MOÇÃO 

A cama.ra dos deputados~ convencida de q~e 
o ministerio não pó le garantir a ordem e segu
ran:ça publica, 9-ue é indispensa.vel á rezolu~ão 
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do projecto do· elemento servil, nega-lhe sua 1 terio de 6 de Junho que evitará o encontro cõm 
confiança. . I o pa:Iame.oto; mas, antes delle, é precit:o que o 

Puço da Catl1ara, 4 de Abril de !835.-AH- yart1?o hb~r'71• alta e f:·3;ncamente, na sua 
tonio de Siqueira.-Bener.licto Vatlada,·es.- quas~ unamm1dade, que esta 0m torno de nós e 
AtfiJnso Penna,-João Pcnido.-Felicío dos que e a nossa grall,e força, decla:e que o n~
Santos. _ Lout·enço ele A.lbuquerq_ue.- Jose bre de.pllt.a.l? por Pern~mbuco nao tem razao 

ompett. 

O Sr. Candido de Oliveira 

moção, ai.m~sent·1da quando figura na ordem do 
dia a votação de lnrncet·es, t·econhecendo varias 
Srs. deput··tdos. presentes na Córte e cujo voto 
não pôd~~ regularmente ·deixar de ser computa
do para que a decisão que se tenha-de profe
rir tt·aduza a integriJade da sobeiania. na
cional •.• 

Voms:-Oh! Oh! 

O Sa. DuARTE DE AzEvEoo:-Enião est:1. não 
é a camar·a dos deputados? 

. . 
guerra ):-..• esta moção que assim preten
de eliminar de sua :' pi"eciação e julgamento 
muitos Sr-s. de utados tão Jeo-: timament"i el•::itos 
como nós ji r~conhecidos, devia encontrar a 
repul;;a d t parte da nobre opposição conser
vadora (apoiados e não apoiarlo:.), que aqui, 
neste recinto, pelo orgão autorizado do seu 
illustl"e ch•·f~, com fran 1ueza conf~s .. ou não ser 
actua.lmente regular tomar-se deliberação de 
certa importanci:a·, emquanto a verificação dos 
poderes dos Srs. deput:J.dos não estiv€sse ulLi
ma.da (apa;·tes), mesmo porque nada de defini
tivo se ·aa.a a urar. 

Con:iprehende V. Ex., Sr. presidente, o al
cance que tem e::ta minha proposição, quando 
V. Ex. sabe ue n. cam~ra está dividida em 
qu::v~i duas ametades e, consequentemente. 
mandar-se actualmente â mesa indicações da 
natureza da presente, cujos resultados pod-3m 
ser da maior gravidade, importa um verdadeiro 
falsearur•nto da opinião do parlamento, assim 
truncada e mutilada . (Nilo apuiados .) 

Ma;;, Sr. presiJente, não insii'tirei neste 
ponto. A contradicçiio e incoherench fiquem á 
nobre opposição conservadora: e a e::tautora.:. 
ção ao seu illustre chefe, deputaJo pelo Ho 
districto do Rio de Ja·neii"o, que ~qui neste salão, 
com a autoridade e responsabilidade que lhe 
assiste, como director politico de seu partido, 
convidou-no:; a votar unicamente os pare
ceres relativos à. eleição, adiando para o fim a 
questão politica ... 

O SR. PRESIDENTE:- Attenção ! Quem tem 
a pabvra é o Sr. ministro da guerra. 

O Sn.. CANDIDO DE ÜLIVEIR,\ (ministro da 
gucr1·a):- O governo, como dizia, não faz ca
bedal deste abandono de doutrinas, hontem 
aceitas. 

Si os nobres deputados quizerem preci
pitar os acontecimento.s, si a dissidencia li
beral tem press~l da crise, não será o governo 
que fugirá a qualquer responsabilidade, por 
mais pesada que seja. Não; não será o min:is-

da 

J 

da re!orma que cu.nstitue o seu progi"awmª'. O 
nobr(~ deputado està apaixonado, erra nesta sua 
a recia ão. 

o Sa. vVERNECK :-0 Sr. Zam.a que lhe res
ponda. 

O Sa. ZA~IA :-0 Sr. Zâma não foi apupado 
por ninguem. (Riso .) 

OSa. \VER~ECK:-Só recebeu :flores no dia 
da dissolução. (Outros apa1·tes.) 

O Sn.·. P1t.E IDENTE:- Attenção ! 
O Sa. ÜANDIDO DE OLIVEIRA. (minist1·o da 

guen·a):- Sr. pres ente, st . x. e o pro
prio ::1. dizer que o grupo que o insultou na 
porta. d~ste e~ifici? compunha-se ~a populaça 
. o , . 
eram mahrapilhos,indi ,•iduos que deviam estar 
sub a acção da policia, como vem depois, em 
seguila, affirmar que essa. policia os susten
t,.va, que elles eram assalariados dellCJ.~ Si esse 
gl"upo er8. insignificante, si 10 ou 12 apenas 
foram os autor"es d:as arruaças, como é que vós 
dizeis que o governo não tinha força para con
ter tão insiguificantc numero, ajuntamento 
tão ignobil ? 

O Sn.. ANTONIO DE SIQUEIRA:- V. Ex. que
ria que eu soubesse dos factos antes de pra
ticados. 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA (ministro da 
gtte1·1·a):- Ve o nobre deputado a sua grande 
contradicção, ~, para ~onra do partido liberal, 

' lavras se perderão neste recinto, não como tra-
duzindo a verdade dos f.1ctos.mas simplesm'nte 
como a e~!Jlosão de um'sontimento,que respeito, 
porem que faz .!esvairar a sua intelligencia. 

Sr. presidente, o guverno nem de leve pa· 
ctuou com as ~rruaças. 

O Sa. BiiR.NALtDO'DE ME~iDoNÇ.\. SoBEU~Ho :
Não a.poiado. 

0 Sa. CANDIDO DE ÜLIVEI:RA. (minist1·o da. 
guerra):-Eu não re~pondo ao nobre deputado: 
para mim é como si não existisse. (Oh ! Oh !) · 
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U:\r SR. DEPUTADO:- I~to é um~. inso-~ todos asseverar. Nada deu-se de e~traordi,;. 
lencü. nario. 

O SR. BERNAt1.DO DE MEND::>NÇA SOBRINHO dá.. Estas pequenas a:ruaças, estes :.laridos são 
um aparte que não ouvimos e que leva.nta. muitos cocnmuns em .todo.:. os tempos.. .. sobretudo 

st , ' ·· . quando se ag-lta uma questao mcandesceutc 
prote . o~· ou e :~.ffecta tão elevados interesses (<tpa1·tes). 

O Sa AND o D~ v· ? ~ • 

guen·a) :-Si o .Sr. presidente uli.o póle conter t:cipação e cumpÍicidade do governo com eUas. 
o Sr dep tltado, todos seremos forçados a sahir (.Apoiados e dit:ei·sos apa1·te.~). 
fóra da ordem. (:ipcwte.;;-, sussm·;·o.) O Sr. pre- · ~ · ·. · · · 
si en e em o r1gaçao o ouv11· os msu tos que mule a pab;:ão opposicionista, não poderá arti
se dirigem a um representante da nação e a um cular um sô facto, un1 sô elemento por onde 
membro do ministerio; t~m obrigação de con- se possa inferir essa cumplicidade ou compla
tel-os c repri.mil-os. · cencia. a quo alludiu o Sr. deputado po1· Per-

O SR. PRESIDENTE :-Com este tumulto não nambuco. (Aparte~). 
se pode ou,~ir o qu~ se diz nas bancl'ldas. - Sim, o governo não influiu nem consentitL 

nos alaridos e arruu~as que se deram (apoiado::: Qnn.ndo todos falla.m, quer c nobre mioistro e diversos apa;·tes). 
que o presidente possa ouvir 1 (:1partes .) Isto est!i na consciencia da camara c desttl. 

A.tteução ! Pe\.O aos nobres deputados que 
i inis ro a guerra pro-

seguir. 

o SR. ULYSSES 

RF.SIDEXTE:-: tençao. Attenção! 
Peço que não interrompam o orador. Quem tem 
a pabvr:~ é o Sr. ministro da. guerra. 

O Sa. CA.:·;nmo DE Otr>E!RA (mini.<:tJ·o d a 
[JL~Cl'ra) : -Mas, Sr. pre:ddente, declaro ainda 
uma vez : não, o nobre deputado illude-se a.· si 
mesmo, attt"ibuindo ao governo coparticipaçito 
nos ult imos factos. 

1 

O SR. CANnmo DE OLIVEIRA (minist 1·o d;t 
gue~·m,) :- .Jà disse que não respondo ao nobre 

t • • • • •• , O OUÇO . lC· 
clcm~açõe.~ ; .-: u s .-;tw1·o .) 

O Sn.. Pr,ESIDE~TE:-Att.enç·ão. 

O SR. So.\.r,Es : - O nobre d~putatlo está 
em seu perfeito direito dando apart0s. (Oz!t;·os 
apal·tes .) 

O Sr,. CA:;.;nroo DE Or.n·EmA (mi;lis~'l'f' da 
gwJr;·a) : - E ou estoa no meu dir') ito não o 
ouvindo ; ú como si nqui não fa.llr.sse; não o 
ouço. . 

O SR. B:::1XARno DE MExoox(a SomuxHo dá 
outros apa1·tcs . 

O SR. Prtr:SIDENTE: -Attenção! 

O SR. BEzErtRA CAYALCANTr : - O Sr. presi-
dente é surdo do 011 •i · · r... , 
daquelle bdo. (Riso.) 

O Sa. Pr:.ESIDE:iTE:-0 nobre deputado ó in
justo em fazer-me esta increpação. 

O SR. BEzERRA CA \ ALcÂ::-.-i·r : - Quando as 
faço, su~tento , e as provo. 

O SR. CAxoroo DE OLI\.EI :u .. (,;l i n i."tro da 
guern t) :- O meu illustre collega, o Sr. mi
nistro da justiça, a quom incumbe directa
mente a sustentação da ordem, fe~ tudo o que 
estava a seu alcance pa ra que ella não fosse 
perturbada . (Ap aí·tes.) E não o foi, podemos 

.. ' 
ci:;;simo mesmo, busc,mdo este f11nda.mento para 
a intempestiva moç=io~ este n0\'0 element~ 
par:l o combate, que agora quet· dar e que va1 
commanda.r. (.4pa1·te::). 

IJec!arc-se S. Es:. em opposição franca ao 
govet·no, negue-lhe o s.::u apoio, mas nã-o se 
valba de:>sa!; ac::.severações inexuct:lS dos nossos 
eternos adversarios (opartes), d!\quelles que 
querem s~bir sobre as nossas ruinas , (Cn~-

E', na verdade, surprehendente a. n.presen
taç<!o de uma. tal moção pelo represento.ute de , 

CotUo e~plicar-se mutação tão rapida do neo
dis:sident~ ! 

Não a.cceitou S. Ex. o programma do minis
terio até hontom, divergindo ap~nas em 1)0ntos 
mini mos, quanto ao projccto ministerial ? . 

Até hontom não adheriu a esta politica, com
partilh9-ndo a responsabilidflde delln., apohntlo 
c votando sempt·c aqui com o goycrno e con
tribuinuo par;L :~ reg-eição da moção, aqui otfe
recida. a. 13 de Abril~ 

Como ô, pois, quo vem hoje por si formular 
uma outra. inoção de desconfiança. quando es
tamos quasi nas mosmas condições de 1:3 de 
Abril? 

O Sn .. AXTONTO DE SIQUEIRA:- N~i:o apoiado. 
Entr:~ 1:3 de Abril c a datn de ho'e têm-se dado 
to os estes acontec1mento<; que levantaram um 
protesto do Senado intciL·o, e que tem indigua
do ~sta Camara. ( .:lpoiados e di-t:el·:;;os apa1·tes). 

O SR. CA~nmo DE OLIVEIRA ( m i 11istr o da 
gtM~rtn) : -Que acontecimentos, Sr. presi
dente ? ! O nobre deputado mesmo o.3 qualificou 
-gritos de dez ou àoze maltrapilhos! ... (Apoi(t
dos e apo.,·tes.) 

E' isto só ba<::.tante para um passo lle tnnta 
gravidade e o repudio da solidat·iedado com 
o mmistei"io que t0m entre mãos, reform:t da. 
orJ.em do projecto de 15 de Julho '! · 
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Vimol-o a.got•a mesmo declarar que não dav~ 
importancia a esse incidente sem valor e entt·e
t!lnto julga-:-o bastante forte para o levar a as
sumi~ a posição em .que o contemplamos •.. 
(Apo~ados .) · 

Não fugimos á luta. Fi_que porém bem acce~-

O SR. Z.J,.MA.: A não ser que a cama.ra 
vote o encerramento eu reclamo o meu direito 
de fallar. 

O Su. PRESIDENTE : - Não se póde propor 
~ encerramento depois de fallar o ministro; por 
1sso eu ueria ouvir a manifesta .ão da camara. 

dora declarou que só depois da constituição to- O Sr. Lourenço de Albu
tal da camar-a é que se trataria de questões po- querque:-Não sur-prehendeu-me, Sr. pre
liticas e, não obstante, quando a 'VÚifi.cação de stdente, o disctuso que acaba de profet·ü· o 
poderes está pt·estes a ultimar-se, c que esta honrndo ministro da. guerra; surprehendido fi
moção ap_parece, tendo por base. arruaças caria eu-si S. Ex., conscio das faltas commet
julgadas insignificantes pela propria victima t~das pelo gabinete, de que ía.z parte, consen-
dellas. . . tlsse que sem peotesto fosse votada a moção. 

Não t·m1os meios de evitar a· moção nos ter- Entende S. E:t. que nenhuma in~portancia. 
mos por cpte foi apt·e,entada pelo nobre deputa- têm os acontecimentos dos ultimas dias, esses 
do· não o fariamos mesmo · mas é reciso ue acontecimentos que determinaram a mui digna. 
cada um de nó' asguma a responsabilidade das postçao, que [!.gora ass_umm o onr~ o eputaao 
suas posiçõe" (apoiwlo:::) no acto desta. votação. vela província de Pernambuco; entende .S. Ex. 

Rep?tir<:i:-esta Camar~~: foi convocada . ex- gue não tem gravi~ade al_gnma o fa~to de ser 

verificados (apoiados) e qu"e aqni se acham pre
sentes. 

Certos de que esses votos hão de influir de
cisot'iamente no resultado final, procuraram 
precipitar os acontecimentos, prejulgar a po
lítica ministerial , aproveitando-se de uma 
maioria que não pó de sei a :verdadeira, que 
outra sel'ia, si aqui estivessem reunidos todos 
os representantes da nação. 

• • • • • ·:t a. 

ça):-Não apoiado: V. E~. · dev~ a.presentar • a 
prova. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:-E' no
torio que o honrado pre3idente da camara, que 
symqolisa o poder e a clig·nidade de;;ta a.ugusta 
assembléa.. (nwitos apoiadrjs t;[as bancncías r[a 
op].liJsição), foi de3resp3itado. Si a moral do 
honrado ministro da guerra desculpa factos 
deste quilate, a moral de S. Ex. é differente 

responsabilidade. Mas desengane-se, não se 
illuda a. nobre opposição si julga que, por esses dct opposiçlio). 
m3ios, não ha de chegar ao projecto de 15 de O Sn.. Z.urA.!-Não canse V. Ex. a c:tm~.ra 

u o. po1a os. I ao; a e ac 3. -o sempre c 
em seu caminho. Elle, o problema servil ahi 
está como a. Esphinge da. fabula, prompto a de
vorar q ual\1uel' qttc lb.e queira resistir ; elle ahi 
está imponente e inevitavel, pedindo a solução 
urgente e, por mais longe que seja. a travessia, 
por mais tot·tuosa. que seja a estrada em que se 
enverP.de a dissidencia, para n~o ~e achar 
frente a ft·eate com o problema, este fatalmente 
ir-lhe-à ao encontro. Não na. como fugir-lb.e . 

O Sn. LouRENÇO DE ALllUQUERQUE:-Si ess:J. 
palavra incommoda a V. Ex., peço-lhe perdão. 

O Sn. Z.ur.A.: -Não me faça essa pergunta, 
porque posso clar-lhe uma. re-;posta que não lhe 
seja agt•adavel. (A1Joiados das bancadas libe
?"aes .) 

O Sn. LounExço DE ALBUQUERQUE:-Não ó 
capaz de o fazer; a ias~ provoco-o uma, duas e 
tres vezes. (Muito bem.) E depois, passada a luta, ultimada a reforma, 

ver-se-á quem tem razão, si o ministerio de 6 de 
Junho que, n.poiado por quasi todo um partido, 
trouxe pat·a o recinto do parlamento, para o 
terreno da legalidade a questlio qu~ pairava 
nos ares e ngitava o paiz, ou, si aquelles que, 
dizendo-se liberaes, ronunciando-se adeptos 
das nossas doutr·iuas, rompem com o grosso e 
seus correligionarios e pL·ocnrn.m demorar e 
embaraçar a inadiavel · conquista da primeira 
liberdade de um povo civilisado, a liberdade dos 
que estão sob o domínio de outrem. 

Tenho terminado. 

Voz~ts ~ - Muito bem ! Muito bem t 
O Sa. Ps.E::;tDENTE : - O nobt·e ministro da. 

guerl'a declara que aceita a moção de modo 
que si a camara não se oppõe eu- a sujeitarei á 
\'Otação. 

V. JII.-2 

O Sn.. ZA!tiA :-Si V. Ex. quer essa resposta 
particularmente, eu dar-Ih 'a-c i nos corre
dores'~ 

VOZES NA.S B.I,.NCAD.-\.S DA. OPPOSIC:\.0 : -Oh! 
Oh! . 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE :- Ora ! 
que resposta quererá V. Ex. dár-me nos cor· 
redores. 

O Sn. Z.uu:-Pensa V. Ex. que vale mais 
um ceitil siquer do que o livre representante 
da. B::l:ia .. que se senta ~esta cadeira·~ Para que 
me dtrtgtr perguntas dtrectas, quando eu não 
me referi directamente á pessoa do nobre de
putado? 
·o Sn.LouRENço DE ALnUQUERQtlE: ~v. Ex. 

dirigiu·se a mim. Não foi minha intenção 
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offendel-o, mas sim responder ao seu aparte. 
Disse-me V. Ex. que eu. nao fallasse tant.o em 
moralidude, _e minha. resposta foi que, si a· pa
lavra o incómmodava, eu não a proferiria mais. 
Eis o que houve. · 

N st r 2sidente 
tem-se Yisto muit·1s vez)s o sempre lam.en
tavel cspectaclllo de levantr.r-se contra o go
verno uma parto da po'pulação; o que, porém, 
ain a nao in 1am s vts e o qne agora acon
teceu : - uma frac~ão i nsignificantissima do 
povo! tendo em vista sustentar o governo, apu
p~r os representantes da. nação, llerseguil-os 
com insultos e assuadas. Este facto só com :t 
complicidade do ministerio se póde ~xplicar. 
(Muitos não apoiados das bcmcaclas líberaes, 
apa;·tcs, pi·otestos e 'reclamações.) 

O Srt. Fruxcrsco SoDRÉ (minist1·o da jus
tiça.) E OUTl\OS Sas. DEPUTADOS edem a a-
avra. 

O Sn.. LourrExço DE ALBUQUERQUE:- Em 
res osta ao a arte, tte acabo de onvir refe-
rente ao ministerio 5 de J;.:neiro, apenas direi 
que então as victimas foram os ministros e que 
os des~rdeiros foram reprimidos. E, pois, não 

antes de tudo s~u soldado do meu p:utido. 
(A.poiados; muito bem.) 

O Sa. LouRENÇO DE ALBUQU!!!r>.QUE :-Affirmo 
que não me referi individualmente a nenhum 
dos Srs. deputados. 

ont·a o representant3 por Pernambuco, 
em palR-vras eloquent·:\s, justificou de modo 
completo su:1 t1ova posição ; nem elle poderia . . . -

b 

confiança no wiuisterio para ordem e segurança 
publica, condição sem a qual não pódc haver 
liberdade ... 

O SR. ANDRADE F!GUEIRA: -Nem progresso. 

O Sn.. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- ••• sim, 
nem progresso. 

Eu sabia, Sr. presidente, que o nobre mi
nistro da guerra .aiu..:a .h.av]a de procur.tr abt·a-

' 

tas Yezes tem s?rvido de amuleto o.o actual ga-
binete. 

gv.e'l·ta) : - Sem duvida que é a nossa polí
tica. 

• "' r • grande ~rro lauo~a, por~m, o ministerio. quando 
O ~!:>.. ZA::>IA : -As causas. podem ser as acredita que o facto de havor obtido :1. disso

mesmas : os apupadores de hop podem ser os . lução da ultima cam:1ra. coll:Jca-nos no stricto 
daqLLelle tempo. devet• de responder-lhe sobre o objecto da con-

0 SR. VALLADAUEs : -Os daquelle tempo sultn.. 
foram punidos. 

O SR. LouRt:~ço n:e ALBGQGERQUE!-0 anno 
passado, senhores, disse CU' ao h t·nrado presi
dente do conselho : - « V. E:\:. acaba dG ce-

te:almente cumpdda.s. (A.poiados.) 

Acredito que o nobt·e presidente do conselho 
n~ com muito p0zar as deplorareis scenas que 
se têm dp.do nesta capital; mas S . E~. n:io po
derá reagir contra ella.s sem eufi·aquecer-se e 
perder o unico elemento ele força que lhe re~ta. 
(:lpoiados .) 

Estr:anhou·o nobre mint:-,tro da guerra que o 
honrado .Jcput ldü por p,~rnambuco, sem motivo 
algum ju.stHica:rel, houves~·e passado das ban
cad~s gov<! l'nista;.; para as d:-1. o; ·posição. Mui 
facU me fóra retor·quir, com exemplos, em sen
tido contrat·io. e fal-o-i3. com grande Yil.nta
gem; roa;; devo evitar questões pessoaes. 

O SR . VALL.'>DARES dá um aparte. 
R. ARLOS r F FONSO :- 1 l'C ere-se :1. ffilffi, 

dou a V. t;:x. plent~- licença parJ. qualinca.r o 
meu. procedimento. P eço a palavra. ~ 

O SR. LouRENt.o DE AtBüQUEr:Qu.r. :-A nin
guem estou c~ns.urando. 

O Sa. CAnLos .:i.F.Foxso :-Xão dou ss.tisfaç.ão 
do meu proc~dimento, nem aos meus eleitores, 
cujo unico desforço é não me elegerem, si en
tenderem que eu não desempenhei bom o man
dato . Sou réo confesso e :impenitente. Vint~ mil 
vezes que as mesmas circumsbncias se dessem, 
este procedimento se rr)produzi.ria ; porque 

Sim, esta camara ha de responder, não fatal
mente a este minist'rio, q aG não lhe inspira 
confiança. mas ao govet·no. (l}Júiados .) 

Prevaleéesse a doutrina do honrado ministro, 
que c eg-nramos a estn. conse .1uenc1a.: o ml
nisterio que houvesse alcançado a dissolução 
de uma camara poderia no intcrvullo aEte.ntar 

' lhe aprouvesse, sem correr o risco de ser de-
mittido. (Apoiados.) . 

Não, isso e doutrina absurda, inadmissivel. 
Admira. que a sustente um espirito tão Incido 
como o nobre ministro. 

Deixae de p~trte o projecto de -15 de Julho. 
A Garoara. dos Srs. Deputados não quer fugir 

ás ui.fficulJades, n<io pretende illudil-as: clla 
deve e ha de discutir a questão do clt\mento 
servil ; mas é mister que ó faça t.:om a precisa 
calma, com as garantias nec:essarias (apoia
dos); não quet· co1·rer o risco de ver sua 
palavra interrompida de vez em quando pelas 
assuadas das galerias e pelo tumulto Ji:is ruas. 
A camaril. julga i ndispensavel meditar tran
qu~llam~nte no assumpto para com todo ores-

0 s ·-tr o mpera or: 
-eis aqui a opinião nacional. Mas 1sto, se
nhores, ó impossivel com o actual ministerio, 
e não posso deixar de estranhar que o nobre 
ministro queira manter-se a todo custo no p0-
d.cr, pretenda a favor do projecto de 15 de 
Julho continuar no governo, quando eUe e feus 
collegas se diziam-commissarios da Camara 
dos Deputados ! 

Que commissarios sois vós que não tendes 
a confiança do committent~ 1 Como podeis con
tinuar contra a vontade da maioria? Par~ce 
que esquecestes 03 rudimentos d:J. ei:icola libe-
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ral (apoiados.) Não cessaes de accusar os cor
religionarios. que vos faz•3m opposição, e não 
vedes q U'3 todos os dias estaes s3crificando os 
principias de nossa eseob. l)Olitica! (No-cos 
apoiados.) Não cómprehendo, Sr. presidente. 
como em um Jaiz de s stoma a 1 mentar 
se arroguem ministro;;; o direito de dizet> :- só 
havemos d ~ c.a.b.ir nesta ou naquella questão. 

Não ; havereis de cahir ou dissolver a ca-

desde que a illustre dissidencia liberal nega 
a su~ honrosa adhesão ao governo actual, 
pot· não achai-o com forças sufficientes para. 
realisar a reforma do elemento servil, e o 
ot·ador antevê que o ministerio 6 de Junho desce 
a a ·S 1 · -
mentl3 ao paiz, e declara aos illustres repre
sentantes da idéa conservadora, que o seu posto 
é ao lado da idéa abolicionista, ( applausos) 

U' a. en er que nao 
receis a necess::u·ia confiança. 

e me- como a rma ra camen e a camara que~ s1 se 
tratasse de uma moção simplesmente política 
ao governo liberal, votaria por ella; mas, uma 
vez que a esta moção está. ligada a grande ques
tão eco no mica e social, que interessa a todas as 
grandes cl!tsses product1ras do paiz, não pôde 
arredar-se do posto da honra e do dever. 

Tende pacicncia, conformai-vos com o vere
dictum da Camara dos Srs. Deputndos, aguar
dai com calma sua decisão, cei:'tos de que 
vossa retirada do poder ser:i um grande bene
ficio, nüo sq para o pai.z. como tambqm 1;a.ra 
o partido liberal. (iJfanifrJ.~taçõcs diversas.) 

O Sr. Affonso Penna:- Sr. 

(J.1! ui to bem, muito bem. Applausos das ga-
ledas). . 

Sn. PRESIDENTE:- Att~nção! As o-alarias 
longas discussões. A opposição ja apresentou não porlem dar manifestações de qualquer 
os fundamentos da su~ :J?Oção que foram con- ( orde~. 
testados elo nobre mm1stro da uerra. · Ferta a chamada, res ondem sim. 

Eu, portanto, requeiro o encerramento da 
discussão .. 

0 SR. AFFONSO CELSO JuNIOR . (pela O?~dem) 
requer que a votação seja nominal. 

E' approvaJo. 

O Sr. Frederico Borges (pai·a 
uma explicaçri.o pessoal) diz que \l sua posição, 
no momento solemne a que assiste a camara, 
ó a. mais excepcional, em "Vista das idéas politi
cas do org.dor e em vista tambem da adhcsão . . . 

, 
que o actual ministerio não inspira mais con
fiança. quanto á segurança e á ordem public1, 
diant~ do movimento abolicionista, e diante da 
adhrsão que a opinião nacional presta á gran-
diosa reforma. · 

Si por um lado. como conservarler, deve a 
esse partido a maxima leaUade e dedicação ax
tremn. de um sectario convicto. por outro lado o 
dever, a hoo.ra c a dignidade indicam o seu 
posto ao lado das fileiras abolicionistas. Eis, 
portanto, perfeitamente accentuada. a sua po
sição excepcional. 

Aqui, a sua infeliz e desventurada província. 
foi mais de uma. vez atacada, e, quando entre
gav~ cartas de libel'd~de, quando fazia de modo 

t:-

0 SR. PRESIDENTE:-Pondero ao nobre de
. putado que esta excedendo os limites de uma 
· explicação pessoaL . 

O SR _ FREDERICO BoRGES, continu~ndo, diz 
que era ~bafada a unica vóz que neste recinto_ 
tentava defender a posição gloriosa que sua' 
província as~umia, em pról da g>:ande e nobre 
causa. 

Pois bem ; deede que a moção envolve nos 
termos da confiança. a causa patriotica da eman
cipação, que é a causa dilecta. de sua provincia_; 

1 CrLlZ. 
2 Leitão da. Cunha. 
3 M .c-Dowell. 

1 ya ata; 
5 Go:n.~~ de 'astro. 
6 Dia" C trueiro. 
7 José Pompeu. 
8 Carneiro da Cunha. 
9 Henl"ique;;. 

10 Cruz C :uvea. 
11 Gaspar de Drummond. 
i 2 Alcofot·üdo J uniór. 
i3 Bento Ramos. 

18 Lourenço de Albuquerque. 
19 Sinimbú Junior. 
20 Lean.lro Maciel. 
2l Olympio de Campos. 
22 Coelho o Campos. 
2:~ Barão d0 Guahy. 
24 Araujo Pinho. 
25 Araujo Góe~ Junior. 
26 Accioli Franco. 
27 Costa Pereira. 
28 Castrioto. 
29 Francisco Belizario. 
30 Coelb.o de Almeida. 
31 Bezamat. 
12 Alfredro Chaves. 
33 Lacerda: ·werneck. 

o 
35 Diogo de Vasconcellos. 
3ô Affonso Penna • 
37 Mascarenhas. 
38 V alia dares. 
3~ Chagas. 
40 Barão da. L·~opoldina. 
41 João Periido. · 
42 Ribeiro da Luz. 
43 Barros Cobra.. 
44 Soares. 
45 Felicio dos S:~.ntos. 
46 Carlos Peixoto. 
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47 Antonio Pr::~.do. 
48 Rodrigues Alves. 
49 Rodrigo Silva. 
50 Duarte de Azevedo. 
51 Delfino Cintra. 
2 . 

Nli.o. 

2. Adriano Pimentel. 
3. Almeida Oliveira. 
4. Costa Rodrigues. 
5 .. Vianna Vaz. 
6. Castello Branco. 
7. Franklin Dori~. 
8. Fre.lerico Borges. 
9. Antonio Pinto. 

10. Miguel Castro. 
1. t• Caroin 

12. Bezerr;1. Cavalcanti. 
i:3. Dantas Góes. 
14. José Marianno. 

19. 
20. 
2!. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
9 

20. 
30. 
31. 

. 
Ferreira de Moura. 
Prisco Paraizo. 
Francisco Sodré. 
Ildefonso de Araujo. 
Carneiro da Rocha. 
João Dantas Filho. 
Zama. 
Juvcncio Alves. 
~eopoldo Cunlla:. 

Bezerr;t de l\Ienezes. 
Fran(}a. Cat·valho. 
Candido de OliYeira. 

2. Carlos Aff.mso. 
33. 
34. 
35. 
36. ... ~ 
o)/ • 

:38. 
3'.). 
40. 
4L 
42. 
43. 
44. 
45. 
45. 
47. 
48. 
49. 
50. 

Monta.ndon. 
Mares Gui:~.. 
A.ffon ~o Celso Junior. 
1\Iartim Francisco. 
Campos Snlles. · .. 
Prudent~ de 1\Iàraes. 
Pad11:\ Fleury. 
Bulhões. 
Augusto Fleury. 
Alves de Arau.Jo. 
Schutel. 
Sih•a Ma.fra. 
Camargo. 
Salgado. 
Itac1uy. 
Dia a. 
Joaquim Pedro. 
Maciel. 

A ordem do dia. para amanhã é a seguinte : 
Votação do requerimento de adiamento da 

votação do parecer n. 113, e, si não fór appro
vado, continuação da. votaçã'l do mesmo pa
recer. 

o açao os pareceres: 
N. 114-1885, mandando proceder :i nova 

~leição no 2° districto da Côrte. 

'N. H5-1885, reconhecendo deputado pelo 
2o districto do Pará o Dr. Felippe de Lima. 

N. 117-1885, reconhecen:lo deputado o Di". 
Vt~-z de Mello, pelo 8' d.istricto da provincia de 
Minas Geraes. 

N. 116-1885, relativo á elei~ão do 4° dis
tricto do Pará. 
. N. 119-1885, reconhecendo deputado o Dr. 

• • :T o • • 

Grande do No1·te. 
Elei~ão de commissões. 

' . ' 
ção do 12o districto da provin~ia 
Janeiro. 

Levanta-se a ses~ão às 2 horas. 

ACTA E~I 5 DJ!: l!rL\.IO EE i885 

Presidcncia do Sr . .:.1[ oreira de Bcu•;·os 

A's 11 horas, acham-se presentes os Srs.: 
Moreira de !3~r1·o~.' Affo.oso Celso Junior_, Val-

Chagas, Gomr~s de Castl'o,João Penino, Bezamat, 
Lourenço de .Albuquerque, Leitã) d:\ Cunha, 
Bento !hmos, Silva Maia, Josó Pompeu, Mac- .. 
Dowell.Aicofora.do .Junior, Bernardo de Mendon
ça. Sobrinho, Campos Sallc-., Eufrasio Correia, 
Andrade Figur'tr::l; Cruz, Leandr0 .Maciel, La
cerda \Vern(~ck, Antonio Carlos, Felicio dos 
Santos, Henriq ucs. Costn P ereira, Prudente de 
Mor~es, Gaspar de .Drummond, SQares, Ribeiro 
da. Luz, Badi.o do GLtahy, Dias c~~rneiro, Coelho 
de Almei !a, Araujo Góes Junior, Carneiro da 
Cunh·l, Castrioto,Olympio de Campos e Alfredo 
Chaves. 

Comparecem, depois dtl. chamada, os Srs.: 
Caminha, Silva Mafr<t, Mares Guia, D,m tas 
Gões, Frederico Borges, Ribeiro de Meneze~, 

., b ' ' 
guel Castro, Accioli Ft·;m co, Valdetaro! Barão 
da Leopoldina, Joaquim Pedro, 1\Iartim Fran
cisco, Joaquim Tavares, Cruz Gouvêa, Camargo, 

E' approvaJa t1. moção por 52 voto( contra 50. Carlos Affonso, Bezerra Cavalcanti c Franklin 
Doris.. 

Falt:1 m, com causa participada , os Srs . : 
Alves de Araujo, Alvaro Botelho, Candido de 
Oliveira, CaL"neü·o da. Rocha, Francisco Sodré, 
MMcarenhas, Fer1·eira de Moura e Zama.. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. : 
se: não Ar.1ujo Pinho, Affonso Penna, A-:lriano Pimen

! tel, Almeida Oliveira, Antonio de Siqueira~ 

O Sr.All.tonio deSiqueira (pela 
ordcm):-A' vista da resolução da camara dos 
Srs. doputado8, ou creio que~ segundo as pl'ati
cas, V. EJ:. deve lcyantar a sessão . Si não o fa.z 
espontaneamente,, cu o requeiro. 

O Sn.. Pn.EsmE:.;TE:- Si a camara 
oppõe, declaro levantada. a sessão. 
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Antonio Prado, Antonio Pinto, Bulhões, Bai"I"OS 
Cobra, Bezerra de Menezes, Barão de Anadia, 
Carlos Peixoto, Castello Branco, Diogo deVas
concellos, Diana, Coelho e Campos, Delfino Cin
tra., Duarte de Azevedo, Francisco Belizario, 
França Carvalho, Gonçalves Ferreira, lldefonso 

e rauJo, taqu1, ose ar1anno, oão antas 
Filho, Juvencio Alves, Leopoldo Cunha., Maciel, 
Montanclon, Prisco Paraizo, B.odrigo Silva, 

• n• • 

,~ , o ' o 
Dias, Ulysses Vianna e Vianna Vaz. 

O SR. PRESIDENTE declara que não ha 
sessão. 

O Sn. i 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

Barão de Anadia, Campos Sallc:s, Prudente de 
j\fcra e;:, Mares Guia, Carlos Peixoto, Augusto 
Fle11ry, Padua Fleury, Barros Cobra, Coelho 
de Almeida, Franldin Doria, Bento Ramos, 
VaUetaro, Miguel Castro, Castrioto, Eufrasio 
Correia, Frederico Boro-es Antonio Carlo e 
Car oa Affonso. 

Comparecem, depoi! da chamada, os Srs. : 
Henrir ues. Joa( uim Tavares Carneiro da 
Cun 1a, • rança Ct:o:rvalho, F. Belisario, Leandro 
Maciel, Olympio Campos, Barão do Guahy, 
Alft·edo Chaves. Gon~o.b·es Fem~ira, Del:fino 
Cintra, Barão dn. Leopoldina, João Dantas Filho, 
Mac-Dowall, Bezerra Cav~1.lcanti, Araujo Pinho 
e Leopoldo Cunha. 

EXPEDIENTE Faltam, com causa partjcipada, os Srs.: Al-
Offi.cio do Ministerio do Imperio, de 4 do ves de Aranjo, Affonso Penna, Alvaro Botelho, 

c~rr~nte, apres~ntando 0 do presidente da pro- Cama1:go,.Cand:do de OJiyeirJ, Francisco Sod!·é, 

guinte 01·dem Jo dia: 
Votação do requerimento de adiàmento d}t 

votação do parecer n. i13, e, si não fôr appro
vaclo, continuação da. yotação do mesmo pa
recer. 

Votação dos pareceres : 

N. 114-i885, mandando proceder á nova 
eleição no 2·' districto da côrte. 

. Minas Geraes. 
N. 116-1885, relativo á. eleição do 4') die

tricto do Para. 
N. 119-1885, reconhecendo deputado o Dr. 

Joaquim Nabuco, pelo 1' districto da pt·ovincia. 
de Pernambuco. 

N. 110-1883, reconhecendo deputado o Dr. 
:Moreit•a Bt·anuão, pelo 2•) districto do Rio 
Gran:le do Norte. 

Eleição de eommissões. 
DiscussJo do parecer n. 118, relativo :i elei

ção do 12° districto da provinda. do Hio do J !t• 
neiro. 

Preside11cia do Sr. LoU1~enço de .AlbuqueJ·que 

A's 11 horas, acham-se pr: sentes os Srs. : 
Lourenço de Albuquerque, Affonso Celso Junior, 
Sinim bu Junior, Valladarc~, Costa H.odrigues, 
Bezam;tt, Chagas, Silva Mafra, Leitão da Cunha, 
:Mascarenhas, João Penido, Montan:ion, Dias 

· C;;lrnciro, José Marianno, Silva Maia, Gomes 
de Castro, Maciel, Lacerda ::-werneck, Bernardo 
de Men lonça Sobrinho, Andrade Figueira, Cos
ta Pereira, Coelho e Campos, Alcoforado Junior, 

O SR. Pnn:smE:-;TE declara que não h a sessão 
, ... . . . 

recer. 

Votaçüo dos l'nrc ~.:ero~ : 

N. 11-1-1885, mnnda.ndo proceder :i no-r!\ 
eleição no 2o 'lislt·i·· to da curto. 

N. 11::l-188:J. reconhecendo dcpn Lado pelo 
2o distdcto .to Parú, o Dr. Fel i ppe d•! Lima. 

N. H7-lK85, reconh~c•mdo deputnclo o Dr. 
Vaz do l\lollo, p•.)lu 8' dis tricto da provincia de 
Minas Geracs . 

N. 11.0-1885, r elati,·o a eleição do ·1° dis
tricto do Pará. 

N. -119-1885. reconhecendo deputado o Dr. 
Joaquim NabncÓ, pelo 1° districto ela pt•ovincb 
e er aro uc • 

N 110-1885. re~onhecendo deptJtado o Dr. 
Mor~ir:~ Brandão, pelo 2° districto do Rio 
Grande do Norte. 

Eleição de com~issões. 
Discussão do parecer n. iiS, relativo á elei

ção do 12o distt·icto da provincja do Rio de Ja
neiro. 
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.ACTA. E:ll 7 DE }LUO DE 1885 

Presidencia do Sr. ltf o1·ei1·a de B!m·os 

A's 1i horas acham-se presentes os Srs.: 
Moreira de Barr~s, Aifon'o Celso Juni~r, Si-

Andrada Fjg-ueira., Ribeiro Ja Luz, Soares, 
Silva \laia.. Gomes de Castro, Silva Mafra, 
M<Lres Guüt.;Sigismuudo, D:mt:.\.s Gôes, Campos 
Sa.lles, Olympio . Campos. Alcofot·ado Junio1·, 
Bernardo de Mendonça Sobrinho, Bento Ra
mos. Adriano Pimentel, l\Iontandon, Juv ··ncio 
A.h·es, Augusto Flenry, Coelho c Campos, Ri
beiro de Menezes. Dia.c; Carneiro, Antonio 
Carlos. Cruz, Frederico Borges, Castrioto e 
Carlos AtTonso. 

Comparecem, depois i!a chamada, os Srs. :. 
Araujo Pinho, Ma•·iel, Schut':-1, Coelho de Al-
meida Accioli Fran o ' - · 
Diogo de Vasconcellos, Prudente de Moraes, 
Franç~ Carvalho, LcanJro 1:\lac:el, Barão de 
An&dia., Carlos Peixoto, Francis::o Belisario, 

ri:, u s i ves, cze:.-ra a vu can 1, ves e 
Araujo. Barão do Gnahy, Franklin Doria, La
cerda \V ~:rneck João Dantas Filho e Hrm
nqu<'s. 

Falt:1m, com causa pa.rticipad~l, os Srs . . : Al
fredo Cbav.es. Affonso Penna, Alvaro Botelho, 
Camargo, Candido de Oliveira, Carneiro da 
Rocha. Francisco So1ré, Felicio dos Santos, 
Ferreira de Moura, Ildef0nso de Araujo. Leo

oldo Cun h:\, ~I~rtim Francis~o Padua Fl·~ur 
1veira. 

Fa.lta~n, sem causa participada, os Srs. : 
Araujo Góe3 Junior, Antonio de Si ueir.'l. AI-
varo amm 1:1., ~ ntvm > 1·ado, Antonio Pinto, 
Bulhões. B::trro~ Cob1·a. Bo;:crra ele l\f••ncz ·~s 1 
Cruz G:111\'êa, C:1rn~iro da Cunha. Cnstello 
Bt'a.nco, C·1::.ta p,,reir.1, Delfino Cintl'a;Dunrte do 
Azevedo, Gon~,~alves Fcri·eir:l., Gaspar dl' Drulll
mond, Ita.•tUi, Joaquim Pcdt·o. Jon.(1uirn T:w<~
res, Jusé Pomp·: u, Mac-Dowcll, ~ligue} Cust.ro, 
P:1aco far:J.izo.,!\ •urigo ~ilvn, Salgn.d~. Satyr·1 
D1:~s, Uly . .-sos \ H1.nn11., VJ:tnnn Vn.1. e D1ana. 

O ~R. Pnr:smF.::o.;·l'l!: declara que n:io hn. 
s~ssi'Lo. 

N. 116-1885, relativo á eleição do 4·, dis
tricto do Pará_ 

N. 119-1885, reconhecendo · deputa·lo o Dr· 
Joaquim Nab uco, pelo i 0 districto da provincia 
de Pernambuco. · 

. 10-1885, reconhecendo deputado o Dr. 
Moreira. Brandão, pelo 2° districto do Rio 
Grande do Norte. 

e1ção de commis~õ:-a. 
Discussão do parecer n. 118, relativo á el~i

ção do 12.o districto da provincia uo Rio de Ja
neiro. 

SESSÃO El\! i 1 Dl~ !\I AIO DE 1835 

Sll~BL\Rl1l.-Lcitura. o approva(:;ln das acLas tlc ~. 5, 6 
" i Jo corrente.- E!.:I'IWIE.ST&.-llc.lucrilllcut•>.-Parc-
ccrcs .-0 r_ P,·l- .. -:·- . - · · · · ~ 

um rcquoa}monLo.-l) ~r. UJyssa; \'iann;t rccLifiéa um 
aparL!!--U Sr. Z:11na lcml.Jr.~ a sul.Jstiluit::io Jc um 
mamhru (la 2• co1umi:;são Jc iuqncril•a. ;,'\,)me::.ção do 
Sr. ~'t:lir.io uos Santo~.-Pcla ordem o Sr. Zama re-- - . 

"" !) ~:"'~c t ) I, 1 oi • 

Prcsitleutc. Explica!tl>G5 tio Sr. Prt>,;i.Jcnte. Pela ordem 
o Sr. Buzcrra ~usteuta :1. tleliltCI'ação olo Sr. Prcsitlcn· 
lc.-~uspc:ulc·so ;L sessão ;is i:! c :20.-! :outina'!a a sc.,sUo 
a i,-_-\pr·cst:lllaçãn tio ministerio.-Di;cu r,;o.; tios Sr~. : 
Cauuitlo tb Ulin:ira, Sn.r;~ira !prcsiilcnlc dv co u,:elho), 
Antlr~d~ Figueira, Lourcn~o Jc Alhnt]Ucrque, Pnulontc 
tl e 111orncs , Alfonso Ccl~o ,l1111ior o S:!rail·a (prc.-i•lontc 
Jo conselho). 

A's i1 ho!."-·S da ma.uhã ncham-sc presentes 
os Srs. : l\Ioreira de B.trro;., Affonso C!'!lso J u
ni r, Sinimbu Junior, Valladn.r,•,;;, Costa RodL'i-
gues, Masc:trenhas, Chagas, Miguel C stro, 
Campo~ s~u·~s. l\'I:tc-DO\YCll, Dczo~ra. Caval
canti. Soare;;, .Juvcncio Alves, L'!it:1o da. Cunh:t, 

C•IU e ;, J VI'" '!r l'ilUJO, ranJO 1ln o, oão 
Penido, Monta.nd·~n. Lacerda \Verneck. Barão 
do Guahy, ~\leof,>:·a.do Junior, .AUg'IISLO Fleury, 
Bento Rarno~. Henriqu~s! Cn.strioto, H.ilJoiro de 
l\lcnoz•~s, Hodri!!o Silva, Carlos Pei:~:oto, Gon
çah·os F•!rrcira, Dantas Góo!õl, Gom-:s de Cnstro, 
Lout•cnço de Albnqnerque, Bnrrn); Cobra, P1·u
dente do ~IoJ'a ·s, Andrade Fi.~ueirn, Boz:unat, 
José Mnri:-\nno, Antonio C:trlos, Olymp =o do 
Campos. R11>·•it'o c.lu. Lu~, Di:um, :\l:arcs Guia, 
P:td•t:L f<'Joury, L~~ndro Maciel, C<lst t Pt!reira, 
Silva l\Iafr;~, Antonio d r! Siqueira, Zn.ma, 

os.~. 111 St·:CU.RTAt\!1) d:!chra. que não ha ex- Ulysses Viauna., Antonio Prado e lt·tqui. 
pedien t•!. · Comp ;recom depois, da chamada, os Srs. : 

O SR. Pnr::siDE:-iTE dá para o dia 1 f a s:- Barão 1la. Lf;opolJinn, Carneiro da Cunha, 
guinte OJ·defrl do dia: Gaspar de Drummon !, Maciel. Franklin Doria, 

Y o t:J ção do requ ed mcn to de a di ameuto.-d.~-r.m~~c!-c1 "'a..---n:c""A'~71w-.,..e"•:.,r"'ac-,....,...0:...e~o~~ncc-.~m=e~1 rl.a.' ,_.,· r;;0~:1-::::q-;:;u~1m~----
votação do parecer n. i 13, e, si não for appro- Tavares, Accioli. Franco, . Marti.m Francisco, 
vado, ':ontinuaçiio da votação do mesmo pa- SilvaMa.ia., Carlos Affonso, Vianna Vaz. Duarte 
recer. de Azevedo, Bulhões, Araujo Góe:; Junior, AI-

Votação dos pareceres: varo Caminha, Candido de Oliveir.1, Diogo de 
N. 114-1883, mandand:) proceder á. nova V:J.sconcellos, Salg-ado. Coelho e Campos. Dias 

eleição no 2'' districto da cõrte. Carneiro, Frederico Borges, Francisco Beli-
s:1rio, Satyro Dias, Barão de Anadia, Vá1deta.ro, 

N. iiõ-1885, reconhecendo deputadú pelo Cruz Gouvêa, Delfino Cintra, Carneiro d:• Rocha 
2° di~trieto de Pará, o Dr. Felippe de Lima. Eufr4 sio Correi~, Prisco Pa.raizo, França Car- . 

N. 117-1885, reconhecendo depuhdo o Dr. valho, Sigi:::mundo,. .losé Pompeu, Cruz, Be
Va'l. d·) l\lello, pelos~ districto ua provincii dJ zcrra de Menez~FJ. Leopoldo Cunh,, Antonio 
lEoas Gera.es. Pinto e Custello Branco. 
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Abre-se a sessão. 

Comparecem, depois de aberta a sessão os 
Srs. : Alfredo Ch:.tvos, Fdicio do.s S:mtos, Ilde
fonso de Araujo, Fi·ancisco Sodré, Joaquim 
Pedro e BernarJ.o de ~l~ndonça Sobrinho~ F<.~l-

Betelho e Adrianô Pimentel. 

Sã? lidas l'l ~approva-Jss sem deb:1.te as act:•s 

O Sr. 1° SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

-~ Officios: 

Do Sr. senador José Antonio Sat·aivn. de 7 
do corrente mcz, communicando que SL;a Ma
gesta.Je o lmp"rador ho~1vc pol" bem, por decre
to de 0 do dito mez, nomeal-o Presidente do 

.t ' 
do corr:ontc me :r., nomeai-o l\lini;;tro e Secreta-
ri~ de. Estado .tos Nogocios da l\I:trinhu.- ltl-

D;J Sr. d·3putado João Ferreira de Moura, dG 
igualJnta, communicando quo Su~ Mogcstade 
o Impc!·adaL· hotn-o por bem, por decreto de G 
do corrcntr) mez, nom~n.l-o :.Iini:-;tro c Secreta
rio de E,;t:lrlo dos Negocios dt1. Agi·icultura, 
Commercio e Ob1·as Pub!ic.:us.-lnteirad:1. 

Do ~r. deputado Alfonso Augnsto 1\Ior." ira 
Penna, do ig-ual dab, communicando que Saa 
l\In.gesta le o ltnpora lor houye por bem, por 
clccreto de (i o•> cot•r;mte moz., nome l-o l\linis
tro o Se .~l'c tario de Estado dos Negocios da 
.Tustiça.-lrtteirada. 

Do Sr. doputado Antonio Elouterio de Ca
margo, de igual nata., communic:ando que su~l 
Mn.gesbdr; o Imperador houve por bem. por 
decreto ele (i do corrente mez, nomeal-0 Minis-

presidentes as decisões da Camara dosDeputados 
sobre as eleições dos seguintes distr!clos: 3o 
da Parahyba, 6o do Maranhão e 1 v do Cear à. 
-Inteirada. 

Req11crimento do Dr. Pedro da Cunha Bdtl'ão, . .. . -
ordinaria d3 ~ de Outubro de1880 a 9 de 
Janeiro de 1881. 

A' d.i.roctot·ia para informar com minucia os 
pre~.:c entes que ouver e a comm1ssão de or
çamento 

E' enviado à mesa lido e vai a imprimir, para 
entrar na ordem do;; trabalho:::, o seguinte: 

PARECEU 

N-. 120-1885 

gei•ttllegislativo, alli obtiverau1: oc:<ndi tato di
plomado, D~·. Henrique Marques de I-Iolla.nda. 
Ctwalcanti ::>58 votos e o Dr. Pedro rla Cunha 

eltrao, can 1 ato con estante :..o votos. 
~\s razões produzidas vcl"ba.!montc e pot· es

cripto, perante a 1a. commissão do inquerito, 
contra a. validade do p1·ocosso eleitoral,restrin
gem-:;:e do eleição do 1° districto de paz da Es
cada, abstrahindo de algumas arguições, que 
não furam m:mtid:Js, sobre a eleição do 2') áis
tricto da Victor;::~. e a·do 4'1 di::;Lricto d'aquelb 
outra paro"chia. 

O Dr .. Pe~ro Beltrão, impugnando a eleição 
o t 1s n~.: o ~sc:La, OH e u e reun1u 

43 votos o o Dr. Henrique l\la1·ques 91, ten
do-se d:.!ixado Je apn~::r uma ~edul.•,. alleg_ou : 

o ~ • 
galmentc ; p ::.r,p:anto, havendo comparecido 
o 1° e :3' juizes Je paz e bem assim üs .Jous 
primeiro; ir:uul•:di:.l tos em votos ao ·1'' j11iz. do 
paz, ; tendo fallado o 2·· juiz tio paz, q uc 
foi esperado ~1.t•i as duas hot·as da t:mle, o prc
siJenle cl:\ mcs~. piwa. substiluit· o dilü 2° juiz 
do p:~;r., n:1o convidou o '1°, mas utu dos 
eleitores t·res ·nlcs; 

2.0 Que a. pr. ·tct·iç:io do convite ao ·1. o juiz 
lle pa7. !"oi c >:n:uettida coru le:H;:io Í•Jt•mada 
do !'I·aurle, visto l'Omo. excluid.> da organi
saç:1o da. mes~• aqurolle juiz de paz, com
paz-se a mesa de tres meml>,·os p ~:rlencentes 
;\ p:trcialiu:Ldo consút·vadura, adv• ' rsa :i. do C:ln
di.lato . contastante, e cujo fim em viciar o 
t•ro .:csso <+itoral em pro\·eito do. candidato 

Guerra._:_Inteira•la. 3.o Q•Je foi p;.·oenchido td fim, especial-
Do Ministerio d0 Im;1crio de 5 do corrente, menLe quanto a ap1!ração dos voto.-:, pois, 

rcme tt.~nd.J o o!i:icio que dirigiu ãquelle minis- concluiJa est<1. c d·~pois U.e affi:s:ado o respec
terio João Lope{ de Faria Reis, relativamente tivo edit:ll, se de ;;cobriu que, mencionando 
aos livro~ das actas da eleição e das as ;;igna.tu- elle 1:.:>5 ce:lulas recolhidas ::i. urna, tinham 
l"as dos elcit01·es da paroch!a dos Arrepiados, concorrido á eleição ·1:3:3 eleitores. e que, para. 
do 8·' dist:-icto d:l. provincin. do Minas Gel"aes. salvar a fraude assim post::t em p1·atica, dous 

A que:u fez a requiziçã•.> (.3a commissão d~ eleitores que não haviam votado assignaram 
inquerito.) seus nomes no livro da imcripç·ão c em lo-

Out::-o, da mesma. proced•mcia c data, em rcs- gar indevido, aLtcnt L a ordem ~>111 que de
posta aos de ns. 121 e 122. do 1." do cor1·e. ~te, j vbm t:r ~~do chamados de accordo com a. 
parlicipando t•)r commumca.do a.os rcspe~t1 "\0'3 respectlV~ hsta; 
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4. o Que durante o proce8sD eleitoral per
m:mecer.lm nos ai·redores do cdificio desti
n·ldo :i eleição, como no recinto onde ella se 
operou, caprw,,'las armados e municiado<:, cuj_a 
presença exercett coacção moral sobre a rut
noria. da mes3. e o;; eleitores liberaes, alguns 

os quaes, rettran o-M por 1~so, en~aram 

de votar : 
5_.<> Que~fina}mente~ for.1m allicin.dos pot· pQita 

didat·) cont'St:ldo. 
O Dr. Pedt·o Beltr:1o allegara ti mb3m q uc 

fôr•• viciosn a organisaçã-:> da mesa do 2.1) dis
tricto d~1. Victo1·üt, por ter pt'esidido a. es!:n 
mesa. um i.'' juiz de pn que. havia muito, 
se tinha mudado pa1·a lognr diffcicnte ; mas~ 
depois, o L" ~~ferido candidato auriu mão do ~~rti.
culado a respeito. 

Acer;•a d~ ebição do 4° districto da E.:;cad~, 

dades, alg-amas infra.cções de pro~es:;o eleitoral, 
nas quaes por ultimo n:io insistiu. 

A 1 a. commissio de in uerito ~ )reciou, de tida 
e cuidadosamente, tudo o q nc rG alado fic;t, 
ten io om vis1a as authenti~a.s e mais docu
n~ntos eleitoraes. 

~ ~ , 
fo districto da Es~ada: 

i.o Que na respectiva a.cta, com effeito, se 
declara. que o 4° juiz de paz não fez pai·tici
paçito do motivo &1. sua ansencia, mas além 
de não se inferir, de S91ll"lhante circumstan
cia que dle deix::ira. de ser convid::do, deroons
tr.l. que refllmcnte o fó1·a um offi .:io por olle 
dirigido~ em resposta ao juiz de pfl:r. presidente 
dn. mesa, e re.~ebido depois Ja organização 

2." Que o dito 4° juiz dê pa·z é um dos che
fe::; consei·vadot·es entre os seus contet'I'atleos 

u or c nseo-ui nte a sua falta de c m-
pat·ecimento uã.o influiu para a fo1·mação da 
maioria ,ta me;;a. em setüido pa.1·tidario, no
tando-se que nenhum facto m:mifestoa intcn· 
ção frau lulent;'l. da parte da maioria d:t mesa, 
a respeito do processo el~itoral. 

3 o Que, seg-undo se le na ~ct::~., conf~rin o 
numero de cedulas receuidas-1:35, com o dos 
el :itot·es que vobl'.\m, st1.~c0dendo, pot·ó:n, que 
dous d'dle::, po1· inad\'•Jrtencia, assigna;·am os 
nome' na. parte inferior de tttll::l pagina do livro 
pL"Ol)rio, :i qu~l se seguia ou.tt·a pag:n.1. onde 
termin•n•a:ü as nssignutut·as de todo;; os elei
tores pro~en t·~s. es tando jux t:tposto :~l ultirna. 
o n . 1:33, por não se ter contado n.s d'aqu ·lles 
dois ele1 tores : que tal engano foi · resal
vado, não só na acta, mas tamlJem no t'3rlll') 

Victoria, e á eleição do 4° districto de paz da 
E:;;cada .. a com.missão julga improcedentes as 
respectivas arguições, das quaes aliáH, como 
jú. se ous31"\'0u, os proprios candidatos prescin
diram.. 

Concluiado, pois, é ~• commissão de parecer : 
f. o Que sejam aprovadas toda c; as eleições 

dos coll,•gios ·do 6'' districto de Pernambuco; 
2.o Que seja rec~nltecido e proclamado de-. 

[. 

Cavalcanti. 
Sala da. commissão, 2:3 de Auril do 1885.

F;·aiílilin D01·ia.-JI .. :ilves d' A1·au.jo.-Joa
quim Tavares, com voto em separa.tlo - GOí1-
çalv~.-; Fen·eira. - 3I ac-D.nvtJll. - Alvaro 
Ca11tinlta. - Jose P.m~peu. - Joaquim Pe
dro. 

da maioria da comm issfio c vamos dar :•s rJ.zõ 3 
do riosso voto em separado. 

Pen'in.mos c uc não se acham em condi~.ões de 

em 

rnoti,•o:;; : 
i." Deixou de ser convocado e conseguinte

mente ele Í•)lllar parte na installação da al'sero
bléa. p:u·ochial o 4° juiz de paz, capit:io Floris
mundo da Silveira Lins, que, no:, te1·mos da 
lei, devia ter :.:ido convid:1.do para preencher a 
\'aga. resultante do não compare ~imento do 
zo jaiz de paz. . 

2. o Correu tumultuariamente o processo elel-
1 • -

' ' . 
e sagundo a orden1 do alistamento, mas desor-
denadamente, de sort~ que muitos dos que 

u m cs ultim s 1 ll'ares n lista da cha-
ma.lh fig-u1·am no livro das assignatnras antes 
de Olltros que os daviam preceder na votl\ção. 

:3." Postou-se gente at·mada, uma malta de 
úl'(tVi, a. fl )J· elos copall!J!l.-:, dP.ntl·o e ao redor 
do e~lificio, onde se proc~deu à elei.;.ão, afim de 
assegul'al·-se ao candiJn.to conservadO!' a maiot·ia 
de que elle p1·ecisaYa p~rn. vencer o seu com
peti Jor. 

4.o No acto cb apu1·açilo,foi trocado um maço 
de ccdulns, e desta. cs1:amo·eaçiZo, feita no 
meio rle nm tumulto opportunamente levan
tado, restÜtl)u ap;la.I·ccct·em duas cedulu.s de 
m:,is. 

Tudo isto foi largamente discutido e plena
mente provado per~.nte a commissão. 

. A falr.a. de convocação do 4o juiz de pn não 

com a. unaoime acquiescencia do presidente sendo esper<~odo e não comp<trecendo até ás 2 
e mai :> m embros da. mesa , os qua0s assi- horas d t tarde o 2o juiz de paz, COí1Viclou-$e 
gnaram a. ~•da e o referido t •rmo, sem pro- i1•Wtediatarnentc para substituil-o um eleitor, 
testo nem declaração nenhum~~. como se ach:\. o.;;itivamente consignada no 

4.u Que não se pro' ou a allegaçi'lo concer- protesto lav:·ado por dous mesarios, os quaes 
nente á presença de ca}J(.tií.ffCU; na c1rcum- affirmam que nfio se mandOll convtdar o ca
vizinhan(;a do edificio designado para a elei- pitão Flol'ismundo po1·que s~ queria preparar 
\ão, nem tão pouco dentro do lotiar pl'iva- urna ma;ol'ia de m~?sa, que se prestasse a pôr 
tivo <>m que elia se fez. em p:-ntica as f,·:lu les e violencias julgadas 

5.1) Que tambcm não ficou prov~.do o em-~ · necessarias para o tl'iumpho do candidato con-
grego de péit:.J, p~ra acquisiç:i'o de alg-um voto. set·va.dor. · 

Quanto :L eleição do 2° districto de paz da, CouLI'o~ n. acta, c1ue affi.l'ma a não pn.rticipação 
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do 4° juiz de ~az, circumstanci<~. de que faz T y_espera, ou não sendo possivel, no dia da elci
menção o propr10 parecer; contra a act-1. que I ção até a hora marcada para o começo dos tra
torna cer~a a. falta dG convocação, visto corno ba_lhos não .se p~d:r installar a ~esa . el~itoral, 
declara que as duas ho1·as da tarde, quando a nt!O haver(t elezçuo n::~. parochra. drstr1cto de 
convocação se devia fazer, foi chamado um paz ou s~cção (art. ·127). O governo na côrte 
eleitor; e contra o prote.'3-to lavrado pela m.i- c o;; presidentes nas pt·ovincias com a precis~ 
noria da mes~L niio ólc 10::- certo revaleccr a antecedencia ..• desi O'narão os edificios em u 
cer~idão, datada de ~5 de J~n~i~o, de um se- se deverá proceder ás eleições (art. 94) 
rod10 e supposto ~fficlO do 4o JU1z_ de paz ao ~'), Fica, portanto,demonstrado á toda a luz que 
dando-lhe os _:notl vos porque n.ao comparecuü são nullas as ele i ões dasduas sec ões ia. e 3), 

r . a :J. • .. • da parochia da Escada. 
Me1os taes a nmguem Hlud.:m. Esta cer-

tidão do ofticio, ou officio ceJ·li{tcado, não passa 
de um recurso,gue pó:le ser habil,mas que com 
certeza não é efficaz para mascararuma infrac
ção de lei e galvanizar uma eleição manifesta
mente nulla. 

O medo porque os eleitores votaram, sem or
dem, cónfasa e ntropella.damente, eviJencia-se 
confronbndo a li~ta, que .sorviu para a cha-
ma a, com a c p1a a a:o.:. 0 • 

O cmpt·ego da força, a tt·oca de cedulas, e 
mais ai11da o leilão de votos. a corrup~ão em-

o . ;:, , 
de modo a levar a conYicção a qualquer cspi
rito desprevenido e imparcial, pelo prot0sto 
da minoria da mesa e elas declara~ões con-

Agora, deduzindo de ambos os candidatos os 
votos que IJbtiveram nessas sessões, e apu
rada a votn.ção dos outros collegios, chega-se 
a este resultado : 

Dr. Pedro -Beltrão 265 votos 
Dr. Henrique Marques. 243 » 

Para os uc entenderem ue, não obstante a 
annullação as Jb.s e.e1ções devem ser os·in
cluidos no computo da mn.ioria absoluta os elei
ores que nella. tomaram parte, a consequencias 

e . . . - ' : 

nesta hypothese nenhum dos candidato;; terá 
ma.~~ria le~al para ser :onsiderado eleito. 

te~tes. elo var~os cid~dãos que depuzeram de exi:';tentt>s tn.es eleiç~ões, propomos, de accordo 
sctencw. propnu., sob .JUramento, em presen~,~a com a lei tal como a entendemos as serrul·n-
d . . . . l ! t hl. l I , , ;:, o JUlZ mun1c1pa c c o promo or puv 1co a:t tcs conclusões: 
ci:lade d~• Victoria e com citação do candidato 

1
. Q _ . d ·a _ 

diplomado. ·• !1: nao se~am .~ma a! em cvns1 e~açao 
Com relaçn:o á eleição da 3:~. secção basta I as ele1çoes da i a. e ::. sccçoes da paroch1a da 

considerar : _ J Esc~~da. 
i. o Qut:! a me~a fo~ orga.nigada depois das 2:1. Que sej~tm ?-pprovadas todas as outras elei-

9 horas da manha do dta -1 de Dezembro . ções do Go d1str1cto de Pernambuco. 
2 o Oue a elci ·ão se fez não na ca ella de 

Pàu-Brauco, logar designa·!o p~lo presidente 
dA provincia, mas sim _n'uma e:-:taçã.o da es
trada de ferro, sem q~e se tivessr) allegado 
mo IVO a gum. que JUS 1 casse u a x:-
plicasse essa mudança. de logar. 

Estas irregularidades~ quo são vícios subs
tanciaes, f'Stàn provadas : com a acta dn. orga
nisac;ão da mesa; com a ach dos trab:llhos 
cleitoraes, CO!ll a port:t ria do presidente da pro
vincia. dat:l.da do 25 do Agosto d(~ 1881 e com 
uma certid:io em que S') tLLtesta que tal p'lrta
ria não ftJi alterada pot· ;teto :dgum pof: tr>rior. · 

A acta da installação diz. :rue ús 9 horas 
da manhã do dia fo de De7embt·o reuniram-se 
os juizes de p!!z e os irnmediatos p;lra tt·atarem 
da organizaç:lo d:~. mesa. 

A acta. dos traLalhos eleitoraes declara que 
a eleição se fez n'llma estação da est1·ada de 
ferro, no engenho Freixeiras-. 

ta ··a residente da )rovinci:1 dPsio-na 
a capella do povoado do Pau-Bt·:mco para as 
eleições da 3:1. secção da parochia. da Esc::~.dn, 
de si ~nação que ainda vigora, como o torn:1. 
evidente a alludid:t certidão. 

Ora, o reguln.mento de 13 de Agosto de 1881, 
sobre taes pontos, é de nma clareza e preci:r.ão, 
que clispemam interpretações . e não admittem 
controversias. « Quando não for possivel con
stituir-se a mes;L. na vespera da eleição, 
t<mi. legar este acto no dia. da. elei(~ão u m•• 
bo1·a antes ela. marcada para o começo dos tra
b:ühos oleitoracs (a.rt U9 § 1°). Quando na 

V. UI.- 3 

puta.do o Dr. Pedro da Cunha Bcltrão. 
Sala da.s commissões, 2:3 de Abril de 1885.-. . . 

O Sr. Rodrigo Silva:~ Sr. pre
sidente, ped1 a palavra. para mandar á mesa 
o seguinte requerimento. (Lê). 

Não justificarei este requerimento ; a ma
teria dclle deve interessar a camara, e desejo 
habilitar·-me para discutil-a convenientemente, 
o que não poderia faz •'r desde já, visto que tão 
ce ~o não teremos relatorio do ministerio da 
guerra. 

E' rcmettido ã. mesa, lido, apoiado e adil\da. 
a discussão por ter pedido a palavra o Sr. Joa
quim Tavares, o seguinte 

REQUERDIE:s'TO 

' rio da guerra, se peçam ao governo as seguin-
tes informações : 

1.n. Copia das instrucções dadas ao marechal 
<lo ex~rcito conde d'Eu, pn.ra o serviço de ins
pec((i'iO dos corpos estacionados na província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul ; 

2.:~. Por que verba correram os grandes exer
cícios militares operados no Campo Gra.nde,e os 
que tiveram lagar n'aquellri. província ; 

3.a Quanto se gastou com esses exercicios e 
inspecção; 
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4.a Copia do relatorio apresentado pelo ma- 1 O Sa ZAlfA : -Perdoe-me o unbre d !putado; 
rechal do exercito conde d'Eu, em referencia a não podem ser estes os estylos da Camara, senão 
essa inspec~.ão e exet·cicios. quando na ordem do dia não estãi> material como 

Sala das Sessões, H de Maio de 1885.- Ro- aquellas que fazem parte da verific~ção de po-
d1·igo Sil~;a. deres e que são por sua natureza urgentíssimas. 

A Camara ainda não está conf;tituidn. totalmente, 
es amo-nos cons 1 um o e ca a um epu a o que 

presidente, no discurso proferido pelo nobre tem entrada aqui póie p~>sar omito na decjsão 
ex-ministro da guerra, por occasião de discu- dos ne_goci.os publico~. Nestes te:mof:, entendo 

contra o ministerio ô de .) unho, pelo meu 
illustt·e amigo. deput:J.do pela minha. província, 
a to.chy graphia officinl emprestou-me o se.-
guinte aparte (lendo) : ·· . 

<{O Sr. U!ys::;es Vianna:- Ha uma. causa 
mais neccssaria do que a. ordem publica, é a 
decencia no debate. ?> 

concluído. 

O Sn. PRESIDENTE : - O regimento deter
mina que estas rectiiicaçõ8s sejam feitas por 
escdpto. 

O Sn .. ULYSSES VIANN.-'..: - Eu conheço a 
disposiç·ão t·egimental, mas são estes os estyloS 
admittidos na Camara. 

O Sn. CANúiDO DE ÜLIYEIR.-'..:- Conservei o 
a.par e 

O Sr. Zama (pela oYclem):- Pedi a 
r. r · sim 1 s r. ~ 

l:~mbrar a V. Ex. que um dos membros da 2.a 
commissão de inquerito foi nomeado ministro 
de Esta :lo, afim de que V. E:s:. h:1ja de preen
cher a vnga. 

O Sn. PnEsiDt:Nn nomeia o Sr. Felicio dos 
Santos para preencher a vaga deixada nes;:a 
commissão pelo Sr. Aflonso Penna; e nada mais 
havendo :1- tratar suspenJe a sessão até a apre
sentação do ministerio. 

O Sr. Zan1a. (pela m·dem):- Peço li
cença a. V. E~. para ±:tzer uma observação. 

Não sei si V. E:s:. está nos estylos ·pa.rlam~n
tares, si cstà dentro das formulas do regimento, 
su~pendendo a sessão pal'a se esperar o minis
terio. · 

Nós temos na ordem do dia materia importan
tíssima, qual a verificação de poderes; a Ca
mara não está constituída, temos diante de nós 
um grande e.,paço d~ tempo, até uma hora.: não 
sei, portanto, porque havemos de perder este, 
tempo, sem resolver as questões de verificação 
de poderes, que estão na ordem do dia, e que 
podem ser adiadas no momento em que o mi
n.isterio comparecer. 

' 
votação dos parece1·cs que ahi estão dados por 
ordem do dia : entretanto, V. Ex. resolverá. 
·como entender. Supponho sustentar a verdadeira 
opinião, pugnando pela neces,idade de ~ntrar
mos no conhecimento dA materia urgente con
templad;t na. ordem do dia. ~~!':ta opinião deve ser 
mantida sempre que se derem circumstancias, 
como a em que nos achamos;. (Apoiados) 

O Sa. PRESIDENTE.- Darei as razões do meu 
prece tmcnto. 

A C:1ma1·a, no ,;]a 4 do corrente, depois d t 
vota2ão que se sabe, resoh•eu suspend~r suas 

tados em numero legal nos dias subseq,1entes. 
(Afloiados). 

Entendi, em consequenci!l. que bem interpre
tava os sentimentos da Camara, marcando a 
ordem do dia. par:o~. o da apresentação do novo 
mir:.i.~t·~rio. (11I uito bem). 

A'. vista. porém, dn. reclamação do nobre de
putado, não tenho duvida em sujeitar esta mi
:n.ha deliberação á deci~ão da caoa. (Apoiados) 

O Sr. Bezerra de 1\:lenezes: 
-Sinto discordar do meu nobre collega depu
tado pela Bahia. 

Nos casos como este, está nos costumes, si 
não é regim~ntal, suspender a sessão até a 
apresentação do novo gabinetn. Não é o pri
meiro e~emplo que temos ; julgo, por conse
guinte, que a delibet·nção de V. Ex. não só
m"nte é conaentanea ~om os precedoutes, como 
não é da ordem daquellas que devem ser sujei
tns ao voto ela Camara.: é questfio para. ser de
cidida por V. Ex. (Apoiados). . 

O SR. PRESIDENTE:- Desde que a. Camara. 
não reclama contr~'l a mesma deliberação, sus
pendo a sessão até a apresentação do novo mi
nisterio. 

uspen eu-se a sassão ás Z oras e 2 mi
nutos. 

O SR. PREStDENTE declara que continua a 
sessão. ( 1 hora da tarde). 

Entra no recinto o novo ministerio, occupan
do os Srs. ministros os seus logares. 

O Sn.. PaEsmE~TE:- Tem a palavra o Sr. 
Canclido de Oliveira. 

O Sa. ULYSSES Vu~:-;A:-São 
Cama. r::~.. 

(II a out1·os apwrtcs). 

os estylos da O Sr. Candido de Oliveirn :
Sr. presidente,' não obstante as reiteradas de
clarações do ministcrio de 6 de Junh.o, empra-
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zan?o os seus adver.sarios para. a ~iscussão do I . O intuito do_mi~isterio, quanto á questão do 
proJecto de reforma do estado servtl, !lntes da elemento :-:el'\•tl, e npressar o mai;; possível a 
q ua~ se lhe afigura varn inopportunas e incon- libertação de todo:; os escravos, dando porém 
vementes as questõe.;; de confiança política, tempo :i nossa industria agricola para reorg:t
votou esta augusta Camara, em sslilsão de 4 do nisar o trabalho, ~ até nu:dliando essa reorga
corrente, por 5·2 voto~_contra- 50, uma moção nisação com uma parte do valor do escravo. 

~:> • nos,o es a o nancerro nao po .c en:::J.r 
Conhecido este resultado, o Sr. ex-presidente I de mr~recer os maiores cuidados do governo. 

do conselho reuniu-se com seus <>ollegas em I Vomprehenda a camara que o melhoramento 
c?nferenci:J, ·1pós ~ qual se di~igiu no mesmo das nossa~ Jinanças exige grandes saerificios. 
d1a para Petr·opohs, afim de mformat· a Sua 1 Sem qua mlerrompamos o plano d .. ~ nossa:; vias 
~agestade o lmperD.dor do quo havia occor- f,ll-reas : sem que pon•entura cheguemos ao 
ndo. extremo do paralysu· algumas obras vota-

Dignando-se Sua Magestade o Imperador das e já. em execução ; sem rigorosa economia 
manifestar o desej ·> de ouvir o parecer do hon- em todos os serviços, não f;dlando em outras 
rado :Sr. presidente do conselho acerca de so- medidas que pertencem á iniciativa ·aa Ca
lução adequada á. crise. declarou S. Ex . , com a mara àos Srs. Deputados, ta1vez não po~
lealdade devida á coróa, que, para a continua- samos bem resoh:er a questão financeira por 
ção do mini;;terio, era indispensavel a disso- meio do c~luilibrio do orçamerlto, condição es-- . . . 

Accrescentou, porém, S. Ex·. que, no maior I cias tendentes á estabilidad.~ do mo.io circulante 
interesse da reforma que não pódB ser adiada, c ao desenvolvimento do nosso credito publico 
e bem consider~1das outras circumstancias do e do articular isto ó do credito a.o-ric h d 
presente momento politico, o uso de;;te extro.or- C'rcdito commercial. 
di11ario recurso não devia ser reclamado :::;onão Não sou pessimista, Sr. presidente, ao con
d:~o!s de praticamente demonstr~d;~ a _impos- tra_rio, tenho grande fé nos recursos do nosso 

u m 1s 10 ara ., n p c q u as nossas r 1 cu a es 
encarregar-se da reforma e realisal-a quanto fina.nceiras não provem da ftlta desses recu•
antes. sos. mas da mane:rn. ou do processo por que 

Interrogado pela corôa sobre o nome do esta- temos re~tlisn.do c'?rtos m·3lhoramcntos, sem 
dista, ao qual pudess~ ser incumbida a nova calcular pr13vj:1mente os Hleios d8 que pode
organização ministerial, com a mesma leal- ri:-..mos dispor p:u·a executal-os. 
dade devida 1\0 ch:~fe do Estado, apresentou Si, porem, as actua~s circumst::mcia.s do 
S. E-s:. o do honrado senador Sr .. José Antonio paiz são difficeis, eubt·clevarn-n ·as n. sab:do
Saraiva, ao qual, além dos seus notorios mere- ria e o patriotismo de ambas as camarn.g, 
cimentos, tinham sido dirigidas varias indica- q.ue, cumpre conf~ssar; nas êpocas mais cri-

o :s o par a en o. c s a o :1. 1s ol'la ':'mpre m a<.: :·l o 
Sua Magestade o Imperador, dignando-se remedio o remedio etficaz para os sofi'rimentos 

acceitar n. exoneração do ministerio. ordl)nou da nação. (.:.l[uito bem). 
que fosse ehamado ao Paço de . · -
Sr . senador Saraiva, no dia 5 ~ o que foi cum
prida pelo Sr. con::;elheiro Dantas. 

Ta.es foram os factos occo:·ridos, dos quaes 
me incumbe dar conta á. Camara. 

O Sr. Andrade Figueira co
meç:a dizendo que ouviu, com a attenção a que 
tem direito o illustre presidente do conselho, e 
os nobres va1·ões em nome dos quaes fallou, o 
progra:mna do governo. 

O Sr. Sar.:.:t.iva (presidente do con- Succedendo a. um gabinete, qu~ foi julgado 
sell~?. Jl.[ ovimento de attenção. Silei1cio):- não poder mant~r a. ordem e a lranq:tillidade 
No dia. 5 do cor·ren te coube-rue a honra de ser publica, não era difficil ao novo g:-~bint:te c:1pta.r 
enc·d·regado por S. M. o Imperador d:t organi- as gympathias com que foi acolhido pela popu-
sação do nov-o min isterio. lação. ( .4.poiados.) 

As diffi;uldados da situação politica e finan- Cabe-lhe hoj~ a missão de confirmar e robus-
CI'!ira, s~"lo t :1es que, segundo penso. me impu- tec~r essas ~ympathias por uma linha de con
nham o dever de não declinar da respoo.sabili- ducta, que allia a prud·mcia, a que tem direito 
do govt1rno. os seus adversario" nas relações políticas e to-

Em obediencia a este dever, eu e os meus dos os cidadãos nas relações da administração, 
nobres collegas aceitamos o cargo com que ás mais altas conveniencbs e reclamos da si-
omos onra os por ua ages a mp - -o politica. que é grave. como S. E-s:. de-

rador, e comparecemos hoje perante a Cama.ra clarou. (Apoiados .) 
dos Srs. Dep'G ta. io:; . A permanencia. do gabinete decahido collo-

E' sabido que os programmas do partido po- cava aos monarchis tas em uma situação affiic
dem ter, certa amplitude; mas, a meu ver, os tiva,porque o chefe d:;~.quelle gabinete havia e""S:
programmas ministeriaes devem ser limitados posto a Corôa (apoiados e n(io apoiados), decla
pelas questões opportunas e urgentes. rando que celebrara com ella um pacto para :fim 

E' pois, o progl"am.ma. do g!l.binetc a solução determinado. 
da questão do elemrmto ser_vil e o m~lhoramen- ' o SR. FRANCISCO Sonn.:E : -Não apoiado ; 
to do nosso estado financeu·o, que e grnve. Se VV EExs foram que declararam. 
houver tempo, o ministerio attenderã tambem a l · . . 
outras reformas instantes, que pendem do O Sa. ANDRA~E FrGUEtn.,~! contmuando, dtz 
parlamento. que aquelle gabmete depo1s obteve do poder 
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modera.dor a dissolu~ão da camara para a con
secução desse fim. 

O Sa. FRANCISCO Sonn.É :- Obteve-a mui
to constitucional e legitimamente. 

O Sn. A~DRADE FIGUErR,\. diz que tal acto col-. . - . . . -, ' 
brazileiros sem distiÕ.cção do partidos, conser
vadores e Überaes, porque fazia correrem as li
berdades ublicas asare;;, de que somente 
muito es orç.o e multo patnohsmo po en::tm 
tâlvez salval-os e aos conser\•adores, sobretudo, 
a quem cabe ~ guarda dos interesses perma
nentes e conservadores da sociedade. 

O SR. FaAxcrsco SooRÉ : - Não são os 
unicos. 

O Sn.. A::x-nR.ADE FIGUEIRA di ;r, que ficavam 
os conservadores collocados em posição p0sa
rosa, por-que deslocavam uma questão que até 
a i in a s1 o po 1a con in uar a ser r a a :~ 
na. arena serena. dos jnteresses permanentes da 
sociedade, na esphera das vicissitud~s politi-

' . ' de momento, que) podiam perturbar a attenção 
e a intelligencia da nação e do corpo legisla
tivo. kJoiados : mttito bem. 

O Sn.. JosÉ I\hrtlAXXO: -Est:i bom : vão fa
zendo as pazes com a Corôa. (Riso; lw outros 
apartes.) 

O SR. Pr.EstDE~TE:-.:\.ttenção! 

O SR. ÂNDR"\DE FIGUE:I:~A diz que~ felizmente 
graças ao regimen eleitoral, que os partidos 
constitucionaes deste paiz souberam conquistat· 
por .esforços commu1~s; ~raças á magnitude 

~c: 

luta! a nação agitou-s 0! , repudiou esse pas
sado em que as legislaturas se contavam por 
outras tantas dissoluções! e as dissoluções se 
contavam por outras tantas nctor1as o go
verno (apoiados) : o resultado foi sct· pela pri
meira vez derrot:ldo o gabinete que -havia dis
solvido a camara por amor de uma questão que 
elle foi julgado impotente para r.esolvor. 

O SR. Fru.xcrsco Sonn.É dá um aparte. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que O gabinete 
que fez a dissolução foi despedido por não poder 
manter a orJem material precisa para a reso
lução d:~. questão. ( .4.poiados, nc7:o apoiados c 
apaí·tes.) 

Os liberaes abolicionistas não podem fugir a 
est8 dilernma: ou esse gauinetc não emp:-t:•gou 
as providencias qtle estavam a seu alcance parn. 
man~er a. ordem material c a tranq uillidade 

O Sr.. ZA:-.u:-Est:i atil·ando scttas conlra uro 
gabinete morto. (!la outtos apaí'lcs.) 

O SR. AxDRADE FrGUEIHA di.z que o 
gabinete de (i do Junho está sujeito á :lprocia
ção do corpo legislativo ~tpoiados), e as discus
sões desta caruara não tem outro viso senão 
mors. 1s:n- esses ac os. 

O SR. F1uxcrsco SoDRÉ:-E V. E:s:. nunca 
discutiu aqui isso. 

O SR. A::x-mtADE FwuEiíU., pergunta o que 
não discutiu 1 

O Sa. FRA.Ncrsco Som:rÉ: -Na sessão e::s:tra
ordinaria ainda. não di~ cu ti u esses factos. 

O SR. AxnRADE FlGUEmA, em resposta, 
pergunta ·como podia o nobre ex-ministro pre
tendr>r que o orador cli$cutüse, quando o mi
nisterio derrotado um m0z trancOll as portas 
do arbmcnto c os seus ami(l'os uas c mmissões 
trancaram 0.3 pareceres. (Apoiados; nüo apoia
dos st~SSttiTO.) 

palavra é o Sr. Andraclc Figueira. 

O Sn. A~or:.ADE FJGUEIRA pcrgun ta co !:lo 
• •• 1- • 

as questõ:!s quando aos deput8dos não era ga
rantido o gràu de ordem e tranquilidade neces
sario p.n.ra as deliberações? (Apoiados; apartes, 
SttSSWTO.) 

O SR. PRESIDE~TE:-Attenção! Peço aos 
nobres deputados que nüo interrompam o 
orador. 

O Sn. AxDrtADE FIGUEIRA, continuando, diz 
ouc como c U()r ue se ":::.. v twid d 
gabinete~ e reconhecendo que diante da deci
são das urnas não lhe cn1. licito rcco~·rer, como 
acaba de declarar pelo orgão tlo nol.n·o e-s.-minis-
r o :1 guerr-n. a um novo recurso a tsso uçao. 

porqtiC esta n:io podia dar· melhor resultado do 
que t inha dado a primoir:~. (apoiado:;: apro·ws); 
vencido o gabinete, como era jndispensavel a 
sua. retirada. 1lào discutü·~ o'"' seus actos. por
que sobro ell~s pesa uma voz mais antorisada 
qual a voz da nação, representada pelo seu 
parlamento. livremente eleito. (~ipoiado$; mio 
apoiados.) 

O SR. CANDrno DE 0LlVErnA.-Qu() não dis
cutiu esses actos, pe1o cvntrario ciuií~ abafar 
tudo. 

O Sn. A!'OP.ADE FrGuEr·tU continuando diz 
que o novo gabinete portanto apt·cscnta-so ele
baixo de um ponto de vista inteiramente diver
so(a oiados da ba;~cada conscnucdoi·a or uo 
apresentando o mesmo programma quanto ao 

O Sn. FRANCISCO SoDRJ~ :-E onde é que a elemrmto servil, não fa;~ delle questão de gabi
ordem públic:J. foi alterada~! (Otttí"O$ apc~tte:;.) nete, segundo as declaraçõ3s do sr. presidente 

O Sn.. A:-."DR.ADE FIGUEIRA : - continuan- do conselho. 
do diz que neste caso errou ao seu primeiro VozEs:-IssJ é traducção livre. Não declarou 
dever, ou esst» gabinete empregou tacs provi- isso. 
dencias e. não tcndv sido mantida a ordem 0 S . • · 
material da.s ruas, eUe foi impotente. Em todo R_: A~DRADE ~r,GUElnA re~onde quG S. 
caso o voto da camara esta plenamente justifi- Exc. nao fe:~. do proJecto quest.w de confi-
ca.do (Ap · dos· , - 0 · d . ) ança, corao fizera o seu antecessor. 

• Ota ' ~1u apota os. \ Si porventura o ministerio actual preten-
0 Sn. FrtANCISco SonR:E :-0 que é que V. Ex. desse levar avante o mesmo empenho que havia 

entende por ordem publica? . animado? seu antecessor, é claro que nenhum 
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progm.mma. poderia ser apresentado como pro
gramma ministerial nesta camara sem que se 
fizesse delle impresci.ndivel condição de confi
ança, mas esta declaraçãa não contem o pro
gramma do sr. presidente Jo conselho. 

~~' porém, o ministerio actual arripia ~ car-

' cord1 com a maneira. por quG os conservadores 
censuraram o procedimento aventuroso do ga
binete decahido é claro ue nesta arte elle 
não faz mais do que confirmar as geraes sym
pathias com que a nação o acolhe. 

O SR. BEZERRA CAVALCAN'I'I:- Nós have
mos de ter adiante a prova destas sympa
thias. (Riso.) 

O SR. BEzERRA DE MENEZES:-Timeo Da
naos ... 

O Srt. ANDil.ADE FIGUEIIL\. já declarou c tem 
razer em re ctir ue em uanto o ministeri 

trilhar n.. marcha da moderação e da justiça póde 
contar com a :permanencia das sym}lathias dos 
conservadores (apoiado~ da bancada conser-
va o~·o. ; o ora or e seus am1gos nao e c a 
outro apoio senão o da resistencia que lhes in
cumbe como representantes dos :princ_!.pios 

honraria, e seria compromettcdor para o minis
teria. (Apoiados; mtdto bem e apartes.) 

O programma que acaba. de ouvir do nobre 
presidente do conselho é uma condemnacão da 
situação liberal (apoiados e apw·tes), assim 
como do procedimento dos gabinetes da mes
mcsma situação que se tem succeJ.ido no 
poder. 

Não sabe quando o partido liberal julg:<rá 
c ega' a a occas1ao e rea tsar o seu an xgo pro
g-rarnma que já tem varios annos de e:dstencia. 
Os gabinetes se succed~m, ca.da um delles forma 

o ' J , 

por via de retalhos, vai executando o program-
m~ geral do partido, e ~ consequencia é que se 
h a de eternisar no poder como j a tem estado h a 
sete annos sem que julgue nunca chega.da occa
sião de realisar o seu programma. (Apoiados e 
divc~·sos apartes). 

Além disto, o programma. do nobre presi
dente do conselho, na parte :financeira, sobre
tudo, que o orador applaudiu com todas as 
véras, não é mais do que a condemnacão dos 
gabinetes passados, porque S. Ex. julga a 
nossa situação finn.nceira precaria, não porque 
faltem os recursos á nação, mas pelo systema 
imprudente por que tem sido emprehendidos os 
melhoramentos materiaes do paiz. 

São erros de todos. 
O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA accrescenta que 

são erros de todos, mas que a situação liberal 
ha sete annos que está no poder e não tem feito 
mais do que continuar. (Apoiados e apa·t"tcs .) 

Quando se discutlrem os melhoramentos que 
o nobre presic:lente do conslho pretende sus
pender; quando se descer a critica dos actos 
que mais têm compromettido as finanças do 
paiz, o orador emprazo. o nobre ministro da fa
zenda para um debate em que b.a de provar que 
os maiores erros economicos:::.~ financeiros têm 

sido commettidos depois que o partido liberal 
subiu ao poder. 

Ainda agora os erros do passado levaram o 
corpo legislativo a aconselhar a rescizão de 
contractos, cuja execução não havia ainda co
meçado. 

' ' ajuste para obter a rescizão mediante indemni-
sação. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que O partido 
conservador não é responsavel pelos estudos, 
mas pela garantia, porque somente ella póde 
comprometter o credito do estado. (Apoia
dos). 

O nobre presidente do conselho proferiu ha 
dous annos no Senado um conceito de profunda 
sabedoria.. S. E:s:. declarou q uc considerava 
liquidada. a situação liberal. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA continuando diz ue 
não lembra esta propos1ção para meu .!:'ar a pre
sença de S. Ex. nesta cadeira. Lembra unica
me~t~ como confirmação das proposições que_ ia 

das bancadas liberaes. O nobre presidente do 
conselho vem achar no poder uma continuação 
deste seu conceito. 

S. Ex. 6 chamado a reger os destinos do 
paiz m~z e meio antes de começar o novo exer· 
cicio. Pois, bem, esta situação promette os 
meios de vida que concede aos ministerios pelo 
receio da propria dissolução, esta situação não 
habilitou S. Ex. a g?vernar constitucionalme,:t-

fazer retardar a execução d() seu programma 
na sua parte essencial. 

U~I Sn.. DEPU'UDO :-Foi o Senado que não 
votou. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que a Camara 
não votou nenhuma. das leis annuas . Consulte
se o archivo e ver-se-i que nem a lei de forças 
foi ·votada. 

O Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA- V. Ex. re4 

quereu.o adin.mento. 
0 811. AxDRADE FIGUEIRA diz que requereu 

o adiamento porque a.nnunciada a dissolçuão, 
esta Camara não tinha o direito de conceder os 
meio~ de vida a um gabinete além do ex.ercicio 

· · ' ·es n-
ponsabilidade de seus votos . Não poderá de
fendel-os com propostas que partiram dos con- . 
servadores muito legitimamente, porque de- ·· 
clara.da. a-dissolução a maioria da Camara, que 
era representada pelo ,orador, não tinha dire~to 
de ·restabelecer questões de confiança. A dls
solução foi annunciada no mez d'3 Agosto. O 
orado!" pergunta o que foi feito desde Maio 
até aquella data., e porque não se votou o 
orçamento 1 

O SR. BEzERRA C.A. v ALCANTr:- Isto ha de 
ter resposta. em occasião propria. 
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O Sa. Axm1ADE FIGUEIF.A continuando diz 
que não está descendo a detalhes. 

0 Stt. BEZERRA CAYALCANTI:-Est:i fazendo 
umn. sabbatina, est:i até a1·gumentn.ndo taboada. 

O Sa. ANDRADE 

gramm~. 

guanto á questão do 

teria! nas 1•uas que o g;llJinete transacto não 
dava, é bmbem o restabelecimento da ordem 
legal do paiz. 

E" tambem o restabelecimento dos direitos 
parlamentares r.1uauto ás lr>is annuas, por."jlle 
é sómente depois de armado dos meios consti
tucionaes de governo que o. ministerio podi:L 
discutir uma questão incandescente como 
a uclb.. A ordern le,.al foi l'ofundamente 
perturbado durante os 11 mezes rle gestão do 
gabinete 6 de Junho. (N('to apoiados das ban
cadas I ilJerae:s.) 

O SR. FRANCisco SoDRÉ :-V. Ex. deve defi
nir o que é ordem publica e o que é ordem. 

. legal. 

0 SR. AXDRADE FIGUEIRA diz que bem des
confiava que S. Ex. o Sr. ex-ministro da justi
ça n~o comprehendia o que era o1·dem legal, e 
isto pócle explicar a circumstancia de o ter per
turbado tão profundamente como o fez. (M tlilo 
bem da.-; baílcadas COJ<:::cJ·varloms.) Aq11elle 
cidauiio que occupou a pasta da justiça devia 
ter-se preparado com essa definição antes e não 
a vir pe.Jir :1.gora aos rept·esentantes da n :1ção, 
d ois u a · · 7 - · · 

neira. (Jfuito bern .. ) 

O Sa. A:o~DRADE FrGUErRA neste caso di r à 
aS Ex. o que ó ordem legal. A ordem leg;tl é 
habilitar-se o foro com os '!ll.eios constitucionaes 
indispensaveis para viver, e não viver como 
Yiveu o gabinete pass:1do ex.dusivamente preoc
cupado com a impreitada elo pacto quc:l declarou 
ter celebrado. Restabelecer a ordem legal é não 
pôr em duvida o direito de propricd<:J.de, que a 
lei garantiu em toda a sua plenitude. 

O Sa. BEzERRA CA YALCANTI:- Isso é poeira 
para obter o adianta.mento da. questão servil. 
( Apoiculos.) 

O Sa. A.:-JDRAt>E FIGUEIRA continuando diz 
ue é o restabelecimento do re ::: eito ara com 

as pessoas, garantindo-lhe; a exislencia e o 
livre ex.ercicio dos seus direitos. Desordem 
legal foi n.quillo que so praticou pondo em du
vida todos os direitos, atacando todas as po
sições. 

O Sa. CANDlDO DE OLIVEIRA: -Isso é decla
ma~~ão banal. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA. diz que inf.3lizmente 
a população sentiu os effcítos da decla.m::tção do 
ex-governo. Declamação foi a do gabinet3 pa:s
sado ~ da sua imprensa assalariada durante 
11 mezes, e a custa dos cofres publicas. 

O St<. JosÉ MARIANNO:- Isso é um insulto 
que V. E:s:. faz! mas que não attingo a Im
prensa. (A.poiarlos.) 

O Sa. FlUNCisco Sooa~ :-Apresente V. Ex. 
a prova do que diz. (H a outros apm·tes .) 

. o 
interromper-lhe com os 

seus apartes ; dirá o que pensa, o que sente 
-sa.r · · 

' negado o direito dos proprictarios, não h:wia 
mais do que dar aos e.~cravo.;; actua0s o direito 
de levar os senhores á. cadein. po1· os haver 
reduzido á escravidão, e o direito do indemni
za.ção pelos servi~~os até agora prusta.dos. Não 
havia outro projecto a a.prese11tar. 

O nobre presidente do conselho, infelizmente 
pretende re.;;olver ao mesmo tempo duns questões 
a do elemento servil e a financeira. Pretende . . 

a outra. 

O Sn.. ANDRADE FrGUEIRA continuan:lo diz 
que a.. questão do ()lemento Sêrvil, não sendo 
tra.Ladc1. com summa pruJenc:ia, com a coopera
ção do tempo, bem longe de adiantar a questão 
:financeira, virá não só complical-a como pre
judicai-a. Qualquer imprudencia na solução 
da pnmeira, tornará impossivel a. solução da 
segunda questão. 

Não descerá a pormenores porque a. natureza 
do debate não comporta, mas 8. demonstt·ação 
não seria. difficil. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Eis as sym
pathias. 

O Sn . ANDRA..DE FrGUEilU diz ue o nobre 
pres1 ente o conse o eclara,porom, que apre
sentará. o seu projecto S<;ru prejuizo dl\ questão 
financeira. Tratar-se-á. de uma c de outra com 
os recursos e opinião que a cada um occorrer. 

P:ll·a esta discussão empraza S. Ex. a Ca
mara. Agu:1rda o orador e sç,us amigos a apre
sentação do seu projecto, tanto a respeito de 
uma como de outr!l. reforma, e collaborar-se-ão 
com o gabinete para a solução do que lhes 
parecer mais aprop;·iado. {.t'!;poiados .) 

Não po lem os conservadores ter outra. con
ducta diante de desconhecido. 

Fo.i declinado em termos vagos o programma 
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ministerial, e as d0clara.ções do partido conser
vador não podem deixar de revestir-se do mes
mo caracter. 

Refet·indo-se ao pessoal do ministerio, o ora
dor acredita que os novos ministros se inspirarão 
na gravidade das circumstancias especiaes em 

c · . i · a csquecerem-~e e 
que são chefes de partido nas provincias(Apoia-
clo.~.) · 

ver de serem justos pat·a seus adversa.rios e em 
geral para seus concidadãos. 

Justiça, sómente justiça, tal é o d:reito dos 
. conservadores, tal é o dever do governo (111 ui to 
bem, m·uito bem.) 

O Sr.Lourenço de Albuquer
que:- Sr. presidente, p0di a palavra para. 
saudar o ministerio 6 de .Maio. Escusado é di-

fa r · 1 I . 
me consideraria feliz se pudesse, ao nwsmo 
tempo, interpt·etar fielmente os seutimentos dos 
meus honrados ::tmigos e collegas da e:i-dissi-

enCla 1 era . 
São t::to notorios oc:; motivos q~e me determi

nara~ a fazer o~posi~ão ao gabinete tra.ns~cto, 
e> - - 0, ·:.. · - - t 

ainda quaL.co menos inopportuna fosse esta 
occasião. 

Sal.Je V. E:x., Sr. prGsidente. quanto me 
custou combater um ministcrio de que faziam 
parte distinctos correligionarios,c era presidido 
por um illustre cidadão ao qual sinceramente 
de~ejava prestar men fraco apoio. Não hositei, 
comtudo. porque mais dolorosa seria. para. mim 
a coroplicida.de na violação de um dir.ei!o· que 

' ' . ,, -
senciaes de toda a sociedade bem constituída. 

O SR. ARAUJO GoEs JuNIOR:- Apoiado. 

O Sa. Loun.Exço DE ALBUQUERQUE :-'e iz
mente finda est{L a. luta, c sinto intima satis
fação em declarar que della sahi sem o mais 
leve resentimento. 

Não sei, Sr. presidente, nem me interessa 
saber, !"i houve e quem foi o vencido no dia 4 
de Maio ; o que, porém, s?i e cumpr~-~~ de
clarar é que não a9 escravismo, roas a 1d~a d:~. 
emanei pação gradmtl e prudent':l dos escravos 
coube a victoria nesse dia. (Apoiados.) 

A organização do actual ministerio, o seu 
prog ramma, não tem para o paiz outra signi
ficação. 

O facto que acabo de assignalar tem grande 
a~cance~ porque, meus senh?r~s. é ?- ju~tifica-

tantas vezes calumniada. 

O SR. JosÉ MARIANNO ·-Mas então vamos 
saber quem caminhou para frente ou para 
trar.. Si V. E:t. retalia dà-nos tambem algum 
direito .•• 

O SR. ULYSSES VlANNA:-Não são muito pru
dentes essas palavras do orador. 

O SR. JosÉ MARIANNO:- Si V. Ex.~quer 
avivar a divisão, estou prompto. Si quer aqui 
descobrir vencedores e vencidos, aceito desde 
jà o papel de vencido. 

F o mos vencidos por uma decnria, por !O 
homens. 

O SR. PnESIDENTE reclama a attenção. 

O SR. JosÉ 1\LtRIANxo:- Desejo saber si o 
orador falta por conta propria ou por conta da 

· O S!l. Jos:E l\1ARIANNO :-L:i isso todos faliam 
ou devem fallar. E' uma chapa. 

O Sr... PRESIDENTE reclama novamente atten
ção. 

O Sn.. LouR.ENÇo DE ALBUQUERQUE :- Si o 
meu maior empenho é facilitar ao ministerio 
os me:os de desempenhar sua mis;;ão ... 

O Sn. .. Jost:: l\Lmuxxo :-l\Ins não ·á custa do 
mm1s P.rLo e -e J ?n 10 nem dos amigos que 
o sustentaram. Isto e um modo de fazer de nós 
carniça. 

R. OURENÇO DE ALBUQUERQUE ~ - ... SÍ 
o roP.u maior empenho é remover as difficul
dades que po~sa encontrar o ministerio ... 

R. OSE MAnrANNO : - Creando outras. 
O S!L FRANcr~co SooRÉ : -Não parece. 

o SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:-•.. é 
claro que não venho aqui f<~zer retaliações. 
Entretanto, V. Ex. sabe que 8Ó por patriotismo 
A muita prudencia deixámos alg·umas vezes 
de re~ponder :ia injustas arguições que nos 
eram dirigidas com tanta aerimonia, como si 
não fos~emos tambem liberaes. 

O SR. FnANcrsco SoDaÉ:-Si V. Ex. quer o. 
liquidação das contas, estamos promptos. 

O Sn. Loun.ENÇO DE ALBUQUERQUE:-De"eria 
estar o ministerio perfeitamente tranquillo, !-:i 
a oppo-.iç:io que um di:t houvei'se de soffrer, 
só partisse da antiga dssidencia liberal ; tran
q u illo e perfeitamente tranquillo deveria. estar 
elle. Sr. presidente, porque nunca regateei 
confhnça. a um ministerio a quem apoiasse, 
como nunca occultei minhas intenções a mi
n:sterio que pretendesse combat3r. 

O Sa. JosÉ MARI.ANNO:- V. Ex. tem apoia
do a muito poucos. 

R •• ND AD A:- m 
~ação ha quem tenha apoiado a todos. 
t1·os apm·tes_). 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- E' exa
cto que a muito poL~c~s ministerios tenho _dado 
apoio : apenas apo1e1 um, e desse mesmo d1ver
gi em uma questão capital, mas o que e~ nun
ca fiz foi representar o papel de conspirador. 
Appello para todos os meus collega.s. 

O SR. Jos-E MARIANNO;- A's vezes a conspi
raçã.o é um recurso constitucional como outro 
qualquer, como a. vaia, etc. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1522- PÃjgina 11 de 38 

. :;;..)'."; .. ' 

24 . Sessão etn 11 de Maio de 18€5 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:-E', pois, deputados reconhecem quanto são inopportunos 
com o maior prazer que hoje declaro qu~ o os apartes em occasiões como esta. 
ministerio 6 de Maio conta com o meu apo1o. Peço ao orador que continue o seu discurso. 

O S:a. JosÊ ~hRIAN~O : -Eu me lembro de O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-E11 
uma conspiração no tempo do Sr. Martinho dizia, Sr. presidente, e repito, que o actual 
Campos. ministerio quer e deve r~solver a questão do 

SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQOE:-Nãoj:i,mas e emen o serv1, porque ou ra nao e sua 
V E · d. t· missão. o'Oportunamente, si • x. qu1zer 1scu u· esse 

Ônto, estou ás suas ordens. Compr~hende_?do o _ mini_sterio que se trata. 
r. pres1 en e~ es\'laram-mt . ' 0 d 

flexões que ia fazendo, mas que seu proJecto não será. apresenta o com 
caracter de questão de partido (apoiados), 

(A.pal·tes :) não será imposição, será questão livre (apoia-
0 SR. ?.RESIDENTE:- Peç" aos nobres depu- do . .::) ; e é muito louvavel da parte do gabinete 

t~dos que permittam ao o_:ad?r continuar o seu reconhecer que o parlamento V."1le alguma 
d1scurso : responder-lhe~ao s1 entenderem con- cousa, e que o seu concurso póde ser muito 
veniente. 1 efficaz part\ a lei que todos desejamos seja a 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:- Si do mais c?nveniente possi,•el. . 
que tenho dito al$'uem ,infe~isse q~e a questão (.4.p(na~os e t1·oca1n-se mu.tto.~ apal·tes. O 

A qoestã~ entra em nova phase e sem dll-

O SR. ZA:I!A. :-Estas questões não rctrogra
dam ; não ha ninguem que possa bradar diante 
dellas o qttos ego : ellas hão de marchar. 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Isso 
todos nós sabemos. (Riso.) 

(C,·tt.:am-se mt'Üos. apa;·tes .) 

O Sn. PREsiDENTE:- Attenção ! Os nobres 
e utados se inscreverão ara res o:ó.der ao 

orador si entenderem conveniente. 
O S:a. LouRENÇO DE. ALBUQUERQUE :- O mi

i actual uer e deve resolver esta ues-
tão, nem outra é slla missão. 

O SR. FRANcisco· SoDaÊ:- Por esta mesma 
razão . V. Ex. devia ter apoiado o ministerio 
passado. . 

(H a out,·os apartes.) 

O SR. LouRENÇo DE ALBUQUERQUE. . . não se 
limitasse a demonstrações· de sympathia e 
tolerancia. 

Comprehend~ a camara que não devo res
ponder hoje âs arguições que S. Ex. em seu 
discurso dirigiu ao partido liberal, muitas das 
quaes a meu ver, cabem igllalm.ente ao partido 
conservador. (apoiados da bancada liheral). 

o 

O SR. ANDRADE FrGUEIRA:-Sete annos de go~ 
verno era tempo bagtante para corrigir os erros 

pi·esidente chama a attenção). 
O Sa. LoUll:E~ço DE ALBUQUERQUE: -As 

refle:tõBs que pretendo fazer com todo o respeito 
ao discurso do nobre deputado vers:uão sobre
outros pontos. 

O S:a. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE: -Não Parece-me St·. presidente que a um homem 
efiltou arrependido nem nunca me arrependerei experiment·1do e perspic:J.z como é o nobre 
da oppos1ç.ão que :fiz a esse ministerio, não deputado não póde mais ·rêstar duvida de 
obstante contar nelle correligionarios que que a. questão do elemento servil adian~ 
mui to prézo. (AlJartes ·) to u-se bastante e jà não póde parar . 

O SR. PRESIDENTE:-A:ttenção! Peço aos no- Não louvo aquelles que promoveram officis.l-
bres deputados que permlttam que o orado_r ex- mente .a propaganda, por parecer-me que as 
ponha com ~ra.nque~a o. seu pe~samento dtante 1 circumstancia.s do paiz não eram as mais a
do nqvo gabmete : Isto e o que mteressa ao 13ac- voraveis para jsso. (Apoiados .) 
lamento e a nação. (Apoiados-~ 

O SR. Lou:a~NÇO DE ALBUQUERQUE :-Peço 
aos nobres ex-ministros que comprehendam 
bem a situ~ção em que se acham, que me 
consintam contin.ua1·, e tomem o exemplo do 
Sr-. Candido de Oliveira que está procedendo 
com toda a reserva. (Hila:fidade, crtt.zam-se 

staram um grande serviÇo. 
O Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE: -Mas o 

ministerio encontrou o facto j:í consummado, e 
ngora cumpre-lhe resolvei-o do modo menos 
nocivo ao interesse publico. (r1poíados.) 

muitos apartes.) DliiA VOZ DA BANCADA LIBERAL:-Ao menos 
O Sa. PRESIDENT'E:-Attenção! A discussão já conseguimos isto. 

não póde continuar no terreno pessoal. P eço O SR. LounE::sço DE ALBUQUERQUE: -Para 
aos nobres deputados que não interrompam o este :fim elle não pede sómente o concurso dos 
orador, .a quem responderão, ainda uma vez, liberaes,pede igualmente o de toL\os os partidos 
repito, si entenderem convenient~. Os nobres . representados no parlame·nlo. 
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O Sr-.. Z.Du.:-Como padia o O do Junho. I gu:)ta camara. que eu occupe por alguns mo
O Sr.. Loum::~oo DE Ar.uuf~UEii.QUF::- Per- mentos a sua attcnção nesta oc•:asião solcmne. 

d:e-mc V. Ex:. O ·a de Junho commcttcu, a meu em qt:e,_ no ~cen:ll'io. d:: alta politica do ;?aiz, é 
ver, o erro de :tprcscnt,ll' o seu projecto como um mm:st0r10 substltm:lo pot· outro. 
a supt·ema palavra da s:tbedori::J. politlc~ (nllo Occupando um:1. cad~a·a. nesta cama:a, como 
n;1tJiado.,· e t(jllli'tesJ~ declarando que não tran- representante do s:) dt~trlcto da provmcia de 

• • • 4 ~ •.l 

do partido re1~nblicano, eu tenho necessidade 
O Sn.. CAXIHDO DE ÜL!V~~IR.\. :- E~tav:1. no tle apl'eciar aquella substituic.ão e expor a atti

scn direito. 

O Sn.. Lou:~Exqo D"E ALBUQUERQTJJ~ :- Entre
tanto que o gahiuoto actual, -· s0m abrir mão do 
diro:::ito cple tern ela - acc·;itat• ou rejeitar 1 
Cln·Jndas. np;.-escntar(L seu projccto pn.t·a. se:· 
d~zeuLiuo e mellHwado pelas eamaras. 

Eis a grande difl'ci·onça. No pt•im0Íl'O easo se 
fazia. d:1. f}UGSt~O do cl0m0nto senril questão de 
p:rt;clo, no seg·undo se lhe restituo o vercln.deiro 
caracter de questão sQcial. 

tude que eu e os meus distinctos cOI'religio-
nar1os, repres':m ante;; o , 0 tstrw o e mm a 
prvvincia. o do !:3° de Minas, pretendemo.'> man
ter pe1ante o novo ministerio. 

Sr. pt·e;;idente, sou 1\:publicano, como tal 
fui app1·esentado candidato pr•lo meu pat·tiuo e 

1 • 1 '-' ,. • I S p e.·~lto pe.o <J0 aistt'lC to <e . aulo, 'f tiO por 
1r:ais cb umtt voz já m~ havia Gleito seu repre
se n talÜ'J na assemblf:a. da província. 

O meu _programma p:Jlitico está no mani
f0sto ele 3 d" Dezembro de 18i0, que o paiz 
to o con1ece. meu c esa eratum, o o ~ectlvo 
que visa o meu pa.l"tido c pai'a cuja consecução 

O Sn.. LOüRE:-;ço DE ALBUQUEnQUE : -Pois trabalha, com cbdicação e patriotismo, é a sub-
o'>~ • • - 1 • 

O Srr. BEr.Ertru. C,wAT.CANTI :-V. Ex. deve-.sc 
:1dian~ar um pO!iCO do particl.o conservador. Este 

LL t ' • 
limita-lo a dizer que o govemo que;· c deve. No regimen actual, nós os republicano~, só 

podemos aceitat· os a : tos dos podet·es publicos 
E' pre~~iso r1u13 rihelat•c tambem que pucle, que S') conformarem com os \'crdadeit·os intc-

pa ''R: não fi.t~armos em peiores condiçi.ios q a e c rcsses sociaes. e só podemos apoiar as reformas 
ptt rttlo Ct>llSCr\•adOt' • que consllbStanciarem idéas democraticas . 
. o sy.. LOURE~ÇO D_E, AI.nwQUERQUE :-Si c~e .• o Sr •. C.UiPOS SALLE5 :-Apoiado. 

IDllll ül_lpenles::>c, CU du'Hl. fl'UOC:\n?ente aO lUl- · 
nistorio : -póde ; mae tl.epeudc de te dos os tn.-:us O Sn. PrtuDEN1'F. DE 1\Ior...\ES: 7' !rabalhan~·) 
co1·rcli!!ionarios, e não ten11o autoridade pura p:u·a est:thelccer e firmar a r r·puul1ca pela eh-

..... . minação da monarchia,desde ue não aceitamos 

Si a qnestão niio pócl.e ser illudida, si sna so
htçüo não pód~ se1· retardada o o ministcrio pede 

f "'n i:'T ... ::r~ o 

n. revolução como mcw,ao meno~ pnr emqt1anto, 
é nosso dever r0pt·esenta1· as ÍcillC~:ües pnblicas 
com.o ccoperadot·e~ ~e 1~eformas que operem, 

partido conservadot• m ostrar S•3U patrictismo, : Poi:t::mt;, s;. prcsidcnt3: Õs deputados rcpu
colbborando 1)::11':1 uma lei quo s::ja dignn. do blic:tnos não pet·tencem :.í. maioria nem ú oppo-
l'larlamonto brazileiro. 1 · b 
1· s!nJ:o g-oyer-na.mc!lta . não apmam nem com a-

O Sr.. Z,D!A :- LembrcH:.;o da. junta de tc~n goyemos, ni."io disputam o po:ler no actual 
coucc. rogüu·:u. 

O S:l . Jos:E I\hn.rAxNo :-Fcio.·:!o na junta de 1 O Sr:.. 0.\.:'IIPOS S.tLT .. Es:- .Apob.uo. I\Inito 
couce. bem. 

O Sn.. LoGr.B~Ço DE ALnt;Qt'EUQUE :-Si <'stn. O Srt. PRUDEXTF. DE l\foltAES:-Os dcput:dos 
lei fvr o que o ministerio d-asoja que clla sejn, repul>licanos rcsem:un-se o dü·cito de aprechr 
não uma phantasmagorin. on ilLnsão, não 0 ~ actos e as propost:·ts tlo goycrno e ele seus 
uma. temeridade, 1?0rque no lJl'ime:ro c lSO colleg:ts da Camal'a e de a•;eital-os ou regoi
pt·ovoca.ria ir•ritaçõ.:s e no seguntlo des:1strcs t:tl-os, como melhor lh0s p~.rccer no desem
para o paiz. mas uma solu\i'ro razoavel c penho escrupuloso do se:t I"nanclato C:e repreaen· 
just~•. a gloria não c:•bet'll. sómente ::tO mi- tantes da nação. 
'nisterio actnal, c' ber~t ao minist·Jrio pas- Esta S') rà tf. nossa norn.1a de conducta. 
s~ Q, a. eam:u·.:t s "p:< ·,t ' St·. pr esi.d.:mte, si, como V. E::s:. e esta camara. 
1lo ; caber à ~m summ~ a tn !os o:; br;1zilei- · . 
ros, (áJ·lo i.atlos) desde 03 mais hun:âlt.h's atú prcscncio..r.un, os deputadoe republicanos ;.lpGla-

ram o ministerio 6 de Junho, foi isso pcb. razã:o 
ws que occuparn ::;s mais elevad:ls posiçõ •JS. sel)'uinte. Eleitos CI•1 uma eleição que tinha 

:E', pois, um })t•ojGclo de conciliação o qu~ po~ fim pl'incipal verificar si 0 l)::tiz ::teceitav~l. 
nos annuncia. o nobre presid t" Ilte do conselho c 1 b · ou regeitava o pr~j ecto de i5 de .J u ho so r c o 
espero ~Jil~ ainrh esta vez mostraremos qnc elemento scrdl, que moti.-ara a di.ssolução da 
no seio do parlamento palpita o cor~• ç:ão da , . ,. 7 _ 

l)atri~. (.·tnoiados. }:i tmo b:m ! Jltt :to vem!) cama.r;t e a cons . .lta .1 naç~o, e te~do, em nos 
"' sas cncubr0s c couf0renc1as publtca~. nos mo-

O S:r. J?rucleute de "Nl.o:rae5:-! nifcstado f!.'anc::~.mcnt·; om. favot· das idéas cal?i
(JI ovimenio 9eral d e ri.ltr;;?çtú), silencio):-l tacs dosse prc:iG~~~o, cnt~nàemo_s que c:·a nosso 
Sr. presidente, permitt~1~ V~ Es:. e esta ::~,u- devet· , porque fv+ o comproro1sso pubhco c so-

4· 
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lemne toma.do para com oo:: no,:sos eleitl"lr':s. con
corret· :,ara sustAn t:H' o mi nistnrio de ô de .T ~~ n h o 
erí1 reL~ção a rss·~ projecto. com cujas idé~s 
capita~s esla1·;unos <J..'l acco:·do. 

A medida pl'Ín~ipal ào p1·nji'!c•o de -15 de 
Julho consistia na lil>~rtaç:1n, s•.om in.!emnis·1-
çao. os esci."m'os sex:~genat·i ". .. .n cs :\e ei
ção decl:1r:unos :1os nossos eleitores •tue acrci
tavamos aquelh mediéla-por ":<.'r .i llSta •· d.~ ma-. . " - . .. ~::- . .... .. 

tariamos por· ell:1, re~pond•:lndo a;,;sím à con>:ulra 
da corôa. (Jl t.úto bem.) Tal é :1 ra:~ão ~o :1poio 
que prest;imos ao min1st.e-rio do 6 d.) .Junho, 
que silllbolisav:~. aquella. idci~ . 

O Sn. C.DrPos S:\LLEs:-~:io podia ser outra 
a nossa conducta. (Apoi1r,dos.) 

O Sn. ?IL\m,s _ Gt:u :- E' a unica r·osposta 
dig-na de qu·.,l:luer part-ido do paiz. 

Sr. presidRntc, r1ne prestamos no -so ;:po:o a,.; 
mini!;tcrio de () de .Junho sempre ·•Ue se tra-

• • .I 

6 d·~ Junho orgulh:w ·-se por mcrcce1· o ap()io 
v~liosissinJO de VV. EE:x:s. 

Os Sns. CA~~:'\EJP.O DA Rncr·r.\ E CAxomo DE 
0Ln'.EI!U.:- Apoiado. 

O Sn. PnuoEXTE nr: ?.!onAr-:;; :- Não lm~"
tam(ls :iou~lle ministet·io apoi<' (le i:Onfiança. 
politic1, ·qnc nem um govm·no d· ·ste r: ·gint·•n 
pôde inspimr-n(l:<::, só apoi~~mos a id/•a L~et::tl 
re :.-esent.1da. e su--tentarh. nor a•Hl~llc mm1s-
ter!O C C001 :1 qu:1l ''St:l.\'a,;nns- de aecurdo - a 
lib~>rt;-~ção.sem indem nisaçt.;o.dus esc:-a\'OS ~ex:'l
~cnariosJitpoimlos'.O nos!!"l proc: dim Pn to tor-- . .. . ~ . ' . 

4. ' • ' 

testemun hn d~ I'JUC ~"rupr!" tJlle :::OH tJ':•.t fl.\' [1. 113. 
Camara, de um:\ quest~o partirla,,·b. de u mn. 
qnestiio de me•·a. c.onfiança poliú·:t: cnmo yo1· 
exemplo. :1 da. el -1ção d:l wcs·'. nus a 1H>t.tve
mo-n s dn inrcrvir. vora.mo~ e·n ht·n.nco n r•ss:•. 
elei<:ão: ma.!': , qnn.ndn a opposi<::1n. evit·:ndo a 
diseu~são dn pr·ojec:o do e!e:,vnt·n s··I'YiJ, !•l'A· 
tel3clin. g-f.l1 ·~·ar n p:)à ' t' sob:·e os r1 •3' trl•<;os rlo 
ffiÍIIÍStt>rlO rfn (i ,[e .JnnltO, t'JL'' fazia qnest·iO 
cb. di-:ct.ls-no e votaçii•r daqllel!e :woj cro, a fim 
de que fi ca;:~e • u fos..;ro J'08:•on•li 1:1. a <'0:t~nlta 
feita. ó. na,rro. ent"nr1-·mos quo cnwpl'iamos 
o n Mso rlere!· ::p0iando :1quclle rninisrel'in. 
(J! tti:o bem.) 

O Sn. Fn,,:"cr;:;cn SnD1~1:: : -Scmpr0 ~"Om m nita 
. . ... . 

O ~n.. Pn!Jn!:::"n: t)F. 1\Io?...u~s :-Pnrtanto. 
Sr. presid,.ntc. dndn. c..::t:t explic~:u;ãn; ve V. Ex. 
qu : ~ o apoio prestado ao ministe,·i•) decahido fr}i 
o des,,mpenho cio nos.;:o co ,:< p!·omissn (\ leitora! e 
uma cons~qnonci;1 da noss:t attitndo ger:!_l ; não 
apoiat· ou com h3.!er go•·e,·nos. ma~ accell:ar ou 
rrg~·ita t• nctns e itién.s ou projr~e t"~"· E' :t. l~?
siÇ:io qu~ ,Q'U;!rdnremo~ diante du n >;vo mun,;;
terio. Llfuit' beiii) . 

dec.brar; com a f:·nnqnezn. que devo ao paiz c ú 
camai'a, (;ue ~ Sllb:5t.it,:iç1'io do minist<;rio não 
nv1 parc·~:eu r··g-lll<ir e correct-1. perante a·~ nor
m:IS do sy,;tem:t r0pl'• 'S0ntarivo c i:arlamentar. 
(tpdado.-; e ii/lo rrpoia~/.os). 

isto ó 

negocio p:trtiàuio. 

O Sn. JoÃo PEx:Do :-VV. EEx:!!. n:!c) querem 
o systema, nad,l te:n qlle vel· com el!e. 

O Sn. Pt\UDF.XTE DE 1\Io!UES : - Obi:ervarei 
ao nobre deputu.do qu~; é direito nosso mostt·a.r 
ao p:Lit. q ne o s·nn re::imc:1 n:io fll ncciona 
eeg-ularrnent,~.- que> a<:. norma,- do SYS cm·L são 
vi~bdn . .:. A l'ubstilui~:'lo ;r, gabinetes não é 
;: cto de sim lGs economia de nm n .rtido, como 
p0n~:.1. o nobr • ~ deputado . ; .'lfJtd,[.:/Qg. i 

V. E~ .• qu:1.r:do mo interromp~a com o s0u 
apa:·re, n:1o tinha ouvido ~s ra.zõ ·s por quP., nn. . . .... - .. 

todo 11 ··a..,o. esse meu molo de pensar tem uma 
raz:io, e ó a seguinte. 

O ministerio ó,i de .Tunho. <1.]'1' '.-s ·mtando o p:·o
jrcto sol.>t·e o elemento ser\ril. t'ez quer.li'.:o d tlS 
idcas c:q.Jitacs de:;se pro,i ect.Ll, f,:z li n<!stão dt'l 

cmancipuç:"i.o do.:; e:~crtn-os sexagenarios, sem 
in rlel1J n is:u::io. 

.r\ cRm· ;a, depois de esgota•1os os recursos 
nara chr:·ilb:tt' o nsini:::turio. s em •• n::nciar-se . . . 

• J 

elle fnzi:" qu~sr.:io. ~pprovandv uma ~lOÇ:'io, 
exar:tarn·~ nte do nobre <l•·puLado q110 mr! Hlt'J r

r. ;nt )eu com o seu a )t'\.J'te, r·eO'eitou in. /i,nine, 
~c :u discus:--ão, o pano que o govrwno for mulou 
~ol.11·e o ol:•rnento !'el'\·il. 

O minist .. rio obtev0 da Ctli'Õa a dissolu<;ão da 
c:~rnaJ·a, e enti.o fez-s ·· atluillo que N U nos-:o 
~yl"t,.ma .<;e chatwl consult.a. ao paiz, por meio 
rlc nma no\'a ~>h i~~5o. 

Nós. os a t:::1.cs memb!·os (hsta cama,•a, !o
mos. pois. ,.Jeitos p:1r:l. vir rcspondet• ::i. con
sul r a q l! e a Cor·õn f·1. por meio dn dissolnçiio. 
( .Apo i ,al r;s .) 

En tret::mto, S1·. p:·csidcmt·' antes rinc a C!l
mar:L c -.:ttves,.;e const: Luido. pelo L'··eonhoc·.imento 
da totalidade de s us wembr·o.;. (Apoiados.) 

O Sn . Fn.Axcrsco Sonn.l~.- Faltando ainda 
10 rJep utados. 

ricclar<l.ç:'io do St·. "\ ndra. ·e Figueira. 

n SR. .los i·: ?IL\.r,ux:w. - Foi l'lxautorado 
o chcf;~ . 

0 Sn. PRUDENTE l>l~ l\lonAJ~S .•. ant~~ que a 
C'::t!'l'l:l.r:\ ~ ... tiY' 'l"sO h:1bilita.·la. pelo complem~nto 
do ~eu pes~HJal para, eorn :1. ~ololllnidaJo que 
es:igi:·t. :1 im !t'lrtan ·ia da qne . .;:tiio, respond::r ~·l 
consulla L:it.::1. ]te lo coJ•ôa : \0 paiz . . • 

.Ag-ora, ~~·. 'fl!'esin~?nte . q11~ se nos a:prcsl"nta 
o 7° ministç,rio fh situ~çiio Hbel'al, qn: percorre I 
j~ em nv•io o ~eu So :tnno d,~ e:dstencia, devo 1 

OS;, . AnAr;.m Üftm; Juxiort :-Q'lem reqner~n 
que o prrd,.cto fo .~sn dad;, pa :·a a ürde1n do dia f ,j 
o nobro ex-mi : . 1 ~tro da gu:~trjl. 
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o_ Sr:.. C.\:-;-nmo DE ~LIYE!R.l_ :-Cnm :1. expli- ! projecto fosse ,Jiscutido e regeitndo pela. Ca-
caça.o dad:.t n::~. OCt~!lls ao. (Ap~1ndn~).. rnara, depois déJ e,star· esta ·~om pleta. 

(!fa OHtí"O:; apto·t.e.~ o .:)1·. rn·es1denie ~·e- . 
clama a attenr.ao.) O S1't · ARAUJO GoEs JuNIOR. :-E achn. isto 

• rf'gnlar ? 
O St~. Pnunzxm D}: MonAzs ... começaram 

de;:de lo""o eomo na cam~ ~ d·.::, .· . ~. _ O Sn.. PnunENTE nr:: Mon.AES: -:\aruella 
qu~s no goYerno (apoifulo.') par~ derrub:1.l-o, O(·C.'\Smo. paroce-me reg-u ar. nttentas as cu·-
evJtando a ro;;:po,-t~: (1tocos (I]JOiarlos)... cumstancias e . .::peciaes. (Jpoüvlos .) 

(Ci"?L::aúl-se mmto;; apnrles.) O Sn. FRANCrsco Sonn.J~:-1vlais ue ren-ular, 
R. .RESIDJ~:\T~ :-Attençfi:o! p,~ço aos regu ar'JSSlrno. · a out;·os a1Jarles.) 

S1·s. deputados... O Sn. P~tt:Dl~:\'TB DE MoRAEs:- A Careat·a 
O S::. HJ~zEr:.ru CA i",\T.CANTI : -Pt?ç:l. bmbem não foi eleita para a ~~eit:1r 011 reg-citar ura:1. 

para o l~d•) dit·,;ito que intc1•1·omp~; maig 0 or·a- moçiio de confiança e:n termos vagos; a camara 
dor. foi eJeit'l pan.t dis .:ntiJ• e a: •pt·ovar ou rcrrcitat• 

0 Sr •• Prn:sHJF.:'iTF. ••• neço ::t tor1os ind!stin- I o pt·ojeclo ele 15 de .Til lho .nos termiJs et~l que 
. . e~t:wa con,_.~ebido. (A;;ofados e 7?l{o_a)JOiado.<; .) 

et:lmcnt" CJUC dci-xern o or~dor continunr. c .. ons·'glllntemcnte, emquo11lto esta camara 
. O Sn. .. PRt:Dl"NTr.: IJE MonA"ES :-SI'. pr0-

s1den t.e am·I:t nil:o C<: :wn . .. ·. ·-~ 'P-

para:I:J. a camart p'·lo rccon1H~cimento de 
todos o.;; ~eus m:'rnbi'Os pn.ra responder :i con
snha, e n:'To t>:;;t.av;J, não sei, s1'1 pel::~s tntii:oicu: 
r r v 1\'e>r·no. -"1 pe.ns !r11.;1rou•.s a oppostçao ••• 

O SR • .AnAv.ro Gôr:s JUi'\lOR -Do gov''l'no. 

lm q nem pü~sa nliJ·nt· ll. primeÍ!':t pcrlra. (Tl·o-
C:t;,,-se ;;1nitos opa;·te."-). · 

o Sn • PnUDF.~TJ:: m: ~r Cil":.A r;;.; :-o '1 U('l r) \'êl'
rlade ô qnc a veritk:1ção de porlrros foi. oxt..rn.
or.iina riam ente l)J'Otr>llad:J., elb. não rstú mes
mo c;mcluid:t o.té hoje em consoquencia d0ss:1s 
tJ 'C!moias. nas qnaes cu creio quo tnnta. cnl n:1. 
V~m a opj1::lsi\.::ro. como o g-éNern,..,. (.1pniarlos 
r; n·'n apoiado.'!.) E~ta ó :t Yc:·d~d0, r~ta .) a , 

n:io estive~se. como não ~<:ta,,a. constituida, 
.:noiw! os 1n ·':e ,... •. ". • .. 

proj0cto dr. ·15 de .Tulhn, t•ojnitando-o 011 appro
,·and,;-,,, cr:t correcto o procedimento do p;o
v.•rno nnquella occasião ; e foi or as~im 
en en •. orem, t'. p1·es1 •nte, que o" deputados 
t'·.~publ1r:anos votaram contr::t a n1o~ão e ::\favor 
do ~·ov0rno. · 

"n.. 1 RAU.ro JOES • UNroR:- s Sr;;. vo
tn.r:-tm s"mpre sy~tematicamcnte a. favol' do 
g-ovct·no. (.1.Yr.r.o apoiados.) 

O Sn. C.urPos SALLEs:- Sysi:cmatica.111entc 
não.; _v. E:s:. niTo é capaz de prov:1.r essa p1·o~ 
pOSlÇllO. 

O Sn. AnAuJo GóEs JuxroR d!i. um nparte. 

. O ~SP':. ~A:\rPos SALLEs ;-Isto é uma apre
Cl::<Çao ln.Jn~ta do nobre d(.\mtado a oiados. 

qne . '...X. diz não podo estar n :l. sua eon-
0 Sn. C.\n.r.r.~ Pr.rxoTo :-For:-rrn inicindas I sct·e,·,ct· .. , (''' ''l' 'aJ·I •·n 1 "l"n~ .-.'C 1· t " .:• . . , . .L,. . 1.-,,, J •• , " •. ~).' t es ,. o .. , I". 

l)e]o .zovcrn_.o. d • l ~ jhiJSt t:1tW ; ·,~c rWZa attenç.-!:J .) 

Ez ·R ' .\v.UCAXTI :- •oJ•am a O SR. ::u;nE:\'TE DE !l'foRA"F.~ :-Eu podb. 
oppo-;i,~ão desde as dnplicttas d(l diplomas. (Ou- rc~pondrw ao aparte do nol:JI'(~ dcpubdo sppel-
tros IIJ' lrn·t,_~.-:.) 1 1 1'1. 1 :r.nüo para o~ lueJ•aes e con;.;crva.c ores desta. 

O Sn. Pnr~,.:JDt·: Nl'J: : -:\Llonr~;To! O Ol'~'ld')J' e:unara quo l'•'conhcccm quo. nas verific:tções 
púJc conLinuat·. . ' j ~~~} ~~odores. p:·ocuramos s::t~ll~l'C faz~r j~1stic;a, 

O Sn. PRUDENTE 01-: _jfOl:AEts:-De lll<;:do que. ~~ !nt·~i:':'tmenlo ~~·~nto~ d·) csplt'llo parndarw, que 
<• • 1 · · · · . 1 , 1 n5o. l.cn.IOS . (.lpo.it!do::.· .ncrac~. ·mHitos ct/)a;·tcs, 
~1·. presH ent ~. Sl o mmtsl.eno de ü <e ·llill 1·J . o .')';·. p,·r:sid,:ulc , ·tJI'ir! 11:a al!e;'r•!o ) 
!l\T{'SSe de c~p81':\l' pt'h ultim r~.iio elo tntl•alho. 
I · [' - 1 ~ 1 · 1 1 A tuor~:'í(• u:io d.1 C0"'0ll, St• presidcnt~ r1. .:;e r (a Y~~l'l1Cal'~iO c •3 pnuct·o~. la \'C i: :111H a ()\'.flSSe ' · • • · ~ . • · 

• . \"ol.;.vl:t 11:da. e •m:;t•a [lOt'((lll! flcou cmJlatada a 
mc:~, c;; para :~ Cn.111am fre~•r eoa1 t•Jdos <)S ~eus ~ . · ' 

., l • .. ' l , ... : .• / . . ··t ... · . . r. I·· I· ' l \"Ol:l~llll dn I'() [11;'1'll1.1 f~ ltln do l.) llCOl'l':uuenLo da 
tll,_tnJtO:::> tnconuc .. t.o~ '''P'"' '··•), '·· !iJt .a\·C:r.ll" ~ · 1 • · · 1. t 1scu:-:sao. por ts.:::o qtt r: o g·oyemo J•:os ..-1 v•·u tnlciaJ• :.1. ( 1~- • 
eu$s~o fi:•. proposta •pie tinha servido do ohjecto U~1 S::. DJ·:r·u-r.\no :-A .-Jno:-t:J:o 1ie ronli~1.nça 
:'t <"Onsolt;'l. d:t n::çfio, ::v•m '"J I! e csti--·osse co n- p:~ s ·:,)n para. o rcq qen men to do encert•amento. 
clnido áqnelle j:'L l.~o proielado tmb::.lho. O Sn. Pr.EDF.7-:TT-: DP: l'vlon..u:s :-Estnu de 

1\I:ucado o dia pnra o inicio dc!':ta discussão, nc(;Ot·rlo ~'0111 o nobre rlcpulado, a vctn.•.~ão do re-
• <.:.::. n.J:-tlv.on:wro :1. f:1ll\ c cv::rc.:t c:~ e:rn. c·~ qucrtm~nto (c encet·rr·:ucnto 1mport:wa '\'Ota-

pres!donle dll. C:J.tn:l.I'D. vein com tOtb. n soh•m- •;ão sob!"C ~ moção •. 
llirlaJc, em nome 1la. dissidencin. libr.r:1.l, üffc-
l'·~cr.•r uma moç:to eonlt•n. 0 govcmo, a qn:1L O Sr.· AnAT.iJ'O GvEs .Taxron :-Sem duvida. 
cumpt·n cnnf•'ss:tr, fct•i::t o ponto cn.pital dn. O Sr:.. Pmm1r."'TE DE 1\!on.ms ..• c desde f]Ue 
•tncst.io, porque condemnnvn. o syi:temn. da li- ncs-:a. vot.açã•J houve o entpate de :".:i() contnl. 50 
bertnção do escr:wo sem indenmisuçiio. Ncss:t r- stando au-;ente um deputado conset·va.do!·, e 
occasiiio, porém, o gover·no, allcgando o tno- figuando entre os 50 deputados governista.;; os 
tivo, n, 111eu vêr pla.usiv·•l. 1b não c~tn.rr:m aindil. I ministt•os. par•'eo que a questão de confiança 
recon.hecidos ronitos deputndos que tinbam di- tinha. sido vcucidn. pela. oppo::~ição. (Apoirrdos.) 

. r~ito de votn1· sobre;~ questão em nome de s~u~ .Ma,:; t tmrlo declarado o governo que não po-
districto~. dl'!cl:wou r"[Hn não ncccitl:wa s. questiio r lia, q o e não devia retirar-se antes que n. ca
de eonfiànça c c1uo só se retiraria quando o mar.~ respontlcsse, nos Ler~liOs l_Jredsos, à con-
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sulta feita ao paiz, isto 6, antes que a camara 
approva.~se ou re.jcitassc o proje .;to 15 de J u
lho, o ministerio continuou. (Apa;·tes .) 

Os nobres deptlt:tdcs fazem-me uma injus
tiça. 

Eu conhe .o c 'à o declarei fr•a.nca.mento 
que a moç:\o feria ~\ idéa. capital do proj~cto. 
(.!1poiados .) O resultado da yotação foi este; 
parece fóra. de du"t"ida que :1 oppostção ,·enceu 
o go.,.ern.o, mns q ua 01 a conseq ncnc1a : 

O ministcrio. retirou-se 1 Não; entendeu que 
podi"' manter-se no l)Odor ate que a cam:!.ra~ 
habilitada pelo reconhecimento dos dopntaJos 
que faltaya.m, rospondns,e, roedi~nte discus~iio, 
a.ceit;~ndo ou-rejeitando o proje:.-to -15 de Julho. 

Eu jà düse que, na m1nha. humilàc opinião, 
que nada Yalc (~uio crpoiados), o proc.edilllento 
üu governo m·a. cor:tecto, mus não CJ uero :Jgor~ 
iniciar debate sobr0 este ponto, refiro o fa~ to 
p!!.r:l apreCia -o em cOLl ron o com os pcs .crlO
res e demonstrn.1· a minha the~é de qnc a sub
stituição do ministerio não foi regdar porante 

(Cru~con-se muitos apartes, o Sr. pr.;~i
dante ,·eclrww. silencio . ) 

p-:!zar aque t\ vo açao, r. pro~L en ., qu.:. 
feria a i!éa capit:tl do projecto <le 15 de Julho, 
o mini~terio pcb3 razões que es:pendeu~ en
tendeu deyer manter o seu posto ; e, o que é 
mais, nos dias posterior.:!-s publicava-se o ::teto 
da prorogação d~~ S8!:São cx.traordinaria, COÜVO
eada para tratar espocialmenlt~ do sssumplo 
des:::c p1·ojecto. 

Qlle siguifica~ão podia. ter esse ac to da. proL·o
ga~ão da sessão cx.traordinaria gue h encerrar-
se. som nem ao menos es ar cone u1 a. a .....-en
ficação de poder~s ~ Eu, qne sou bi~onho, 
lJermitta-se-me o term~ vulgar, ~esbs ficções 

' rogação da se5são es:traordi na. ria era uma pl'u v a 
de força em favor do governo, ..,-signitica.va que 
o poder que havia consult •• do o paiz exigia <:los 
seus represent::mtes qne não pas~ass0m a occu
par-3e com os negocios da ses:.-ão ordinaria sem 
haver préviamente rcspondiclo ú con::ulla,-mo
tivo especial de sua eleição . 

E' quo cr-1 rssa a signific;1ç:io da pro:-og :u;;io 
da s::ssf\o c~irMrdinaria pro,·ou-o berr:. o orgão 
do p::trtido COllSCl'\':tdor desta c:tpital, o Ei"/1.:; a, 
qno mostt·on-~c muito contrariado com o ~.cto, 
dizen,lo : << E.~ta pr!i:; líc;·tencc rro Si·. J>r:
dro 11, ']I((' flddc dar tudo tw minisíerio O 
cl': Junho!>) 

Portanto, aqtlclle acto sig-nificava rea1mente 
que a o.tti tu de do poder moderador era. foi'çar a. 

ama.ra a rcspon cr a consu a que c e 1avw. 
fcllo á nação. 

Entretanto, pass~dcs mnü alguns difls, ap-
11areceram as arruaças. as v~io.s nas circumvi
sinhanças deste cdificio. · 

No dia 4 de Maio o honrau(} deputado por 
Pernambuco, qu~ fóra vrctíma de uma dessas ar
ruaç~ts, foi o o1·gão da_ moção eru q u·e a opposi<;.ão 
declarava, não só quo re.jeitaV<\ a idéa capital 
do projecto, mos que o ministr~rio 6 de Junho 
não omú·ecia gM·antias de ordem a tranquilli
dade, p:wa q'-te esta Camara pudesse resolver 
sobre a fJUf?stão do elemento servil. 

Dechro a V. Ex:. que, qu:mJo eu csper:wr.. 
que o governo se manti\·csse u1 mesma. attitude 
do dia. -13 de Abril, visto que o estado da Camu.ra 
era então o mesmo, e ainda agora não estão 
reconhecidos todos o;; representantes d~ naç.ito, 
acr7scen~o q n~ a.. mo~ã?, ao contrario. da pri-

1 lZ " 
elemento s-ervil, o governo, ~1pczar ele fort&.le-
cido 1)elo acto da prorogação, dedarou que 

itava a questão de conftanço., alJandonando 
asám o ualuarte em que s~ havia. acastellado de 
que só se .retiraria. diante da rejeição ào seu 
projecto. 

O Sn. C.tNDioo DE Ouvem . .\.: - Kão po· 
dbmos deixar d·) aceitar a moeão, tinha.mos 
perdido votos da maioria que dGalÔcav~m intei
ramente n situ:<c;.ão. 

O Srt. Pnum:NTE DE M'oRAES:-Parcecu-me, 
r resid 11 ô l ·o r.d'Õ.lC d rr Y rno 

não foi coherenlo .-Ou o p1·ocedimento que o 
governo teve :i ·1:3 de Abril era ccn·ecto e devi::\. 
ser mn.ntido até as suas ultimas consequencias, 
e nesse csso nao ev1a ~lCGj ar a moçao c e con
fiança., nos termcs em que foi concebida ; ou a 
moção de 4 de 1\hio d~.:via. ser aceita, como. foi, 

i:l -

j:.í. :). tJUestão em 1:3 d.c Abril, tanto mais que 
c nUlo =~ moçtío feria a i dá a CD pita! elo sou pro
jcl~to. 

Eviclcntcmeute o govc1·no fc1. um:~. cvoln~.ão 
QnLre 1:::> uo Abl'il e -1 rle 1-.laio, mudou, ufio fui 
logi co, tornou-se incoherente. (.;1[JOiados). l\Ias 
porque '1 Qunl foí o mctivo que produz.io no 
governo esta evoluç~rro, esta de~lcaldade à lo
gica ·~ 

o SR. c.\~IPOS S.-\I.T.ES:-Algum cançaço em 
S. Clu·istovão. ("'YtTO (lf)Oiados 1tc!s bancada" 
libci·ecs. -

O Sn. AnAt:.Jo Gózs Ju:-.JOn:-Consultem os 
astros ... 

O Sn. Pnun.E~Tr: n:~ 1\ion.u::ç;:-Eu nã1-:, co
nheço n. L':tzi!o dz·s:;n. mudnn r::.a, desconfio ape
nas q1tr: :lnL;?s de ·1 de l\bio tinh::t pn~s:1do o 
2 de l\J:i.io, dia de confct·l'ncitt ministeri.-tl , <:! 

quo nc..;;:.n. l:Onfcrencia o nosso pad rociro .. . 
O Sr... Jos1:: l\L\..ni.\~No.-Qnc ~ ; ~ . Pedro do 

Alcantarn. (!{isadtt.\') 

O Sn . Prtuo~:.-;TE nJ~ Mon,ms:-. . . Jwuvesse 
dito que o GO\'Cr no não ia b0m. (Histtd(l ..:) 
Foi pot·tanto, segundo d0sconfio, uma insi
nuação · do nos::o padroeiro, o que é::!q:li .~ a. a 
contt·a!'iedade, a desh't•rmcnia entre os dous 
actos do Gov~mo. (Jluitu;> nJ'f. o a1wiiulos ela:; 
anca as wcracs, aprwtes c lJJ'oles los,) 

O Sn.. C.DlPOS SALLEs-:Em todo o ca.~o silo 
sempt·c . os mystot·ios a politica impcl'ial . 

Os Sns. C.uw rno do Or.tv.~rn.A : -Fn.\~CISCO 
SoDnl~ E C.\RNEmo DA Rocru · -Nüo apoiado. 

O Sn . ARAUJO Gom.> Jutnon. :-Cunsuitem os 
astros ... 

O Sn. CARLOS Al~FON~o: - O no1-re deJ-utado 
por Pernambuco foi tal voz um astl'o (risadas). 

O SR. PrtUDE~TE DE :Mou.AEs :-Assim, Sr. 
president<:' , J'Or nnm evolução contr~ria MS 
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preceitos da logica, por um procedimento con-
: tradictorio com o n.nter:or, o governo, derro

tado em 4 de ::r-.In.io, foi :i Pctropolis e icmbrou 
a di,;;.,olução, mas aconselhou de preferencia a 
subst:tuição do ministerio, por urgir a solução 
da questão do elemento sel'vil. 

SR. Aru.u.To GóEs Juxrort : - Duvido que 
aconselhasse. (Reclamaçües, 1ii'Otestos .) 

O SR. Pr..uDENTE DE l\IonAES : - Nüo tenho 
razão para duvidar da palavra <lo nobre ex.
mini,;;ti'O da gLter·ra, que aflirmou o conselho 
dado á corôa pelo ex-presidenle do conselho. 
(Apoiados.) 

O Sn.. FnA.Ncrsco So-nn:E: - O que S. E:x:. 
afih·mou é a pura verdade. ( ilpoiculos.) 

O Sr... VtA':'NA V"\Z:- (ao Sr. G·ies Jttllio;~ 
Um homem delicado não podP. duvidar da pa
bvr~ de ningucm sem apresentar prova em con-
rar10 . .t prove1 o a 1~ao c o orac m·. 

O Sn. . .AnAu.To GóEs Ju;:.non: - Ningnem 
afiirmou; cada. um deu su:t o inião. (Ifa vutros 
mu~tos apco-tes . 

O Sn. PRESIDENTE : - Peço aos nobres de
ptttados ue não alimentem dialo""os. 

O Sn, Pn.UDE:::\TE m~ MoRAES: - As cons
bntes interrupçõ~s estão me obrig.:mdo a rouba1' 
á camara muito lllais tempo do que pretendia. 

Eu peço aos nobres deputados que te:.1ham al
guma equidadc com o orador que pela primeira 
vez occupa a attcnção da camara. 

O Sn. FRA~crsco Sonn:B : - Ivias que parece 
ser provecto na tribnnn: (apoiados). 

taremos n'iclhor o tempo se os nobres deputados 
deixarem concluir o que tenho a diz13r que é 
pouco. 

O Srt. An,\U.ro GóEs JuNior:.: - Foi se m:;tt-:1r 

Mas, S1·. presidente, serã correcta esta mu
dança, quanto a demissão do minisLerio de ü de 
Junho, a quem se tinha dado tauta força, a 
ponto de diss•.>lver uma camara. e fazer-se uma 
consulta á naç.ão l Se ri correcta a demissão do 
miuist~rio antes que os portador~>s da resposta 
· ~;;; · se i i a os a a -a. J: 'ao 
vai nssim ficar a consulta sem resposta'? (A1Joia-
dos e c1partes.) • -

' l •· 

quanto á ascenção do novo ministerio ~ Parece 
que não. 

No jogo regular -do systema repres0ntativo 
purlamentar o que cae do poder cae vencido 
com uma iJéa,-o que sobe, sobe com a idéa 
vencedvr.1 na opposiç~o. 

Qn~:ri foi o vencido 1 Quem foi o yenceclot· ·~ 
Qu;~l a idéa. vencida com q ne cahiu o ministerio 
dc

1
9de Ju_n.I:o·~ gual a idé~1. v<:ncedora com c1ue ,. 

O Sn.. A~DRADE FIGuEIRA:- A desordem foi 
vencida. 

O Sr:.. BEzERRA CA n.LC.\.~~TI :- Corao os 
actuaes qLte estão combinando conspiraçõ~s 
simplesmente para viverem sem fé, sem con
fiança, sem lei. 

O Sn.. PnuDE:::\TE DE MoRAEs:- A camara foi 
con \:o cada para tt·atar dn q uest.ão ~o e lemcnlo 

• 1 

lada 1)elo projecto ele 15 de Julho do ~nno pas
sado. 

.t Iu a, o. ça .) c e .:. ri , ivr lU-

se em relação ú idéa capital daquelle projecto, 
na parte hioloi·ica : fazemos rectificações. l}Ue a. mot:-~o f•!ria, clizenrlo quo condemnava 0 

O Sn.. Pn.UDE~TE . DE :.Ior:.AES :-Qniz apenas systcma da libert:1ção sem ind•.mm1zação que o 
fazer referencia d'esles factos, cuja. aprecia~ito pt·ojeclo cüncedh aos cscrr~vos sex:n.gcnnrio.;;. 
me autol'iza :i dizer quo a mudança do ministerio Mas não fui Ct resultndo da votação dessa mo-
não foi corrcct" c1r',., ntc dos precc1'to."' do !':,. YStC."''"• . 

.. " '' J ..... ção o c1no dou logn.t• a r."!ttrada. do ministel'io, representativo c pm·b.mcntar. foi, coa:o disso hn pon,•o, ot·csul tndo da votaç.ão 
(Cnc~am-sc ap n·tes.) da moç:1o de ·1 rlo M:do, que não so occupava 
O Su. PRESIDENTE : -Attcnção. E' pre~iso com :t-: idéas do proj e c to. 

quo cada um dos grupos possa cxp•.lr o seu Não foi, portanto, vcncLia c nem vencedora 
pensamento. ide~ t\.lg11ma sobre n questão . I\In..,, quando 

O Sr:.. J. 1\IARIANNO :- Nito b:t mais gru- fo~::;e, pergunto eu:-o p::l.iz , que venera o 
pos. O orad::> r rcpre~enta um· partido. (H a ou- actunl presidente do c:mSt' lho de ministros, que 
t ros apa;·tcs). symbclisa o seu pensamento,- conhecia, co-

, . . . _ nhece agora (po;;so dizer, porque ainda hoje 
· · · • · d r. de r h no' re s. 1 em seu 1scur~,) .. • x. nao nos a 1an on causa sa o m1ms~.er10 e •J • U:l o, o :J r - · · d S E 

conselheiro Saraiva, chamado pela Con)a, ac:~i- algumi) _conhece quMs s:.c;~~~ 1~~~j~1 cqu.e ~~1: tou a incumbencb ele organi"ar o gabinete, eu;- . rc açao a . magnda. qu.l. u ual é' impossive~ 
1'· , -1 • em l 0 . d , s Ex a. cs.::.t se nos unpon o, e (a q 
uzen .o, corno creio, . 1 nt~ . e · ! f ·..,.·· · . lla cxio·e imperiosamente 

quem scmpt·o vt•nerel, um S:lCl'Iiic1o por :-tmor l.oum~s ?01,lquo c ~ 
do seu p:.t.l·tido c po1' patriotismo . (apoic~dus.) uma so u~ao ' 

U:\I Sn.. DEPUTADo :- Todos .sabem que elle. 
tiuha idéas ã este respeito. S. E:x:. crganisou o mini~rio, com quem 

apresentou-~o à ~am~u·a ex~lilhndo .o seu pro
gramma, que a camara. ouv1u, ns:sun como ou
viu as declarações qué motivou da. parte de 
um dos conservadores e da parte de um dos 

·di!5tinctos membros rlo pnrtido libcrnl. 

O Sn.. C.·\:IIPOS SALLES:- Ninguem está con
testtlndo que S. Ex.. tenha idéas ã respeito;
mas, onde as enunciou ~ - No parlamento, 
mtnca;- nun0n ~presentou pbno nlgnm. 
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O SR. Paunt-:);1'B DB ~.IoR.\E~:-0 qne co
nheço do vcnet·anrlo Sr. presidente do cÕrrsr:lbo 
em r:Jlação à estn. quc~ttiiJ, o qtFl .;p.iz e o 
p:1rl •mento conheeero é só o S•}ll-J•(í.o rugiUs-. 
qn:'lndo presidia u:n o:ltro ministerio desta 
situação. 

tà•) ::.cn·il. 

O Sr •. C.n!Püs SALLEs:-Ant~l'iormcntr1 ~ó 
h3.vi<1 a"c1rta. do S. Ex. ao SP.lHl.dor .N<ibuco. 

O Sn. Fn..'-XK.L:X DoR L\: -Xe!':'3:t (~:Ht3. re
cl:tm8xa voto livre, trab:dho linA. 

O 8::. Pm;m::\'TF. DE i\IonAEs:-Voto livnJ, 
t;·abal!zo U·u,·e. n~spond~m-me, é a. i<lén. co no
bre presid•mtr. do collselho. Se nisto con5ii;tC a . . ~ :., . 

O Sn.. C.ot?o~ S:.AI.t:c:s:-Foi encarreQ"ado de 
resolv r o probl!~ma s~1n ter n nt:Ps um plano; o 
Sr. pn•sidente do conselho o confessa.. 

O S:t. SARA. I\ A (pr·e:>:idcnte r! o consf?lho): 
-Nfio fui eu r1nern ton1011 s responsabilidade 

'.; 1 • - . ... • .. 

. (tU·) não e1·a. -conhecido, vencesse o do mi niste
J·io passado. não pcnp1e tiYcsse id6:~s conheci
das sol)re o procnsso para elnninar a. c:scrr..vi
dão! como S. Ex. acaba (h l!Onfe3s1r. 

O ~n. S,\R.U'.'.\ (jm~sirlente da coHsclho)
;-,i.;s so foi o ministario O de Junho que me in
culcou ? (I!a outí·os apartes). 

O SR. PRESIDE::\TE:- Attenção ! Peço a at
ten .ã dos U\:iJres de )tlt.aàos. 

p::-.r:'l.' in,i-til' n:1s m~nha,; obs•:nn.çõcs, po:·.1ne O Sn·. PnrmE::->TE Dl': ?\InnAES:-S. Ex. foi cha-
1·oto /;~p·,-:. /?'ubal./l.f) li~·.·r. ~;"'[oval :vrns jiOI' dn- mndo, Sr. pr ·sidente, pm·que grande estadista 
m~is YflZ~s. •l~ não si.c-n!ficam COL1Srt. :1 ..,. ',_ ·t • u ue ahi 
po~itiv\1 sobre a. tfUt>st::i0, (irpniudos.) \ estaYa ilesn nido e que hoje està soldado, u~ 

Ne:::t:1.. camaJ•a, Sr. pre~iae~t~, . p~r ho:n·.'J. P!''-':l"e de um dos sens mt:mbt·os, roas com sold:~ 
nossa nmgucm sustento. a bgttumnadC\ fl::\. ell.l- a1nda fraca ... 
~rav_l,.:-:o:. a.pmnr, .~ • • nguem, "e enr c sss:: 0 Sr... Jost~ 1\hn.lA~:\o:- Està me p:~.recendo 
lDStHmça.o que nos enYet·gon:!a. pernnt~ o do c· t-om h:wiclo 
mnndo civilis·1do, (op,;i,rdos.) Xii'o éis~O.-J11C P qiJ. · '-·· ·.. • _ 

c:,:tá. •'m q ncstão, (;1 fJV :;s rrp·Jiírd o.':.) o. Sn.. ~HUDT~:\TE DE .•'lo~,~ r.s ... pot· sn:t m_ 
~ · . y . . j telhg-,.•ncla, por sen cnteno, por ~eu elevado pa 

t)l SR. DEPUT.\Do:-i.\em m.nH•a cstevr. tl·iotismo, reunia as condições 1)n.ra vir, em 
O Sr.. Jo~E 1\Lmux::-;-o:-Xão apoiado, l1a nomo d:• situ·~~.~:ro 1ibr~1':'l.l.. arcn.r com as ditlicul

que:n sustente a l:Jgitimidade dn. eseravidã'o. d:,àes d t substituição do trabdho escravo pelo 
(Reclamnçues .) trabalho li\'re. 

O Sn. PR1:mr.::->tE DE l\for;A.-r..;::-0 ponto d~ O Su.. ZA~U: - Isto com certcz::L renne. 
1 vet·g-Gncla, o UO!FO ~ra nu e pro )\e:nn. ni'io r:sta ( AprtiMJ.o.<:.) 

em saber se_ o ~r:.tha.lho dtwe ser liv!·e ou nii~, fi. 0 Sn. PrtUDEXTE DE 7\IoR.\.ES:-Ainda ·mais, 
r:_os~:=t-quc,stao c• sobre o ruo o de t11. ' ·I' a Stw:- hn. outra rr.;-fio Sr·. rcsidf'nte, e é r. ue S. Ex., 

, ' ' · a.l·~m do a:1oio d:!dicado de seus amigos politicos, 
minar a instituição da e8aavidão e subgtittil-a si não encontra 0 apoio, encontr::t. ao mt:mos, 
pelo trabalho livre. t~ sympnthbs de seus adver~<\l'io;::; natur<\Os. 

1\Ias, si é e;;:b rruestão. si ó O.<~l:•' o twol>lom:~, (.-t
11

uiados.) 
tli g-a-m0 V. Ex. :-em que s·mt ido t•csol\'C "~h.\ 
pt•o!.Jlem:t a cxpress~o Y'J.";rt--!i'(l.':n!hu 1:v1·d 1\bs, S!·. lil'Csitlnntc. si são esta;; as rn.zõcs, 

e cn aeio que rc21.llnentc :::ão. pergunto a S.Ex: 
o Sn. CA:'-lPUS s.~LLEo;; :-Apoiado: tnnilt) (c n.lti est:i fi. demonstração da m.inba thc~c): o 

h~m · (C ; · t! :am-se npm·t,~s .J isto syJü0mn. t·cprC5:f\ntath·o ~ ó i :-to sy~tcma 
r:-.t Sn. DEPV"T.\llO : -Está [IJl:l.h·:-::L:JóliJ i:i. () pn.l'lmncnl:ll' ·~ :1. J'nLirl<hL do mini:.;tel'io de 6 de 

projecto. ~ ' .Junho c n. : ~ sccn!:'âo do ministerio G do Maio, 
O Sr... i'nr ; DE~;Tr. Mo::AES : _ c,1r.o annly· são n.r.tn); cot'I'Ccto,;; p'll':tntc os principies d.-, 

:<:P.nào p1·oj~cto~ si. 0 go\·nt·nn nt! ll1 n.~ 1 m~noi' uos sy:•t.·! 1u:t represf' n ta ti \'O p·J rl:unr>ntar ~ 
di~<.;!! (J113.0S s:1o :ts sn.1s !d,;:1s '1 Pôde sl)r o systemn. dos grn.nd0s homens - o 

Pr~ra prc•\·ar a ii'rl)r:ubri<bdc d .-. sna ~ r;r.nnsiio :-=yst.Pma do :-tc~.s0, o svstemn. da tutell~ de 
»() po·lor. c•ton obscrnmdo ~pena<s (Jile o n.d11r~.l S. Cbri~to\·Jio ou qn:tlqu~r 0ut!'o- mns não o 
p!'esid~nte rio cr ns.~lho n::io J•r )resent:'I.V:~ um !=YSt1.•ma. re wcsenta.tivo 1arla.rn~ntar ue re-
p .:1n0, nm processo conhecido do p~rlam~nto soh-e :1s grandes questões politicag uesta terr~. 
pa1':t. ~ "0lução do p:·ohlcmn. do ~'lcmento sc>rYil. 0 "' C "' r.o• 1· · · · · -"P.. A:O.IPOS ;:).t\LL"E$:- .i'.. ::1.1)0 ÜIC:t liD· (Cnn?est·(trões. (r;w;·tc.-:.) · I 

pcr1:1 . 
~ ~R. tSAlUlV.~ (p;·es id.~ í'l.!r? rlo r·n n.:r· llu~l : O Sn. PRUDENTE DI': Mnr:.AES:- E ainda 

- · ~ x.l. e
1
m r

1
atzao : cu qunrin. n: cmanclpal<;-~to, bGm, S1·. presidente, Cl'l~ devemos agradee.er 

mn.s nao m 1n. ( 1 o como ; agor.~ o quo vou 1 1~er ao no~so iHl.droeiro 0 haver solvido agora a 
como quero . (.'tpoi(ulo..; · ) IF10stão, entregamlo as redcas do governo a 

O SlL PnuDE:->TE DE lrloiuEs:-Ei . .,; ahi. wãc•s Wo adestradas, <'Omo ns do respeitavel 
Agora véem os nobn!s dt: putados c1ue é o Sr. Sr. consdheit•o Saraiva! (Trocam-se apa1·tes). 
\IL'esidcn.tc do cons .. lho nl"smo qnelll reconhec~'' " Mas o que é força confessar é que nem are
que cu t~nho raz:"io: entretanto VV. EEx. cou- tira.d.n do ministerio 6 de.Junho, nom a orgc.~.ni
testam-mo 1 z~~ão . do novo õ~binetc-s:to netos perfcit~~ 
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mente COl'l'ectos perante o syst!:lma parla- r.oDse!'vação e o des~nvolYjmento da. su)\ la
menta•·. voura, os pauli~t:~s estar{ío satisfeitos c nito fa

O Sn.. FRANCISCO Som~E: -A culpa -não é riio q•H~stã.o t!e abt·ir mão dos seus esc:ravos,mes-
de s. Christovao. (Jfuitos apoiados). mo St}m ind·)mnisação, pot·que para ellt~s o m0-

. . I lhox·, a vcrJadeir·a indemni~ação está na f:.-..cili-
0 Sr~. Pn.unKNTE DE MoRAES : - Cre1o, dade de obter trabalhaàol•es livres, está nn. eu-

r r i ntr. have1· dad · ,r • 
não considero re.zulares estes dous act9s ,· e b ·t ' ) ~ ·em, mtt1 o vem . . 
t~ndo dito que não apoi;tva.mos governos· neste Para conseguir este resultar1o sobt•Dm rccur-
reg-imon, mas q11o apoi:1riamos e comb·•tet·hmos sos :1.0 nol;t•e •wesid~;nte do conselho · entretanto 
ac os, re or·mas ou pt·opo · ns n. erm o-os por ped~rei licença pa.ra lr>mbrar à S. Ex. qpe 
nossos prine-ipios politiccs, julgo haver :~saim e~1c~nt.-a.n1 ~\lgum nesses recursos effie~z0s na 
bern d'··finido a no.-=sa po.óção diante do no"'·o realisn.ção, na cor\'enção em loi dns reformas 
ministerio. 'outr'ot':\ apt•cgofl.chs pc·lo pa:-tido liberal que 

O Sn. C.nrPos SHL'ES :-Perfeitamente be!D. est<i.o votadas ao esq ueeimen to. ( Apoiados). 

O Sn. PnuDENTE DE 1\Ioru .. xs :- Se o n:~vo 
n:imstcrio trouxer o proit~cto no elemento ser
vil com base~ a.tiant>~d;1S. embora signifi<·an:t:ltJ 
uma transac•,ão c?n1 as convenl•'Dci.::s s;;c1a~s. 

o nobre prcsid~·nt"l do cnns·~·lho terã ern favot· 
das boas idéas elo p1·ojccto, e do outras rr.far-

. · · · ~"• ur~ st 
insig-nifican le, dos z•q:r:f-:entantea do par·tido 
republicano nesta casa. (Apoiactos. Jft~ito 
bem). 

(Apo 1vlr;~). 
Entendo, St•. presid"ute, qye não sr~ póde 

nesta rnateda organiza.t• projecto algum que 
encnre unic-amente um elos lados do prob1emtL. 

O Sn. S.-uu.IVA (pm.~itlente do conselho):
Tem V. Ex. muita t•az:io neste ponto. 

O Sn.. Pi:UDF.:-õn: nv.: Mor;AES:- E' pr: .. c:-iso 
o1iminw o escravo. mas ~ol1uca1· no logat' do 
c~CI'avo eliruin:J.dn n trabulhadot· li\·t·c. (]i[ ui tos 
úpoirrclo:-:: ?i1ttilo beii1). 

Porque. Sr. preF;iclen t", posso dil."I\ e creio 
q:1e ntiu serei cont··stado P!' ~os t·~pr.,sentanteli 
da minha p1·nyincia, na p1·ovinci.;t de S. Pn.ulo. 
C>sper.;ia.lmente ll'l Or~st0. qne e ::1. stw. patte 
mais ri c::~. e prosper '• '' qnostão -prin~i1):1.\ n?ío . . - -

Lembmrei à. S. Ex .• r~hefe YC1113rando do nttr
t:do,-que é •. reci~o que o partido liber;tl ·não 
deixo o poder seru re:disa1· a<) menos algumas 
d0:1s reformas qu•1 lhe servi1·am do bn.udcira de 
combat(J na o osi1;ão a )Oir.tr.los ) tnnto mais 
qu::tndo mnitas dessa.:; rofot·r:las rfllacionam-s~. 
são complement:w~s ú do elrm1CtHO ~ervil e, 
rc~lisadas, facilit_a:K~ a ernigt·aç~lo e conse?·uin" 

refot·rn,l. nrgent.~ do ~rr.ruento s-' 1·\·il, para sohre 
eHe emittir opinião. fat;o votos para que S. E:<>:., 
di:• nte do gr::;.nde problema, colh·t os mesmos 
lOtll'OS qu~ colheu eom :t refonua eleitoral. 
(Jl ·te i to bem, ; m teito /)e,n.) 

' .u 1 ' -. ' 
pe:·antc o mundo civili.saclo! i."1poiac2os, muito 
bem ! ) 

O Bi·a~~il não caminhar:t desassÕmbeado par.C?. 
o futut'(J de grandeza. o üpulen·~ia. a !)Ue est.~t 
pt·ed(!Stinacl.o emqu:mto o~ setts movimentos fo
I"ern embar~:<;:1dos pehs pêas d:t monarchi:1. e 
emqunnto uo >-•Hl sólo a planta só ct·.escer rc
g-a•b peta !:'UOI" e pelo Sllngrw do mrscro es
cravo ! (.lfuito.~ rt,'JOinrlos. Ji tt ito uei;l / .J[Hi:o 
bem. O o,·,rdut e :dh:itr!do Jhl' muitos S1·s. 
depntarlo :-: e 2J::Io-" :;,'í·s . mirúst1·os ela gttCl"i"lt e 
rLo ünperi o.) 

O Sr . ...:-'-.:Lfonso Celso • .J"unio~·: 
(JI oci;,u}lito [lentí (r,_~ attrm~·ao) - Senhoce~, 
;;os hvrnnos ti·inn.ph:l.c-: qtto acdam~rn o nn-
ntst·~ ;lo na. ..-cent0, or.ge esta 0 t•:,zer no a is
cot·d:l.nte a minh~1. palu.\'rt1 .. 

Rno·ozijo-mc 11.0 contr~1io. i!e o ver presti
gioso:) e f~1rte, (·~ nf·~ix.nudo ty ul ~i pb.s c nota vo~s 
a p tiuur>s provocando atlm 1 r~\ Çll es pelo poderiO 

Os Sn.s. A:-:~-roxto PnAno, RonnrGo SeLVA E das suas' mcntali<larl•'S. impondo-se ao respeito 
l\íAnTl)f FnANcrsco:- Apoiado . pel:t dt:wação dos seus in tnitns, . com todos os 

fa.~en~ resist.•· n~i~. não fn:r.em gr:•ncle q:v~'l(.:i.o 
disto, do ri'Fl eJlfl:-; fa.z0m q qcst::í.o ~~é r·ia, e com 
toda :3. raúio, ó da su ;Jstitui1:ão e pe1·manench1 
do trabalho ... 

0 Sn..Pn.unE:\1'R DE 'MonAEs ..• e doo:,le que 0 olementus. em summ:.1..pa:·v. cn 1renta. r resoluto 
.,.0verno cnre set·iam•• nt~.~ de empreg-ar meios que :-:s d~tllculdades d;t 'ltLU:tç,n:o, or-ie~llnndt? p:-n:a 

~ facilitP.m n. sub~tituiçiio do trahalho escravo:- glorto.;;o rumo o;; drs11nos d~• pat.r~a _e ülunn
d~sde qno fa.cilit~ :1 at~qn: sição 'd•! braços liv.ro;; n:-r.1lo, e : bl' ~tudo, ~-, n?ltc da. e~cr:rn~ao com ra-

e no '"n•·tm " T)f' rm"n"''1C1·a elo trabalho a I diOSOS foltos,-qllC seJam os precu.sores bem~ qu e.nl.•J·· " t ·-- ...... · • • • ~ · 
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ho.;o a inadiaYel necessidad~ de depurat·-se da 
<~sc:·avidão como o organismo do vi1·us que lhe 
llertut·ba ~t~ funcçõ:)s, que o estraga, qne o torn~ 
repugnante ; - como os olho:; da t1•aye impor
tuna, do corpo e:;tt'allho quo os molesta, perta.r
b:1.-lhes a vi:;:ão clara da estrada e b:lralhando
lhes a perspectiva do; hor·izoates csplendidos 
que se des3molam alóm .•. 

O :1.bolicionisrno t1·ium ha! Quom ha ue lhe 
ousa. oppor lO.Je ftcnt0 á frente~ o peito ao tur
bilhão invaso1· '? ! 

E a cada ins!ante se lhe avulta o im ulso ir-
l'CSlStl v e .. a trcmen ·' urça e::s::jJansi ,.a, feita. 
da combustão de idéa.s cat{)onisadas e fossei~ ao 
contacto das sc'!ntelhas do espirito novo, fot•ça . . 

.. ::., (. L. -

comotiva, o qu:ü quando impruàentemellte 
eomp1·imido pt·oduz as explosõ3s forrnida.vei.s 
qne t·tdo r;~b:.:ntam e estilhaçam, ao passo que 
convenientemente dirig·ido e ::1.proveitado, em
}>resta mus~ulos ao aço, agilidade :ls pesadas 
massas brut1s, con;,;titu i.ndo o moYimento, que 
é o C [I. lo r ,a alma 1:tni\'ersal,a própt•i:'l essencin d_~ 
da vida ! . .. (.11 ui to bem: muito bem.) 

O ab:.licionismo triumpha! Unanimidade . . . 

um mal perigos:>, indicando a razão um unico 
proeesso parti tratar com elle : - extirpat-o. 

Mesmo nos arrai::tes de immobilismo, en tt•a 
~vl'telles c:tjo lemma politico c•msiste na J'esis
tencia syst r::matica , cif,·a-se hoje a opposiçüo 
a pt·ognosticos funestos de catn.strophcs ev0n
tu:l.'?S, a. la.mentaçõe3 bam.cs, a provisões f.. titli
cas, quo sempre surgem :1s mesmas nas époc:'l.s 
analogas da. histeria, p:tra. serem inva~·ia\'~l
ll10nte cbs:n•·nLidas, s ;rvi ndo apenas p:u·n. :ISS·~
g urat• ao~ sn.us :~.pregondores o conhecido epi
thcto d:~-Cassanr.lr:v:~ inut·,i.; . 

P:1r.1. que taes pre~a.~ios tivessem rnão de 
ser e pt·oduzissem em~ito. fora mi,;;tor que are
voada de aves agoureiras que ás veze.~ sulcnm 
sini.stramente o firmamento como borrões mo-

éco, por\•entura, no seu programma as vibrações 
do coração d::~. patrb ~ •.. 

.Aquilate-o _cad:1. qual como entcnder,-quc 
nesta t1·istc quadn1. de dcsaggrogação partida
l'ia, qu:.uido des1.pp~1receu toda cohesão de 
principias e solidal'i ·~dad& do esforços, o mais . . . , . 

ç:do. 
D.::clarú-me f1·auc1mentc abol:cionista. no 

dia •3m que esta ca.usa vareceu so~l'I'Cl" neste re
cinto as;;ig·nalaJo revéz. CJmo tal, sem rcba
'~os, ft•ancamente, imp1·uden temente no pen~ar 
de muitos, npresenlei-me per.'l.llt'J o me:~ digo.o 
eleitorado. Como tal fui ele i to, como tal aqui 
eslou, como tal ·ora fallo. O meu abolicionismo 
prové~ de uma _convicção r~íbctida. 

n • no • r 

p::l.tt·iotico. 
Por causa ddlc diminuio-se-me considet·a

velrnente a '\"OLa"ão no ultimo )]cito. Não )l"O-

cm·o extrahir delle nem mesmo vang-lorias d~ 
popularidade. 

Qtlizera cxtermin_ar a cs~1·avidã~ de um gol-

. 
com o a.ctual. (.Apoidos, 111.1.~ito bem). 

A esle cotlbe, não o dissimt1b.mos, sGnhot'2S, 
b0m esDinhosa missão. · Popular, patriotico, re
soluto,· o !:CU antecessor prestou ú civili:;;:1ção o 
memor:ivel serviço de proclamu· :1. liberdade 
sorn indnmni, nção. 

Interesse;; ma l compt•ehendidos lhe enc[l.pcl
lar<tm por tal fót·ma as ondas que o seu batel 
sogsobrou quando! ainda no porto, aprcstaYa 
as yclas p·1rn. pat·ttr. 

Marinheiro a lestrt~.do, o actual Sr. }1residen.
t "! do conselho, p::tra. garantir a seguridade de 
sna rota, dir-se-h!l. quor.w alijar a. parto da 
carga 11 ue se lhe afigura. mais pcsa·Ia. 

o Sn. s ,\.R.\1\ • .A (pl·esidonte elo consellto):
Não senhor. Não se im acien.te :-es ct·c o )r o-

·- , ,., · 1 cer a unp1 c:~ c o ject.). 
azul, tap1. nrlo com as lutulentas azas e::palma-
d:1 '-' a diil'uzão infinit::~. d·1. cl::u·idade sobt• ! . . . O Sn. At~FO::\:SO C.ll:LSO Jmiion:-Jà disse que 
( ~r o e~pcraria. ~· uito bem ; ·muito bem). 

O al>:Jlicionismo triumpha, :1.inda uma vez O Srt. S.mAIYA (p residente elo consellto):
praz-m~ ra petil -o. ForçosJ lnent~ ha de consti- Não podemo~ quasi ás 4 horas da. tarde discutir 
tuir o ponlo culminant .~ do progt·ammn. dos estes assumpto~. 
gabiMtes que d'ora em di:1 nte galgarem o po- O Sr... AFFo~so C.zLso JuNroR:-Nom cu os 
~cr. _S '\ rá. a cr~tvei~a pela. qual se aferit·á a estou discutinuo. 
1Cl0?01dal~e dos estadtstas que perlustt'at'em as Animam-me, entt·ctanlo, est:.ts palavras de 
cmmenc1as governamcntaes.. • . 

1 

V. Ex. · 
~ di~ntc disso corresponder:.i. o novo minis- ' · N:1 verdade, V. Ex., Gm cuja fronte alv0}'lm 

tor1o as esp~r~.!lças publicn5 ~ Enconlrar:;~.m as cans... · · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1522- PÃjgina 20 de 38 

Sessüo em 11 de :Maío de 1885 

O Sn.. SAlL\IvA (p,·esidente elo conselho)~-.: ... 
Talvez pot• isso não esteja muito de accôt·do 
com V. E~. 

O Sn .. AFFONSO CELSO JuNron.:-... V. Ex 
quo tambem talvez conta. GO annos, c estes 
transcorridos na calma fruiçi'!o de lcgiti':Uas 

anciãos c s:.:ravis:ldos ! ... 
. . O Sa. S.tn.uvA ( p)·esidenle do crmselho ) :
Sem duvida. 

O Sl't. Ar'FONSO CEL'O JtiNIOtt:-Trarquilli
sa-me esta d·~cln.ração e repute-me feliz pot· 
.h a vel-a provocado. 

O Sn.. S.uu.tv.\. (presirlen t·~ do consclltoj: .:.._ 
Todo o mundo me tem ouviJo ncst•) assumpto. 

N • 
conheço manifestação :dg-um:l. de V. Ex. ne.-, . .;e 
sentido. Hoje ~~~ a primeira vez que tive a 

O S~:t. SARAIVA (p1·csiden te elo conse/h()):
Eu darei a ra.zão por·que não te::ho feito esta . -: . 

O Sn.. An·oNSD CEr.'>O Juxrcr.:-Espero-a 
com pt-.,zer. Resumindo. senhora:> : se o pre
senL·:, tllinisterio não ar·1·cmessa fôra cb. n:1.u 
govet·iw.mental a i·iéa curde1\l do projecto tt·a.u
sacto_, si prot;Õ•:!-Sfl ir ~d~an te lUI. questão 
scrnl ... 

O Sn. SAnAivA (prc.·i!l<JF1 tl3 do éo;u:ellw): -
Não t:~m. duvida. ; o meu pt·ojecto é mais adi~ill
tado. 

O Stt. AFFoxso C.r:t.so .Tuxw11.:-. .. então a 
minha. pa h\rr·~, os n1eus .serviçf's, o ruen y.,to, 
os meus esfor·!os eu vol-os offereço cordial-
mflnte, St.· .. prcsident J do conse lho, como lU

mildes seixos par·a o pedestal d<l. vossa g-loria! .• 
(A.poiarlos ; 1nuilo bem; muiw bem.. O o ta
elo~· 1·ecebc ap[ila·uso . .; c fe l icitações.) 

O §'1.-. Saraiva (presidente do con
selho:- (..-ittcnçü:i) .T:i. tinha pet·dido n le!ll
br:mça. das agitações da c~•m:u·:t dos Srs. De
puta dos, e u. questão que ~e d·~b;üeu e pro
vocou tantas rect:nnaçõc~. de part.e a parte, 
me poderia. autot·i~a~· até a peJir a. t)dos os 
partidos um at·misticio })Ot' algum tempo. 

E' necessa.ria a · solução do problema do ele
mento servil? E'. 

O Sr. d eputado pelo Rio de J:1neiro disse qud 
a ucstiio fin;.lncoira deve preferir a. questão do 
e cmen to sel'\'1 . erm1 n.-mc . · .. 
lhe que, nas circumstancias em q ue se :tch<l, a 
questão do elem~' nto servil inLeressa immedia
tamente á sol uçiio da quo:-: tão fi nanceira . (111 ui
tos apoia(los.) 

.Acha. o nobr·~ deputado, cujo c:spirilo c tão 
illustra.do qua.nto pr:•tico, que a agita<;.ão abo
liciouista n:lo tem inlluido p:\r~~ a i ncerteza do 
trâbu.ll~o '! 

S . . Ex. ttão 11 contestar<l fteg'tll'llmnnte; ant~s 
ha do reconhecer qt.tl! n infitloncin. d<'sta questáo 
nos nagoeius fiuu.uceit·os começa já a ser muito 

V. IH.- 5 

perniciosa, e que portánlo urg~ resolvei-a no 
interesse da prosperidade do paiz. 

Como, pois, dizet• que a questão :financeira 
deve sér 1·esolvida antes da questão do elemento 
servil ~ Si uma deve preceder outra, á questão 
tio elemento ser\'il · cal;erá a prece~lencia. 

Sr. presidente, devo dar algurn:_~s explicaçÕ'S 
a Camara, porque, infdizment'·~, não tendo 
muitas rel:Jçües e muita intimidado com os 
ruem ros zm 1 an es o par 1 o 1 era , sou para 
ell·~s um pouco desconhecido . (NlZo apoiados.) 

Porque, perguntou-se-me, não f;.'l.llei da ques
tão do elemento sCL'vil no Senado e na Ca
mara -~ Eu não p:·ecisavn. fallar; pos-:o dizer 
a todos os que compõem o partido librn·n.l que 
e:1 não precisava. falbr e djzer o que q•Je
na. (t.'ji()tado::: .) 

Porque -não formulei um prog-ramma posi-
ti \'0 ~ . 

'Jm um:t c· · a. l , 
rig-i [10 meu fi!JaiJo amjgo S1·. Na.hueo, carta 
g_ue me fvrn~ceram .. agora ::;em eu pedir, di-
, ~ . ) . 

·~ o 

<1-Corn a escr:widão. porém, do homern e do 
\'oto," n:io ou::;Lantc a liberdaàe da no~sa im
rensa continuaremos a. ser. como somos ho 'e 

mcnesprozu.àos pelo mundo ciYiHsado, que não 
lJód:~ comprchendeL· se progrida tão pouco com 
uma natureza tão t·ic:J.•. 

Eu dizi(l. 5.~ meu illustrado e vcaerando ami ,.,.o 
que o pa.tti·lo a llUe pcrt~nciamos não pod~l., 
po1· hon1·a sua e para não perder o nome de li
bet·al, deixar de insct·dve.r em seu programma 
a eQoJancipação dos escravos. 

Sr. presidente, reconheço as minhas f:üt:ls 
e as do meu ar tido. 0 .:; chetf~s t ue dil'i-
giam o partido ibet·al corn.mettcrrttU uma 
:;ranJe falta, e d'a.hi toda esta luta. Não 
se com0inaram para. escolher o molde pelo qual 
s ·.:! • .... - • 

vil (rqwiculo;:; ), e isto cxplic:"l. porque cada 
qual ho.;e apres~' ntu. o sen molde. Ora., é irn
po~si vel f:~:zez· questf.o politica de um desses 
moldes (li!t, ito b::JJI.); em diversos pode fun
dir-se o problema servil, d<mdo, entt'etanto, 
iden ticas soluçõ~'S. 

E , pot·\··~nt.·1ra . lirnitei-me a. essa declat·a.
ção, que o honrado deput9do por S . Paulo ~~hn.
mou declat·aç:ão d~.J J.H'incipios, sem realid::\de 
pr:uicn. ? ~iio. 

Em iSSO, estando no governo, eu trat:wa da 
reforma eleitoL·al. O lcader do ministerio na 
Cu m :1 r a dos Srs. D"putados era o illustr~do St·. 
Ma!'tin.ho C<1 mpos. Todos conhecem as idcas da
quelle nobt·e senador, o qual entende que sern 
.,. · ( · ~ ··· · ~ · ba.rit ''"t'· a 
_á. g enerosid<ide doil senhores e aos effeitos da 
lei de 28 de Setem"brv . 

O Sn. . ANDRADE FrGuEtR.-\.:-Apoi:tdo, pensa 
muito bem. 

O Sn. ~ARAIVA_ (presidente do conselho):
Telll o o u:iinisteriõ como leader na C<<mara dos 
Srs. Deputndos um homem respeitavel qual o 
Sr. 11-Iarti nho Campos, qu e s ustenta:va idér .. s 
oppostas às minhas, é claro q u~ o governo não 
poderia tr~tll.r da reforma do . elemento s3rvil, 
mesmo depois da reforma eleitoral. · 
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o paiz, para conhecer a opportuniJade d·3 e:;::
tinguir o m:d. 

Nesse mesmo anuo de 1880 eu d:zia qu~ 
estava prompto para, em qualquee t':lmpo, re
solver a. questão, desde que fosse opportuno 
faz el-o. 

Mas recordo um fac.:to muito recente.. Cha
mado a S. Cht·istovão no fim do anuo d:} '18::i4, 
eu disse .a~ Impera-l·.)r que não podia t:!pparecer 

sent.:\r projecto f!e reforma do el ~mento seL'\•il. 
Tinha. eu razão '~ o., n.conte0imento.~ mostr,t

ram c ue sim. (.Ap'.Jiaclos. 
O Sn.. AxnnADE FIGUEIRA:- V. E:::s::. decl:trou 

que q lleria, mas que não podia na occo.~i~o re
solver a uestão. 

O Sn. SARA IV .A. (pteside;lle do crmsciho) :
A Cama:.-a passada não digo que n:'io quizesse 
resolwr a qui}stão, e neuhuma. Camat·a po<le 
dei:::s::~u· de querer occupar-sl3 de tão momento'>o 
assumpto,rua~ não tinha opiuiKo furmad .t áccrca 

nião de todos os ine.mbro.s da Camara, parecia 
certo que o A"Overno, ainda app::llando parn: a 
confian .a olitic :1 não venceria as resistenchs 
qu) lhe poderia oppôr aq uella Camara. 

VozEs : Foi o que succedeu. 
O SR. S.uu.n·A (1J;·esiden!e elo co;1.sellw) :

Por conseq uencia aindc.~. procedi bem, ren lln
ciando o poder n'aquellaoccasi:lo, em que achei 
inopportuua a reforma do elemento scr\':1. 

O ministerio p:tssado prestou grando;s servi
ços, trazendo a questão da rua par<l o par hl.
mento (apoia!los), e sacrificando-se peh solução 
della : jsto é incontesta vel. 

ver no. 
O mesmo é dizer q uc o p1•oblema precisa 

ser resolvido, por um. ou por outro partido. 
(Apoiados.) 

J:i ve o nob:·e dcput:.ldO pelo Rio de Janeiro 
que teuho razão pura divergir de S. Ex. En
tendo que a solução desta questão impõe-se, 
c impõe-:>e a nmbos os partidos . 

O ministerio c~nsi lera o as~m;npto. desta 
I ?, ' :; ' 

põe-s·~ a fazer qL1estão de g·abinete dcstr:~ ponto 
de seu programma ·~ . 

Senho:·es si nos dei:::s::a"semos n·ui~.r ela ex-
perieucia, d1riamos que o g .tb!net') passado 
não andou b."m fazendo do proj-Jd1J de 15 do 
Jul.ho qur::stüo de g-aui.nete, po1·qtlC não conse-

ficar:a 

. . , 
muito sen::o. to c refl~ctido, n:1o ha de ficar 
aquem da. Camara tlos Srs. De J..l u ta dos. 

Estti. portanto nas mãos do p:1rt!do liberal a 
;:;olução do pro1Jlema. 

Coll\'il'à, loda,,ia, que o p:trliclo liberal deixe 
de fazer a respeito desta questão o que fez quan
to .1. r"formt"l elcitor::tl ? O partido liberal estaYa. 
em grnnde muiol'i:·L na Cama.ra. e no s~n::td·) 
quando se Jisc.:utiu esta rcforma,e eu fui ve!ICido 
em muitos artigos do projecto, mt\s em oatt·os 
\'Cnci com o apoio tlos conservn.doi·c:;;. 

A ex.perieacia, p·li"l, demonstra que ha situa
çõ~s e:n que os (lo:s p~rtidos d0vcm fazor um 

U:~r SR. D.aPUTADO : - Jà foi um grande ser- armistbio para sol<! Ç:"ío de questões g 1·aves; 
viço· que h a situtt~\ões em r1 uo os dois lJ::>..rriuos devem 

O Sn.. So.ml!!~ : - Honra lhe seja feita. 

O SR. S~RAIYA (p1·esidente do ~onsclho): - conjuncbtm·.mte tra.cta1· de semelhantes r1ucs-
0 o ~. ar que e as SeJam Jem reso v1 ·a.s. 

presidente do conselho sempr~ cogitou da Tenho, pJt·tanto, razão para julga r, não só 
questão, e, si ha mais tempo não aceitou o qun a solução J:t qur:-sttro impõe-se, mn.:; tam
poder, foi por querer ace:tal-o em condiç~ües qu~ bem de entende1· qu~ con\·óm cooperem assim 
reputasse favoraveis á solução dessa c1uestão. liberaes, como con'n l'\' ador.·s, nbolicionistas 

Já. referi o que disse ao lmpci·ador, por ncca- raclicaes e mode1·ados não abolidonistns. (ilpoia
sião de cha:.nar-me para organizar novo minis- dos e apat tes .) 
ter io. Si não vim ha mais tempo pat·a rcsoh·et· a Nas pr,•prias qu·~st0C!i a.uertn.s,o goycrno busca 
questão do elemento servil foi pOt'•lue eu con- manteL• a sua dig niJa.de; envida todos os esfor· 
fiava mais nos ouiros, que tinham apoio poli- ços par:\ quo não.s_eja sac·t•ificada a sna idéa. 
tico mais dedicado do partido liberal. Demos um exemplo: o art. 1o do projectode 

Porque me acho hoje neste posto~ 15 de Julho, de que se f,~z questão de g abinctG. 
Porque o partido liberal ,tem neccssicb.cle • O que di~ este artigo ·~ Serão libertos os cscra~ 
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vos de 60 ttllllOS c0mpletos. Entrcbmto, admit
tido .o fundo de cmancip~ção daquelle proj ect{l, 
crà. 1mpossiv~.:l que dcp::>is da execução da lei, 
~pó~ a su::t promulgação, o BGxag~n3.rio gozasse 
do benrdicio promettido. Si, p'or6n1, em vez dess<~. 
disposição, so adoptasse a aeo-uinte :-os os-
cravos de annos não set·ão matriculado~-se 
realizaria a mesma idéa, sem queb~·a da sua 
cffic:1cia. 

o ~. .... ~ ··~ 

ou -daquelle 'ponto da reforma, os seus ÜU(JU-
gnadores poderão sub~tituir uma idéa por outra, 
comtanto que não seja diíl'crehte o resultado 
provisto pelo governo. - _ 
~Dahi a vantagem das qncstõ~s abct'tas, scm

p~~ que não é possivel conciliar todas as opi
nlüGS. 

Sl fo:B(} nece::;saria uma prova de que esta 
questão Llove s~r aberta, oli~-rec.:e.\-a-ia o que 

O Sn. AND:1At>E FrGUEIRA :-Foi quanto ao 
proje;to. 

O Sn~ S.m.u·ç•A (presidente do conselho):
.En não arripiei c~rrcira; foi seô1pre cstn. a 
minha maneit·a de ~en!ila~; proce.li assim n_o _Se-

O Sn.. ANDP.ADF~ FrGOEnu. :-Em sete annos 
havia tempo de corrigir. 

O Sr.. SARAIYA (presidente do conseZl~o) :
E a .lei d·~ 18i3, que deu, 100.000:000$ de g~:
rantta de Juros, d~ quem e? (Apoic1dos.) 

O Su. AND:lADE FrGt::EIRA:- Mas como foi 
d '} 'l c'!.ecuta <l. : (L a outtos apm·tes .) 

• • "- "' I t,... .-

Senhores, nôs temos o defeito da imitação, e a 
França é o nosso modelo. Anresentou~se alli o 
"'D 1 F·· 

1 

• 

idade, e cntrJtanto o projecto de 15 de Julho de estradas de ferro todo o paiz ; o credito da 
consignava o principio rla iudemnisação, e só republica era grande, e entretanto ella recuou 
no art. 1° desviava-:-:e d'elb. extraordinariamente porque viu as s11a.s íinan.-

1 o nnn1s eno pas>a o un ou o seu pro.;ec o ças ameaça :1s . 

na indemnisaçiio,- e ni.,to foi cor1·acto,- si# Nó.s s•'guimos o me.smo plano, mas ainda cr
sus. questão versou sobre o V<l.lor do escraYo de rámos mais; em legar de emittir- titulos 
60 annos, creio que a Camara pó.1e. re:5olver • br~zileiros para it· occorrendo às despczas d·:~.s 
sem grande dificuldade si o escra.vo de 60 ~nnos nossas estradas de ferro, a.ugmenta.vamos os 
ainda tem yalo1·, on si e~te Y<tlor vai ale aos debitos, e · dêpóís f.,ziamos grt.~.ndes empresti-
6:5 annos. mos. Portanto, ne.;;te ponto ninguPm pód•J a ti-

E' uma q_ucs!ão de f••cto. rara primeira pedra. Um motivo nobN, opa· 
O governo actual não faz questão de varioa triotismo, nos levou a emprehender grandes 

pontos ela. reforma, os (1uaes poderão sr:r snb- oLms, mas não tit·emo.s bastante refte:xão. 
s 1 ta os ou me ora os. mm1s Gl'lO quet• 
extinguir o elemento servil dentro tle certo 
numet·o a; anno~, dando tempo a ~uc ·? ~t·a-

ol · - ' 
nobre deput~'-dO por S. Paulo qne a organi- um ruiuisterio liberal ; ba. de ter agenles libe-
zac.;ão do tt·ab:üho é a primeira co!ldição do r~cs, mas ha. d'! empregar· esforços p~1.ra que 
qualctu•?r proj.~cto dc;:;tn. nntllrc:r.:l, P"l'•ple toda esses agcmte.s façam justiça aos advcrsarios. Eu 
t\ qne ~tão 110 toc~rlle :l nossa in-Iu-;tl'ia está pertenço ao numcn·o daquelles que pen~am que é 
concent.rada na lavoura. A agricultura, que é iuclicio de fraqu•Jza dos governos f~lltar com a 
a unica industria que nos sustcnt:l a todos nõs, justiça. aos ;tdvet·sarios. Nada sustenta mais um 
q ne sustenta os cofr.;s publicos, qu0 mantém gov eL'Uo do q a1c o~J!et·var moda ração c justjça cru 
a pl'o:;peridade de que o paiz goz:~,não pó de ficar relação no pat·ttdo adverso. ,.. Sempre que mu 
r,riyada dos m~ios arH·opr1ados a ot·ganiznr o amigo politico meu, como presidente de pro
lr;abalho. E' caso de patriotismo . (~lpoiar.los;) vincia ou l.!omo funccionario de qualquer outra 

To:los aqn~llGs que aspi:·am n YOI o B1·azil o;·dem. pratic:t uma injustiça., eu me indigno, 
em condições de prospeddàde meditam no~ n.tó porqne vai nisso inepcia. 
meios de resolver o problemn. sgm a pet·tmb::tç:lo Poderão dur-se injustiças, pois nem todo~ 
do trabalho. Estes:) rcorganizad. sômcnto 1?')1' pensam dn. m0snu1. maneira, g-oret'no, presi
meio da coloni;::tção? Não; pude-se c-eorgsniz:lr de11tes e outz·os funccionarios publicas; ma' cu, 
t:tz~bcm. com os 1ibcrtos;0 no projecto que an1n.: l)~lC até os cons~c1e;o ineptos. sob_ o P?nto de 

.t..Ut . ' ·~ .J t. ' ' l .:,. 
que esta parte d.a reorganização do tr·aoalho patci a minha reprovação. 
fvi a q110 ran..:..s desperton n. m.inha :ütenç.ão Ag·rndcço ao nobre deputado po;- Alügo~u:; o 
c mereceu o.:; meu~ cspeciacs cuidado:,. apoio que nü.s promette e a 1us.neira l}?r que 

Espera o ministcrio, e :1. Cumnru. não peide 1·ec:~bcu o mini~ terio. Qon.ndo falto.vu. S. 'hx. 
<leixar de croJ-o, que a solução dest:J. quest:lo O!~Vi -nm s.p:tt·te de que tomei nota e foi o se· 
não se d~m0rad; por outt·a, não praeisaroos guin.te :-que representao gabinete'? repre
de grande numero de annos para libertar todos senta a dissidencia 1 
os esct·avos. Devo dizer que o gove1·no não representa a 

Disse o honrn.do deputado pelo Rio de Janeiro dissidoncia nem grupQs do partido liberal (apoia
quc o novo gabinete arripiou carreir•l, c que o ela$) ; repeescnta interesses permanentes deste 
seu programma era a condemu:.1ção dos govcr;.l p:-trtido. (Apoiaclos.) · 
n'.>s liberaes. Si o partido libenü tem grupos, si e.stt:!:~ 
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·vierem perturbar a marcha do governo. contr:1. 
todas as conveniencias do m~smo partido e do 
paiz, a. t·.Sponsabilidade ser:id:>lles. (Apoiados.) 

O goyeeno não pôde représentar interesses 
de dissidencia. 

Estima que a antiga di;;sidenC'ia o apoie; 
tem mmto prazer em estflr e al'or o com ac; 
idéas dessa dissidencia co:no com as idôas rla. 
ma:ot·ia ::ndg~; n cor~1binação de taes idéa.:; é 

- ' Akm di.sto, Sr. pt·cside:ltc, a dis~idoncia deu 
as rnões por qt:e di,·ergia do governo. O g-o
vemo mio consentia eruend,,s a.o ~eu projecto e 
a dis.-idencia queria. em0ndal-o . Si o governo 
admittisse emendas, a dissid·~ncia talvez che-
gasse a accôrdo. , 

Creio, Sr. pre"identc. ter as:"im :\ttqndido :i.s 
principaes obset·\'aÇÕGs do honr.ldo depnt:1lo pot· 
Abgüas. 

ser O'.ltro. 
Kiio sendo 

monat•chicos, 

homens politicos não têm para com a corôa a 
hombridade .,ue lhes cumpre olJserv<~r. (.4.po{a
dos.) E quando t\ corôa quizer f.lZer do um par
tido seu instrumento, ahi est:i. o outro p:n·ti.io, 
que, unido a um:1. parte do qne gov<Jrna, porá 
ernbaraç::~s. ( Apoi~rllos.) 

osso ormu ar a segutu e lll'Opostçao: to o 
o d~svio :::da corôa é devUo] aos partidos e a 
seas chefes. r~tpviar.los.) • 

tem 

O Sa. S.\.RAIY"\. (p,·e .. ;identc do con~elho): 
-Eu no parlamento ji disse que a Corôa exer
cia no B1·~~zil poder au~oluto . . . 

O Sn. JosÉ lvL\.RIAN:s-o :-.Apoiado, exer
eia e ·~xerc~. 

. u . a 1 ( :us ou I d · - ·· 1• • C · • · · 
(le menos liberali;::mo, é uat11ral qnn os rcpn- ( 0 ,.. P0d.::· ::tl·· naçaoC· ~·1 '-01: a :o.rua: o nun;ster~o 
~.· - ·r 1 1 <l'to. I:.SO .eu a <1ro:1tn. n.upod.-' contmua1 utH.:anos ~ ;; m:-.nt estem pr; o quo 1 1es parecct· A t 1 1 · 1 ·t 1 - · - : · 1. 
mais confo1·me :1s liberdade;; a que nspit·a:n, 11 es < -~ et e 01 or:1 n::.o era lSLO possive · · · · I O ~n. CA)IPOS SALLES:-En acredito q'•e cmo Elle-; comprehencl:c•n: flue n. repul;hcn. e um:t st le· od f · · '· 
instit.u1ção m:•is liberal; mas eu pe~.o lic:'nça c a l p em-se azer camaras unan.unes. 
p:u·a. dizer ao nobre deputado qnc a. mona:-clü~i. O Sr.. .. SAnAIYA {j;i·csidentc do C0/1.$Clh.;):
constitucional é t:1o liuct·al como. a republica, Não duvldo; mas vara is~o seria preci:So que os 
e mais moderada do qu~ . ·a wais moderad;~ das partidos e!: tivessem corrompidos e empregassem 
ro ublic[l.o:;. A oiados. · meios de ccrru .ão. Si os em ren-assem s ria 

O Sn. . PRUDENTE DE l\!on.AJ~s :-Neste ponto 
cst::tmos completamente divergentes. . 

porq ne olles mesmos gostariam da dictadura 
da. Corôa, teriam interesse c satisfação em dar 
à. Corün. o flO~ler absoluto. Si os chefe~ de par-

. . ..: u c e v r, s1 os par 1 os 
Respeito a opinião de V. Ex. Jà disse no Se- estiverem dispostos a colliga r-se mesmo, para 
nado que, afigut•;;~.ndo-se :L rcpublica utua inst.i- embaraç~u· a dictadura. da. corôJ , não ha perigo 
tuição tão bõa, me admirava não houvesse nem rirobabilidade de 'lue ella ultrapasse os 
waiot· numero de republicanos no Brazil. li;nites (pHdhe traçou a C(Jnstituição do impol"io. 

O :Srt. CA)IPos SALLI::s :-Isso prova 0 nO!:óSO Alem~disLo, ::;al.>:::mos que!o impet·ador, por seus 
atm~o. b:11Ji tos, não coa.ge, nem (i Llet• coagir ninguem. 

(Jpoif!dos .) 
O Sr.. S.uur,·A (Jn·esiclcnte (li} r.~ .?Jisc/lt.n) :-

Peço liccuça p~~ra· contc~tar a justiça d·.:: ouLm O sr,. C.\:'oiPOS SALLBs.- J:i ouvi di.r.er no 
propo::;i.:,~ão d<; S . Ex., atlirman lo q uc todos parlamento-o principe usurpador. 
os desYios do systeu::a rcpt•escut~tivo são do- () Sn. BEZEtnlA CAVALCAXTI.- o que e mau 
vidos ao lwpet·ador. é a política. pesso,l.l no meio dos p:trtido~ , 

O Sn. Pn.unENTE DE :!\Ion.ARs:-N"ão dissOJ-ao é a politicn das cotc'i'ies . 
Imperador. mas-á monat·chi!'l.. O Sn.. SAnAIVA (p;·csir:lentc rlo con .r;cllw) 

O S:-t. CA:'>IPOs SALt Es:- Que são (10\"ldos à -Peço licença pa ra dizer ao nob:·e deputado: 
1 - • · ~ ,.,r <>·· · res )Onsah1lise s m'nis · c: 

V. E:s:. . S': te m encarregado de dar te!St Bmunho. si ellcs n:io cumprirem o ~cn clerer, mas deixe 

L: ~ N - :"i a Coroa.:~nas regiões pla cidas em que devo 
:\I ~r... DEPUTADO. - [ a oppostç( 0 • , conserv;H-se, o teremns a melhor das republicas. 

O Sn.. C A)fPOs S.\LT.Es:- Na opposiçfio. Os I O llue é isto s enão o republicanismo_ ~ E" mais 
governos quando cah0m é qne d :zem que os do quo o rep11blic:>.nismo~ porque nssim pode
ma is g raves et•ro~ são devidos à poli tiea. do lm- remos . mudar de go\•erno todos os annos c 
p~rador. na republica sõ do _4 em 4 annos. 

O Sr •. S.W.AIYA (p,·cside;tta (lo cnnselho):- P01• conseguinte -:fique liquido que a Corôa 
No nosso systema s·)~os pn.rtidos são responsa- não tem responsa bilidade alguma tle qualquer 
vcis polos. dcsYios da. coroa. (.4po;ct!l(J . .;.) Si .

1

: desvio que se commetta; toda a censura cabe 
a coroa se desvia, é por que os partidos uão aos seus ministi'Os. -
cumpren1 com os se us dev,.:res, é po1· que cs . Mas disse o nobre~_deputado: porque estaes 
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no governo'~ A correcção do g'O\'crno parl:.l.- · O Sn.. SARAIVA (prMir!entc do conselho): -
rnontat· está eru que suba quem venceu. E' para mim indifferente : si o partido li-

Seguramente; confortne a correcção do r:.ys- beral não a fizer, que a fHça o partido conser
tema parlamentar dever·ia o Sr. ex-presirlGilte do vador. Si, pa.r:J. que a refvrma. se realise, fõr 
conselho chamar o mais proeminente dos seus necessari.o que a · Camara, Gm sua totalidade, 
venccdot'es. me ponha cl'aqui para fõra, el!a que o faç~~. 

O SR. Pn.uo~Ei\TE DE Moll.i.E.S.- 13: V. Ex:. não O Stt. ost .il· AlUANso:- Não com a respon-
é vence·ior ·~ sabilidade do parti.do liberal. · 

• O Sn. SAnAtYA lJrtJ • .;identc elo consl)lhr;J:-
N:io; todos hão de ftzer-m.~ n. :ustica d:; r :co-

, ~# .; • • 

nnecer que eu me .-eset·vava para corngrr 
o projecto no Senado, cas:l a que pertenço. 

O Sa. Puuxm"TE DE_.l\1or,AJ:s:- Estava nu 
penumbra. 

O Sa. S.\.RAIY.\ (presidente rlo consclho):
Não estava; c um engano. A todos os meus a~ni
gos lay1·adorcs on não, que m0 consnltn.vam 
sobre o projecto. dizia. que clr~:h:m votal-o; 

.i 1 l_.. c~. . . " :::, . 
O Senado não podia fazer n1.enos do qu•) 

estava no projc~t.o~ m:1s p~dia. tü·ar-lh_e as 
"\" ... ., T .. 

f:tZer questão de certos pontos que podiam ser 
modificados pela outra c::tmara. 

<:::-.. 

porém eu tinha necessidade de~ antes de apre
sent;;.do o projecto, dar explictJ.çucs que conveú
cess0m os nobre~ dcput<t~los, em primeiro log.<r 
que eu não represento aqui nem a. dissideuci~~ 
nem a maioria ;r.tpoiarlu.-;) : repre!"ent·.) os in
tet·cs;;es do partido .liberal ((lJlO :arJos) ; o em 
segundo logar, que o COJH:ur.::o do partido con
servador nesta questão é inclispensavel o par<\ 
mim mu1to honro~o,_ e ~10 est~ po.rtido. déVI:! 

•(1'• • ~ •• ".;'\ • 

def,:itos que nós pos:-amos commett•!l', lcvudos 
pelo desejo de fazer mais do que talYez o pcdz 
)OSSl\ fazer . 

O Sn.. CAnr.os PEIXoTo:-Apoi:ulo; isto dc
monsn·a. o paLt·iotismo de V. Ex. 

O Sr.. !\Lunm Fr,AZ\CISC•.':-Pob miuh:\ paL·te 
pt·otesto que acho nlil esse concut·so, mas não 
i udispeu,-~ "el •.. . 

(TTa outros muitos ''l)ttl'tc s .) 

O Sr. S.UU.ITA {tn·esid!!iltc do co ;~sclho) :
I\este caso não ó um~\ comedia. Si o paL'Lido 
libor:tl se dividir, s ·,'m o coneurso do p:lt'Lido 
couscrvadol' não se rasolvo a questão. 

o Sr.~ JoSI~ nlAni.\:o:o:-Mas, dividido o p:.tt·
Lido lib:m>.l, aincht !':C pó.le pnssar n. reformn. 
ptwa os c ~nsen·adores. (!In ottt,·os apm·tes.) 

O Sr:.. SAnAIYA (m·.~gicleHl c do r.o t! .~clh(l) : 
Si os lib~Jracs se· dividir;!m, m;u; flzt'n·cm con-
eessues ro~iproc:v,;, ell~s mesmos •·osolycrão a 
questão. 

O Sn •• Jos.r::' l\fAP.L\:\:-10 d:t um aparte. 
O Sa. SxB.AIYA (pl·esicl c ;~tc flo CMtsal ho) : 

Tom:lrn. 01.1 qu~~ passo n. rc~orm~ , aind!l. qn·~ 
nietadc do parLido liDerai não a. quci1·a (apoi a
rlos; 1·iso) . Não ú1.ço r!twsl:."io do meio; faço 
questão da reforwa. 

O SR. JosE· :MAmAN"o :-E' pL·eciso quo o 
p:1rtido Eberal faça as reformas liberacs. 
(OutJ·os apartes.) 

Com a re;poma1)l lda.·le do p!:.rtido liberal, por
que ne::1huma reforma terá o meu :1ssentimen
to, si não füt· eíl1\.:az, si não resolver a questão 
mais . prompta.mente do que o pretendia o mi
nisterio pa.~~a·lo: eu não acceitaria. uma solu
ção tão atrasada como a]U•llla. (1lpoiados; 
?í'Wilo bem ; mttito bem. O orador ?·ecebc 
'ilWitas f'elicito.~:õe:; . ) 

A J.is:::ussão !i ;a :.tdialla pela horo.. 
. ., ·p E dá 

guinte orderu do dia : 

Votação do requerinvmto <h~ adia mento da 
. r ~ . f\ • 

vado, c.ontinut~ção d::~o votação do mGsmo pa
recer. 

Vob .ão d s are"eres : 

~. 1 U-1885, mandando proceder a. IlOI'tl 
eleição no 2° distt·icto da Côrte. 

N. 115-1885, reconhecendo depntádo pelo 
2° distr"icto do Pal'<l, o Dt·. Felippe de Lima. 

N . H7-18S5, reconhecendo deputado o Dr. 
v~lZ de Mello, pe:lo 8° districto da provincia. de 
1\:1inas Gent•'S. 

N. 116-1885, relativo á olei~~ão do "p dis
tricto do Par:l. 

T . ' . ' . 
.Joaquim Nabuco. lJOlo 1° districto da proviucia 
de Pernambnco. 

N ii0-1883. reconhecendo de )Utudo. o D1·. 
M01·ei1·a Brnndão, p:üo 2o districto do Rio 
Gn1nde do Not·L~. 

El~ição de commissõe1=. 
Discus:>ão do parecer n. HS, relativo ã. 

nld~ão do i2'1 distt·icto da provincia. do Rio de 
Janeit-o. 

DOCIDrE:•..-t'IJS QUF. ACOm'o\:\li.\:'>T O PAitECEit '1".120, 
ll~C0:\11 X,:CE"DO DEPU'fADO O DR. HENlUQUE 
:\1.\rtQül~S DI~ HOLT.AZ\D.\ C,WAI.C"\::\1'[. 

Histot·ico da clci•::to do(io di.;; tricto. 

'Est~ dis_tricto compõe-~c dos municípios cb 
' '· ~ . . ' 

seguinte o rosnltado da votação p::rcia.l em cacla 
um no d:a 1" de Dezembro ultimo. 

YICTOr.JA 

Disl rictos de pr! :; 

Hcnt·iquc I\Iarqucs: 
lo districLo ....... . ..... · •. 
2o districto •. . • . •....••.••• 
3o distl'icto ..... . ... . ..... -:. 

Total . ... . ......... -.. : 

6l votos. 
3Z » 
23 )) 

110 » 
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Dr. Pedro . B~ltrão : 

1o districto ..•..•..•. , ....• 
2° districto .............. .. 
3° distric to ....•...•....... 

Total . .. -............. . 

EscADA 

Disttictos de pa:; 

1° districto ............... . 
2o districto ...........•..•• 
3o districto ............... . 
4o districto ............... . 

Total ........•......• 

Dr. Pedro Beltrão : 
1() districto .............. .. 

..... , ............ . 
3' districto ............... . 
4° districto ..•.•........... 

Total .........•...... 

GRAVATA• 

Henriqne ~larques : · 
Unico districto ....•....••.. 
Dr. Pedro Beltrão : 
Unico d.istricto .••...•....•. 

BEZERROS 

Di~trictõ de 1Ja:: 

67 ''olos. 
18 )) 
28 )) 

113 » 

91 votos. 
9 )) 

-24 )) 

f7 )). 

i-H )) 

43 votos. 

18 )) 

56 » 

131 ,. 

39 votos. 

32 votos. 

Hemi~1ue 1\Iarques : 
· · districLo. • • . . • . . . . . • G2 voto>. 

Dr. Pedro Bcltrão : 
Un1coclistrie.to............. 50 votos. 
Soli1ma total : 

enr1que . arques......... :J 
Dr. Pedro B-~lLrão . .. . ·•..... 32G » 

Hou,-e no 1° di-.: tL·ieto d:L Escada um vüLo,. 
que por conter duas ccdnlas no mesmo om·e· 
lope não foi apurado na fól'ma da lei. 

D~ssa exactn. demonstmcção ve-se, que, em 
cada qn~l dos quatro importantes municipios 
do Go districto de Pernambuco, fui sempre hon
rado com a m:\ioria absolnta do votos, attin
gindo !L :~2 a diif.·rcnça 1ln::tl em mcn f:lv-Jr. 
Este resultado orgulha-me, tanto mais qua.n to 

. verifica-se ter sido o meu illu~ tre adyers:.11'ÍO 
repUtliado no proi'rio município de snn. resi
denci:J., a populoa1. c a:liantaJa cid~H1e cb victo
ri::t~ apeznr d:ts abstc;tçüc:s com qne S. Ex. 
jogou. 

O pleit ~ 
ctos pacifica. e mui -rc>gularmentP., c~cepção 
fl3ita. do 4° da Escada, tornando-se publico -no 
6• dist:·icto, na provincia e nesta côrte- o 
triumphll do Cilndid~lto conservador. No 4° dis-

. tricto de paz da. Escada houve, (.)Utreto.nto, um 
protesto firmado por diver;;os eleitores contra 
a illcg-al organisação da mesa no proprio dia 
da eleiçã.o depois de n horas. Entre os proti!S
tantes cantão-se o 1" e 3" im1n9diatos ao ultimo 
juiz de paz do numero legal e o escriyão d:3 
paz. No i u uistl'l.cto da. mesma. comarea re
fere a respectiva acta qt1e « únt:la 1.1. chamada. 

procedeu-s~ á contagem das cedul:Js, encon
trando·se na urua 1::35. Ne.~ta occasi:Io verificou 
o sectetat·io que est~não asi;Ígnaci.ocs seguid,l
mentc 1.:>3 nomes, Lltando o dos eleitores A. 
Podro Gomes e Jo!':é Antonio a,_, ~1om~, que, 
como logo foi tambem verificado, ew logat· de 

,... . ()" . ... 

po..- engano á. fi. :1.7 verso, requer.::ndo na. oc
casü"io ô fiscal do canditlato Dt•. Pedro da C. 
Beltrüo. c·ue fosse inserld~ na acta esta in·e· 
gul::l.rid;1de )) . Seguiu-se a. e-xp 1cação por pnrte 
do meu fisc 1!, sobre nenhuma irrcgularidad~ 
ha.v.:r, a vista do que consta d::t propr~a acta, e 
do respectivo termo de encerr~ment:). Come
çou depois a aput'<1ÇÜ:O e terminou trxlo o processo 
eleitoral s~m outra occlll'rencia. Tanto o livro 
u.~l seta como o do r egistro das assignaturas fo
ram a~signados pot• todos os me:>at'ios, accres
cendo no primeiro a assignatut·n. dos doas fis
caes,. c explicado no termo de encerramento 
do segundo o cqmvoco (,os ous e eltores~ qua 
a:::signaram er.a outr:J. f0lha. 

Reunindo-se 19 dias depois ajunta a.pura-
• , • · - 1 -·~me o diplomao fui sorpre 

hendida. com o protesto constante do documento 
sob n. 1 ; firm~ulo pelos dous mesat·ios, quo 

• • O' • \ • 'l -

cb, c vinham po~t (actwH, e com um pa.pel 
antc·datado, conforme o proprio certificado do 
~orreio, t~n!~r ~l:egaçõcs futeis e: t:lrdias con- . 
tr~ a rerdade de um instrurncnto publico, quo 
elles proprios tinham plenamente authenticado 
com suas assigna.turas. 

Não for;tm attendidos. conforme consta d,l. 
neta dos trabalhos da juÍltJ, :1puradora, sendo 
n~ mesma d:tta. expedido legn.l e legitimamente . . ' . ,.: 

soluta, na íórma. da lei. 
Impug-n:1.cão da. contestação offerecida po1o 

D1•. Pedro d<l Cnnhr Heltrão : 
Pet•mtttn. a 1 ustmc a ;1 comm:ssao, qne ' p!Jr 

amor ~i. o:·dcm começc peln. a:)reciação do Jn·i
meiro pa.prd ou documento, de que s·~ tuuuiLL o 
contestante para aiJordat• a Cam~l.ra dos de
nutad )s. 
· Fo1-um;\ certidão da acta da junta apuL·a
dora do (3' disiricto. da qual con;;ta :wr o ~tepn
tado eleito-o Dt•. HeU!'iquc MDrques de Hot
land:~ Cavalcanti; on por outr:1, uma segunch 
via do diploma :1. mim confet·ido. 

Na Jaurb. externa da- folha de p:tpcl, sob a 
qna.l procuron :wtificios:\m~nto disfarç~r esse 
documento~ escre\'ou o contcstant0 com o pl'O
lwio punho e em lctt!·a~ m~iuscubs o ~eg·uin!c 
c e.nrioso dislicrJ: -li<> c11 stricto !lc Pcrnam
lmco-depubcb eleito-o Dr. Pt~clro da Cunh:1. 

In- l'n notas com uo 
tento:: rletnrpn.r a c01·tld~o. rabisco11 a quo vou 
tr~n;;cJ'eYCi' em parte, como a mah; c:ig-inal c 
significati \•a. : 

O fci cto de a.pparecercm wntos diplomos con
feridos por minoria r te .iuntn. _c a. theJria pro
clamada no B;·a.:,il de hoje 11-dG Fevc~rein, de 
qae a duplicata por mais e~ca.nclalosa, que seja, 
só porle se1· v~ t·ifi.eada e examinada p~la (.':.tmara 
d,í Yulto de diploma-á presente cct•tidiio, etc. 
(e ·~tava assi~nado : Dr. Pédro da C. Beltrão.) 

Eia o documento, com que se :~presentou o 
gracioso c0ntesbnt1J para tomn.r assento n :t 
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Pretendendo pl"J'<.iar tanta cousa, offerece o 
meu illustre contcndoJ•, como documentos: 

Lo T x 1 r d r s · · · 
viaassignado pot· Luiz .Martins de Ar~w.fo o 
l~omão Populo, mesn·ios, e rerncttido á junta 
opurador:1., .i presidcnci,, da provincia-, e a 
Augusb Camara dos St·s . deputados. 

2. 0 Umn. ju;:tificação prcst·1da perante o .Juiz 
municip:ü dn. Victori:t, com cinco testemunhas, 
no dia 26 de Ja . eiro findo. 

3. o A unthentica a.ssignada por toda ::1. mesa 
e enderes;;ada ú presidencia da provincia, se
gundo decln.ra o eontestaut0, e diversa..s pn
blicas-fot·mas,~s ~ignada~ ou subscript:•s ora por 
um tabellião da. cidudP •lo Hedfe. ora pelo pro
prio s~rvcntuario pullic), que funccionou nos 
tt·abalhos cleitot·aes do to districto da Escada. 

Antes àe entrar. na :~ preciação do conteudo de 
todas essns peças, devo estabeleeer e prov:1r as .. . - . . . .. •: .. 

'" t:> 
n~t·c;. : 

« O primeiro docum~nio é radicalmente frau
dulento. » 

O protesto lido perante ajunta apuradora, o 
qual foi remettido p~lo cort't)io em d3.ta. de 13 
de De~embro, segundo o certific!ldo exhibido, 
é absolutamente di,,erso do constante desse 
1° documento, não otferecendo ambcs entre si 
outros pontos do contscto que não as d.üas e 
assignaturas. Da certid:!o, que junto, pnssada 
sob despacho do Dr : juiz cb d!reito, presidente 
9a. Junta apur~dor<~., Yê-sc que o contexto do 

protesto feito ·pelos dous mesari.os perante essa 
é in.teiramentf;: outro, sendo portanto evidente
mente fal..,;o o documento, que dolorosamente se 
ex.hibe p!!t·a substituir o que se pretende te f 
de;;appat·ecido da. secretaria da camara ! 

Como o gracioso . contendor, me eximirei de 

é o papel, a qu~ allu.ie o contestante, referindo 
a declaração que :fiz, da o ter para o meu uso, 
papel que S. Ex~ viu mais tarde em meu pode1· 
e cuja leitura pediLt-me em presença de outro 
collcga com quem eu conyersava. _ 

.Aquella. foi por min reclamada. apenas co
mec,_•i a suspeitar da tramoi:~., mas este Lambem 
serâ presente no debato or3.1. 

Cumpre-me ainda notar que constando da e:s:-... - . . .. . 
protesto 'e do fiual deste ~esmo documento, não 
pode ter explicação o facto providencial do ap· 

arecimento de nma 4:~. via ue, seo-undo con-
fessa o meu conten or, um a.ccaso feliz deixou
lne nas mãos e se dcstinavs. á carnara. ·Aqui 
houve mHa:gre t 

com o certificado do correio de Pernambuco da
tado de 1:::: ele Dezembro, que o primeiro pro
testo (o subtrahido) foi 1·emettido para a camara 
pelos mesarios protestantes, mas por que sin
gular fatalidade só a 14 de Fevereiro e na 4.:~. 
ses~ão prepara.toria, quando já funccionav~ a 
commissão -verificudora foi presente à camaz"a, 
conjuntamente com a certidito da acta da junta 
apurad?t'a, exb.ibid.a. ~ela za. vez por S. E.x:. 

&. • - ' 

ou retardado na secretaria por esquecimento 
inexplicavel, trabalhando a camara e a primeira 

· i s:- o ) a · -,. · a - · 
plomas 1 

(< O 2° documento nenhum valor prob3.nte 
tem em si mesmo para matcria eleitoral, foi 
alêm dis::o produzido em condições irregulares 
c está eivado de vi cios c nulliJades insaveis. » 

E' assim que 1°, n. justificação foi promovid::~. 
qua.si dous mezes depois do p1•ocesso eleitor~! ; 
2'', com calculada surprez:~. e perfidia ex.acta
mente no dia, em que embarquei par3. esta 
côrte, afim de tomat• parte nas sessões prepa...: 
ratoria.s; 3•, juraram testemunhas suspett$S de 
parcblidade, pelo interesse, que tinham no 
pleito ,s cndo até duas destas correctores polit!cos 
na. eleição; 4°, não foram formulados na petição 
inicial os i tens on. artigos que tinham de ser 
j llStiíicados; 5'' ,não foram citados os intel'essados . . . . 
notificada a lista dns testemunhas ; 6°, o pro
cesso de justiíicação correndo em fóro diverso 
daquelle em que se pretende, tinham-se dado os 
factos, foi alêm. do tudo tumulluafio pois con
forme ·o documento junto sob n. 3, quando 
foi devolvida a carta preca.toria pa.rn. minha ci
tação já estava aquelle terminado; 7'\ muito de 
industt•ÜJ. foi designad::t a casa do residcncia do 
juiz municipal, correligionario dedicado do jus
tificante, e não o paço da camnra, onde se dão 
as audiencias publicas, com o fim de mais des-

. ~mbaraçaqa e cawarJ riamente jurA-rem os com-
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parsas do pbno fraudulento, urdido i ultima I 
hora, além de outr·as irregularidades e vicLs, 
que, não me detenho em enumerar. 

Quand.o a prova te,.temunhal não tivesse sido 
in limine~ repellida pela Camara e Seilado n:i 
discussão d:.1. lei eleilora.l, devia set· meramente . . 

por eonta de b:1slarJas con venienci:ls da poli
tic:l. · 

Bem alto 11roclamou reccmt~men\e estl. '>et> 
<bde, a propria. maioria liberal da ;):~. corn.miss?.o. 
reconhecendo em um do~ seus pal'eccres que o 
legi!'>la.dor mostrou tanta repu~·nancia ·~ es~t! ge
nero de proYa., que póde ser d;tdo contr·c. a v::r
dade sabida. o notoria, ao ponto d·~ prescrcvel-o, 
etc .• etc. 

u P n · ·,~- · ~ 
viu, esta eviàente e grvsseit•arncnte viciado pe
los dou~ mesal'ios,que o firma1·~ru ·~m ul:.imn lo
gar, V e-se, com eHeito. que coniém a copia da 
acts.. e.GltOr[\ , em que esLao ass!g·ua( os sem a 
mais breve d•~daração ou restt·ic~~ão d,_\ voto, to
dos os mes:Jrios, sem oxcepç~"to,e atú osdou,.; fis-. ... . 

. ~ 

-verem na fó:·rna da lei e;.;sg copi~. aquelles dous 
mesarios, malevolamente insinua. lo;;. pro,.;la
ram-se inconscientemet!te u adàit.::tr d0chrações 
posthumas e falsas, viciando llO s:~bot· do contes
tante um tl'a.;;lado d:~ acta, que devi:ua su bs(;re
ver, confot·me já tinbrm ft-ito n" original para 
o fim de ~e r envia do ao poder éompnt,:n te. 

O gt·acioso cont·~ndot· nota, ao apr•:sentar a 
p_ublic~ fór·m.~-:. da.s au thc~t C<1S, qn~ foram. as-

de~tino. a mara--;ilho!'a s~;~P. do não terem che
gado :i sect·etaria. da caw:w:t, o::dlibindo elll 
serruidtt a ro ria authentka endet·e Sti.da à 
presidencia d:~ p1·ovincia. M:ts, fJtlem podi·t 
ter feito semellwnte remess:-o. '? A ma1orüt 
d<\ mesa, nii(t, porque ahi està o offi·:io. em 
que apr<:sonta :i CanJ~'I.r~• ~s copill . .; conferi
das I! concet·tacl:.s p••lo ta.l.l,! llüi:o publico docl:!.
ranrlo n:ro lhe ter· ~ido po.;;sh·el fazel-o de 
outro modo, por terem sido dcsGnca:uinbn..las 
do pod,~r dos dou!' tnesur:os ao:: copi:u;, que lhes 
ha.viam sido confiadus !•ant snlJSci'Cret·crll! 

Quem r~metteu à prc.-itl•·neín. da pl'O\'incia a 
autheotic~, que S. Ex. :>..presenta CO!ILO tal·~ 
.Onde està o carimbo ou rubrica (,ffici:.Jl Jr:sta 
repartição, que comprove sua alle~ação. e por 
qrre meios podb S. Ex. . :tppropriar-se J•.' sse 
·documento, que, si fosse dirig- ido i presiden
cia, ti"! ria sido ~ncaminh rdo directi!.mente ;'t se-

o~ pt•imcit·o do~um.onto, i;;to é, o s~gnn,lo c 
fl'auduler.:to protesto, é um:1 peça curiosa. Feito 
no di::l. 1o de Dezelllbro (a mesma data do verda
dd:·oJ na cirkde d<t Esc:tda., c1 ue dista 12 le.!j"U<IS 
do Recife, j:i contém roferencia. aos tristes 
acontecinH::~tos de S. Jose, Ol'~orrid:)S nac tar~o 

Allude bmbcm;~á. histot•Üt do uma. ceclula com 
dou~ nomes, que:: mr>sa ~~bl'iflllo, vi1·ou em duas 
ce luia~, t·Offi tanto calculo foram estes escripto~. 
m:LS nenh:rma üas quatro pr·im•:iras testeruu
nh:lS .rcfel'ia tal fàcto, o cpe . não se ~r•xplica, 
q11ando os rnesarios contam-n'o, corno tendo 
pro\·oe;:tdo tumulto, etc., etc..:., e a. quinta dá 
noticia mt:ito divers:t, depondo : que foram 
encontradas-duas codulas, llllla com o nome do 

. "l J ., 

nome do candidato .. ~onset·vador, etc. 
l\la:; esse p;;;cudo-pt·otcsLo contr:·ru outra..s allc

g-açõ~s, c ue tdo si"i.o menos ridicnbs e itworo-
sHuets. s ous pt•otcstaut~s mostr:un-s8 con
VPncido-; d::t Sltbst.itl.iição clr~ um líWÇO de ccdu
la.:-:, fac:.to tam~em .!'>oure que não dizem pabvra 

' ' 
ducrn cleclaJ·;IJldo. qaB: •niío podem dar tcste-
mullho de vista.» l.;st:).\'~w assentn.dos <.\ Hlesa, 
e n.i0 viram, mas fii'mam rostet·iormcnte sua. 
cotwic.,~ão no facto ele app;.;.J·ecet·cm dous votos 
de mais, tl.' l'tnlnad:t a upm•;·\r;.ão ! 

Então como authr.ontic:rram com ~uas assi
grH•turas JJão só a. a c tu., dn qual consta. o i 11ci
d0nte dt.~s-;c-: doas votos.Jl!::;coberto.~ por occasião 
da. con tng8m das cednla.!'::, fiel e. perf•'itamen te 

• I • • 

• , I _, 

fiscal do contesl::tnto sobt';} o mesmo as..;umpto, 
cowo o terUlO U'! oncert·a.mento de· livro das 

~'x.plica~:ão '! 
~eri!IJ fah:J.s suas firmas·~ Nem ao llHlnos 

all•·g-am is:;o, ·· t:dve:-: cow receio do talJellião, 
'1uc f··lizment0 I'ecnnheceu-as Clll tempo. 

.Aind:t n:nis. Le-~e nt::-;st~ docnmouto- qnc 
O!i pr .. testantes explicam. ou attl'iuuem tt• 1uclles 
dons votos Oil I~XCC::'SO :i. ::;ubstitni-;ITo do ru:li,'(J do 
C··duLls - dttl';).;llO a apuraç:"i•.1-, eram o • 
me"mosJous e11tretnuto que -:~o assign:tr·cm 
- ,·eneiJr,s -nas cópi:•s ÚC~ act:,. •: t~rmo, (eô
pla:-<,l't•pito,porque llO livro d·~ :: ctas a~signa1·am 
sem a mais l~Ye decluraç~"io) esct·event : V•!n
· ·ido~ por nã.'J se conforruarem coru a cxplicaç:To 
capClOS<t d~cll:l.- ; : (! fttcto do apparecer·em duas 
cc•dulas de mais .n~ urna. 

Si r·econhecem, q1:e •?Stas foram encontradas . . .. .. . . 
'- LI -(1,. . .,;;:; 

.documentos eleitora<'S. Notc·se ainda q,ue na t1Iiçlio tlo maço. durante a. apm·ação, e dep(>is 
.rnaj~ importante das auth.entiCl\8 falta n:'aSSi- de Cllrttad:IS I.Od:lS aS eeJulas, e ll.ln:tl'radas CID 
gnatura do presidente da m.ef;a eleitoral. que maços, eLe. ! 
certamente n~o as teria as~im enyiado, ~ i outros E:-:s r>s dous incoJ'scientlls instrumentos ela. 
.não tivessnm dolosamente ai.Jusado. viciando-as fra.ude são df• umrt coragem a.lvar. Sem relJuco 
COID fdass dc•clal'<tÇÕCS parn. 'finS ·fi.•;rudulen- decbram na za e~' f:"l'Osseii';l oJicç:;o do S0.ll pr~
tOS, ~ faz13ndo uso, para que não tem compe- testo: que-só empr•:g--- nclo todas as tJ·ope1iü.s 
teu c1a lo;.gal. e at··lis. pod.!ria eu o!.ter no 1o J.Jstt·icto de paz 

Pa:;so agorfl.::ao exam1~ da ru::.terin. !los dncu- d:L E :c:uh u:11 o ·;cnsso do ·18 Yotos. pois me
mento~. de qtJ~ me l~nho occu ; ,:~do e.:n t:tcse. d~a.ute curso l'"gular- diüicilruent,~ et1uilibra
pa.ra notar ::.s lD\'er.1s1ruelhanças, def·ILO'. con- l'la a votaçPio. 
tradicções e falsidad e~; de que estão cheios. I Da aclu. da cloiç:1o geral procedida em 1881, 
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consta.. r.ntretanto, que ness3 m0smo dis:rieto I ·Produzem prova., indho·iduos que, jurando 
obtive 7\J "VOtO:':, contra :;:~~ dados ao men co:r:- 1

1 

terem os cap.angns arma.do11 1'eduzido minoria li
petidor, de saudosa rnr:mcria., isto ó ~G voto.;; ber;d da xne;;a e fiscal a-testemunhas mudas de 
de c:s:ccsso sobre H'~ e:leitot·es, q:~e voiaram. uma. frando (:lue não denunciam, nem decbram 
Ora na elci0ão, qur; se discute, concc~l'el"am em que con~i:'>tiu), gua!·d:~.ndo simplesmente 
133 eleiLor.3s, e por tft.nto os 48 voto;; de In:\ic- suas (:aJeiras-dec:l:t.ram no mesmo pet·iodo que, 
ria, que contei, fic:..tm ail!da e!n iufe rio r pro- - afinal sem )t'e se :h<::.; dn. •·a o dii·eito de ro-
po:-çao. test~:r, como {bwr:tm, etc . , etc. ·~ 

l~e~u!tado. id?n.tico pndc aituh oil'ereeet· a , DcfirritiY;).tumüe o comediante. que ensaiou 
e~etçao provrnc1a1 do anno passado~ 0!1d~ o c:m- tal genyl, pr•.'occupado por dem:ns com o con.-

•• • .... .• :<. -1 . 

cabal!a e pressão dos ~ advet·s :rios. ol)Leve vo- r:atural, qne.fui cowpletume:üc ,-;l.crificado. 
tação mni to supe1·ior ::.o competido!' iiberal. A pt·cei'~. rm tr•:) !::wtú, ~- illustra(la cornmi;;s:lo o 

A det·rota do meu g-r:'tcicso conte!~dl)r enft·:::.- · ccnt~udo da cortiu~~o, cpe oíi'•'rcço s1jb o n . 2 e 
qu~c<m e dosmoralison a tal ponto niic. só c:;tns j~.tlg:tte si u:-,o s:i.o co;Tectas 2s rninl1as int:::rro
dous mesarios, co:;:to todos os seus corcligio- ga,:-ües, verificando como por:jur;U'am criminosa
narios do 1°. 2" e 3° dist!·icto.s da Esca.!:-., mr·ntc esses Lt:·ç::.nt'·s d~ {a turma cb tr~sl.emu
qtH) não se a.:m~sentrtr·nm ~i. eleição r1ue, ;-;hu:;:, qu.:: p:·oduzira.t u a c'3lcbr-e e frandillenta 
pa.ra preench~r a va.s·a do; c:: m:tt·is ~a.. abcr·ta j n~tiíic:• çüo. 
velo int'~ usto pa~samcn to do majm· .hão M. Coi!1 cH(li to i!ess ~ cc:·tidrto ;·evestida de todas 

,. • • • • l • 

J,: l . l , I 4 o.,;. b ..-. .. .~o. l. ...... &I ''- • - 1. u .• ~... ~ ... l_. • ::,~ .~..,. •· ~ \ ( t.,. i . "' 
deiçiio ger~tl, d;oi::;: :ndo ~\6 de l'<.•mlii·-se r. m' ·S:~ d:• pa;~ foi eonv:cbdo llG ditL d::t ins~all~ç::to da 
libtWlll do "2° distl'icto, e tendo de sor iH<b~:tit:Jidos I mesa. com a nccc~ss:wia ant"cedencia., at.tenta a 
os m;~mlwos lihn!·a••s d·B do ·I<> o '-}), em~ ···ide . d i:,. t s u~·~·• do F.ngGJÚlü, em qu@ l'G:O ide; o que 
esnet•ados. I respnn-ir:m.~'lbt;:' nc~o o" m~'t.iYos ('lue o privr.yam 

'o r~s'.!lt:::.clo destn. eleição foi a•s!m, rtn>~si (b comp:trec •r. 
unnninv', etn favor do e>:ndid • to eOJJserv~dor, Dc!Si:~ su~ resrost.3. n:i:o Docli:•. f::zer men ão a 
:1penu.s tcn .. o o )Ü o o co.n( 'L1:~r.o hh·~rnl nrrn IP..c·.a pela s:mplN; J'a í::l:J dn só h:t\'et· sido reci
duzia de votos no 4° di::.: tricto. :tpez:tr do numero IJicb ús 3 1/2 hor:1s ,1,1 t~lrdc, sog nndo consta da 
e influen(!in do c:leitor!Hlo liber:.1.l. quo ahi s0 mesma cc~·t:dilo. qua11do jú 0.s tavam encorradcs 
rGune, e foi tiTü :.1·,,ultado J~a vesnera. os trJ.bal!:cs tl:l. o:-g-a1;i zaç:io :.ln. mo:t.~! . 

O ,;:eg;mdo documrq1to, a. justit:caç:'o, (!fJrn Eis :1hi ,. :nnis l~~~onn. prora cb ülsidade do 1° 
cinco tr~sL01n uni1as. n:io rcs!s[·e ,i. rn:1.i~ ::;itnples ' item ·.h ja:-::tificn.ç~o, e por tanto do perjurio dos 
Rnalyse . E' nr:cess::tl'lO, p:wa rl:\1' vlcm• Ctm- i! li" o cor~feSS:\l':l,;: :. 
!in.tsc;n. ao dcpoirtlcnto, qn~ a tost~ ~lltHth<~. po,sa E" ·~(·rto que P' r.m;;~"! adr•·rs:~. rio leal. eu não 
nttesl:~r pess1:>.lmonte a reali,[;tde elos f:: r.:-tos. prr~cisaria exhi!J r ou t1·n. pi0\':1. ~11.! 111 rlo proprio 
<{ A ;ondic~f4o l'l~sonei:d, di:~ .Jauss0, é rme a t ·~xto· da a c~ ·;. onde lê-~ o . .. . « )assando de 
tesL~.':iúüh::~. d·~p,mha, d•) qno ~-:c pa~s'"' nm !;;~ltl. :? hor~· ·~ (b. t:trdt•. ton<lo !'a.l!:1do o 2') juiz de paz, 
prcscn~;n.. i :,to e, e!J, t!cro dop .r sobro o f:t~Lo, ··O ~J \'iclon-s·~ o "i··it·:r .J . v. da. C0sL:l. Prnerns~ 
como o tendo vi·:tr>. >~O lll:J'l 1t:u ·~ trarlo c•mt· ·n- lt t ! ia ,·cz que n:io ··o iiq):tl'IJCC' il o 4° jui;~ de paz, 

'in . :: f_ .i ut·a:n . .:~ f.o n u lllli1a. p~r~1cipaçao 
a :!pp!it:at• :L pt'v\·a tc . .;t~m'Jllh al :w c~: :: u:c (! .-, f,::t.. >> Por.ptc s •.; :11lndi;·ia [1. t'Ste juiz, esper ado 
!'a~to", •1u·•. pot• s11:1. pl'tllll'~ ~t n:ll.nt•o;o.a , :tw ._h(~ :t- I t;LwiJem ntú ::_ lií.H'::s, .:·om qa:• fundamento se 
lwm :ti)snhtlamr · ~l!o. I~' a<~iru ' l ue S. Ex. I m ·m·i•)n::t•in !-:': t :\ fnlta de ~·r,;·t.ieip : r c;ão, si n~~o 

. - · - , I , ,. · · · t tu.: :~.;\ pt'll\'õJ:' ot:ll··s.lll~:-.1. na flr g".lni:-lr;:'o . " ': lll "Sa 

1
.-.rn: ·:·e ~se pr·•~c.-·IJt;;o o J!~cn;:sa~l') co .. nn le~ ra-

<'1 J!Ot':ll, C :Jil lll· ,l\'l íl' :o . .: CJII '' Il:W ;ISS!.il!l'; : ::t :-~ t ::J HIIIJ <l·' lllll !lW f<1lJ!'O-SU1JSt:intO-.<jllC SO ffiC

e,.: :' '~ [li'Oe<'s~o. e. c qne ó m::is. at:ó o ;;nbo:·no dia a te "!-lle. t.;;·i;\ qH\3 fazet· parti cb aç:io '? 
de eleitores. f;,cto. r:c ~u:1 ru 1:uro:t.:t, o !11:,1:-: .i_u- A in..:i u u:tc; :io i!·• t:· ·l' ~! · ! o pt·opo~it:,·tl a p:·esu
timo, reser\'a lo (; du difl!t::il )' I'O\' a, c"m Lesié- midr: f:,Ji!1 d: •'O!l\'Íl:!, é a in•;:t J'atl1calmente fal
muni1Hs, lpe di :l.f!lll tct• :<l·icnc!a. pr.IJH'i;,, dcpon- :- a Protonde-se qnc a mesa procur~wa. consti
do so ~.H'<~ llU!!lrorosos c:-::,;cos, e f:e env ·rgGnh•un tDil'-se em m:Üot·iu. cons·:;rnlllrJr:t 0 0::S:claia como 
de confns .:::r- compo1·· ~ !:t li s La ~; ele mc~rnoria, -suspeito-(! -i.:• jui:r. de l1az. q u:1ndo 0ste é tam-
tjUC ·recitam na occasiii.o ! beül consc:·,•ador mil i:ante e o m:1i:-: dedicado. 

·Po~s é possivel. porvr:llt111';l , duvidai' da au- P odet'ia aq_ai terrcinar a i mpagnação, pois 
dacia e má fé tle. individuos que p rinci;:ia.m j n- t; tF' p:·oyado, como :fbo:1, o pe rjnrio sobre o 1o 
rando SOb!'e f~clos (!llC não tcst · l))illlh~:P:am, e item, U;!:O podem llltc!fe('Ct' fé o:; SUbSCC[llGUteS 
dos c u:tes só ,lodiam tor nvtici;J. os inst:1 Jlad.::.r es df\ oimenios. todos- !D.>O fttc to - in nir:.ado:'l 
da mr.s~~ e os dous !iscacs. seg lln .:!o pretende o do v:cio subs tancial. P;·,-:!ciso en: reta uto da
vropt·io contestante, e:n sua c•xpos!f,à:.J. dech~- monsti•;tr, qu '! esses famosos instrumentos da 
ra ndo ainda a 5a testcmnnha V;!' che~ado no tr:::.1ntr.a revcb m -se d11 mesma 1o1·c·.a. em todas 
dia da eleição. isto é. d;;pois d·l iO 1j2 hor:::.s, as sn~s m:mi frJstações. • 
pois r eside no Rccii',l '~ Sobre o 2° item. em qu.mto tl. 5:• testemunha 

São íide:l ig no:;: e s<:~rios, d0poimenros de t0s- conf0ssa qt:e, abcr t::t fL urna fcmun eonta~as a s 
tcmunhas que, confessando-te r dP.ixa lo de ser <:cdul:\13 e Vt~ rificou~se. qu0 o seu numero era 
propositalmente convidado o 4° j uiz de po.z- 1gu:ll :'.o dos ch:itorP.s r:uc ,·ot:tr:l!n c a ssigna
decb.rn.m d epois. incunscicntom,mte. não t er [ ram, olt t•u:~ dennnci:t.m ft•.1 udc nn. cont:~gem 
este comp are1!ido-1)0iq-o e niio se quiz )W "~ stsr ·

1 
clesl:ts, o qw.! nind;l. n :1o se hn.I'mo1Üsa. com a 

nos manejos rh maioi'i;1. dn. mes<~-seg-nndo se 
1 

dcclaraçtEo escl'ipta pelos :.! mes:trios na!': copias 
lê nos dePoimentos c!as 3", 4a c ;)::1. tcstemn nhm;? J da aeta. onde alludem á ct:dulas de mais n:t 

v·. íTT .-fi . . 
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urn:t. Ao passo que a mesma 5a historia. brgn- ! os trn.ba1hos eleitot·a0s ~ Não se diz. Algum 
mente n substituição ou troca. de um ms.ço de me~ario f<Ji iLleg-al e violent~mcnte substitaido'1 
cedulas, do que n.liás conf~ssa em segui11a. es- Não se a.lle.!ja. Recusou-se algum fiscal~ T!l.m
tar na falta de plena. certeza, e refe1·e tumbem bem não. Fez-se a. chamada por alg-uma lista 
a ::-.puração presumida de uma cedula das 2 que viciada. ott incnmpleta.? Algum eleitor dei~ou 
afiil'ma. terem sido encontradas junt8s, o que de -voütr, tcnrlo co!llparecido ·~ Não. Qu::tl are-
provocou tumulto, reciarn -· . , · - · 7 

• 

g-u:1rdado profundo silen.t!io sobre factos taes, 
sendo entró:tanto. eleitores da pa1·ochia, o que - \ 

hensão do edital por um eleitor liberul, facto 
que, é a unico â denunciar. 

A semelhante pl'oposito ha. uma circt;~mstan
cia curiosa. a notar, e vem a ser quG: sobre o 
nnico ponto em mais ou menos s;:!o contestes os 
depoimentos isto é, só depois de hwrado o e:Ji
tal ter-se feito a descoberta dcs 2 voto5: de ex
cesso a in \•erosimilhança é flagrante . 

E' co~\ ei1eito natur;\t c logico, a vi~t::J. elos 
termos legaes llo processo eleitOI:<'l, e c 
claramente di:!. acta eleitoral, que foram estes 
encontrados. por occasiilo <la cont::g2m dss ce
à las conferencia com o numero de eleitores 
assignados no livro, a e10se fim destinado. A 
publicação dD.lista dos \"Otados em edital é a ul
tima furmalidade do processo eleitoral, (art. -148 
do reg-.) e, antes de ser hvr:tcto n:quelle,sã . -
clamados os nomes e votos ctu voz alt:t (at·t. ci
tado), estando concluiclo c. scn·iyo da apuração, 
c terminada a eleição. 

Qqe lei poderia, IJOis, tr-azer esse erlital de 
nome~ e numeras, quando a.lém de tudo já do 
termo de encerramento do livro da.s as;,:ignMu
r:tS do~ elcl~üres, con;;tm·a. "' noti~ia exnlic~\Liv~. 
f'! e~acta. do occorrido em relaç:lo ao.;; 2 vot:Js ·? 
Como :t justific:.t a assig-natura dos 2 mes:lrios 

, t: , 

confess:trn, não terem visto. E para qne a 
substitt::.i\~ão impossivel '? Para. cresce-r do~1s vo
tos apen~s, isso 2lào pa.g;1ria. o susto. netU jus
titlcaria. o r!sc.:o de prejudi~~ar o result~do elei
tor:.t1 do mais importante o 11umer so collegio 
COllserv~•dur de todo o Ú0 districto.Como escapou 
á todos o tc;;temun11o de um facto todo ca-pital, 
no momelJto, em que :1 curiosi~l:ldc publica 
e~preitava o resuktdo do 0sct•utinio, cpe i:~. 

protes:::uues, nesse ermo, e na .a, n e u o 
Yem m'~nc ·onado de~alhada.mcntc, e as.sign:t o 
propt·io fiscal nou1eado pdo contest:tnte '1 Por 
'lue rneio::. . · :. - • . .- .:· · ,:: . J ·'=' 

munhas. jur:1ndo s~;1•em de 1•leitoi."e;; au~entes mes::J l' ios libr::rMs e o proprio fiscal do conte'>
os 2 voto~. com o:::. proprÍo$ te!'mos do cch' bre t<tnte r Qae f01·ç:1 gt·osseira, e como s~ desa.li
prot'.!sto f o Jo e unico \'crdn.deiro) !'cito pe- nha o pbno ur,Edo contra a verdfl. c d:~ eleição, 
rn.nto tt junl:~. npUl'nrioJ'tl, ondo os 2 wes:n·ios li- p!wntasiando f:c;.ctos, que pt•ov::do,-. S·3 n:!o of
b~rao .. cOllfiJ·rn:lln ser fora de duvida qur:~ ~tssi- fcndet·ium ~~n sen:-:o moral daqlielles dons in
;..:-nc•r·nm ~ elcitot·es crn iogar tliffcré1lto do mM-j c·m:-;cicnte~ justrumentos, t 1ue se pl·estaram 
ca.llO p0la lei. cml;ora par!l. d'a.lti coucluircm vi- post fa.ctum, :i tudo as~;i(;!'nar ao mando do 
cio mnilo gr:l.\''\ que irrq_tün:-~. d~ nullid::ulc o conte..,tante, 11clo roencs lan\aria.m lt•iste sn,:-.
feito ? pei tn s:Jbre o ce.I';J.ctOI' hon t•aclo dn seu tligno 

Em qHe consistiu afinal ;.. d0cantada f rn.ucle, ílsc:.l, que ou tcrh siúo um iu)becil, ou um 
r1ne em d ireito nfio S '! póde aile~~u· por pz-e- lr:.idor l 
!-:'nwpção. m:'ls sim. ~~om · o apoio de pro\·:ls .:\.' r CSJiCito da víCJlencia e pt·essão com ca-
plenns e l'l'uduc.entes 1 p:mg~s :~rmn.dos ete, o;; cinco Í:l-1\lantr:s osten-

J:;a s:tppusta. f::dt:1 de com'H'3 no 4'> ,juiz de tam-se o;; m:ds eng-enhosos e i:lVcntivos. ·E' 
pa;-; para constit t:ir-se e!Ll roaio:·in. e.onserva- :~ss~m q11e e111qllU.!!lO :1 t:~ trlstirounha refBre, 
dora a me~a ~ Não porqne o centraria prova. a qlle m·~itos inJividuos apresentnrarn-~e no tli:~ 
ct;;·t;dão so!J n. :., cons a. !:\. propna act~~. Mu- c a c erçao, arm:~ o;; e c ;:::postos, e c; a:.. a u
mr1m ind!rectali1<:nte ;: i; propr·ias testemunhas, d~ positiYamc~nie ó. g1·ande numcrt) destes, 
admittindo r1ue aquelle nito Ee quiz pt'~' St1-r, t) mostrando nos gesto.;; e nas p}\lavt·as as suss 
p:;r tanto fura convidado : no 2° facto de con- disposi~õcs; n 3a. tr<tt:!. de nma. multidito de ctt

stituil· maio!·ia conservadol.'a. 3. mesa, tambem pangas, e :l ;)a. denuncia tod:.s aiJuellas figums 
não porq lle isso se reali~aria com o compnr0- sinistras, de toàa.s as cot·es~ br~ncai', pardas e 
c·.imento do 4o juiz de paz, qu~ perten~;e a p-retas, que aftluiam, etc etc. Dil·-se-hi;t o pe
mcsma polüica, onde milita com toda :l f:tmilLl d:v;o do qu:Jlf!lter conto phanwstico de mil e 
que ó a mais nuru•)rosa do p~1·tid1J con~et·va·1or uma noi1 e"! E, :.o passo '1UG tt 1:~- e :1. ~u dcda
ch Eseadn.. Em que p~rte do proce-:::so el••itoral, l'am ncklrC111-se :1tJ1l~l!e" 110 l'Ccinto P. n:l. 
hou\'C ft•:tude? Eru tolo, pr·et!}ndc o contest ·~nte. fr·ent~ do p:11:o municipal; a~~;~. e a 4:~., depois 
:\Ias. onde, como, em que m:mif. ·ston-se? do u!U.rm:.~.roru ter· :t me~a. se cet·co.do tl~ C<\pan-

Falsifit 0ll-se r. hora leg-:\1, em que corueçarnm g~s. comcttem a in~_cf)culp:wcl 4íatracçfio de 
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revelar entretanto, que c::5tes se ::tpproximara.m I dorant8 alguma noit0 mal dormida, quando a 
da grade, que s :;para a mesa, qu::mdo se susci- I victoria succe~siva do adversar!o rouba-lhe o 
t~wa. qualquer reclamação, e a 5a rc1v:te ig-ual- I somno. 
mente esta nhi.rna. circurnstancw, sem S8 l~rn-1 A imputação vilipendiosa-do s1rlJonw de 
lm't.r, que segundo confesso11 em Ol:tro ponto de 1 cleit01·cs-por conta de uma notoriedade c pu
seu d~~poimeuto, os taes cn.pangas enchiam o;; Llicidado, do g ue são cs unicos in vento1·es o 

• '· ... ... .· . . ".,;n . • .. r 

cinto d;1. ebiçãc, scgrcàanno com. o,; mesarios~ unicos Q verdadeiros $l'bunwdo:::, não mct·ecc 
etc e t·~ . Em qnanto, final:nen te, nn. opinião tb (Escussil:o. Entreg-o-a ao criterio da illustrad!l. 

·~ ··~ c u c ue ess"s c a. ·'l.n n-as concorrer~~m comrniss:i:o - Esse~ dapoime:!tos. tão fac eis 0 V <l -

p:mt:mniquihu· qll:-..1quer rt3acç~ã.o,e inl1!üt·am no ! gos. como IDjUt'l030S~ perante o tr-1ouna1 com
nom·~ro de c 'rtos cleitoJ'Cstimi:los;conform'! pr r:-] petent0-ojuizo cr.iminal-dissecado:3 e julga
tende a 2a. elles fomm além :toiheram ::. li!:Jet·datlc àos. forneceriam, sim, a proy::t. do sttbo1·;to do 
a,~ acção, não sõ do d~it0rado, corno da. minoria I tostem•Jnba.s, que juram sobre ftctos completa
da m0za, embora infurmcrn a :33 0 4a que el!es roe r~ te falsos, e que ali~is jám~is podiam teste
coagiam ~pcn;~s à min..::·i;l. da. mesa e o fi:::c,..lli- nwnhar, fctbrieando entret~mt') listas ele mc
bo:~J·al • e 3. 5· só::nentc aUude â este, porque r:_~ -~ mori.!l , no condemnaJo intuito de aggrava.r0m 
cl~mar.t. a falsidade·. l\fenciono ~penas a circi.1mstanc:ia, 

E com depoimento d'cssa ordem, tristes pt·o- confe,;saua pela seganda testt;munha dG !er.~m 
• · · 'n. e :;; I' 'ilismo de ins;ru- otferc·~~ido seu~ votos ' JO J' di,?hcito atr3 corr:•li-
mentos, que 'tndo jm·am, porque qn:1ndo os não giona.rios do contestante, 1sto é, clcit;J;·e.s i
domina';s<J a paixão cega c partidaria, e os in- úcrac-<> ! E' a te onde pódc descer a ingratidão, 
t ·:n·ess0s da )Olitica, a ausencia ele estimules provocada pelo desespero rh derrota., suspeitau-

LOO.os pr 1- • ·:::> • • . 

QuGm foi o verdadeiro esp8culador no pleito, 
emp:·egan!lo todos os meios de corrupção, até a 

' , • • • ~ • ~ rr - ~ - ~ue bem o illu:::tre 
8nhido valor, c revestido de toda a n. nthe:ltici- ' contestante. 
dach ! Insana taref:1, a ele atacar o valor legal Qual foi o novo StJ..;Ito, :tboJicjonista. ultl'a ern 
ejuriclico de um!l. acta,com depoimentos v~~gos , 1881, no Parb.mento, para quem o congresso 
contt·adictorios, falsos e gro:;seiros, in!=õinuan- ag-rícola do t{ccife serviu de caminho de D a·JnC!s, 
do-:::e vi cios c fraudes, que articuladcs sem operando a con oci"&7o, como o reconhecimento 
cabal e -provada d~monstração, con\·crtem-sc -embora tw·di!i-dos i!!teresses da lavoura foi 
em attestado~ da dec:1.dencia dos costumes po- a m::üs segura-oJ·íentaç(io-paro. a campanha 
liticos, prot0rvi.a c cot·agem 1los que, i:npudi- eleitoral no districto agricola? AqHellss cxcm
cos a.t.é :to e~candnlo. jogam todas :tf' a1·mas, p la;·cs impl·e.~sos do impo;·tw1le disctu -.o;o op-
sol>restcrn todas as consid::t'.IÇÕ ·s, e .tm· , · . . , 7 • •• -

toJa.s as censuras sem trepidar na cscolh:1 dos de fidelidade-a cada eleitor. como a circular, 
:U"ios, o~ mais torpes. quando ser\·em uo alme- em r1uc certo eandiuato pedindo votos, contes-
• · 7. • .:: . • - c- stJ'l!iltO ,·o n~ ,1o.clol· elo.~ clircitos e 

Pois é po.;:sivel, que l)l'cc:ssasse de r.ap:mg:~ l:i h·,r;iti,,,o.~ i i/.tt:;·ess.cs dr1, h tcou;·rr.. partil.'ipa11do 
arma.olos, quan1lo mes;mo podP.sse :-<C!".'ir-~·e tle clv ,N.Odli!Cilto ii'licimlo ílo.,· cluús desta. c atJ 
ta~s instrumentos; ~'til oppn~ição ~ á. maiOi·i:t da trrc~: ,:dr: lffe rl r) Cl~tb da La cow•a da 1th:to;··if1, 
mrs:~ r~o 1° rlist:icto, pa1·n. p1·oce!:S~I' os volos de I devrm ser hoje ~l([fi!!Jr'iil.ml~ito inc.:om.modn.. E, 
um:~ CH·cumsCI' l pçfio, o:1do o p~'l.t'L1do Clms;~r ... ·;~- conf~sso, q lle nnnha cut·tosldn.de obr1ga-me a 
do:- conta. m:: ior!a sup0.rior á 2F'. do eleitor.,do, pedir ,;a,ia no illustre presidente desse club, 
c po:lcssc d'cllcs set·\·it·-se -impuncm-3ntc- para. perg-untnr si, ú vista da alta. cotação, que 
qn:Lndo funcc:onwa como me.;;a~·io, o cid:úlão aqni tem os titulas abolicionistas, perante o 
Homão Populo, quo apcna~ na ye:;pr~ rn. da dei- proprio governo, S. Ex .• t:.i:o distanto do elcito
çfio, e pMa o fim cspeci:ü ao tom:tl' parte na rndo, não se sento arrastado para os telhas w·
installt1çâo d:'t. mo.-.:::1., dc-ix:.i.ra o exerci cio tlo car- 1·aiw.Js. 
go de delegado de voJicia, "lll que tinha. ã sua Não foi, por certo, o candidato conservador que 
orJem, em serviço policial, um dest:lcamento jogou com 03 recursos officiaes, tendo :is suas 
pe1·man,ntc do 1:1. linh·t ~ E para quo a oppo- ordens a policia para conquistar pela violencin. 
~ição, que era -m<lioria- nu mesa e no clei- c tl'!l'!'or. 
torado o m :1 js numeroso da ~,nn~r<1,se lem bra.rin NãJ foi este, q~c recorreu aos celebres 
e capangas,quanr o sea umc " · " · · . ~ • 
n:~ moderação e verdad~ do pleito, onde nunc:< obtendo inutilisar dous~ intimidando outros 
doixotl do triumphar ~ Qoem pot·tl.::ri~\ realmen- pch'l. prizão de um terceiro, e não recuando em 
te~ com as bt·avatas dos capangas e tumulto, pers0guir escandalosa. e prepotentemente a um 
fl quem por outro lado lucraria com a pertn- proprio collBga o illuslrado advogado Dr . Meirà 
bação dos trabalhos clcitor:~ es do di.:;tric~o~ on,le de Mello pell) novo crime de hav_~r recort·ido 
está a força politica do ptl.rtid(l consor\•aclor. contra a inclusão de phosphoros no alis
Qual foi o eleitor intimitladl,? Entro 15:t a.li"ta-· • tamento da com arca do Bezerros. 
dos, votarão 135, e foi o pleito mais concorrido, O candid:Jto conservador não distribuiu pa~ 
ntó hoje. (Documentos sob n~ . "1 e 5.) tentes da gu:~rda. nacional, nem podia prome~ 

Coru certeza os cn.pang:'ls só existiram e figu- tel-as is duzia:s assim como cadeir;~.s de pro·· 
rara.m na allucinada imn.ginação do contestante. fessot·ados, norilc~tções proviso1•ia.s para certos 
in<:on~ohwol com r. det-rottt; foram armados, cargos etc. otc .• Não teye o viveiro .da estrada 
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de ferro (em consl:rucç':lo) d::1. Victori:l do 
Cáruarü. onde creaYam-:"-13 Gmurezas ad-hoc 
parJ.. os c:leito:·es mais e:dgrmte::: nenhuJ:w . . vin
gança pou·le :~.inda exerce:·, nem tornari•t 
contra os funcciouarios p•.::.bli·.·os, que rreo os 
aux.ili~ram. -

não po:;so resistir :to de<:::jo de tr~nscrever. pe
dindo licença ao meu contendor. 

S. Ex. escreveu : « Ac:·(~d i to que a. nobre 
eomrnis:::;ão o :1. an Q·u.;;ta. c::J ma;·a não (mcnntra
rão :uuargos bast:{nle energicos pat·a faze1· o 
estom:>..g-o do nv:~u cmnpot.idor ~ digerir esi,a a c ta, . . . ~ .. 

( J, • t'-' :":)t. 

ionein. '~ ru1.tis c11l. cot•rup~'ão. » 
Este pcL·iodo i de tl':1lW~enrlental ~lorirlr;nci:t. 

:--, i' .. I 
0 

"•--0.:.: -' ~,.. l .• •. t•~ 

'i' ' ôist:-icto da Escat!:l; ma:;;, d;:,:;culp~-m;~, não 
• _ .., T~ • , foi f,ü\:, nem con·ecto· no!'; ar!·oubos ào sen ta-

Contesto n argu1çao. por ~· l~~. t•,;r:~twa~ lento. 'LtW ~ou aLis o p<·irf1eiro a reconhceer. 
sobre o. c:.t pan3~~da r1 uc _forçou dtve1·;-;os 1' 1e: tores « Sol ri::l. f1·:: ud··: >) ó muito earaetcristico. e S. Ex:., 
a abandonarem o ple,rt·o ~ms rnor'lt·:J:c;;os O:!t!·.~~ I p~·.ra c:sc:tD ~r i ~everJ. (~ond"mnaç&o ·do,; m;lis 
contrariados com <t :i:ru::xrd:Io '~u~ ! 1b~rao.:; ( e c!::!.!ICniot·ê.<, p!'inc~pios da. ret.hOt·ica c do bom 
te~tual) capan.gada_ be;~"! mum.c~aaa 31J;er:~~~-~l ""nso. 'lu:~ fulmiu:uiam. o seu <•ul da fr;'tude, da 
dol'a, q:.1e cncln:• n~to 80 o J'G\~:;ito da e'etq:w viol0neia o m;lis :!<l. C(ll'l'Ul!e;1o, nüo como o 
ruas os aposC'ntc.:; int~r·ncs e ns pr,l:~i.':lidac.es cnmu1o do ps.!·adox.o, mas s!u1· a Í.tlLima expres-
da. ca~;::~, <ln C[tll1::tl'!l, e r:m cet't<~ occ:.:.::;:uo con- ".- · -~ ... . " .. ; ._ ., , , . , , . 
verteu-se r:m onüa qno •Jmpo ou-s0 e crt·;o_- fc;;sa!· :l. ue a C·:llJSCucnci:t. t:·a hiu o pen,;::trl!ento 
v eu o resCi.'Yaclo d:t mesa. eleitm·d, et.:~. c:c. no.. rlah.:Jntção (\o ario,;adl) t.rc>po, pois só~ verdade 
ex~1il~i1~do :'P,GlWS ~mais cl,•vad:l, jusu:pcita é lnmirw~a, Cümo o ~cl. a fr~mdu n:1sce ~em )rC 

tlns t;·<:•:u~,c tJOr mai< bem feit.a nii0 resiste LlOS 
E' o pr·or!o tc:;:to do rchtorio do prcsid···nte r:1ios 0.('.st·~, nac:iscoss:Io. A verdade do pleito 

a~ 1n·ovi ncia, qac. sob a. rubr·ica (( EL· i.;~õ;:s )) 13loi to i' .. i c1o !':0 di$l.r·icto. cons ' ante de um:t acta . . . 
H : • lU ·• « tt, t<.::t.fllA. pUL' <)[ GS OS 

cidontes c utú de siu:ples p 1. s~eat:v, no il~ mc:><'•L't:'S •:; p::lo proprio ein··aspeito il;;;êa.llibo
districto diz acc:·c~ d\'• 6' Lit , irict.o e ::d·..:·un;,: I r:ü o Dr. il.r;·uda Falcão, I'G:-:i;';te va.ntnjosa
outro5 <t. que fi processo eleitoral COlTC:t livre e mente ~J.os golp\!;; à~~ odient:1 fra.u~le trarrwda 
pa~i.ficam·::-nt(•, decidir:.do-;.:c desde logo em '1° ! com o pe::iurio de c:orãjo.~as te;.:temunha.:., ín
e5crutinio a ;;orte tlos candidatos» doCLlnl·~Di:o 1\ strmuentos subOI"lltlll(•S, às n.rguiçõcs d~). c.hi
junto sob o n. 0, isto é u p!·ot ,rio lJitu· f.o O !fi.- cana 1ditica.! ::,o,; sophismas ·3 ;:t;·;:p:mentos t!o 
ci,(l (de 23 do corrcnv~ ). A to1·p~: ailcg;~t:ão da I ri,~;,;e:.:pct\1. a::; t:. .·njf'Cttlt'as ·h ~.·speculaç:Io, c ao;; 
substituição do m:;~~o dé c,;dub::. roprodnid:1s c1ucun!Onio~ cotJt.l':t!Jl'O lw·ent'),; (~ falso$, com 
nor S. Ex. cidw po:· tc:-ra com a suü. propria ()UC s•; prot:nüL~ tenbl' p1·onu:·. 
J,; - - • • • • • • 

n s ~ · • a. ) , u a t' \' s.:t .~:s:. u. ;~ e ~ Ig-eiram:~n e ;~ segun( a 
ou ~irecta. no. que o.;; t<ou:_ ntel.:lJ•ios: c1c~e o I parte d~1. j_us~i_ftca;;ão, UIM~ vez CJUC f.Ji o con.t:~_:'
co~1.dJUYara.:tl ctecla t':l!ldo n;L, í1oderem dnt· tantt! o pnme1ro a e~qaeccl-a na sua expost~;ao 

. v . . 

;)~ testr:~unhn..-Allui â pr·o\·a ilc:Ju certa-
mcnt0 nas int·mt;ões c!o contestante. Ew rel::tt.:ão ao :2() clistJ·icto da. Victm·ia fign-

0 a1·gumento com o nornAro de ordem àos 
1

rel! S. Ex.: « ontrt~ \·icL·sa orgau!zn~~ào àe 
rlous eleit01·es é o ma.i,:; banaL ~i o digno re- mc~<1. por e,.;t.ar mudado bn. dorrs z.nnos o jui~ de 
!ator da 1:1. commissão tüntm· ü tt·. ~ balho d'· co- pai pr·csiJent:· ; m:i fó c proposito ne~te Ú\cto, 
tejar a ll:-:ta, •[UC S. Ex. natu!'alm·: t!Lo junl.:tr·ú, tor.do-sc em vista con,títui,. d1ctado:~ n:. eld
com a cópia d:J. inscripçd:o dos votr.ntes~ cbe- ção? fi•c:al.üo Dt·. I-Iell!·iqnr) l\1arf1ur,~, pai do 
gari necessariamente ã pt·ova ch r1uo. eomo rre:·ndeute mcowp<:t~J nto. )) 
11quelles dou~~ votaram diversos eleitores t:ue! O!f,:s·vcc p<1r::1. p1·ov:'!. o tf; .;.;t·~munho }n·a<io de 
in.scriptos coojtmct:1went~, ach~1~1-::e tod:n•ia um tc:rno ,!;J oi'llciaes da gu:1ràn. u::cional cam
muito di~tanci;a.los na. lis ta da. chu.uad:r. inc!n- pc•sto do um t<:ncur.e-col'Ond, um •. ·apitão e u:n 
sive o :~.baixo as.signada~ qu•J foi um do;:; ulti- all'ért':,;, m<tis IHna c:· r·lid::io p:t:-:sada ;~elo ultimo 
n1os a vot:it' ~ rüas que todos assim procc .. leJ·am no c;;,r;wter u1Tici:tl d n esc1·ivãu do ju:·y ch Glo
muito legal ·~ lr:g·itiu.:amente, r1a forma. du di;.;- ria, í' oat:a de escriptura de compi'a. e ve:Jda 
posto no ~rt. :1A5 do 1'~'g:ularu,mto. de terras. 

A tran;.:parenV! pei·pb :~ddu)o, que o con~es- . Os tres hra\'OS da nova milieia. jm•;miio - ~la 
n - e1;co riu n, ac ''· no a o, a e::n cto n<;t!S, v~·~·uac e o :~l'tlcu .: o, nao 1onra1·am seus g-a-

11ue revehun a dubie(hJe e a. confusão de qUt'lll lões. e antes rer·.iu :-~ram criminosamente con10 
prOCU!';l i:!J.VGrt<'Jl' Oi! factOS S:JlJre a pressãO ue SeLIS COrnp~~rS~t:'l da. primeira turrna, .~endo ql1e O 
testemunhas ocub.re.:;;, vem apenas p;:ovar à ultimo p:.t.sson aind;~ certiàão fr;~udulenta, no 
evidencia a mú fé, que o impe::-s . c;u·a ctel' de serv6ntu~rio publico. · 

Com eff.-'lito! es;;as pab.~'ras eslüo cscl'ipta? C•H~1 c!f<~ito, dus documentos juntos :;oh ns. 8 
em uma có;J!a, de qur~ s·) scr\'r) S. Ex. dolo- 1 e\), ~e evici~::ncia não soque o juiz drJ par. pro
samcnte, são u,.D.d::.s pelo copi:,;tn , lauto que sidcute .;amais mlldo:t de re:'iidencia, senão tam
nã.o vêm ropetid;;::s, quor ua.s vropl'ias certi.- Gen1 qurõ nesst~ t'3.!'JCter ha conslanLP.m'·nte oili
cões authenticas, (lue S. Ex. oíl'ci'eceu. que;:- t.:iad;:, dnndo audi,~ncia. fuL.t:,~iona.ndo em tl'aha~ 
nas enviadas pela maioria da mes;J., quor na lhos cleitot·ael.;. ~te. etc. 
con'stante do documento junto sob n . 7. Do documento ,;ob n. 10_ consta ter o me:>mo 

Ih na exposição ,_.,ç cdvers u. 1 . .nu trocho, que (;idadão servido na sessão do jul·y de Seteu1b1·o 
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lega d;1. Victoria..onde era o m'ê'sm~' qu:1li!icado. I rcnci:Js do prOC•3sso eleitot·al do 6.o districto de 
A pt·im~ira cet·ti~ão é passc:t. l& e assign:ula pelo Pernambuco, ''o prot-;sto feito perante a mesa 
se ·retario da c:<rnat·a. a 2" ~ = - 1 · · ·· t a. :;o, ' 

paz do distx·icto; a. ;}t pelo ~·)rventuario do Curupr·~-mc dPscnvolver o caso, appla.udindo o 
jul"y ; o 4° documento pdo Dr. juiz de direito pr;.:ceiimon to cor:-recto e legal dos meus amigos 
de f'áu cl'Alho, couuwc:t, de que faz pa.1·te a politicos, e ao mesmo tempo demonstrando~ 
freguezia da Glor•ia, e o 5•> pdo Dr. juiz de di- qu~ em todo o circulo, só cor;•eu irregular e 
reito da Victoria. . vi(!iosamente o pro·~esso eleitoral naquelle 4.o 

AdmiUindo. entretmto, po1· hypr1these, qne ! di:-;tricto de paz. E' verdade, felizmente, que 
faha não ÍtlBse a al1egação do gr~·cioso con- não pre~iso, para ser reconhecido deputado, 
tcndor, isto é, que realnwnte mudad., estivesse gue ~~jaiil decretadas as nullidades e yicios sub~ 
o juiz de paz. que presidiu aos t1·ab<tlhos elei- stanciaes, que vou provar. Devo todavia. ar-
tot• •. f' ·Jo i · · · · · · · · 
isso-incointetentc-, e ao contrario, coufot·mc Ja.nBiro, e respeito ás formulas essenci~les c 
a doutrina. leg:.!l~ deveria fiJ.uccionar. como regulamentares do novo proce~:so eleitoral. 
membro da mesa. até -·ue fosse elimin;tdo pela Não houve insta.llação lega.l de mr;sa ar!l 
cama: a mun1crpa , o qu-e, f.:egun~ o o c ocun1~"'nto pr·r~sl 1r O'> tt>a a os e eltoraeB, na con oroll
sob n. 2, nã·J rec:lizou-s~. n~~m podia ter l•.·gat•: dade do§ 7 do al"t.. 15 da lei citada; isto é, 
~ei cb ·l:S de Outubro ~e 1.827, art. •1°; .lei de ner~1 a mesa coustitui!!-_:se na vespera _do dia 

-, ' ... 
çr:íes de 1;~ de D:~zembro de 18:32, ::;rt. 6·• : 
n.vi!-los ns. 200 de 1835 ; 25 de 1861; 532 de 
1881, 2:3 ele 188~ e tantos outro::;, que o douto 
contt~stant3 não póde de~conheceL·. 

Resta-me analysar dons doc,.lment.Js, que nüo 
entr,1.ndo no nssumpto ela exposição cscripta, 
acham-se todavia comorehendidoll no vasto 
catalogo, que precedeu-à. 

Doc. sob n.H.-Diver!;OS pedaços do Diario 

~ 0 L , 0 

com a antecodr-mcia legal da hora, no proprio 
dia desta, pot·tanto, nos termos de § 13 do ar
tigo citado não podia haver eleição. 

A prova irrecusavel de facto tão importante · 
esta: 

Lo No pl"oprio conte~to da. acta~ onde se 
menciona uma installação instantanea as nove 
hor:ts pt·ecisas do d:a 30 de Novembro, 
visto . estat·r~m presentes todos cs membros 

' .. ' · , , .J 

mente os mes:wios do nulUero etf.~ctivo e legal, 
·:ruando rlou~ s.'io. substituto5õ, co~ pt•eterição 

r., . • . • ~ :::>o 

Esses impt·cssos são. com effcito, docum~ntos da. Reg•1lamento. (Doc. sob n. i:J). 
muito importantr>s e :.:ignificatiV"os. Dc~nnHcia.ua 2.o No protesto assign:1.do pelos fo e 3" im
seriedade e valot· da uma. contes tação. que med:atos em votos :10 4u ,jui;r. de pa7..pelo proprio 
nasceu- anOJI!JiiW-, pet·Llida. entr•l tantas e ;;crivuo de paz do districto, c diversos cleito
outz·a.s public~ções solicitad.ts do .Jonud, e qu:) l"es. do que con~ta. po..;itivamentc, que a orga
por singul~r anoma.lia, e1·a <lssim i ;;si.,uwlrt nizaç:1o <la. ntC'S'.l te\'o logar no dia da eleição 
ar1ui pol' um iliCO{JI'itn, afim d(~ ir medrar na depois de H hnt"a.s. 
provincia. onde nem o interessn.•Jo ousou A forçn. probn.nte oeste Llocumonto, não põr1e 
cr·"'al-a ! Vê-se com cfleito rios mesmos, que em ser ub:tb.da pelo contra-protesto por simples 
Pernambuco sri .~c conltcC(JH :'emelhante con- negação, assignado pela h'lOsa. bem cotno a 
tcst:tção pot" ?tolit:irt .~ i!.o co;·;·cspo; lclcnte rto btrdi-\ c in::~.;lmissivel rett·n.t:tcção do escrivão 
Diw·io na corte, estar firmarlas aliús na pl'i- ch pa.z, obtida :i falsa fé e pol" coa.cçü:o, denun
m~ir:t, unic:1 ·e nnonyma pttiilicac;ão do ./or iwl, cia pcrf.:: it:unente o :tl'l":J.njo. para ernendat•-se 
tão valiosa em ::oi, CjUe nem ao menos qualquer a mão, e forjat·-se acta a bico de penna, em
orgão de publicidade na provincia, pMsOtHl. pm· b'ora obrig:•da á cont~r declaraç:Jes deslocadas, 
qualquer titulo para suas coh:mna'5 ! inYer·osimeis c falsas, como a. que _se escre,·e 

oc. so n . ""'' « o ecç ta ce pa1·ecm·es r as so a , , 
commissues de inquerito, qntJ , no dizer do con- cluida atropeladamente a acta. 
test..1.nte, 1·eque1·em e finnam o precedente, Nii.o preciso desenvolv~r mais a prova. que 
etc., etc.)> assim se impõe, desejo, porém, tomar por outr~"L 

A' cat~ de documrmtos, ao mC\nos para yolu- face ü questão da nullidade de todo o processo 
mal" sua original cont,lst::çã0, não f ,i S. Ex. deste 4° districto, e para isso admitto por hy-:-

- afor tunado na sua farta colheita, pois arreca- potl1ese para a discussão, qu~ a. mes~ eleito
dando tudo, não ponde ser rigcroiõo e antes ral so tenha installado na vespera~ como pre
deixou-se a r1•astar pela doce illusão do quod tende a respectiva acta. 
voltmtHS ~ fac ilo .. creddimgs apanhando pare- Ainda. neste ca so, nullo é todo o processo, 
ceres, uns impertinentes absolutamente, e ou- . quer da installação, quer d:l el.ei ção, por estar 
tros fimando doutrina, que lhe ó muito adversa.. eivado M vícios substanciaes e insanaveis, 

Em tempo descerei ::i. iirova, examinando éomo são: 
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1.0 Não effi~etuou.-se, na conformidade d~ 1 c independente do eleitorado do :p districto 
lei el~itOl';ll, a organização da mesa, st>ndo rccusOt!-lhc. O meu competidor nã:> examinou 
illegalmente feit:t. a Stlbstituição dos mesui•.ts seus p(!pei.<, eonsderou-o:; i;~ Umine muito 
insbllaclorcs. Consta, com olfeito, ch -decbra.:.. bons. concent.nmdo tod::~s ~s forç:\s elo seu po
ç:1'o em tempo, qne foram officialmente convi- d~~roso espil"ito na descoberta. do ml:lio mai:-; 
dados i 0 e :_:o immediatos. qu::tnlo ao 1o nilo surumitl"io de entrar na. camar<l, sem ter ct::-

, ·1 vi ar c 'Í·t ~~~r- si lo·· a d::l c ual 11er oJ·clr:m. o do )Ois em wes-
muito préviam~nte. convocado por editaL o ni'io ·tando fr~.udes n fal.si-:1::-Ldes aos collegios, qne 
é natural n~m_adm:ssivel, q11e o 3• convidado lb.e fOl'<l..tfl. adversos, f::tbric:n· pot· aq\.lella \'i~lha. 
para su1:,stltu 1r o 2'', que pa.sson a -1" na an- op'~ração adtbmt~t ic:l o qt1e a ioi privilegiou o 
s·~ncw. r\ ... e. enn.a aw,a:"o com an ~ i''res~a proc~:sso mm o 1vcrso, nn. con ormi :H 
em sua. resposta, que já antes d~ ~)horas do a1·t. 1:3. e :;ó a. m:Üoria absoluta do eleitor:~o:lo 
di:1. :)0 de Novembr·o recebesse a mr~sa sua I_JÕ:ir. [(tzer. 
escnsa, s··ndo a.lêm de tu.lo cr"r!:o, que o enge- Com o original e C'trioso ~xp~d.ionte de exhí
nho Aurora, em que resírle, fi(:a a boa clistan- bir. ·~cmw set:, o diplorna a.l.h,~io, S. Ex. conse
cia do povoado. ~,to· é, h:t mais de :3leg-nas' guiu entra;· e ató discursar-por absurdo-, 
9 pr?t;'sto subscrrpto prJr am!)os denuncin. ~1li:ls, m::ls foi de:;:pedido, apenas co:~hc .-~·.ida a cspecu
Impbcltn.mente, a Illeg:ü om1ssão d.3 todas cssn.s lar;.ão. ou o celebríson-o. 
formalicb.~~s su?stanci:les, s.ccre~cendo aincb Com ·o seu no\·o systhoma planet:.rio, te:1.do 
ser o 1° 1mmcdt:1to dupbmeute lnterrsstdo, ú. por Cl}ntro ou ~;ol r. suppost-t Íl":\ud:~ do t• .•.h,;-
assrst~r a orgamzaç 1) a m·~s 1, S:'não, como tr: cto da. ~sCa.' ~. o mo ern0 astronowo po.1t1Co 
mesa no, ao menos no caract~r de fiscal, no- não f:ld. fortun1.. 
meado "Qelo candidato consen::vlor. A illuslri!.da. c·:mmissfío ro1evatá qualquer .. .., ... 

-· .. c: ..: a..- O"'" .. ' ~ 

elcitoraes, e l>Ím. de 11 horas conforme d0cbra 
o protesto. 

;..; o I. 

'tlicr;ncnte dc.~ig;1,atlo peTa {wtol'idade "'comnc- rdt1tar. 
te;ite, onde tem sido s~mpre feitas as ant0rio- · Rio de Janeiro. G de Abril de 188:).- Jicn-
res. mas em outro. arbitrario e illen-alment~ 
escolhido pelo pre,.idente da. mesa i;to é em 1'ÜJHG JI!mJ.HCS de H ollanda Cavalcante. 
um cdificio-ainda em constrticção..:_, não ~tre- Doc. n. 1..-Illm. Sr. Dr. juiz"de direitocb. 
rec~ndo o nece::;sario e:>paço para os trabalhos Victot"in. - O b:l.charcl Henrique Marql!CS de 
elertora"s, com violenta. infrac;·ão do art. ~'4 Holhmdn Cn.nlcante. precisn. :1 bem~ de :,eu di
c seu~ pa.ragraphos do regulamento (doc. sob re~to palitico qu~ v.· S. maneJe que o e::;cri,·ão 
ns. 13~ 14 e 15). qu0 servitt pcran~e V. S. m\ aput'a•;F.ío g-e~·al da. 

"' " • ~ .- ' elei .ib de um de )U ado ''"oru.l or oste: ()o dis-
fisc(l!. do m;~diduto conscJ·vrlrlol· contr}'l. 0 tricto~ lha dê por certidão o t!1eor do protesto 
que determina o§ 2 do art. !l!l. Apenas na aprl~'>ontado n::~ occasião da apuração pelo 
act:1. da ebic.:'b ~e menciona. seu nome )ar:t cd· ·itor ela Esc.ar1a, Rmuão Populo d'Anàradc 
declarat·- :3e ter el ~ :1ssignn.do tamhem esta. 0 1ma. .es cs ermos~ '-· ~ 1. · sca o., . (e 
que entretanto é falso, como se pó~Ie verificar Março de 18:)5. - O pt·o .~urad,.Jr, A.quilino 
facilmente. . Lu.iz P.1,·to. 

5.; Não foi em tCi ilpD aitJUi)l. bsrado o ter- C(\J·tifique. Yict.oria, 0 do 1.\íarço de 1885. 
m.e cva e ;u:?;·;-a ii lrJi llO prescripto pelo art. 143, _ Jla.r;• ! lhaes. 
nem a mms summa.rin. indicn.ção do num0ro . 
de eleitores inscriptos no livi"o r;:sp~ctivo. .~"rtrfico set· 2 pt·otesto .a~rescmtado na occ::-.-
Estn. omissão é tant~ mais ""ra.ve, qu~nto da-se sw.o da apuraçao ? a .eb1çno de .m~ d"pot:1do 
exactamente ?O districto, gnde f0i prodigiosa {:;;cmtl por· este 6·• ?tstrlCto ~la pl'onnctn de Per
a .;oncurrencia de eloitorcs, cxc,~dendo todas I n:;mbuco pelo ~le1t~r Romao _Populo~ di! Andr·ade 
:1s pt·t!cedentcs. e ondo mais avultou a vobção.! L1.ma, c out1·o do tu (:or ,;(lgumte : Escada? f (b 
com. que foi beneficiado 0 m ·m contendor. ~c:~cmbro de '18"\4. --: I.llcns . St·s. - Os. uu~e-

Nito preciso deter-me, encar~cendo 0 yalor rhatoa c:n _votos ao 4°, lUll de p~z do 1" d1stncto 
legal de tiro subst:\M ia<:ls nullidades. Lendo da paroclwt da _E::ot:a~a, ~ pr;r ~sto !lle~?ro~ d:~ 
cnt1·etanto algumas referentes ao .1nodo e fónna mes~ ?o_ colleg1o ele1t0ra ... d~ refer1do ~l1str1~to 
do proce.'BO~ peço l it::ença ao illuslrado con- n~ ClCIÇao p~ra um d1Jput~do~ ge1:a.l havJ<h hOJC, 

. • • : YCm declarar a r:t os dev rdos ctlettos. c uc não 
quent~ t~echo de ~a a e,:çposic;.ão~ ern qu'e s. Ex. te!·n J~arte nenhum~ na redacção da act:L, '-'" 
tanto ms1ste p; lo r0sp3ito à f ôrma do proces5o cr.ual e po1· som dunJs. m:nos ex.act~ no me~~ 
«?n ~~ está resgaal'dado 0 fllndo da justiça e do c~onar oo;; fac tos, e se ass1gnarrtm. fot para nao 
dtre1to, como precioso extra.c to n o fragil vidz·o, d1screpar crn, dos. seus compa~hm:os de mesa 
que o contém c termina : Quelx·ae 0 delicado co~ guem t;o~1 s1do scn:t?r~ sohdarws ~m outms 
chrysta.l c a concentrada. e.ssencia se vola- ele1~oes. I~ncret;lnto c for:• de duv1da que o 
tilisar::í. . » facto de a.ssig na!·em àous eleitores em lugar 
. C_?nclu.indo, direi : quem traz para a verifi- differente dolqu: manda a. lei, é vi?io muito 
co9ao_de poder~~ em tão viciosas condições. 0 g rave c que mqmna de nu1hd:.tde o fe1to. 
pr:mctpal <-.olleg-10 d0. su:1. melh.or v-ota~\\o, não Dest?. nw.n~ira. não podia1n os abaixos assi.• 
pode tc:ntar, embora por conta. da. mais avul- gnados deixa.r de vir com o seu proto.:; to, (JUO 
bda S'tW!J·ac~·,r:o, obte1· o q11e a maioria altera espet·a.m acompanhe a :1cta desta. j11nta, que, 
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como diploma, tivP.r ele s~r dada ao candidato 
pt·eferido. 

Deus o-uarde a VV. SS. Illms. Srs. Dr. 
b • 1 d . juiz de direito e m:lls mero )l'OS a. JUnta. _apura-· 

dora de Santo Ant:"io.- Os mesanos Lmz Mar
tins de .Araujo. - Romão Populo de ..:\.ndra:le 
... 
Co~forme ao original que me reporto e dou 

fé. Victoria~ 10 de Março de 1885. - O es-
• (nl · Bo1·r e:; 

Filho. 
Doc. n. Z.- Illm. Sr. Dr. jui:r. dn p:1z do 1° 

distt·icto .- O bacharel Aquilino Gomes Pot·to. 
fiscal do candidato Dr. Henrique :Ma.rques, na 
eleição qu~ se proc;~deu no dia 1° de Dez0n:b:o 
finJo, precrsa qt~e v. S. ~ande qu_e~ c~scr1va~ 
T:waJ'e:5 Roda valno, lhe, de por c::-rtldao, o teor: 
do oflicio dirigido a V. S. pelo 4 ·juiz de paz 
Floresmudo 1\.brq n8s I:i_:_s, do de.'>pacho profe-

Em cumprimento do clespad1o sup1•a, certi-
co q u~ no . ia o mez e . z m ro n , 

foi recolhido ~>.o archivo do cartorw do pr.z deste 
1o districto, poi' ordem do respectivo juiz de 
paz o officio a qun se refere o rcq uerimcnto 
~up~a~ com o desp.aeho. certidão a?_offir~i~l de 
·:usti.ça e r ·"Conhocun,nto do tabdlwo. tuao do 
·~eor seguintr::: Engenho Gequiá, 30 de Novcm
b1·o de 1884. Iilm. St·.-Foi-me .agor:t:hdi 
horas da manhã, en tt•çgue um officio de V. S. 
com esta tht:l. pelinJo-m.~ que, comquanto 
pc a. ct cu nao seja ~ r1ga' o :1. az0r partE', 
po;ln. l0i, da. mesa elettoral que tem de ~·3 r 
Õrr.·anizada ho!e, comtudo insta para que eu 

;::, •• • o ' •• 

.., : .. ' ... ' . ...., ' . 
da tarde: para della Ül.zet· parte. ca.so não com
pn.re~a. algum dos juize;.: de paz, convocados 
por e Jit:-.1 p~l';1 tal . flm. _Em respo~t:t, tonho_a 
dizot· oue não mn ~~ possn·el comparecer, n::o 
só porq~to e"tou aàoent.11.do, como porque. icnho 
desde 1880, me abstido de tomat• parte 11~1.4 
rnes 1s elcútOt"acs; além ele nu e, não J•t•c;;tci 
juralllento do c;~.rgo, o q1:e nãÕ estou I':·solvido 
f:tt.r:>r n.g-o t·::t. Dons g-nardt~ a V. S.-IIlm. S1·. 
fk. ~hno· ·l Dn~u·te de Faria. digno jniz de paz 
'do i'' disü·icto.- Flot···sm.11do l\brqur·s Lins, 
~!o juiz d~ p ~1z. D:'!spac:lo.:-Arch:vo-~-<::e, depois 
de cet·tific~d:l pelo uflwral a hor.t etu que cn
t.re,.on o or;!:::ente. Cidada d<1. E;.;c11.da. :iO de 

o • 1 'S D 1" . C "d-No\•emb,·o de t:i 'L- r. •ro·dLs. ert1 ao.-
Certifico c uc recebendo este officio do capitão 
Floresmudo l\Iarques Lins, no engen:10 xeqm~i. 
deste termo. qunsi ao mclo-di;;t. fiz dellc C!U

tre~a. :10 1" juiz ele paz, Dr. Manoel Dnnrte de 
Fai;ins em casa d~ sun. l'esidedcia :is 31/2 horas 
da tarde, quando . de lá c~eguei nesta c_~d:~.dc. 
Cidad~ da. E scado., 30 de Now.mbro de 1t:i84.-
0 official .. Antoni'o Ba~CJ'j'a da Cunha Bi';ta. 
Heconhecimonto.-Reconheço como verdadeu·;;ts 
per ter pleno conhcdmento a~ firmas supra do 
ca1litão Flore<;mudo !\b.rqnes Lms e retro do offi.
ciâl An.toni.o Bezerra. da Cunha Bitt~. Escada, 
1o de Dezembro de1884. Em testemunho d·t ver
dad(}~ }3, J, f:!_. S, .,_Q tabellião publico intet•illO, 

Ba1·tholomett Josâ Rodrigues da Silva. E mais 
não· se continha ern dito officio e declarações, 
aos quaes me reporto e dou fé. Subscrevo e 
as signo. Cidade da. Escada, 15 de J aneil·o de 
1885.- O escrivü.o, Joaquim Tavares Rodo
vallw. 

·~econ cço a nss1gna urn. supra e ou e . 
Escada, 15 de Janeiro de 1885.- Em testemu
nho da verd::-.de, B. J. R. S.-O tabellião publico 

.. ) ! > • 
~ 

Silva. 
Doc. n. 3.-Illm. Sr.Dr. juiz municipal,-0 

bacharel Helll'ique l\Iarques de Hollanda. Caval
cante p1·ecis3. a bem de seu dii."eito que V. S. 
manJe o escrivão Almeiàa certificar ao pe des~ 
te, do qun constar de seu cartorio o seguinte : 

1 v Si já foi devolvida a pt·ecatoria expedida 
da Victoria, .a rcqu~r~m~nto do Dr. Pedro Bel-- ' 
dia 2"!, a t:1rde. No c:tso a.ffirma.tivo a c1ue ho
:.-as foi àevolvi,·o. 

2) Para c ue fim era. a mesma. Nestes termos 
pede deft~riml3nto, Escada, 27 de aneiro, de 
1885.-Apuilino Po~·to. 

An nio Carlos de Almeida. scrventuario vi-
talicio elos oflicios de tabeliião e escrivão do 
civel, commercio, c:·imes, proYed:)rin, capellas, 
I'esiduos e offici:ü do registro geral das hypo
tbccas do termo da. Escada, comarca do mesmo 
nnme, r:rovin.cia de Pernambuco, por Su~ Ma
gestn.dr} o Irupet·ador o Sr. D. Pr:dro II aquem 
Dans guarde etc. 

Certifico qur', em virtude àa petição e de:;pa
cho retr-o congta no meu ca.rtorio do traslado que 

' a " ·t )l'G a.t ri na eti ,ão 
I."ctro ter desta prcct·toria. passado no meu c:J.t·
torio' :1s 24 hot·as d0 estylo expiradas às 3 ho
rlls dn. tarcle do dia 2o do cor:·cnte, segundo s~ 
Yc da cert1a::to quo na mesma. pas~e1. a qua prc
c:J.tot•i<t foi u3voh·id:l no referido di:l 26 ~i.s 4 ho
l':ls d~t L::rde para a cidMc cb Vi~toria, pot• ter 
sirto a. esta h:!l'a entt·cguc por mau ao portad~r 
11n. p:Lrte~ senão que o fim 9a mesma. prec:1torw. 
foi pal':l sct• cit:-. :o o sup~ürc:mto para com.pare
cer no ,juizo <lnprccantc no pt·cdito dia~~> ~o 
corrente, :is i1 horas du manhã. para a-=s1sttr 
a uma ju;;tific~~~o com testemunhas. a rcq 1te· 
ri mc:nto Jo c :llLilt.l.:!lo Dr. Pcd:·o d:.'l. Cunh<l. Bcl
tr:J:o q 1.1c :tpre.>'~'nt:;I·ü. as nullidadcs, vicio~_ c 
Ü'l"i!g'tÜ n·idades banda~:; no processo da el(j1çao 
cpl'J para urn deyutado g~ral se procedr~u neste 
()•l ci :·eulo, no clw. 1'' do DczeJubro do anno pro
ximo 11ndo. E' o qt :e tenlw a r:e;tificar eonfur~1e 
o reqll.et·ilio e o. que c?nsta no meu cartc.r1~, 

' ' . ... -
dade da. Escada, em o meu cartorio aos 27 de 
.hn0. iro de iSS5 .. -Em fé dn. y;n-dade, o escrivão 
do civcl, A.ntonio Cm .. lc::: rle .Al1neida. 

Doc. n. 4.-Ulm. Sr. Dr. juiz de Direito . 
-0 bachar.:ll Henrique I\Iai·ques de. H~lla.nda 
Cavalcante oreci~a a bem de seu drretto que 
V. S. m~ndc· o tabellião Almeida d:tr por cer
tidão qual o numero de elei tores que tem este 
primeiro districto parochin.l, uma. vez que tem 
elle o re~istro geral. No pedido feito não 
entram aquellcs que Íora.!ll apqrados na revi
siio do Setembro fiúdo, 
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Nestes termos pede deferimcmto.-Em 5 do 
Dezembro de 18:)4 E. R. nJ.-Henriq<le JI. 
de H oUandc~ C awlca}?.te. De-se-lh0. Escu.d:;., 
15 de Dezembro d~ iS~H.-Vf~igct Pessoa. 

Antonio Carlos de Almeida escrivão <lo 
civel e mljs. anne:s:os, tab ·llião pulJlico e 

b L 

termo da Escada, eoma.rca do mesmo nome, 
da província de Pernambuco, por S. M. o 

Certifico, com observancia ao despn.cho r·~tro, 
que. 1·cvendo o livro do ali~tamento gernl de 
eleitorr~s desta p·.wochia de No:;s:" Senhora. da 
Concei~ão da Es•~ada, d'ella. consta, confor·me 
a revisão procedido. em 1883 achar-~e dist::.t
dos no prirn'.:\iro districto de paz-151 eleito
res. O r·~f·3rido é vr.;rdad0 e ao pt•op!'io livro 
me r·~ porto, nesta cidade ch E ~cada. aos 16 dias 
do mez de Dez~mbro de i8S4. Subscrevo e as-

r 
o 

vão, AntOiiiO Carlos de Almeid((.. 

Doc. n. 5. -lllrn. Sr. secretario da. Camara 

rochb. de Noss;\ S0nbol'a d:L Esc,~da, ddte :1 fl5. 
8 constam as assig:natnra.s do t·or seguint~ : 
- As~Sigtlaturas dos eleitores que concort'erarJJ 
llar•'l a eleição rle um d0putsdo ger·al procedid:l 
no {o de Or>z •mbt•c, :ie '18C)4:-1., Aqnelinc• Go
mes Porto, 2 Antonio Fra.nci,;;co de Anmjo 
Costa, 3 Aureliano N:mes d<~ L:1.1·a. 4 Dr. 
Antonio H. de Cast\·o. 5 .:\stol1)ho .Joaquim 
B:lrbosa., 6 Antonio Lncio rle Albu•.1uerquc, 
7. André Ba.rr~'ro .!e Sà, S Belhrmiuo Can
dido :ia Silva., ~.1 Dionisio .losó d·~ S nnt'.ibna. 
10 Dioda.to Luiz Fr•anc~~co Moot~·ir·o, H 
Er:1ldo Ot.toni Viei;·a de Sonza. 12 Franco 
Cava.~canti de Albuqu~"rque. 1:~ Guilherme 
l\Iuniz de Souza, 14 G0nctoso .TosA ~b Mo.n·a, 
15, Heliodoro Accacio Rangel, 16 .To_ão BJp-

1;:; a eretra tns, · ' oao 'ranctsco a 
Costa Camnoe. 18. João Romarieo de Aze\'Cdo 
CaLnpos, '19 Joaquim .Jos~ de Moura~ 20 Joa
quim Francisco ele Sonza Chn.vl'ls. 21 .Joa
quim TavarPs Rodovalho, 22 José F. de Souzn 
Chaves, 23 José Lncio M. da Franca, 24 
José Felippe Gom(->s, 25 .Toaq ttim Antonio Bar
bosa da Silv~1. 25 Joaquim ?\Iarques de Hollu.ndn 
Cavalcanti. 27 ,losé .Awaro rla Costa e Silva. 28 
Jovencio Affonso Ferreira, 29 .João Ramos Ch~
vcs, 30 .Jo~é Antonio Gonç 1lves Feneira, 31 
Lui7. de Fr::1nça Baptista dos Santos, 32 Lupici
nio da. Silveira, :j3 Manoel .Ahes da Silva Caldas, 

. 
34 'M:moel de Bal'rO!õ X.aviel', :35 Mn.nocl Flo
rentino de Senna.. 36 Manoel Joaquim da Costa, 
:37 1\ia.noel Jose Rufino do Jesus, 38 Manoel da 
Silva B:i.rros, :39 1Iiguel Archanjo Tei:s:0ira do 
Reg·o, 40 l\Hguel Archunjo Fcml).ncles Vianna.! 
4~ l\b noel Vi dai de ~egreír?!':, 42 Mt\noel Fran-

. . ' 

Sll va, Si Diogo éa:·neir·o Rodrigues Ca.mpello, 
88 Flori,mundo ?'~Ia: ·qu.,:s Lino, 89 Fran~!sco <1a. 
Cru7. Azeve-:lo. 90 João Garneil'o R.>dt•igucs 
r:awpello, ~J1 José Mendes Carneiro de S. Ban
deira, 92 Antl)nio Cr.Lmpello de Albuqnor
que, ~l3 João do Rago Bart>os, 94 José :ÜYes 
d:'l Olivell'a, 93 l\ligu rl H.odr·igues Estcvcs. 
9:'1 Mig-n;.·l l\rJdt·igu~s Esteve;:; Junior,~)/ Pil.tllu 
Pereir<• Cavalc:mti, 98 .1oito Otto do Rego 
Ba.rros. 99 Manoel Oly:npio de Barros Co;; ta, 
101) .José F. de An·uda Falcão. 101 Henrinua 
de Bart•os Lin~. 10'~ ?-.bn('l :õ•l Aatonio da Rochn.. 
103 llbnoel RÓdrigues d:'l. Silva Ca,;,Jara.. iO-i 
Alexandre de Barros Albuquerque, 105 Bf-~r:!o 
de .r un:iiá. iOG Galdino José Lopes c1~ Silv~. 
107 padre José Pt·ocopio Pereira, '108 l\bnoel 

ranc!SCO üa 1.v:1 1rro, · . ~ nnoe a.r osa. 
d~ SanfAnna., 110 Americo Fortanato di~ G iLllUI., 

111. Antonio .h .cin:ho Pereira da Cesta.. 1.12 Dr. 
Tobi:::s B~rreto de 1\Iene::es. H3 Antonio Alves 
de Som:a, 114 Bem&.dino Urçulino de Senna, 
115 Frfincisco Soares Lins, HG .loão Baptista 
do Na.scimente, 117 .Toi'i:o Manoel do;;; Santos, 
118 José Aífonso de Azevedo Camoos, 110 .José 
Anton.io Soa:·es l{os::t. '1~0 a ro~o de .José Joa.
qaim de Sant'A.nnu, Aqnilino Gomes P~.sto, 121 
Leonartlo Antunes Lins, n2 Manoel Zeferino 
de Almeida Lima, 1.23 Pamphilo Clodo:1ldu S. 
Pereira, 124 Frandsco Dcod~to Lins, 125 A.n-
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tonio C·•rlos de Almeida, 12G .José Sancho Be- -proporção que cn.da eleitor ia votanno, escrevia 
zerra. Cavalc:mti, 127 Henriqut! Mal'que;; de o eell nome .ao livro respectivo. Acabada a clla
Hollanda Cavalcanti, 128 F'ranci!;CO Xavi0r de raada, tlroct·deu-se a contagem,encontrando-se 
Andt•ade Lima, 129 José V..Jnccslan da Cost;~ na urna :135 cedu1as. Nesta occ:asião ver;ficou 
Prazer ~. 130 Luiz ?\Ia.rtins d•: Al'llll,ÍO. 1:31 o secreta1·io que ~stav;!.tTt ~ssigna:los se"'ui
Romão Populo de Andrade Lima, 1:32 Autonio damcnte 1:~:~ nomes, faltando os do8 eleit1res 
Carl'Js Cavalcanti de Albur uerqnc, 133 Dt·. Ma- .•utonio Pedro Gomes e José An toniv de 
nor-· ctarte c e .. ·~l.l'l:4. 

Termo d~ encerramenlo .-Ao prirnei.ro cli::.. 
de Doz~mbro da iS8-1, no Pai,:.O ria Camara l\Iu-
nu:1p9. , en o-se proce 1 o a e e1çao para. um 
deputado á Assembléa Geral, a eila compare
ceram 1:-35 eleito1·es, correspondcndo :to num c ro 
de cha.pas~ sendo que, p.orém, não figuram na 
lista acima O.'> nomes dos elHitoros Antonio Pe
dro Gomes, e José Antonio de M011ra, que por 
engano! em log-::1.1· de as~ig-na1·em na folha 18 
deste livro, assignar<\ID, corno se vê! ú folha :17, 
verso. Eu, José Venc,!sb.u d:-~. Costa Praz0res, 
secretario, escrevi.-Dr. Jia.toel Dtw;·tc de 

ana, pres1 ente.- .. Antonio ,rt.J' os ava. -
canti de Atbuquei'IJ1!e.-.lostJ Vr,,,caslau da 
Costa Pra:;eJ·es.-LHi:. ~1[ a;·tiHs de Aroujo.-- . 

nada mais se continha em d!tn livro, cujas assig
naturas bem e fielm .. ~nte trJ.nscrevi do proprio 
original, a que 1110 repo1·to. Dou fé.- Cidade 
da Escada, 15 dr~ Dezcmbr·o de :11'184.- O sccr e
tario, Z e{e1·ino Aw~elianCI de l"ifJV.eircrlo e 
JYI ello. 

Reconheço verdadeira a asi:iig'n:ltura r:'\tro do 
secretario rla Camara desta. 1:ida.de. Zeferiuo 
Allreliano de Figueredo Mello. do l1u·~ dou fé. 

' . 
munbo de -verdade.- :lntonio C a dos de .. U-
meit:la. 

c. n. p1a- l' ns rt çao a ac 
eleiç5o para um deputado ger;,}, rll'oced!da no 
dia. f o de Dezemf_,ro de 1884. 

Ao m•imeiro dia do mcz cl~ D~.;:embro de 1S84. 
as 9 horas da manhã, no P"aço d:l. Camara Mu.:. 
nicipal desta cifbcl.e. presentes o presidente da 
mesa paro·~hial e os mt'sarios. Dr. .i\lanoel 
Duarte de Faria, Antonio Cm·los C:walcanti de 
Albuqu::rqtw, .Tusé VeHceslào da Costa Pr:tseres, 
Luiz .Martins de Arat~jo e Romiio Pcpulo de An
drade Lim::~., foi dccla.r .:•do pelo presid:;nte que 
estavam a.bertos os trabalhos para a. elBição de 
um deputado a Assemblóa Geral Legislativa. 
O presidente nomeou o secretario e escnttado
res, e procedendo-se a ch~tmada dos eleito1·es 
que compoam e::-te. districto. compa.receram a 
l a 1 5 l i ue de ozeram na urn:1. as 

suas respectivas cedulas. Deixaram àe comp::t.
recer os eleitores :Antonio Rodigues de Sena 
Birro, Aust•·icliniano Coutinho Ponce de Lessa, 
Alexandrino Nunes de Lara, Edgat• Pinto Ban
deira Accioli V<lsconcellos, Francis('O de Assis 
Mello, José Luit. df} Meúeiros, Manoel Eu
logio e SHva. Tiburcio V:<leriano da Costa, 
M;~.noel Ignaeio Alves de Barros, Epiphanío da. 
Rocha \Vanderley, Martinho Garci~ ,f Ar:~ujo, 
Hylario Urbano da Silva., Josê Cavalcanti Br~
ze1·ra, Roscndo da Silva Camello, .Tose Edua1·do 
de Barros Costa e Joaquim Nunes de Lara. A" 

v. rn.-7 

' . 
fiscal do candidato Dr. Pedt·o d:1. Cunha Beltrão 
o seguinte req nerimento : Não tendo o nu
mero rle ceduiâs correspontlido ao numero de 
eleitor0s que assignaram o livro respectivo, 
visto as assignatnras serem em numero de 
cento e trinta e tres, e tet·em apparecido cento 
e trinta e cinco cedulas, requeiro l:fliO ~e insira 
esta irregularidade na acta. Em segllida o 
fiscal ào candidato _Dr. Henr;.ques I\larg.ucs de 

encr:rramento lavrado no livro em ql!e assi
gnaram os eleitores, já porque n. propri~t mesa 
r•)COnheceu c ue os dous eleitores haviam vo-
tado, nenhuma. ir1·egularidade póde resultar de 
setm•lhante engano, e assim roq uereu que tam
bem Ítlsse imerida na acta esta declaração. A 
•ne:;a assim deliberou. Em seguida dist1·ibuio o 
presidente as lettras alpha b(~ticas ent1·e os me
sal'ios. e procedeu a apuração, que dell o se
guinte resultado: Dt·. Henaiqne Marques de 
Holbnda Cavalcanti noventa e um votos, 
Dr. P0dro da Cunha Beltrão quarenta e tres 
votos d eb::nndo a mnsa de a ltrar uma cedula 
po:· conte:· drmtro do env~"l0pp0 duas chapas 
cad•• uma com o nome do candidato, uroa CO'll 
o nome do Dr. Henrique .1.\hrqnes, e outra 
. m o J . c r. I! 1 • -

Proclamado este resultado, mandou o presi
dente lavrar o edital para ser- cclloca(lo 
ua porta des~~ Paço 1'1lt:n\cipat, e inutili
:Sando em seguida aa cedulas. Lav1•ado o termo 
de encerramento no livro elas assignatura s 
dos eleitores. e naaa. ma1s havendo a tratar, 
deu o pt·r'sidente por concluidos os traba
lhos às tros hol'a;;; da tat·de, comparaccndo 
loJro o tabel1iiio Antonio Carlos ds Almeida 
pa~·a fazer a tran scripçito da. presente acta que 
vai assignada pelo p:-e,;idt?nte, roesarios e fis
c:lCS que ·lesde o principio dos tr~1balhos esta
V ; lm presentes. Eu, José Venceslau da Costa 
Prat.ores, secretat·io, a escrevi. - Dr. Manoel 
Duarte de Fa1·ia (presidente), Antonio Carlos 
C::valcanti de Alllu uer ue Lui:r. Martins 
tl'Araujc. Romão Populo d'Andrade Lima, 
Jose Venceslau da Costa Prazeres, Dr. Fran
cisco Di<lS d "Arruda Falcão, Dr. Aquilino 
Gomr~s Porto. E assim confo1·me transcrevi a 
presen t3 acta. em quo todos assignam. Escada, 
1" ch Dezembro de 1884. Eu, Antonio Carlos 
de Almeida, t1bellião, a cscr~vi e assigno em 
publico e ras0. Em testemunho de verdace (o si.
g-nal ) tabellião publico, Antonio Carlos de 
Almeida, Dr. Manoel Dun.rte de Faria, pre
~idl)ntc. Antonio Carlos Cavalcanti d'Albu
querque, Luiz Martins de Araujo, Romão 
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Populo d'Andrade Lima.~ Josó Veneesla•J. da 
Costa Prazeres, Fr:mcisc:> Dias de Arruda 
Falcão, Aquilino Gomes Pe-rto, e nada mais 
so continha em a dita transci.'i.pção de act::1. de 
eleição :1cima copiada do meu livr·o de notas, 
ao qual me reporto n'esta cidade d:1 Escada, , . 

. .llluuicipa.l da Victoria. ~ Vicente Maria de 
Hollanda Cavacanti, 2° ,jt;iz de paz do 2° dis
tricto desta comarca, precisa que V. S. mn.nde 
que o secretario· d:.\ Camara Municipal ecrtifi
q11e se o supplicante foi ellimin:.:.clo da lista Jos 
juizes de paz desta comarca, por mu:lado, i~so 
para fins eleitoraes.- Pede j. V. S . defer·i
mento.- E. R. ::\1.-"Fit~t:nte Mal'ia de llo!
la,lcla Ca:calcrt;:ti-

Certifique, 29 de Janeiro de iS85.- Cawl
canti \F a;1derlcy, vice-presidente. 

Em virtude ào res cctivo des n.cl1o sunr~1 
certifico que não consta do archivo da C:mwnt. 
Municipal que o suplicante fosse substituido 
no logar de juiz de paz elo 2° di~Lri:to drJsío 
ermo, cons an-o apenas c1uo o sup~üc::m .. e r:>m 
c~tado efl:ectivamente em e!et·cicio e f.:ito 
parte das mesas dos collegios .~lei to~aes . 

Secretari>t da Cama.ra. Mt1.nicipal da. c~dade da 
Victoria, 29 do JaDGiro de iS85.- O porteiro, 
sen·indo de s-:cretario interino, Jim·tiniano 

Attesto que c SU?l1liconle 6 domicil1ario tles\a 
com:l.l·ca, onde so:·vc o cargo de juiz de paz 
do 2° dístricto; que é jurado c como tal com
pareceu e scnin nas s·>ssões .:lo ju:-y, que tevo 
logar em Setembro proximo passíl.do. O ref~ri(lo 
é verdade. Victoria, •1 de No,·embro de 1884. 

• 't • ... ) • • l 

hot·a, foi con-vidado o eÍcitor .Jose Vencestlu da 
Costa Prasere." pal'a. substitnil-o, uma vez que 
n:1o comparcce_u o 4° juiz de paz Floresmm:.do 
:Marques Leonis, que não ó jura.mentado e JlC

nhl:ma participação foz. E, comp:-trec•.:mdo, o 
el0itor José Vencesl:iu. da Cost::L Pt·aseres d;;,-lt ·wccnciv de P Leite 1 1 

• • t·larou qu•: a cccitava a nome~'ção; pelo quo 
Doc. n. 9.-0 escrivão deste juizo Antonio ficou assim con;;:tituid;~ : prc:::idente, Ur. Ma

Aquilino Floro de Lima certifique ao pô desta 1 noel Dn:wte de Farias, Antonio Carlos Ca.Y:ll
si en ten~1~ contjnnado a dar as ~ud!encjas do 1 •·anti de .\liJuqneqt:e, .Iost; Veu~esh;ll da ro"'ta 
cargo de Jntz de pnz deste 2° dtstrlcto, e em r Prasei'CS, l..n .z .M::t:-t.ms de AraUJO e Romão Po
que dia dei a ultima a•.;diencia, conser,·ando pulo de Andrad0 Lima, o qno.t declarou que ha
sem )re a me-:ma moradia no engenho Ca1·ieé YÜt deixado o exet·cicio do cat· ""0 c: e delegado 

este m·~srno 1stncto supra.. egun a I!';tr1cto de policia. .. Em seguidll , foram presentes duas 
de pnz do termo de Santo Antão, 27 de janeit·o apresenta<;ões de íiscaes; um::l por parte do 
de 1885.-0 juiz de paz, VicCi?.te Nr"·ic~ âr.~ candidato Dr. Pedro da Cunh:t Bdtrão. apt-.-:: · 
Ilollanda Car:JalcantL sentando o Dr. Franciseo Dias cl'~\.rrudn. Falc:"ío. 

Cet•tifi.co que o Sr. j1.liz <l~ paz Vicente Mn.ria outra do canclhbto. 'Dr. H•mrigul') Marques ~é 
de Hollanda Ca\·alc::lllti tem dado a,;; audir:n~ias Ht)lbnda Cavslcan tt Apresentando o Dr. Aqnl
do juizo de paz deste 2 ) districto c clesp ~1chado lino Gomes Po~to. E. SJnJo ~ lf:!. horas d~ 
os requerimonlos d~;:; partes, cujos :~~~ucri- t~rdQ c nada ma1~ h~wcndo a tratar, cl_eu o pre
mentes são datados elo Engenho Ca.nee per- ~1denLc os tr3.l.w.lnos por findos, cox~ndando cs 
tencente a esse mesmo districto, dond9 tem membros da mesa a compat·ecor amanh:"i. ôs 
firmado a sua mm·adia ; assim como que a ul- 9 . horas da manhã, para a referida ebição, c 
tima audiencia por elle dada foi. no cii:l. 20 do ro.s.ndOLt lavra.\.' a. lWCl';ente a.cta. em. qu.ç, s~ 
mez d~ Dezembro proximo findo. E' o que me :tss!gn::t com os m:ds membros. Eu, .Joaqnim 
cumpre certificar, em vista da portaria supra ; Tavares Rodovalho, escrivão de par., a escrevj. 
o que de tudo dou fé. 2o distr1cto de paz da Dr .. Man0d D n:>~rte de l:arb:::. p:resiclente; An~ 
cidade da Victoria, 27 ele Janeiro de il:l85-0 t?lllO c.!lrlos Cava1cuntl de .i\l buq_u,:rque: Jose 

"t I o • ) ~ • • ,. ,., 
Lima. 

Doc. n. 12.- 111m. Sr. Dr. juiz de d.ircito da 
comarca da Victoria.- Vicente l\Iaria. de HJl
landa Cavalcanti, domiciliaria do engenho 
C~u·icé, desta comarca, necessita. ::1. bem do seu 
direi to que V. S. se digne attestar si o sup
plicantc se acha q11alificado jurado desta. co
marca e si tem effectivumente servido nas ros
pectivas sessões; pelo que pede a V.- S . de
ferimento . --.:.. E . R. l\I.- Victor ia, 4- de No
verr..lJI.·o de 1884. - Vicente i\Iaria ele H ol
la1rdc~ C!avalcaH ti. 

- .... ..--. .. 
Araujo, Romão Populo de · Andrade Lima ; 
fiscae:>, Francisco Dias de Arruda Falciio, Aqui
lino Gomes Porto. Subscre\ro c assigno • .iosà 
Verlcc:;lút~ da Costa Pra.::e.rcs, secretario da 
mosa eleitoral_ 

.A pre:-::entc copia da act3. d;t organização da mesa 
est:i intúramento conforme com o original,que 
se acha escripto por lettm do esc:·ivão de paz 
Tavares Rodovalho,à fl. 7 do livro destinado ao 
lançamento das acta.s das eleições deste 1° dis~ 
tricto. de·ridamente aberto, numerado e rubri
cado por Jo::ié Antonio Soares .Rosa, li v!'o que 
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com a apresente cópia me foi apresent:1do 
pelo secretai'io da me:.:a que prasidiu a deiçã~, 
José \Vence~lau ela Costa Pt·asGl'e.s, em vir
tude -do despacho do Dt·. juiz de direito da co
marca ; ao qual livro P- folha, me r~porto e dou 
fó. Outtosim : Pelo plen 1 conhecimento que 

' -1 , • 

prios, as firmas do dito e-scrivão ele p:z, 
Joaquim Ta\'are~ Rodov::llho e dos Srs. Dr. 
I;Ia.noel Duarte de Fat•ia~. Antonio Carlos Ca-
valcanti de Albuquerque •. José \Venceslau da 
Costa Praseres, Luiz 11arlin-; de .Araujo, 
Romão Populos do An;1t·nde Lim'l, Fr.mcisco 
Dias de A1•ruda F:.t!cão e Aquilino Gomes 
Porto, que s(! nch:~rn assignadas no fim da acta. 
original, eseripta, como assim fica dito. no al
lu.di,lo livro. do que dou fó. Escada, 14 d!'l De
zembro de -188:!. Em testemunho da verdade. 
-0 tabeiliã~ publico intct· ino, BartholOJiiCI.! 
.losJ Rod~·ir: ucs da S i.Zw.-Subscrevo :1s s.lle-
g-:-tçãr•s retro o sup1·a, fr'it:!S pelo tabelli:io inte
l'i:~o; e })Ol' S')t·em vercladcü·:ls e o que foi 
por mim conferido e n. que me reporto na. fó:·ma 

0s y o; ;JU e. ·.se::! a. .,. e C::Z~m Jr 

de 188~1.-0 tabellião publico .-. .l;1.tOí?io Car
lo,s de .:llmeida. 

Dcc. n. i:3 .-11lm. Sr. Secréta.rio da Ca
m:>.l"<l. Municipal d~1 Esca.:la .. -0 h:1.char:'l I-Ien
riqne Marqu~s de Holl:tncla Cavalc:lnt! precisa 
oue V. S .. r0v0ndo o livro em cn.1e se lançam 
Ôs tra!)a.lhos da C::.:na.ra I•.Iunicipo.i desta cid:tdc, 
lhe de por Cl)rtiàão, e pel:1. ord6m da. votação, os 
nomes dos eida,1ãos que, ua. eleição a que se 
lH'ocedcu nestr. f•eguezin. ohtiYeram votos para 
j1_:i1.e:" de paz. e seus ~uppl:':mtes, nos :to e L1o 

'r ~ • ,.. :-.. i. - , ~ J ·' 

mn.ndo s Lmr.rior da gu~t·cia nacional do -mnni
ci! •ÍO da. Escad:1, pol' Sua 1\I!lgesta.de Imperinl, 
quo Deus Guardo, cct·ctario dn. C:a.mara. Mnn.i
êipal ela. E='C:.~d:.1. em virtu:le da. lei .-Certifico, 
que, r ~ vend~l o livro em. que se lançam a:; actag 
dos tr0bn.lho.s da Cam:n·t>. Municip:1l. dolle consta 
i tl. 6 ve;·~o a acta da apuração dos vetos de 
vercndores e juizes de pa:r. deste mnnicipio e 
p:u·cchia de Nossa. Senhora dn. Escada., a. que 
se ))l'OCGd i'~U em 21 de Julho 1Je 1832 : a qual 
act2., com t·ol:i.<:i!o :\ 0leição dos juizGs dÓ paz do 
1 o c •11) C.!stl'ictcs, é ào teor seguinte :- Das 
mesmas actas consta. que foram eleitos juizes 
de paz do '1° distrito os ::-eguintes cidadãos : 
Di" . I\'I::noel Du:1.rte de Faria, 72 votos ; Luiz de 
França Ba.ptistn do;;; Suntos, GS voto;; ; Antonio 

. ·-:..r.l : , ' 

c:1pitão Flodsmuncl:) 1hrques Lins, 66 voto<::: ; 
Luiz I\!:;rtins do Ara.ujo, 41 votos ; Romão Po
pulo da Andr&de Lima, 22 Yctos ; João Gomr~s 
Ferraz. 20 votos ; Ivlanoel Eulogio da Silya, 19 
\'o tos. · Finalmente, consta qu•:J foram eleitos 
j;:izes de paz do 4; districto os seguintes ci
'dadãos : FrmH.:1scc da Rocl1n. Pontual, 31 votos ; 
l\Ianoel.Freire Barbosa. da Silva~ 28 votos; Flo
rêntino José de Mello~ 25 votos; J\J::moel Bar
bosa da Fari&, 2~ votos ; Jeronymo Barreiro de 
Moraes Rangel. 19 votos ; Alexandre. Xavier. de 
AnQ.r.ade Lima~ 19 votos ; !?edro A1exandrmo 

.. 
Coelho da Costa, Bernardino de Sena Almeida 
Lisboa, 13 voto.:;. E nadil. mais se continha em 
a dita acta, com reb.ção ao pedido, que bem e 
:fielment~ transcrevi do proprio original, a que 
me reporto. Dou fé. Cidade da Escada, 15 de 
Dezemb1•o de 1884.- O secretario da ca.mara., , . . 

~ . 
fé. Escada, iô de Dezembro de 1884. Em te~to
munho da verdade.- O tabelli:Io publico, An
tonio Carlos de A.l;neid". 

Doc. n. 14.-Ilm. Sr. Presirlente da Camara 
-0 bachat·el Henrique Marques de Hollar1da 
Ca.valea.nti requer a V. S. par:L que mande 
c.ertif:ca.r ao pé c1est:-t si o::s:iste na. camara al
gum acto. ou officio. da p!.'esidencia. mandando 

.. • - o • • 

Em cumprimento do des;)a.cho supra, certifico 
que do archivo municip~ll desta. cidade d<1. Es
cada nenhum acto. ou officio, da presidencia da 
provicia consta posteriot· e em contrario à por
taria pela mr'sm~l. presidencia expelida em 25 
dl'l Agosto do anno de 1881, e :.i. Camara remet
tida. em 2i do mesmo mez e anno, a qual de
s g-na o edifieio nara reunião dos eleitores.- o 

.... • , j. , 

Doc. n. 15.- lllm. Sr. tabelliã() de paz do 4° 
districto uarochial ela Escad:1.-0 bacharel Hen
rique :i\Ia~·qnes de Holla.n'dn. Cavn.lcanti precisa, 
a b':)m de seu dircito.que V. S. revendo &-'m livro 
de notas cet·ti.fi:1ue ao pc deste, em face das actas 
Lt·anscriptas, em que logar, n ·este 4') di?tricto, 
têm sido feitas as diversas eleições ha.v1das de 
18tH para. cá. Nestes tPrmos. pede deferimento. 
- Em 21 d·~ Dezembro de 1885. -H em·iquc 
JI arques de II ollcoula Cavalcanti. 

CGrlifico que do meu livro de no'tas consta 
das respectivns acta.:; n'dle hnçadas q•1e todas 
as eleições, a ex.cepção das de 1° de Dezembro 
fi ndo para dr'putado geral e 2 do mesmo mez 

" • ., · f. r fei "" S na ca ella deste 
po\·oado, sendo que estas duas ultimas foram 
feitas no corpo da nossa nova ig:reja. deste 
mesmo povoado. o que dou fé.-~. José da Boa 
E sperança, 21 de Janeiro de 18S5.-0 tabellião 
de paz ào "1o districto da Escada, Josê Feli::n 
ela Lyra. 

' ' 
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mesa com certo e determinaclo pessoal diverso claquelle a q~wm por direito cabia se.melhante 
i ncumbencia. 

AU0ntas estas considerações, somos do p:wecer que-tendo sido approvadas pelo voto una
nime da commiss:J:o todas as demais eleições do districto--e devendo sel-o igualmente a da 
parochia de Nossa ?enhora da Gruça :lo Muricy: . . 

Seja reconhoClclO deputado ele !lo pelo 2' d1stncto da província das Abgôas o Barão ele 
Anadia, que obteve a maioria absoluta dos votos. _ . 

Sala da 2a commissão de inquerilo, aos 13 de Março d; 188o .- Alberto Bazamat.- Vzs 
conde de Sou.~ a Car'l)alho.- illf'redo C !wves.- Alcof'oraclo Jtmior. 

Foi approvado pela camara em sessão de 2c1 de Abril e reconhecido deputado o Barão de 
Anadia sendo regeitado o parecer da commissão. 

PARECER N. 99 

PROV!KCIA DE PERNAMBUCO 

8) clistricto 

Voto separado 

Os membros, abaixo assignados, ·1a ia commissão de inquerito, não concordando com 
alguns fundamentos do parecel' ela mesma commissão sobre as eleições elo 8° districto da pro
víncia de Pernambuco, e discordando igualmente das conclusões relativas á nullidade da 
parochia de S. José de Agua Preta c consequente annullação do diploma conferido ao 
Dr. Gaspar de Dl'umond; passam a exhibil' os motivos do presente voto separado. 

Consta da authentic.1 da orgi nização da mesa, da mencionada parochia, que esse acto t0ve 
começo ás 9 horas da manhã de 30 d<o Novembro elo anno findo, no lagar designado para 
eleição, constituindo-se a mesa com o 1° juiz de paz Fabio Rodrigues da Costa Lima e quatro 
eleitores pelo mesmo nomeados, dous para sub,stituirem os juizes de paz que faltaram, e dous 
para substitüirem os imme,liatos, que t 1m bem não compareceram. 

Resa a mesma acta que o 1° immecliato aos juizes de paz da parochia é fallecido, e que o 2~, 
3• e 4° juizes de paz, assim como o 2o, 3o e 4° immediatos fizeram participação, na fórma da le1, 
de se acharam doentes. 

Não menciona a acta a hora da conclusão dos trabalhos. 
Não houve protesto. algum contra a referida organização, nem ainda no acto da eleição, a, 

que, aliás, assistiu o candidato DL'. Pedro Affonso Fe!'reira, o qual então protestou contra a 
deliberação da mesa, mandando tomar-lhe em sepal'ado tres votos, e requereu que da mesma 
fórma fosse apurada uma ceclub cont3ndo o nome do candi.lato Dr. Gaspar de Drmnond. 

A propria maioria da commissão reconhece em seu, parJcer quo « a sinceridade e mora
lidade ela eleição ele Agu:\ Preta não podem ser atacadas; entretanto opina uela sua nu~lidacle, 
sob fundamento de não te1· sido convidado o 4° juiz de paz e 4" imm0diato, quo não dev1am ter 
figurado no edital de eonvocação, visto existit·em o 2° e 3" juizes de paz o 2o e 3° immediatos, só 
não existindo o 1° destes, por ter falleciclo. 

Entende a maioria da commissão que a participacão prévia do 4• juiz ele paz e do 4° imme
diato não póele ser admittida em face da lei, art. 15, § 16, e das instrucções eleitoraes de 13 de 
Agosto de 1881 art. 1.00; porque (diz o parecer) a substituição legal exige convite, partici-
pação por escripto e espera ate ás 2 horas ela tarde, si não )1ouver participação. 

Estabeleçamos com precisão os pontos ele questão: 
1. 0 E' licito aos mesarios substitutos certos, antes de convidados para a substituição e 

mesmo antes de verificada e falta do convocaJo substituendo, participarem por escripto á mesa 
qualquer motivo, ou impedimrmto, que tenham para acudir ao convite de substituição, quando 
este se venha a tornar necessario ~ 

2. 0 No caso affirmativo, a participação prévia dispensa ou não o convite ao participante, 
pelo presidente da mesa, que antes das 2 horas da tarde, si tambem tiver havido participação do 
mesario convidado pelo edital, quer depois dessa hora, si não houver dado a participação? 

. Sem ~mba1•go da opinião em contrario da illustrada maioria da commissão, pemam os 
abmxo ass1gnados que a resposta a ambas as questões propostas não póde deixar de ser affirma
tiva, em face da lei; visto como esta não prohibe a participação prévia, por escripto, daquelles 
gue, pela. mesma, sãr1 chamados, designadamente, á substituição, comquanto só os obri!;ue a 
Isso, dep?1s convocados ou convidados; sendo que póde constar com antecipação ao substituto 
lega~ o 1mped1mento do mesario substituendo, si fôr de notoriedade public:t, e isto basta para 
e:phcar, naturelmente, a, participação escripta daquelle, antes de convidado. Desde que, pois, 
nao repugna com a disposição da lei essa participação prévia, torna-se dispensavel, por 
superfiuo, o convite a quem já por escri]1ltO declarou achar-se impedido. 

Releva notar que a acta da organização da mesa da parochia de S. José de Agua Preta, 
nem ao menos é explícita, sobre o modo por que se succederam as participações dos mesarios 
convocados e de seus substitutos certos, assim como é tambem omissa sobre a circumstancia de 
ter ou não sido feito o convite a estes ultimas, limitando-se a consignar o essencial a saber: 
qne todos os subs~ituidos (antes das 2 horas da tarde) haviam pllrticipado, por escripto, impedi
mento de molest1a, Accresce que, elos mesarios substituidos, compareceram a votar, como 
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at:·aza, t':\1'~ r);'o !.r:r;·l ;; 1ru;::ü.~iencia de a:guns dos 
ho:;raJ.os mefl.ibl'OS o!eSI.:l. ca~·.t. er-a llàtrual 0 ,.;eu 
àes·•.;o de. no nJcsuw :.iL em qne se apr(JS•·nton 
u gabinete de o. de i\Ia!o, saberem o mo~io pm· 
que !:ib pretend~ attenr:br âs gra1'es n''cessi
d:ldes d~ . . sit:Hl:;ào. ... 

l . .. 

tar, creio qa0 sati::-faz c::;sa exigElncia. 
ElaborvdJ de ar:.:cot·do eom o govemo, ~alca.do 

sobre bases rouis ou lllenos '-' ·nho3cidas tew elle 
por fim !.l.pres~ar a lil>•3rta.çi't.:J gt•adu:d dos •)'l

cr:.tvos e substituir o tra baiho dest·'s pelo tr;'l.
balho livre aos .;.:;tab·~leci;Heutos agricolas, im
pedindo qu<! -e ,,ct·to rbn:-1 n.~ fontr,s tle proi,!C
ção qne w.o d•! perto se JH'ei.tdem ao estado 
1inauc0iro do pa!z. 

Tr,:tando-s:·, d;l uma quest::í.o neutra, de umr ... 
quGstilo socid, qne nã.o importa excll!siva
m.~nte ao partiào liber::..l. e p~Lr~ a qu:;.l J,~,rem 
c c:)J' · :u; ltn~s ' tr · i 
partido:; representado' ne"ta Cama.ra (••poia
dos). requ:;)iro :.~.V. E:5.:. n. nomGação de uu1a. 
commis5ão cspccirtl, de nov.: mGrnl>res, que. 
cC"mpenetraoa e s~;a reSF·Onsa t ,, a ", tr~n:~ 
de, com a. v·::~.xim:l. urgcncia, emitt!r seu l)ll-
recet·. (~1Iuho bem.) • 

tüO e va1 a 1mprumr, o segumte 

PHOJECTO 

Extincçtto gradv,al do elemento servil 

A assembléa geral resolve: 

D<.t mat;·icula 

Art. 1. o Proceder-se-á em todo o Imperio a 

art. 2. 0 

§ Lo A inscripção para a nova matricula 
fa.r-se-a à vista. das relações que ::;erviram de 
base á matril!nb especial, nftcctufda. ~m vil'
tude da lei de 28 de SP.tembro de i8ii, ou :i 
vista das CP.l'titiões da mesnu matrituh. 

§ 2 .. o A' idade declarad:~ na. a.ntiga m:.1.tricula 
se adJicion::tr;i. o tempo decorrido ató a.o dia, e.-tJ 
que. pelo senhot• ou por q llem suas voz~:-; fize1•, 
fôr aprr~scntn.d;~ na rep:u•tição comp31ente a 
rel::Lção par:l. a matricula ordP.na.-.la nost:.t lei. 

§ :~.o Será d3 oito mezes o prazo concedido 
para a matricula, devend.o este ser enunciado 
por cdi.taos com anter::edenc~a. de ses.;;enta di:lS. 
~ .:1. o Serii:o consitlerados libertos os e sem. -.·os 

qtle, no pr<:zo ma.t·cado, não ti\•eretn s!do cbdos 
a m:t r icu :t. cs a a. :;[ :-s á :s a 
integ-ralmente declarada nos editae-:. 

§ '5. o O senhor, ou quem su~s \'ezcs fizt!r, 
pagara pela iu-:cripção de cada escravo mill"éis 
de emoltlmento;o. cnja importancia ~eni. dei:-ti
nad~'l. as d·~!spezas de matricula e o que re:star 
ao fundo de emanci}Jnção. 

§ (),o Encerrada. a matt·icub, os SC'!nhot•es de 
escravus fic:tri'io relevados das mn!t:.~.s em que 
tiv0rem incot•rido por inobservancia Jas dispo
sições d!l. le~ d~ 28 de Setembro íle 1tn1, r~~h
tivas ã. malricula e declaraç~'io preseriptas por 
ella e pelos respectivos regulamentos. 

Da fixaç,"í.o do ,aL1· do escravo 

A;·t. 2. 0 O valor a que se refere o art. io 
será o dechr:.vio j)r~lo senho1• do esr.ravo, nunca, 
p•Jré:.n, alélll .lo tn<<Ximo couespondente i idade 
do matl'ic•üado. conforme as seguintes catego
rias de ids.de: 

Escravos rnenorel' de 20 annos .•.. 
» de 20 a 30 » 
» d:-· 9 • 
» de 40 u 50 >) •••• ·• 
» de 50 a GO » ..•.. 

i:OOOSOOO 
800.":000 

400.~000 
200.)000 

§ L 0 O valor dos ~ndividuos do sexo femi
nino s~ rego.lad do mesmo modo, hzendo-se, 
p.JL"·~m~ o ab:~timento ~.te 2:J 0 /o sobre os pt·ecos 
acirna estabelecidos. • 

· § 2. a Os e~<.:.l'avos de sessenta anno;; serão 
obrigados, ::. titulo de indemniza.ção p~la sua 

l ç • • 
a .úrrw., a pre:stat· scn·vtços aos seus ex.-::;enllores 

1 s. 
. § 3. 0 Os e''<:•·a.vos _ ::1ue. ao promulgar-se e~ta. 

le1, fot·em I?n10re~ ·~.o sesse:lta e mnnore:s de 
., ~ ( .. 

e~ta idade. mio scriio mais su,jeitl)s aos alln
dtdl)s sei'vtços. qu~lq uer que s•:ja o tempo em 

ue os tenham ·irestado CQm 1·ela .ã:o a raz 
acima decla.l'a!!o. 

§ 4. o E' pei.·mittida a remissão dos mesmos 
"er:viços mediant:~ o v:t!or não excedente ll. me
lwle do valor at•bitt-ado para os escravos da 
cla~sc de cincoenta a sesse>nta annos. 

§ 5 . o Todr,s os· libertos maiores de se.>senta 
annos continu<•rão em comp,;~nhia de seus ex
~enhores, que s·~rão obrigados a alimentai-os 
vestil-os e trat:Jl-os em suas molestias, usu: 
fruindo os servi .os com ativeis 
.J.elles. salvo si os juiz~s de orphãos o,;; ju1g~
r~·m capazes d·~ !>ubsistirem sem nccessidttde de 
prut.ecção de seus ex-senhores. 

Das al{u1Tia.s po;· indernni::ar;ao 

Art. 3. 0 Os escravos inscriptos na. matricu
la serão libertados mediante indemnizaçrt.o de 
E;eu valo:· pdo .:Undo de emancipação ou por 
qualquer Ol.ttt·a Iôrma legal. 

§ i. 0 Do valor primitivo com q ne fõr ma.tri
culado o escravo se deduzirão o 0

/ 0 annual
x:.lente, cont·tnd::-St"'~ po1•ém. para a red:1cção 
qualquer pr;l ZO decorrido, ou seja a libe1·tação 
feità pelo fundo de emancipação ou pol' qual
quer outra fói·wa l~gal. 

§ 2 " As li!iertaçõ ·~s pelo peculio serão con
cedidas em vistu. das c~rtirlões do valor ào es
ci·a-;•o apurado na fórma do § 1° e da ce1·tidão 
do deposito Jcsse Vf.l.lor nas estações fiscaes 
• e:<lgnn.c as pe o g Yernn . 

Ess~ts cert!dõ,·s se:·ão passad~~ s gratuitttmentc. 

§ 3.o Emqua.nto se·não encerrar a nova ma
;:l'icub .• contin · a.r{t em vigor o processo actnul 
de avaliação dos escr.n ·os. pnra os diversos meios 
do libertação, com o limite fi:s::)uO no a1·t. 2.0 

§ 4. 0 Não é devidn. indemnização no csso de 
alfot·ria. do escravo, que, por motivo de molestia, 
tôi:" julgaJo inv:l.lido e incapaz de qualquer ser
vi~o; sendo •:\S set'ls ex.-senh.ores obrigados a ali
mt~ntal-os, 8mquanto pcrmanccei·em em :sua 
companhia. 
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· Do (u,;2do àe emancipação · • Domicilio do esc·i·a-vo 

Art. !1;. 0 Ofundo d0 emancip3t[o ::;e for:nará.: f . Art. 7. 0 O d?m~cili.o do ·escravo é intran.sf.~-
I. Co~ as t~x~ e rend:a.s p:1ra elle destmadas I r1vel par:t pronncra drversa da em que estrvct• 

pela. legrslaçao v1ger_:te; . . matriculado ao tempo Ja promulgação desta lei . 
. li. C(;m a taxa. de;) 0 f., adchc1onaes a_;cdos os § _1. 0 A mudan~a importar:i na acquisição 
ll11 ostos '"eraes, exce to os do c:~: o:::- ta ll o. da llbel'dade. exce to nos seo-uintes casos: 

tado, a juro de 5 oj0 • donde estiver empregado, não poderà, ~>mquanto 
Estes titulas só começarão a se1• :nnortiz~dos estiver ausente, ser alforriado por nenhum do.:; 

depoii) da total c:!.tíncção da escra:vatura. meios declarados nest:~. lei. 
§ f. o Os juros elos titulos que forem emitti- § 3.o Incorrerão em multa de quinhentos mil 

dos s~r·ão satisfeitos coin o producto do imposto reis a. um conto de.réis os que seduzirem ou 
uddiciona.l. emquan.to o poder leg-i:c<la.tivo não acoutn.rem escrnvos alheios. 
dei.!ret:tr fLtndos para seu pagam~mto, augrnen- Sã? c?mpetentes pata impor a multa os jnizes 
t;l.ndo a verba dos juros Ja. divid<l. Ültr:rna. . de dtrelto com recm·so voluntario par:t o.;; 

§ 2. o A emis~ã:o d?s ti tu los poded. ter o au-- pr:_esidentcs d::s relaçüe:11 <Ls respectivos dis-
g:mento a.nnua ue 1111 con os uc rers cu mats, 
si a impm·tancb da taxa ::.ddiciona.l fót· suffi.
cicnte para o pagamonto dos resp0ctivos juros. 

"'""' ":> u . ,. .. .. • • 

re~ad;da- ainda depois da. libertlçlio total dos cau~ado com a llri vação dos serviços dos 
escravo;:, até ext1nguir-sG a. divirh1 pr·o\•eniente escravos. 
~ · ~r do i tulos autorizados o· e ~·:t lr•i 

Art. 5. 0 O fundo d·~ em::mci;~a~ão dividir-
se-:\ em. tre:; })artes : • 

§ f.o A primeii."a parte continuará a ser ap
plicada. •le conf;Jrt!Üd:lde com o di:::po:::to no 
ar-t. 27 L1o regulamento approv::do J:~l.o dect·eto 
n . 51:35 de i:~ de No\·embro d') í&iZ_ 

§ 2. 0 A segunàa. pane, que é a que resultar 
do prol u:::to d:J. t::1X.::l. aldicional, ser i applicada 
á liberta ~ão dos e:::crn.vos mais velhos e, dentre 
os de igu~lr a '• os e menor va or; bem como 
ao pn.g;•me!lto do:'> j .:ros dos titulo:; c:nittidos 
em \·irtude desb. lei. 

0$ 

. Art. 8.0 E' domicilio obrigado p:;r tempo de 
cmc:_o annos, con.t~d~s da. data da libertação, o 
do hberto no mumc1p1o onde fór alforriado. 

§ L 0 O que se aus~ntm· de snu domicilio será 
considerado vagabundo, e apprehendido pr!]a 
policia p:..ra. ser emvregado em trabalhos pu
blico~ oa colonias !:lg"rico]a!';. 

§ 2.0 O libet·to que prorar perante o juiz de 
~ :-- . . , . ~ .. . . 

de mud:•r de domicilio. e bom procedimGnto. 
pode1·i alcanç~~r do dito juiz licença para se 
aa e ar •·l:J.l'c1.1ldO ] o- • • , 

:-; .). .: f8re o seu domicilio. 
l':·ef-3rencia. i libel'tn.!,.~Ko dos escraros empr·c-
g:1do;; n:tlavoura, cujos sc:nhores se resokerem Art. 9." O libr.•rto en~:ontrado sem cccupa-
a substitnir. em :-:.eus ~>stabelecimen.tos. 0 t1· ;l - ção sel'á ourig·,1do a tomal-a no prazo quo lhe 
ha.lho escr:wo p:' lo trabalho livr2, observadas fõ:.- marc:'..dl) peb. policia. 
~l.s se~tlintcs dispoc::ições: § 1," Termin:::do o prazo, sem que o libet·Lo 

I. Libet•ta.\ão de todos os esct·a.vos cxistent,..s mostr·e que cumpriu :1 determinaçüo da polida 
nos ditos ~:;tabeL~ciwe:üos e obrigação d~ nilo sed. por est:1. envi:ldo ao juiz de otphãos, que~ 

J • tt. t eonstr<Lnget·ã. a c.=elel>rar contracto de locação de 
.:1 .nu .1r ou t·os; 

II. In temniza.ção pelo Estn.r!o de rneücle ao !;crviço, sob vena de q.uinze dias tl.c prisão co!n 
v.1lor dos escr:wos assim l ibertll.dos, em titulos trrt.~albo. e de ser· 011v:ad? par~ alguma colam~ 
de 5 (1/n. pt·efer·iclos os S3nhot·es íplC r cdu:dr"m agTl~Ola no caso de rcmc:d?nc!a.: . 
mais a indcroni.tt!Ç2:o c alforrin.r:~mma.1or nu- § .Z.•' O f:'O\'~:no cstabe 1 '' C~r::t. em d1ve:sos 
ll1Cro de escr·a,•os; I ponto.s do lm~etro ou nas _l~l"OYlnctas fr_ou~5'Jl.ras 

III. Csufr~iç:!o do;; serviços dos _liber·tos por co~~m~s a~ncolr~s; reg~1a~ c~m1 d1sc1phna 
tempo ce cmco :mnos, sah' a a dli>posição do m1hta1, para as._q:.ues se1ao ennattOS os hiJet·-
art. 2o ~ 1 o da , rc"cmte lei. tos sem occupaçao. 

§ 4. 0 A prestação de serviços 1)elos libertos' DI~POSlÇÕES GE'Il.AEs 
de que se t1·ata no p:1l'agrapho an !crio r, e 
noutr~s dísposiçõc ::; desta·l·~i, será l'emunerada Art. 10. Não podem ser dados em penhor 
com alimentação, vestuario. trat:J.m~mto nas escravos F.en:io com a cl:msnla con>:t.:wti sendo 
enferruidades e uma g-ratifica~o pecunia.ria de est~')el"?imentos agricoln.s, c a infracção 
p::Jr dia. de serviço que dererà ser det·.:rminada desta dtsp0 3l~ão impo1·ta á acquisiç.ão de liber-
nos regulamento.:; do governo. dadc. 

Art. 6. o A dist:.-ibuição do fundo d~ eman- Art. H. São nulla.s a ciausuln. it ?'et'i·o nas 
cipaçü:o continuara a. set· feib como r.ctual- venda<; d) ec::cravos ou qualquer estipnJa~ao 
mente, se~~o. os t :tulos de 5 o/0 distribuidos que eJlbaracc ou prejuctique a lib:Jrdade. 
pelos mun1ctp1os ua. t':J.zi!o do. populaçlio escrava Art. B. São vali:!as as :::r.lforrias concedidas, 
empreg~{la na lavonra. l aind:1. qu~ o sea. va.lor e!c~da M da terça do 
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outorgante, e sejam ou não necessarios os her- da Gloria, Sant'Anna, Urubú, :Macahubas c 
deiros que porventura tiver. Brotas. N!:~~se districto não funccionou a junta 

Art. 13. Nos regulamentos que expedir para. apuradora. poroue grupos armados, que inva-
a. e::~:ecuç.ão desta lei o governo determinará : dir:tm a villa. de AU.rubü, sédc do mesmo, impe

I. As rel:•çõcs e obrigações dos libertos par-a diram a reunião da junta., o que deu logar á 
com seus ex-s.enh~res e vi~e-versa; ordem-do presidente d~ provincin. para ir áquel-

. ~~ · · m -r 
. o 

ct.'l.rem seus serviços e ::ts do5 que os tomarem. instaurado o competente processo criminal con-
para com aquellcs. tr:l. os respons;;weis -por este facto criminoso. 
~ :Lo Poder<i estaiJel cer >enas do multa até · ,, · "fi ou a com-

duzentos mil réis c de prisão com tt·abalho ató missão rtue comparecerDm á eleição 705 eleito
trinta dias . . rei=:, cujos votos recalliram nos dous seguintes 

§ 2. 0 Estas penas S€rão impostas pelos jujzes candiclatos: · · 
de paz, com recurso voluntario pura os .juizes 
de direito. Dr. Aristides de Souza Spinola. 355. 

§ 3/' Os contractos de l:)caçilo d:J scr'viço serão Dr. Pedro Carneiro da Silva, :::50. 
celebrados perante os juizes de p::~.z do domi- · O candidato menos votado allcgou que houve 
cilio do libei'to. fra.ude na eleição da parochia de ::\o;;sa. Senhora 

§ 4. 0 No proces:::o, que estabelece~·~ o go- da Gloria, á qual compareceram, ~egundo a 
c' • · · .; • m ores authentica i:3í eleitores, obtendo o Dr. Aris-

pnblicos como curadores dos libertos. c dos tides Spinob 96 votos e o Dr. Pedro arnel
juizes de direito como fiscaes dos actos d<tS ro 41. 
nutoriclad•' s cncart·rcgadas da protecção dos Allegou o con~est:inte 
mesmos t ertos. "m como os .Juizes e paz, ::t 'canç ·. -!' • • ~ 
podendo c~t:tbdecer multas pelas faltas que v-otos, e ftmdamcnta o. su~ allegação em cer-
comrnet t•}rem. ~i<lõ r;~s fornecif!as pelo escrivão de paz <lc~ villa 

s ·-- o • . • _ ' :Maria, em declarações de 1'leitores, em 
e sujeito i :1 pprovação do poder leg·islati.vo, um :1 ttl}stado do subdelr' c-:•do cb S:1n ta l\Iaria 
consolidadas todas as disposições relat1ya;:; ao d 1L Yictot·ia e em uma pubiü:a fó:-ma do inven
elemento servil. const~mtes da lei de. 28 de t ario {lo cartorio do juiz de paz da mesma villa. 
Setembro do i87i e respectivos regub.mentos, Entendeu, porém. a maioria da commis~ão que 
que não forem revogadas. · os documentos apresentados pelo contestante 

Art. '14. Ficam revogad:ts n.s disposições em não podiam invalidar n. fé q11e merece a authen-
contr:u!o. ~ica . .:\.s certidões do escrivão de paz, além de 

S~tla. uss sessõos da Camn.rn. elos Deput:ulos passacbs por fnnccionario ü1competentt•, foram 
aos 12 de J\hio do 1N~5 .-~L .'L de Pad'lw julgadas falsas i Yista dos documentos apre-

• · Hadidato eleito, a 8abcr : 

do requerimento do Sr. And1·é. Fleury.po.ra qtie 
soja non1eada pela mesa. . a commis::;ão que 
l~adc ex!~minar o projecto que acaba do ser 
hdo . 

Foi approv:tdo o roquorimento. 
O Sn. Pru;sm<!:XTE:-Nomeio pa1·a. a com-

missão os seguintes :Sr.;;. : 
1 Padna Flem·y. 
2 Franldi n Do ria. 
3 Lout·enço de AlbuC~uet·que. 
4 Ulysses Vianna.. • 
5 Andt·ade Figu0.ira. 
6 Prudente de .Moraes. 
7 1\l:lc icl. 
8 Pdseo Par~ir 
<J Antonio Prado. 
O projecto ó remettido à commissão es-

pecial. · 
E' lido e vui o. irr.primir,para entrar na ordem 

dos tr:..r.ba lhos, o seguinte 

PA.UEClm 

N. 121-1885 
Provincia da Bahia (1.'3') dist1·icto) 

Compõe-se o 13o districto clcitor:d da Bahia 
das pa.rochias de Carinhanha, Nos:Ja. Senhora 

Certidão extra.hi<!a do livro 7" de uot::ts, pelo 
1 o tabclliüo interino. Fclix do Deus Tellc~ • 

. ·a.n i ão do. acta certidão concer-
cada pelo 2° t~tb0llião vitalicio, Eu.iacio jacomt;l 
do 1\lene:r.cs, ten lo este se escus:1do de fazer a 
transcripçiio. por motivo de molesti(l. , commu
n i cu do por otficio a mesa eleitot·al ; 

Ce1·ticlão cxtrahida do livt·o de assignaturas 
p0lo secretario lla ~a.mara., contendo os nomes 
dos 1:;7 eleitores, que compareceram ã eleição; 
a qual está d·~ accõrdo com a. lista d<:S assigna
turas, junt::t á act:1. ;. 

Certidão do escriv;io de paz de Santa Maria., 
substit::to de Tr:l.~ib~lo dn. Rocha Medrado, Ni
colau Tolentino da Roch:-1. , declarando não 
constar do livro do e:;crivão de paz, de onde se 
di~ oxtrahidas as certidões :1presentadas pelo 
contestante, a transcripç:!o dl. acta da. eleição 
de 1° de Dezembro ultimo ; . 
villa. de Santa Maria, com assistencia do pro
motor- publico da comarca, nos livros de acta~, 
de assj gnaturas, de :r..ot::ts do 1 o tabellião e do 
escrivão de paz, provando que não existe acta 
da eleição de 1o de Dezembro no referido livro 
do escrivão de p:tz G confi1·màndo a verdade da 
a.uthcntica. c os outros documentos apreseu .. 
tados pelo candidato eleito; 

Um officio do delegado de Santa Maria ao 
jui:z de direito da comarca, declarando que a 
acta da el,ição foi transcripta pelo 1° tabellião 
interjno Felix de Deus Telles, e que no livro 
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do escrivâo de paz ~ão exi~te a tr~~:~scripç.1:o da l A q~~stã~ ver.~\· sobt·e este ponto : de que 
acta d:1 mesma l}le1ção, o que venncou por ter lnrlo Nhll a t.r<1.Udf) ~ · . . 
exal~in.ado. eru obe:ljencia .'d. un::• odem do juiz I .'\. a.uthcnt1ca, que. so a ~1 de F:·vflr·;u·o t~vc 
de d1re1to da ·~o:na::-ca., os ditos hvl'Os. cntr;\:.w. U:l s:~ct·ew.ns. da ca.m:tr:J.~ c rtlfica que 

As eleições das outras parocuia.~ do districto o DI" . .:i..ristidr.'s ~pinola otrteve 96 votos~:_ u 
foram un!l.nimemente á1>~'rnv3.na~ pela co·n- Dr. Ped:·o Crwnnro 4t ; enti·eto..nto, certldoc:s 

L ~ • o • o 

proced~ntes as arguições de nuÜidide~ feitas p:.:z Traúbulo da Uoch·t Mndr·~1.da~ no qual foi 
pelo conte.,t~mte, cantz·a as eleiçõe-; de Sant:t tr.uu;.;!·ipt·t a acta da. refcri,h'l. .~ldçã9, logo 
A una e Brotns. ii.'JÓS n conclusão da~ta.. dão fé c U•.~ o Dr. A ri~-

A• .· t d . 0 t · '.>:~. c ,1 m·18~;:; 0 de pa· ti r cs S :)in0la o tr.we t; votos e o seu compc-
V\S a o exp s. o, e a_ 0.1 .,.. t"l ,11 

. lf ())' ~ • 

roce r: . São tres as certidões; duas datadas di) 1° de . 
Que sejam approyadas todas as eleições das ( D~z~rnbro (uma. destas extrahid:l. em mesa. acto 

parochiM do 13• districto da B~hia; e I continno à transc,·ipção da acta), e a outra de 
Reconhecido e proclamado deputado o Dr . 15 do .n~e~mo m(~7: ~ toda;: eUas eslão reg~lares, 

Aristides de Souza Spinola. · s~~m 'llClO, ;evr~stld:t<; de todas !l.;:;. fot·;nat1dade:; 
. • .. - '>· • 8_ _ hg"HBS, acaando-.~e uu:~ dHS .Pr!meii':lS con-

~ala d:~s co.nmiss.?e_s, ... 1 de Abrü de 18 :J... cet·bd;:t pelo 2> tabelhao, Eu,;aclO .Tacome de 
Leopoldo de Bullwe:>.-Schntel.-C. Salte.-. Menezes. 

1:3" districto (la Jli'odncia da Bahia 
Em taes termos~ não poclem ser julgadas 

, falsa~. n·~m o foram pr~h. commissão, como 
1 a.li!ls affirrnn o voto daquell·~s quati'O membros. 

~o i ... :s, · e r 
oandi·latos, contt·a a valid;lde da.s eleições das valios~ ;1. authenticn, !~rguida de falsa. nos do
parochias _d~ Santo Antonio :lo Urubü, N. S. cumentos que vamos referir e apreciar no 

. . 
ceição das Brotas, S. José de Carinhanha. e j i.'' Cert;dão, datada de 3 d') Dezembro, d::~. 
Sant'Anna dos Brejos; pelo que a 2.:~- commis- . transcripção da a.cta po1· Felix de Deus Telle~, 
são, po~ unanimida.de de votos, approvou-<ts. como i o tabellião interino. 
Não succedeu, poréml o rresmo corn a eleição Esta certidão e destruida. por duas out1·a! do 
da parochi:1 de N. S. da Gloria. zo tabdEão effectivo, E ujn.cio .T acomo de Me-

Pel9 Dr. Pedro Carneiro d~• Silva, foram ar- neze;;, d:r.tnd:)s dt'\ tO o 27 de DezP-mbro. e das 
guidas de f:tlsas as authenticzts quo dão como quaes consta que a acta da oleiçi~o do dia 1 o 

concurrentes :i eleição 137 eleitot"es, e a.o Dr. foi tr:mscri.pta no livro de notas do escrivão do 
Aristides d8 Souza. Spinola. ~)ô votos . Cot:JO paz, e qu!~ desde a morte do s0r-;entunrio vita-.- .. ; ... . . . ,.. . ·- :-

tos, <'ntre os q 11n.es tt·es c~·!rtidõe,; da a c ta tr••n
seripta no livro de notas do escr·ívão de paz, 
Onde se Ve 110 COitlOJ.r:tceram J27 eleitOt'P.S 
obtenJ.o o Dr. Aristid e:; de Souza Spinola 86 vo~ 
to~ e o D.-. Pedro C::trúeiro d;L Silva 41. 

Pelo Dr. Aristides de Souzt'l. Spinola, foram, 
a sen turno, argt1id:1s de fal~as jj.guelbs ce1·ti· 
dões, :dlegando que r~ transcripçi'ío da acta 
fez-se, não no livro de notas do eset·ivão de pn 
e sim no do 1° tabellião da ,,ilb.. P:-t;•a prov~r 
suas affi.t·mações, prod<tzia vario:s documettti;S, 
q11e ~~onsiderarcmo~, ro11.i::; t arde, em face dos de 
seu contendor. 

Attendendo ás cont~~taç-ües do;;; can:1id::l.tcs, 
parecr:lu á ~" cowmissão. c(lntra o voto do Dr. 
Leopoldo de Bttlhões. que lLeviatn s()r reqllisi
tados-o liVI'o das acta.s, o das assign<~turas dos 
eleitores. cs de not!J.<; do to tabelliii.o e do escri
vão de p~z, bem com_o o ot>i~inal _do inv~ctario 

' sente ao inqnerito. 
A camara. d(1s Srs. depnt:\dos jnlgo11, porém, 

que nff.o devia. approvar o requerimento forran· 
lado pela 2:~. eomrniss:io, pelo que teve esta d.e 
julga.r a eleiç,ão de N. S. da Gloda, em vista 
dos documentos f;l m ctJj:t mesa estavam~ do q t!e 
foi apur~tdo, no inquel'ito, pelo:; candidatos. 

Os abaixo assignados, di vel"gi ndo da opinião 
de seus collegas Drs. Leopoldo d~ Bu.lh.\:ie::;. 
Sehutcl, CarllpOS S:l.llcs e conselb.o)ro c~Lrlos 
Affonso, passam a fundamentar o seu voto. 

., ... ..· , -~ 

exet·ciJo )nterin:nuent~ por .JosP Alves de Souza. 
e -posteriormente o "l'a por BeMdicto de Suuza 

na~ qe s rvilt de sect·etario rl:t m Jei-
torr-tl, sr:mdo quo a.mbos esses cidadão~ haviam 
oppo1·tunamente pt•s::üado juramento, como se 
vê do Hvm comp13t~ nte. 

Esta ultim:t cerb1ã'> é de 27 •!e Dezembro. e. 
portanto, exclLte a possibilid:.l.:(r~ de quP. Feli~ 
de Deus Tellr!!", ató essa rin.ta, tivesse e:ocercido 
o 1og:u· e sido chamado p:tra. transcre\'Cr u acta 
eleitor:ll de 1o d•1 Dezembro. 

Conc;id·~1·ando-so icompativel para o tt•abalho 
da t.ranscripç:1o B(l nedicto da Silv-a Lope,, i 0 

t;il)elli<io inte1·ino. gue servia de secretario n:~ 
nv~s~ "leitor:,}, e ha.ventlo-sc escusado, por 
molestia, o 2° t:~.betlião Eug-er.io de Men.ezes, 
foi chamn.do o esc1·ivão de paz Trazibulo da 
Rocha Me.lrado. ~~ue sa achava presente ao 
collegio~ corno et~itot•, ~ que . l'!t.u seu lin·.? de 

ia acta. 
Quan to á coropetencia, conte:;tada., do escri

vão Trazibulo para a. pr~tica :leste acto, quan
do mesmo não ~~~tivess~ justifiea:io 110r impe
dironmo dos dous tabeHiães. cumpt·c not11r 
que a lei de 9 de .hneir·o no a ;·t. :15 § 20 só
mcme exige que a. tra.nscripç·i:o se fa.ça. 110 

livi·o de uotas do tabellic"Z(~ O?J e . .;c,·iciio de 
p(l~ . 

Ora. Q escrivão Tt'.1zibulo tin\\~ li\'rO de 
notas, como se Yê do exame jutli~~ial~ apresr'n
tado como documento pelo Dr. A, Spinola, e 
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do inventa1·io a que se procedeu no cartol'io de· positalmnnta omisso, que foi apresenta.do á 
paz, quando a 1G de Dezembro, sendo clle commissão. 
exoncl"ado, passou ao seu ~ul.Jstituto, entre ou- Nellu ser-viu de perito o mesmo eset·ivão de· 
tros, tres livrus d~ notas, dos quaes deus j:i paz Nicoláo Tolentino, em cujo poder e posse se 
findos. ach8.v~ o livro de notas do ex-esci'i vão Trasi-

Que o sen·iço da transcripçü:o da:; actas elei- bulo, no qual estava trauscripb a acta eleitoral 
toraes ·i havia sidn anteriormente ineumbido em ( uestão. 
a Tra.zibulo se cvi·a'encia do dito Evro e inven- E' intuitivo cp10 Nicoláo e Trazibnlo .• como 
tal'io, dos quaes consta a transcl'ipção ele e lei- ·!'~:r te . .::, deviam set· citados para assistil· ao 
ções procedidas naqwüle collegio, de 1883 a dito exr~.;ne, no qu~<l n~'nhum dos doas podia 
s a . · ·)pu ac os provinciaes, ser P';r-1 o, c a~ q ut\ ev1a. resu .ar !l. prova a 

como pa.ra. yet·r~aclorns, tendo sido '~~ta ultima !.!rirninalidaào de um d1)1les. 
confirmada pot· sentença. do Dr. juiz rle dit·.~ito. Trazibulo, nüo obstante, não foi cit:do, e Ni_
da comarca sobre reclamaçüo dos intei·e .. .;sados, c_ol:.lo scr·vln ele perito, juut:•mcnt"l com um 
bnsoad:t est~'. na incomp~tenci::.t. daq uelle olli..:ial irmão seu, segundo se alfirmou na discussão 
pa1·a transcrever a respectiva acta. Oi'al. 

2v. Certid:.il.i do sect·eb.t·io da Ca.m:~r:~. 1viuni- Ora, este · ~:;:ame foi. feito :)m 5 de Janeiro, e 
c~pal, cxtml1ida. J.o livro de ;1ssignaturo.s, con- por~.anto posteriormente ao inventario do car
tendo o nome de 1:37 ehitotcs. torio, no q1:al 'Nieoláo confessou ter ret~ebido o 

Além d~l declaração expressa de oi·to ele i- livro de no las com a (i c ta da eleiç,7o ele 1." ele 
ores, que nao ç m;,areceram a e etçao 

de Dezembro e que pt·otestam serem falsas suas 
~ssignaturas~ ;.m qualquer documento 1:eln.Livo 

• C> ... 

como tendo comp:1recido e votado, é OO\'lO que, 
si a act:~. da eleição foi f1lsi!icada para alte
rar-se au o-memando o numr)ro dos votos re -
lhidos, e ageitar-se maioria, era. complr~ment·1 
obrigado da fr:.ltlde a falsificação do livro das 
assignat uras. 

3. 0-Cel"tidão pa.<;sada por :~icolã.o Tolentino 
da Rocha, sub:.tituto d,:l Trasibulo, declat•ando 
não constar do livro do escrivão de paz a tr::m
scripção da eleição de 1'' de Dezembro. 

Esta certidão negativa l1'::lnhnm yalor póde 
ter, por se ach:1.r em rnanifest'l contradicção com 

· ·i d carl: ri 1 ·r · 
duplicata~ por Nicoláo Trasibulo, qu<"mdo este 
foi exonerado e entreg-ou o ca:·tol'io :lc;uelle 
seu substituto em 16 de Dezembro, e no qual 

' ~·· 
so1.>1·e as circumst~~nci:1;; 
tcres:;e, quu.r:s sejam as 
f, li a de:> r . ' q • J ·" • 
c~den1ação, etc., etc.. que deviam ter aido 
objecto de quesitos da pal'te de quem quiz~sse 
patentea1· o estado em. que se achavam os ditos 
livl'os. e nüo ladeat· ou occulta.-r a realidade. 

5. o· Officio do delegado de policia. ao juiz de 
direito. Este otlicio é ·posteri01· :i consummação 
da frau·le e ao preparo dos liv:.-os p:tra enc.:o
l>ril-a, e âs asseverações nelle contidas sa con
trapõe o testemunho do subdelegado de policia, .,.· . 
did<.~.to Dl'. Aristides Spinola e affirma que a 
transeripção cl:1. acta. f0i feita no livro do es
crivão de iUZ • 

InventariO, en re os ma.1s 1vros e papms, e-
cl:::.ra Nicolâo qlle re,~ebeu « um livro de notas· ,.~ . . 
contendo quatro oleiçlies~ uma. po.ra deputado~ â _Nao pa~:arBm~s em sllencto sobre o facto. da 
Msembléi1 provinei:d c 2' 0s~t'11tinio tudo do nuo reun:ao da :Junta ~i.puradora, _s-:m ~uVIda 
anno passado-de 1883. a clei~~,:o d~ vereadot·e~ ~ensuravd; pots que ~1.::; allegaçoes feltas de 
des ~e termo c a eleição pt·ocefiida no dia i" do a~l·~•rcru-se ns. vilb. do Ur~nbLi., sede dod~s
corri'ntr~ mez. para 1.:m dep!:t:1do :i ass, !mbl:··a tnc_Lo, pe,.so:ts a.rma~:1.s, na~ p~rccem mot1vo 
gct·allc~isla.tiva. ncstn. v1!la. » EsVJ ,J·.)Ci;mento ~cellavcl. para que O,)UIZ de d1r~lto, conv_ocan
estú assin-nado uelo es ·ri·dio clcwittirlo Trasi~ ao o;; pt·cstd'!ntes hs mes:1:;; clettot·aes, detxasse 

b • • d . d bulo, o po1· snu s · ,~c,:·s~ot· :Nic•.1lú•), cujus fit·mas c ~en:ar, ao. uieuos, o cump~mwnto a pre-
~o reconhecidas pelo 2 • Lal>ellii!o Eu,jacio. scr·1pçao d<L lc1 

Ainda está em contt·:ulicçüo est!l ce1·tidão com Contradiz~ndo-se, reciprocamente, os doeu-
a extrahida. do livro do es·.~t·ivão de paz, em 1° mAntos o provas :~.pr·esentada.s pelos dous ca.n
de Dezembt·o, e conecl'tada pelo mesmo 2° tabel- d1àatos, que unicos rcceueram voto,:; no coll~
lião. gio de Nossa Senhor·:~. da Glorio. ; havendo mais 

4.o-Q ox.::-.me dos livros. N:J:o tem este a do que in9iyios vehem~ntes de ft·aude ~mpre-
.. . 

o ' . ' 1 
dade de oecultu.r-se il. fraude, o o ue tr:m~parecc da com missão req ni<.:itando os livi."os e papeis 
de modo irregular, tumul:-.;ario· e escandaloso! para or-iental'-~e a faze!." 0ffectiv:-• a };lunição 
porque foi processado, com pretet·i,;i'io dus for- leg~ll, contra. quem de dit·eito ; coagida assim a 
mulas protectoras do direito e da verdade . commisstto a delibet•at· em vista dos documentos 

O candidato Dr. Pedrú Carnei:o pro\'ol.t que se present~:s-entmdemos que a decisão mais ra
apressara e IX!- 1:eq uerer. e~ame judicial nos livl'os, zoa vel e justa, para o caso. é considerar-se ne
peranle o J:ttz de <hre1t:1 da coroare~, o qual, nhum.n. a eleição da. paroehi:J. de Nossa Senhora. 
limitando-se a exigir infol'mações do d·~legado da Gloria. 
de policia, não ~rnpreg-on medida~ efficazcs p:11'a C Ih . 't 1 ·2 
que lhe fo:ssem relilettiüos aqnelles, •1ando orno a.purar~ e o re~u! at o • 
assim tempo .e legar a que _se fizesse, perante J Pe.la authentu~a,vehemcntemente suspeita de 
autoridades le1g:~.s, o exame unpl."cstavel, e pt·o- 1 frau<Lulenta? 

V. III.- 8 
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Peb certidão, argllida. de falsa, embora mili
tem em favor de sua verdaue os melhores fun
damentos~ 

Des?reza.da, como não existindo e nullificada 
pela fraude. a eleição da pat•ochi:~. de Nossa 
Senhora da Gloria: somos de parecer: 

Que se,ja reconhecido dcpu~:1do o ~r. _Pedro 
Carneiro da Silva. que reumu a matOrla dos 
"''Otos do 13' districto da província. da Bahi:-:.. 

Sala da 2a. commissão de inqueri.to :l.o.s: 28 de 
Abril de 1885.-:-.11 cofoí-culo .lt!.;•io"f'.- Alfredo 
Chn..,es.-A.li,crto Be::amat.-Lmtren'(O de A.l
buquerq,te (com restricçüo qun.nto á_ ultima con
c!us:lo). 

O Sr. Zan1.a, tendo obtido licen<;.a para 
fall:lt· sentado, em vista do mau estajo de sua 
sa.ude, diz que pediu a. pa.lavr::~. para apresentar 
um r uerimento mas confessa f ue toma esta 
deliberação tremr~ndo, porque n:lo sabe quaes 
os direitos que tem os membros da esquerda 
na CaiDara. 

orat or .lu gou que o procecumento :o r. 
})I"esidente do conselho de\'esse ser mochficado 
depois da organiução do gabinete G de Maio, 
. ~ ~ o 

binete estava tap~do o vallo que dividi::. a fa
milia liberal n::t C:lmara; mas, contra tudo 
quanto podia pr<:~ver, vê com pcza-r que os seus 
amigos continuam a ser tratados como ven
cidos, com~ si na luta tiv.:ssem sido elle.s os 
abatidos. 

Não, diz o orador, não fomos os vencidos, 
fomos os vencedores do dia 4, e & prova csti no 
gabinet~ de G de :Maio, no pro,;ecto tlue acaba 

~ . 

collo~ou em ultimo Jogar a vct:lção do parecer 
sobre o 2() districto d.o Rio Grande do Norte. 

Sem s9r um sabia, o orador estuda o regi
mento, comprehende e conhece as suas d!apo
sições. 

O ;nobre p!'&sidente d3; Co.mara foi ~ imprens<~ 

alteração da. ordem do dia, m~s soccorren-s~ de 
·um artigo do regimento que não lhe ·podia 
a .-ov~itar 1or ue ess~ arâ""o refere-se a 
matrrias que têm discussão e trata.vn.-se justa
mente de materia qu;:·. por Stla n:l.tureza, não 
pôde sofft·er discussão de qn:\lidade alguma. 

Entende· o or;ldor que, quando se estuda uma 
lú par~\ ser applicada, é preciso não só estu
da.r-:-lhe a letra, como e principalmente o espi
rito. Si S. Ex. assim o fizesse, comprehen
deria que, tratando-se de matcria que não et•a 
discutiYr.l, na primeira bot•a. da. la sessão que 
S~" ~e()'ui;;so âc uella em aue Me de o em at a. 
Cu.mara devia deliberar antes de tudo sobre a 
matr ria ernpo.tad:t. São estes os precedentes 
da Cam:wa ; é este o e:::pirito do regimento, 
esta e a pra 1ca umca qtte cvt:.l. ser ::::egu1 n.. 

S. Ex. deve compre!vmder que, si quer ser 
o tlepositari<J da confianç:1 da. m:1ioria liberal, 

• ~· ~.,.o ' \ 
a ancora a. que se vrondam com se~urança. os 
direitos politicos e pessoaes de:-::sa maioria. 

E' em nomo desse re~imqnto, é em nome dos 
int0res5e:;; do parLi.do llberal que o oradvr vrm 
pedir a S. Ex. qu~ considere na su:1- resolução, 
c que. ob\'decendo ao reg"imento -<l :i.- todas as 
praticas consagradas na C:1.mil.ra, colloq ao no 
devido logar o parecet· :l.. respei i o da eleição do 
2° ài.stricto do Rio Grande do Norte. 

_.\.inda hontem oYenerando Sr. presidente do O §r. l\'.Ioreira de Barros, 
conselho declaraya qu'} o projecto que apre- obtend~ a pahvra. par~~ urna. explicação, co-

.) , y•l ' • ._ • • n 

> ::> " • 
gabinete 6 de .lu.nho, e com s;1tisfaç:Io ig-ual palavras com que o illustre deputado encetotl 
ouviu-se S. Ex. exprimir-se da fó;.-rna se- o seu discurso, agradece-lh'as. Si· S. Ex. 
guinte: c nós os abolicionistas. >) censut·asse procedimento invet·so ao que o 

.Ainda mais, S. Ex. decla.r~wa que não repre- ot•ador teve. far-lhe-ia uma gt·ande o!fensn. 
senta~a. o ministerio da dissidencia, mas quo S. Ex. extranhou que o pt~,íc~dimento do 
era o 1(\gitlrno representante dos reaes inte- orador antes c depois da. organizar;ão do mi
rcsses do partido liberal. nistetio 6 de l\Iaio, ao qual presla o mais de-

Logo, o ncbre presidente da Camam não póde dica:lo apoio, tenha sido o mesmo ; entretanto, 
considerar o orador e os seus amigos como os quer lhe pat·ecer que digno de c<>tJ•anh;:~za serh 
vo>ncid.:s do di:t 4, ms.s ::;im como o.- coll:lbora- si. d·' pni,; da or-g-anizaç~o do a :::i:ual ministerio, 
dorPs mais sincet·os. m:üs dedieados r la idéa que nórma de o;onduda d itr~rento da que seguira, 
trouxe ao g-ov•)rno do paiz o nob:·e JH·esidcnte adopta.SS'} o orador. 
ri o conselho e s r; tt-:: dignos correligionaarios. Ag raàecenclo de noYo a accusação qnc acab:1. 
(O S1·. M oi·eira de Ban·o:; deixa a cadeira tla de fs.z ·~r-lhe o nobre deputado. e da qual não 
p resirlcncia, qtte d occupada JJClo :5h·. Lou- S() qu~ r defenrhr·, porque j ll lg-:L~a o m <l.ÍS pom
'i·cnço de :l ibuquei·que .) . poso elogio que S. Ex. poderia dirigir ao F:eu 

or r a unaa. em con. 1 raçoes a respe1 o pro c c nnen to; passa o ora o r a respon er a 
da at titude que tem assumido o nob:·e pres idente outra..il increpa.çües. 
da Garoara para com os SIH IS corrcligíonarios Entra e~tas, está. em -primeiro logar a de 
que acompanharam o gubin0te Ci de .Jrinho .. e haver o ot•:rdot• negado propositalmente a ]?&
diz que, faz•;ndo es~as obser-.rações, tem por fim lavra. a S. Ex. por diversa::; veze::; . 
diJ· igir, a S . Ex. um pedido publico, já que E ' injusto o nobre deputado, como vai mos
particularmente não se julg-a com direito de t t·:~r. mencionando os factos como se pas~aram e 
fazel-o. declarando qtt :) os deputados in~criptos fora.m 

Referindo-s9 a.os a.contecimentos da. ultima sóm~nt~ o:; qu<! üve~am occas~ão de manifes-
scs~ão em qne se tratou de votar pareceres, diz tar-:~e perante a C:.tmara. . 
que S. Ex. designou a ordem ào dia q1 :e te111 O n obre deputado accusou bmbem ao orador 
sido publicada. nos jorno..es e que consta do pelo modo pol· que organizou ~ordem do dia. 
Diario Of(icial de .hoje. Essa ordem do dia l Contrista-lho occupar-:~e deste ponto . 
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Quand•) mste paiz Pstão em jogo inte;·ess"!s ; se.Q"undo e~crGtinio, ficando imrnediat:lmente o 
ti!o importantr•s. ;lu~ndo a nação tem os olllos 'candidato da di;;~ido?.ncia tór~L de combate. 
fitos nos :::;ens representaute.-:, e:>p<mmdo a re- j N'aquella occasião.o Ol'ad.:•r foi f;implesmente 
solução de um ,,rvhloma cap:tal, •tUC tanto i:n- i c::~.ndi iato do; equeno grupo que se denomina
porta á sua vida social e financeira.. é muito \r::.-dissidenci:t 1. bera.l. 

· pm·a lastimar, qu~~ se dê li'io gr::~.nde vulto à A prova aind:1. de que a votação com que o 
.: • l: v f# · " (. • ' ... .. u. • ..a.:. • :.. c .~ p. 

no rr!sultado tius votações. a· djssidGncia ·lO. e o orador eoteve 45 votos. 
O or.tdor jú ~e explicou pela imprens :, no Esta q11nstito, porém, pouca importancia t~m. 

intuito de não doixar 'lue a opinião !;e trans- O nobre deputado, com a intimação que fez, 
viasse a respeito do um· acto do presid•)Jltc úa fomccn ao orador urna occasião de pode:- fazer 
Camara, porqu o perante a. mesma Ca::nnra não ã. Garoara. um p13dido que almeja ter opportu- · 
tem que chfcndor-s~. nid::de de apresentar. 

Defendeu-se Ftl"<\ com o publico, e, por con- Durante o tempo infnliz em qno na Ca:mara 
scquoncia. mantem-se no rne"'mo prmsamento havia. umZ~. dissidencia liberal, c que o orador 
de ~~o l~_routi~~i,r a. tlef··s.a p~\::mte ~\ .. Camn.ra, era .. o 1:rimci1'0 a hsti~a~ pela mu'ita. conside-

organiza~,;ão da ordem do dia é da attribuição za;a, muita.s vezes teve impetos de deixar 
do pr•~sidente. a.qucih espinhosa cadeira, onde os seus senti

Si o resid1~nte não trJduziu bem o ensn.- mmllos. o dcs0 =o dr3 roceder com to a im ar-
mento d~~ Camara, esta tem no regimento meios cialidade eram mal aquilatados, mas não o fez 
de corrigil-o: porque, si propositalmente não para que o seu partido não se julga;;se com 
inclui!· a maleria, :1. Camara. póde por meio de direito dl3 fazer-lhe um dia a. censura d'J que 

· ~ ·,'l e· rminar qu , a • i e\rava a oppos1çno ao pon o e procurar pe os 
seja sujeita à su:.\ ddiberação em primeiro lo- rue"os <\O seu alcan:.:e eng.-ossar as fileil'as 
gar no dia seguinte> e, si porventur:.!., tr;1t:1-se opposiúonistas com mais um voto. 
de collocaçao, a Cam~r-a por meio do ••diamento E' sua intenção pr;;gtar a este gabinete o 
das m·,ter·i:ts colloc:~das anteriormente, póde mais fervoroso apoio, ·e, si lhe fosse possível, 
restabelecer no logar que entenda conveniente na posição mais obscura. 
a m:ttcri:1 que o presidente deslocar. 

Por conscqllenci::>., o orador não precisava pro- Conhece qne em relação à materia que foi 
duzir perante a Carn~~ra as consider<tçües quo objecto ainda da divisão deste partido-a veri
em outt·a pa~·te c:xp(mdeu. ficação ~e .~.oderes-, ao goremo é abs_oluta-

4 

E com t ud:t ~ irnnqur. za o diz que tant~) pro
cedeu nisso com todt1. a hen<·ão do c'>pil·ito, qne 
declat•:t que n:Io consid~r'[l. :d.>:c:ollrtam.cntc como 
demonstração pessoal '!ualqnct· desloc:ação qu.c 
a C:un:na faç:~ desses par·ücercs. E' t!ma a.ttrl· 
buic.~:Io sua; elb tem a liberdade d0 fazel-o. 
Entendeu •]lt•~ consultava o seu p<~n<:amento, 
co !loca a do n:~ ot•dem em cp1c dispoz. os p:li'O(.;'~
rcs •plO clrn·iam ser votados o q U•) nãn o f.; ram, 
pot• tilll:a dctcmpc•. 

PassanJo tl :•11alysc cb. ultim:\. arg-nição elo 
nobre dtlput:ldo. did. a S. Ex. : r~m primeiro 
logo.t". q Ut! o orndor só ~abe que teve. os yotos c~ e 
um pequeno gru!)O, com o qu:1l tlnha a ma1s 
intima convirencia polilica. . Os outros votes 

ue r•~ccbau p:11·a o alto c::1.1·g-o que tem occupa-
do, po o prcsnmtr ter c :• es q uas1 certe;~n., 

mas decb r::t ao nobre dcput8,uO qnc~ não prece
de.u de sua parte a menot• transacção, a menor 
solicita çi:'io, nem da parte de :">eus amigos. Essa 
votação era ignorada pelo ot·ador até à apttr<1-
,,ão dos votos . . ~ z Ob,;ervando em a part•'l o ~r. c.~ ama qu~ estr. 
facto era geralmente sabido, o orador res
ponde qur~ tanto ussim não era que os que 
a.poiav:uu o g-overno pas~ad? entenderam con
veni·~nte apresent.al-o candid;.~.to, pensamento 
que não existia~ para medir for~as com o par
tiuo con.:ervador c r._•::;ol ver-se a qucs lão 1:10 

t:tato honra e tem distiug-uit!o o emin.:mte esta
dista que se acha à frente dos negocio5 pu
blicos. 

Podendo-se, -porém~ tt·aduzir a sna con:;erv:1çilo 
n[l. cLrecç:'io dos trabalhos como urnn. n.mC<lÇ:l. :t 
interesses de 'ilJ<\lquer orlem, como um motivo 
do divergencin. ou de desgosto da parte da ü
Lll iE:~ liber·al, que cl''Seja ver cong1·aça.da para 
c om o seu esf0~ço secundar o nobt·c e patr io
'6co intni to do..illustre presidente do consdho, 
que nesta occasião faz o m:J.ior sacrificio que 
estadi:st:\ aigum já tem feito ao soa pai;~, vc~n 
pera o te n. Camara, ;-espeit?s:1mcnte, de pôr a 
auto:·idad·) qu.J lhe confonu~ agrade~endo a 
todos o eoncurso valioso que lh.e prestaram, 
sem o ual ~bso!ut:Hnente lhe seria im ossivel 
dirid1· uma a,;;setOblé:L tão illustre, allega.nrlo, 
par~ cort·oborar este seu pedi lo, ond.o não 
entra nbsolut:~mente nada. de amor proprio J!les
soal, urna consicl,~rar:ão verdAdeira e valiosn. e 
é qtn o s c:n esta.do de situdc n:1o lhe pet•mi tte 
por mais tempo, senão com grande sacrificio, 
c ontinuar a occupar a alt:l posição que a ca
mara immet·ccidaiUente lhe conf•riu. 

Çonsultada, á caiu:u •a negs. a rec.u;,a un:\nÍ• 
memente. 

Occup,ou a. c:1deir~• da presidenci:l o Sr. Mo .. 
r cit·a d~ Barros . 
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ORDEM DO DIA \1':ll'o~hia. cb.1a. sccçi!o d~. Sé dovem ser compu-
tidos pnra a maiol'i~ absoluta.. 

Votação do parecer 11. 11:3 -18~5 r(·btivo :l. 

eleil~ão 'lo 1• distri(:tO da provinci.a ào P:1.r:i. O§~. Adr.i::.,no Pin1.en:tel de-
• · se.i:.t UGla cxplic"ção ela p~1;.-te d:J. mesa. Pelo 

O Sr... Pm-:srouxn::-Votl sujeitn· ~í vctação l);a·ecr:r q[L maioria c:~ commis"ão Yerifica-sc 
o rc nerimeuto de aàiamento a:mlsentado )da • . · · ·. -
Sr. Bczen·a. Clwa.tl.'.a.nü na. ultima ses~ão em 
que se tratou desta tn:J.teria, 

O Sn. I3.EZE6l.RA CAYALCAXTr ·Jela o;·cl,:m 
Peço a retit·:tda elo mou rec1ue:-iruemo ... 1 (C'a
mcu·a annttitt). 

O SR. PRESrDEXTE:-A Camar:-. tink-:. 1'Cje:
tado na ultiJ~J.a sessiro a condus:1o do l)arecGr 
que propunha a nulJidade da eleiçito 'da- Boa 
Vista, pot· cons·~queud;). ap?rovon esta elei~Ko , 
bem como approrou a nullidade da pa.rochb do 
Conde. 

V ou sujeit~.r 
cone usão: 

i.:~. QuG scj:J. a1nwovach a eleição de 1° d0 
Dezembro do :tl1IlO passado proc0dida n:1. :La. 
sec(;ão da rarochi:~. d.t Sé, 1° di . .;;tricto eleitoral 
do Pará. conforme con.sto. d:1. n.uthcnt!ca rcmot
tida à Camara dos Srs. Deputados. 

O Sn. Josi I\L\r..!ANKO (rx::lc.. M'clcm): -!~n. 
sou for·çado a ronov:~r o pedida q ne fiz á V. Ex. 
iuvocn.ndo o syste:n:< de comcçat• do m1:tio:· p:!!':1 
menor. 

O Sr:. . PnESIDEXT:~ : -Tem razão o nobt·o 
deput·:tdo ; foi um e;.:qnecir!'Jento. O nobre d·~
putado o St. Cm·los Mfonsoj:itinhJ. psdido 
qne em priméro lcg,,:.r fosse sujeita á Car11~I'!l. 
~ matel'ia sobre que n::lo hor.rre voto vencedor 
ll::t. commissao, Jsto e. a com::t.gcm os o votos 
c1ue não foram admitlidos 11a pa:rochia. da Só. 

diz que a. cor.nmissão à i \id.iu-se eÍ11 r:::hçãn s.0s 
seis votos àoi; eleitores q':e não foram aJmitti
dos a votar na 1~ secção d:t parochi[l. d:-~. S0. 
Forn.m sugge-:idos tr~s ~~.lYi\.rcs. Qn:mo membro" 
da. co:JJmiss<1o enten:lemm que estes votos dc
'\"iam ser cont:.l.do:> ao c:tndidatu Dr. Sanb H.os:< . 
visto <:.OUlO o-; eleitores h:1.vi:uu feito decbr·:'\~:tó 
perante Labelliiro. de que vot::ri:.m :t<:Ee. si 
fossem admittidos a vota:·. Qu:: tro crttt·o~ ru0tu
t;·os da. commiss5o forarn de oplni:i·1 <:ue se 
dovb appt'O\':tt' :1. erci~.:!O dn. i" .:':iC1.:1;.~0 <h S,!, 
confot·m.o c,•nst. : d::. rr~specti •:a n uthc ut:i ... ~r •• isto 
é. cem c-sdu~:'i:) U:):)Ses sei.., Yut::.>s. Fi n::Ln,·nt.:. 
urn wcmiJt•o~ t1n. conunis.;;:J:o fni d~~ opini:'tn que 
os sei..; vütc•s n?io fc·.~s•),:l cont:'l.J.os :JCJ c:tndiànl:o 
D.r. ~n.n.i'a. R:;:?-, mas_ fc;ss :•m compu!:ftdns. pa1:.1-

.a. qG C~ :. p1 !S l~ . nL') 

ac:\bn. d'~ dize!·, crê () or. tdo~· qu~ Y::i ser eu!.J
J:tcttído :i Yotaçüo, si a Cam:l:·.-::.. entcr:do que 
a1!;·em S9l' comnutacbs cs,(•s sets vo~.os :: :t·a a 
m:-~ioJ•ia. ahsí>lnt~ .• m::s niio contado.<: ao :-n.adi
(bto Dr·. S:r ntn. Rosa. O s:~n fim, pm·i:lnto. pc~ 
díndo a vn.h\'l':l, foi p :ll';\ fJU.e o S:. pr·asidr~nte 
torne isto bem explicito. 

O S1: . PREsmE~l'B: - E' o qu•J voLt f<;l.4eL' • 
. Vou consult:n· a Cawur.L na •:.:oufút'wida lo do 
q uc foi. rcqnerido 1)elo uobre t.l<~pntn.do o 
Sr. Carlos .:\ilonso, isto é, ó?ill 1° !uga.L· si os 
seis votos I)_Ue foram recns~rlo~ pela mosn. t1n. 

Si a :mnnll:tção da par·o~hi;:1. do Conde jà tira 
cssn.J:I;l!or·ia absol::tfl., para que can~ar n ~\t
tGnç:lo d:~ Carna.ra com a. vot·.: <,~ão sobt·e estes 
sl3is votos? Parece q_ ue s~ deve vola1.· unica
mente a annulb.ção da eleiçb:o. (.-tpades.) 

Qnl3r apenas salvar o seu ;roto. O Sr. Cantão 
não tem maioria absolnta. 

O Sn. Pnr:srDE~TE: - Costumo sabmetter 

• .. \,.. ' ~ ' . ... .&:~ • 

fit]Ue 
1

prcjudicad<.L pG1a 
nã.o st'lja. ;1 opposla . 

V. E~. neste 

mar:l t:i devem ser cnrnp:!tados p::ll·a maioria ::t.b
solu:a o~ votos dos seis c:~ küores recus::\dos peb 
me~a d::~. p:u·ochia dn. Sé e dados pcr::l.ll te o 
tu.bellião. 

Po;:l[L em vo!.aç:1o e rcg~itad~. 
O §E:- . A .... :u:.~1r.:::t;dO F .Egu.~ira pon

:>:• que a. i :• conclusão do par·;)C 1'l' em sepur;tdo, 
cuja v~taç_:~·o S. E~. acaba de unnunci:.H', acho.-

nilo foram :ld!l1ittidos. 
Qu~nto ao pro~'esso da o:l•Jir.~:to n~ mesma pa .. 

rochi:J., fieoa implicitamente compt·t;hendido n:.1. 
c~~ ~nclusão geral. terceü·a. do p:\recer da maio
l'lil. dn. commiss:io. que opin•;u que fo.>sern :1.11-

p~·o,r:idas as deiç.ÕI'l,;; do,; dem::is t oll•:giüs 
~l·.!;tora.es; cn.~t·') olias cst:i. in~:uida. a d<1. 1 ... 
·"'~ ~<:ão ch p:u·oc h ia d ~ Sei. 

O ST!. Fr.~~siD:'::\TZ: - Esta ~~onclusiro não 
f\;i , .. ot.ada ~ 

G Sr. . .Axon.\D!!: F;cw:::m.\. re!l·'cle q:~e~qnantlo 
o S:·. pl'"S~dente thcr do sdJillütLt~r à Yotação, 
c :;s;1. cleiç::.o snd. approv,,t}a. corn a::; dos dcm:ds 
<.·.oU0.g-ios clcito•·ue;.;. 

() ,;o to em sepa:.-ado procu r:n1 apenas firm~:t' 
nr.1 pon.o so .• ,. n. :::c usao c o.~ V• os 
cl0itorc-· .• o•1c r..:lo v0taram.. 'l umn. vez qn2 a. 
C:tmar:1 ·,lcÚibet·on r1t:r• c.nfio s~j:'l-111 •.~ompllt::dos 
p~\r;~ L rrm\l' m:li•·)ri::t aJ:>,;oluta, cstü. pl'f'j nd1 c.n.rlo 
o voto em. sepal·ado. 

O St~ . Ptm8IDEK1'z:~- P:·rdoe-mo o no~~rc 
dr}p:!to.do . N:~o nst:.i prnjudicaclo, porque o voto 
de; um dos lJJC:nl>ros rlll. commissi!o c para '1nc 
!"/~ <:.ú~~~ jmLI:!Ul p<.H'a, xnaim·i!-1- a.hsolí.1 b o f> v o tos 
que fo i'a:n recusad ·s, o qtlB não üuporL~w;.~., nem 
annnllar. nr~m appt·ovat' à nhição . ;\ commis:-ào, 

·pode cont:1r parn. a rnn.iot·i:t. ab~:1lnt:l. essf3s 
vqt,,-;;, roconh()c~ndo rlue ~t m~:'>tt eleitoral nuo 
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tinha- o direito de recusal-os, e, não obstante, 
pódc appr-ovar ou annullar a eleição. 

Na conformidade do p~·o ~cdim~nto q11e tenho 
seguido atú agora, su,jeito i Yotação as questõ ,g 

parti;;ulares d•) preferencia às geraes_ Por 
isso ia prepor a a.pprovação da paro~hi:: da Sé,_ - ~-. . -
ter a Camara reconhecido que não deveriam. se!.' 
contados esses voto~ para maioria absoluta. E 
é o uc -vou fazel'. 

~Havendo 47 -votos contra c 47 a favor, o Sr. 
Bezerra de Mene?.cs requer votação nominal e a 
Cawara apvrova. 

Feita a chamada, r-espondem 
Nao: 

1 Sn. tyro Di~1 s. 
2 .Adriano Pimentel. 
3 Almeida O li v eira. 

o 
5 Vianna Vaz. 
6 Ca.stello Branco. 

8 Miguel Castro. 
g Bezcrl'a Cavalcanti. 

iO Dantas Góes. 
11 .los é Mah:mno. 
12 Joaquim Tavares. 
13 Sigismundo Gonçalves. 
14 Ulysses Vianna.· · 
15 Antonio de Siaueira. 
1G Ribeiro de Menezes. 
17 Prisco Paraizo. 
18 Francisco Sodré. 
i 9 Ildefonso •le Araujo. 
9 ·neiro da Rocha. 
21 João Datltas Junior. 
22 Cesar Zama. 
23 J uvencio Alves. 

copo o 
25 Valdetaro. 
2ô Bezerra de Men,~zcs. 
27 França Carvalho. 
28 CancLido de Oliveira. 
29 Vall::tdares. 
30 Joi!o Penido. 
31 Cal'los Afl'ouso. 
32 Montandon. 
3:3 !viares Guia. 
:14 Alfonso Celso .Junior. 
:35 Campos S~llos. 
:3G Prudente d·:: Mcrae;;;. 
37 Padn:t Flcury. 
3S Bull1õcs. 
:)\) Augu~•to Fleury. 

. 1 • 

4i Schutcl. 
42 Silva 1\hfra. 
4:3 Salgado. 
44 Ita.qnr. 
45 :Maciel. 
4G Diana. 
47 Joaquim Peuro. 

Siin : 
1 Cru~~-
2 Leitão d<t Cunha. 
:3 l\rac-Dow'3lL 
4 Silva M:üa. 

5 Gomes de Castro. 
Ei Dias Carneiro. 
7 Antonio Pinto. 
8 José Po:upen. 
9 Alvaro Caminha .. 

lO Carneir:> ela Ganha. 

12 Ct•uz Gouvêa. 
1:3 Gaspar Drummond. 
14 Alcofot"n.do Junior. 
· <J ento hamos. 
16 Gonçalves Fer1•eira. 
17 Bernardo de Mendonça Sobl'inho. 
18 Darão de Anadia. 
19 Lonrcnço de Albuquerque. 
20 Sinímbú Junior. 
2.1 L0nndro Maciel. 
22 Olympio Campos~ 
2::> Coelho e Campos. 
24 B:1 r~o do Guah . 
25 At·aujo Pinho. 
26 Araujo Góes Junior. 
27 Accioli Franco. 

29 Castrioto. 
:-30 Francisco Belisa.rie. 
•) 

:32 Bezamat. 
33 Alfretlo Chaves. 
34 Lacerda \Verneck. 
35 AndL·ade Figueira. 
:3G Chagas. 
:37 Barão da Leopoldina. 
38 I'{. i beiro da Luz. 
39 Barros Cobra. 
40 Soare~. 

. . . 
42 Antonio Prado. 
43 Rodl'igues Ah·es. 
4:.!: Rodri..,.o Silv:~. 
45 Dua.rte-de Aze,,e.:!o, 
4Ci Del:fino Cintra. 
47 Eufrasio Correia. 

Fica de novo emp:1 ta.da a votação. 

O Sn. PRESIDENTE :-Declaro que, de coufor
mid:l.de com o reg-imento, :fica udiada a votação 
do parecer. 

Votação do prtl'eccr n. 111-1885~ mnnrlan:~o 
proceder â nova eleiçiio no 2° districto da 
Côt·te. 

O Sn. PnESIDJ~::s"TE:-Eu vou submettel" em 
prime1ro logar i votaç~ão a eleição ela parochia 
de Santa Rita. 

0 Sn.. ANDUADE FIGUEIRA {[1cla ordem) re-
<t L 

secções da parochia de Santn. Rit:1, havendo -vo
tação nominal sobl'e a 2"' secção. 

O Sr Ca."I•lo~ AJFon:o;o {]1cla 
oJ·rlcm) :-Sr. presidente, p:t.ra ~c obset'Y:-tr ~ 
ord(lm logiea, o que me parece mtds conve
niente ô q11e s(>ja votado em primeiro logar o 
voto em scpar;l{lo, porque ahi so a.dta umn. 
questão pl·eliminat• a qu:tl tem de firmar o prin
.<~ipio da maioria entre os dous c3.ndidatos. No 
voto em f:eparado agita.-~ e a questão d'.· !"aber 
si deve ou não ser apurada a 1 a. secção da pa• 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1522- PÃjgina 11 de 48 

ô2 Sessão eni 12 de Maio de 1885 

rochia d~1 Santo Antonio ; e conforme :~.decisão 
dada. a es t~- questão. a m<.~ioria ser:i do Sr. H~n
rique de Carvalho ou do S1·. Fer-nan~lc;; do Oli
veira. Portanto. pnrece-me qne V: Ex. deve 
começar por submetter á votação o voto c'm 
s·:parado, para o qual eu requeiro votação no-
mma. 

O Sn. Pn.ES!DE::\TE:-Eu von submetter â 
vot\1ção alternadamente o parec<>r e o voto em 
scpa,·a.,· o, guar a.m u ass1m os es y os a casa. 
Vou propor em 1° logar u. nulliàade ou vali
dade da eleição das duas sec<.,~ões de Sant~1. 
H.ita, e depois ·a das secções de Santo An
tonio. 

O SR.. CARLOS AFFO~so:-!\bs peço lico?nça 
p:1ra obscrrar a V. Ex. que se trat:.l. de uma 
questão preliminar sobro a eleição da i a. secção 
da parochia de Santo Anionio. Supponho gue . . r . . 

mente sobre cada um::. das questões. 
O Sn. Pn.:EsiDENTE:-Eu vou· submetter 

Santa Rita ; depois consultarei :1. Camar::1. sobre 
si quer votação nominal sobre a 2a. secção de 
Santa Rita, conforme re uereu o Sr. Andrade 
Figueira ; depo1s propore1 á votação a e e1ção 
da 2~ .secção de Santo .Antonio, consultando 
préviamcnt:J a Camara sobre si quer votação 
nominal conforme requereu o nobre deputado ; 
e por ultimo porei a votos a eleição dn. 4.a. sec
<.~ão de Santo Antonio. Creio que dostc modo a 
Camara póde verfe!tamcnte pronunciar-se sobre 
cada uma dest:!s eleições. 

9 Sn. CARLos Pm:s:OTO re~1ucr votação no-

E' a.p;:n·o-ç-ado o requerimento. 

Procede-se :i \·otação. 

Feita a ch:-~ma.da L'e:sponàem 
SiJ;;.: 

1. Sat~· ro Dia.s. 
2 Adriano Piment~l. 
:3 .Almeida Oliveira.. 
4 Costa Rodrigues. 
5 Vianna Vaz. 
G Castello Branco. 
7 Doria. 
8 Frederico Borges. 
9 Antonio Pinto. 

iO :Miguel Castro. 
H Bezerra. C:walcanti. 
12 Dl:l.ntas Gó~s. 
13 .Tosé niarianno. 

'1 ' 

15 Sig-ismundo Gonç!l.lves. 
16 Uly~ses Vianna. 
17 Ribeiro de Menezes. 
13 P1·isco Paraizo. 
19 Francis~o Sodré. 
20 Ildefonso de Araujo. : 
21 Carneiro da Rocha. 
22 João Dantas Junior. 
23 Ccsar Zama.. 
24 Juvencio Alveg. 
2.? L~opoldo Cunha. 
26 V uldetaro. 
27l:lezerra. do l\!e:ile:t.e:;. 

28 Fr3.nçâ C<:rva1ho. 
29 C:tndido de Oliveira. 
30 João Penido. 
31 CHrlos Affonso. 
:i2 Montandon. 
:33 .Marl.'s Guirt. 

38 Bulhões. 
39 Augusto Fleury. 
40 Alves de Araujo. 
41 Schutel. 
42 Silvallb..fL·a. 
43 Salg:o..do. 
44 Itaquy, 
40 Maciel. 
46 Diana. 

2 Leitão da Cunha. 
3 1\hc-Dowell. 
4 Silva Mai~. 

omes e as ro. 
Di<ls Ca !'lleiro. 

7 José Pompeu. 
8 Alvaro Caminha. 
9 Carneiro na Cunha. 

10 Henriqucs. 
11 Cruz Gouvêa. 
12 Ga~par Drummond. 
i3 .'tlcoli)rado Junior. 
14 ·Bento Ramos. 
15 Gonço ves Ferrotra. 
16 .Antonio Siqueira. 
1.7 Bcr~ardo Men~on(_{a::Sobrinho. 

HJ Lourenço de Albuquerg_uc. 
~O Sinimbú Junior. 
21 Leanüro Maeiel. 
22 Olympio GamJ:>OS. 
2:3 Coe! h o c Caro nos . 
2"i Barão a,, Guah~r. 
25 A1·aujo Pinho. 
26 Araujo Góes Junior. 
"27 Accioli Franco. 
2S Costa Pereira. 
29 C:tstrioto. 
:::o Francisco B1~lisario. 
31. Coelho de Almeida. 
32 Bezamnt. 
~3 Alfredo Cha.ves. 

L ':lcerda 'Werneck. 
35 Andrr.de Figueira. 
36 V alladares. 
37 Cha:;as. 
38 Barão da. Leopoldina. 
39 Ribeiro da Luz. 
40 Barros Cobra.. 
,11 Soares. 
42 Felicio dos Santos. 
4:3 Carlos Peixoto. 
44 Antonio Prado. 
45 Hodrigues Alves·. 
4G Rodrigo Silva. 
47 Duarte de Azevedo. 
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48 Delfino Cintra. 
49 Eufrasio Correia. 

Foi approvada a eleição da fa. secção da pa
rochia de Santa Rita por 49 votos contra 47. 

Procede-!'le ã votação da eleição da 2a. secção 
a . l . 

O SR. ANDRADE FIGUEIII.A requer, e a Camara 
approva, seja nominal a votação. 

Sim: 

i Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Almeida Oliveira. 
4 Costa Rodrigu::s. 
5 Vianna Vaz. 
G Castello Branco. 
7 Doria. 

o 
9 Antonio Pinto. 

iO Miguel de Castro. 

12 Dantas Góes. 
13 José Marianno. 
14 Joac uim Ta vares. · 
15 Sig1smun o onça ves . 
16 Ulysses Vianna. 
17 Ribeiro de 1vienezes. 
18 Prisco Par:a.izo. 
19 Francisco Sodré. 
20 Ildefonso de Araujo. 
21 Carneiro da Rocha. 
22 João Dantas Junior. 
2:3 Cesar Zama. 
24 Juvencio Alves. 
25 Leopoldo Cunha. 
26 Valdetaro. 
27 Bezerra de :Menezes. 

r nç·.1 arv< . 
29 Caudido de Oliveira. 
30 João Penido. 
31 Carlos Affonso. 
:32 Moutandon. 
33 M01·aes Guia. 
3-! Affonso Celso Junior. 
:35 l\Iat•tim Francisco. 
36 Campos Salles. 
37 Padua Fleury. 
38 Bulhões. · 
39 Augusto Fleury. 
40 Alves de Araujo. 
41 Schutel. 
42 S ~Iva Mafra . 
43 Salga_do. 

45 Maciel. 
4'j Diana. 
47 Joa•1uim Pedro. 

Ntr,o: 
1 Ct·uz . 
2 Leitão dn. Cunha.· 
3 Mac- Dowell. 
4 Sih·a M'tia. 
5 Gomes de Castro. 
6 l>ias Carneiro. 
7 José Pompeu. 
8 Aivnro Caminha. . 

!) Carneiro da Cunha. 
10 Henriques. 
11 Cruz GoLtVêa. 
12 Gaspar Drummond. 
13 Alcoforado Junior. 
14 Bento Ramos. -

19 Lourenço de Albuquerque. 
20 Sinimbú Junior. -
21 Leandro Maciel. 
22 Olympio Campos. 
23 Coelho e Campos. 
24 Barão do Guahy. 
25 Araujo Pinho. 
2C:i Araujo Góes Junior. 
27 Accioli Franco. 

29 Castrioto . 
:30 Ft·ancisco Belisario. 
:31 Coelho de Almeida. 

Bezamat. 
Alfredo Chave>: . 

34 Lacerda vVerneck. 
• • l:) 

:35 V alladare~. 
37 Chagas. 
:38 Barão da Leopoldina. 
:30 Ribeiro da Luz. 
40 Barros Cobra . 
4i Soares . 
42 Felicio dos Santos. 
4:~ Carlos Peixoto. 
44 Antonio Prado. 

. 
49 Eufrazio C01·reia. 

Foi approvadn. a clei~.ão da 2a. secção~ da p:l.
rochia de Santa Rita por 49 votos contra:47. 

Procede-se a votação da~leição ua 2:1. secção 
da parochia de Santo Antonio. 

O Srt. CARLOS AFFONSO req u-~r e a Cnmara. 
approva seja nominal a vot:1ção. 

Feita a chamad:t, respondem 
Sim: 

1 Satyro Dias . 
2 Adriano Pimentel. 
3 Almeida Oliveira. 
4 Costa Rodrigues . 
5 Vianna Va:t.~ 
6 Castello Branco. 
7 Doria.. 
8 Freàerico Borges . 
9 Aatonio Pinto. 

• 10 l\Iiguel Castro. 
11 Rezerra Cavalcanti. 
.12 Dantas Góes. 
1:3 José Marianno . 
14 Joaquim Tav-ares . 
-15 Sigismundo Gon~.alves. 
16 Ulysses Vianna. 
17 Ribeiro de Menezes. 
1.8 Prisco Parai;r,o. 
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19 F1·ancisco Sodré. 
20 lidef0nso de Araujo. 
21 Carneiro da Rocha. 
22 João Dantas Junior. 
23 Cesar Zanu~. 
24 Juvencio Alves. - . 
2ô Valdetaro. 
27 Bezen·a de Menezes.· 
') 

29 João P~nido. 
30 Cados Affonso. 
3 t Mont:tndon. 
32 Mares Guia. 
:33 Affonso Celso Junior. 
34 1\1artim Francisco. 
35 Padua Flenry. 
36 Augusto Fleury. 
~i7 Alves de Araujo. 
·~ 

39 Silva Mafra. 
40 S:illgado: · 
41 Ita ui. 
42 Maciel. 
43 Diana. 
44 Jo:1quim Pedro. 

Nito: 
i Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
3 Mac-Dowell. 
4 Sihra Maia. 
5 Gomes de Castro. 
ô Dia:; Carneiro. 
7 Josó Pompeu. 
8 Alv~ro Caminha. 

a. 

13 Alcoforado Junior. 
14 Bento Rumos. 
15 Gonçalves F;'rreiru. 
:1.6 Antonio Siqueira. 
ii Be1·nardo de Mendonça Sobrinho. 
18 Barão de Anadia. 
19 Lourenço de Albuquerque. 
20 Sinimbü. Jttnior. 
21 L r,andro Maciel. 
22 Olyrnpio Campos. 
2:3 Coelho e Camroe. 
24 Barão do Guahy. 
25 Araujo Pinho. 
2ü A1•aujo Góes Junior. 
27 Accioli Fl'anco. 
2·~ Costã Pcreir~1. 

astr10to 
:30 Fr·ancisco Belisa.rio, 
31 Coelho d~ Almeida. 
3:?. Bezamat. 
33 Alfredo Chaves. 
34 Lacerda \Vernr~ck. 
35 Andrade Fig-ueira. 
:3G Valladares. 
:~i Chagas. 
33 Barão da L8opoldin:J., 
39 Ribeiro da Luz. 
40 Barros Cobra. 
41 Soares. 

I
. 4~ Fel~cío d?s Santos. 
l 4.:~ CarlOs Pe1x.oto. 

1 
4~ Anto;üo Prz.do: 

! 4:) Rodr1g-ues Alves. : 
· 46 Rodt·igo Silva . 
j4~ Du:l.l'te de. Azevedo. . . 

49 Delfino Cintra. 
50 Bulhões. 
51 Eufrasio C rreia. 

Foi appt·ovada a eleição em 2a secção da pa
rochia de Santo Antonio por 51 votos con
tra 45. 

Foi regeitada a 1 a. conclusão do parecer que 
1

1 

propcz, fossen:_ de. clara.das _nullus . as el?ições 
das duas secçoes da parochta de Santa Rlta. 

, Foram approvad~s as ~eguintes conclusões 
do voto em sepanJo d:1 minoria àa commissão. 

· •:.. · . • ::; ·çoe 
das paroch1as e secções que compõem o 2° dis
tricto da côrte. 

. 
Jo:•quim Antonio Fernandes de Oliveira, que 
obteve a maioria de votos. 

~ , .. 
1 dado a pre:tar juramento e tomar assento. 

Annunc1a-se a votação do parecer n. 115-
1885. relativo á eleição Jo- 2° districto do 
Pará. 

E' lido, apoiado e posto em dis~usaão o se
guinte 

Req~te;~imcn to 

. 
raes, can li;lato p~lo 2'' districto da província 
do Pará, requerido perante a 1:1. commissão de 
in uerito ue a m<:!sma r ·' usitasse da Cam;1ra 
dos Srs. Deputados :'l. devolução do parecer rela
tivo a essa eleição, afim de reconsidet·al-o em 
vista do segllndo depoimento do mesar-io Felix 
Jo;;é Rodrigues, ~ujo original não pôde pr-oduzir 
perante a com.miss:Io por ha.vel-o obtido depois 
do parec"l', não obstan:e ter dado á estampa no 
seu_ folheto im~resso a cópia do dito inte!'roga
toriO, e bem as;;un em conseq uencia·da rliscussão 
hontem havida nesta commissão, foi o r(·ferido 
rcquer·imento approvado por cinco votos contl·a 

! 
tres. pd? que a commissão requjsíta a devolu~ão 
do menc10nado parecer afim de rcconsider::tl-o. 
Sahl. da commissão, 28 de Abril de 1885.
Samttel 3Iac-Du?.cell.- Jose llfa1·ia1?,no.-
Ulysses Viam?a.-Gonçalues Fe1·rei1·a.-J osd 
Pompet,. 

1 lllguem pe m o a pa avra 6· encerrada a 
discussão e approvado o requeeimento. 

O parecer é devolvidl) a 2a. commissão d~ 
inquerito. 

Pl'ocr-~de-"se á vntação do par0cer n. 11.7-
1885, relativo a eleição do 8' districto da. pl'o
vincia de Minas Geraes. 

E' a.pprovado o parecer em todas as suas 
p~rtes e l'eccnhecido depuL1do por aquelle dis
trldO o Dr. C11.rlos Vaz de Mello o qual 
achando-se presente-é convidado a pr~star ju
ramento e a tomar assento. 
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Procede-se à votação do parecer n. 116-
1885, relativa a eleição dó 4° districto do Pará. 

São approvadas as seguintes conclusões do 
parecer: 

i.:~. Qlle sejam approvadas as eleições de 
todas as pa.rochias do mencionado 4" districto, 
sa vo as as paroc 1as e oure c etral!: 

2.:~. Que sejam annulladas as eleições destas 
duas parochias. 

• regetta a. a. segumte em.en a : 

3 Demetrio. 
4 Almeida Oliveira. 
5 Costa Rodrigues. 
6 Vianna Vaz. 
7 · Castello Branco. 
8 Doria. 

F 
iO Antonio Pinto. 
i1 Miguel Castro. 
12 BezEtrra Cavalcanti. 

Si forem annulladas as eleições de Soure 
e Ociras e não fôr a de S. Sebastião da Boa
Visb, seja declarada nulla a eleição em todo 
o districto~ e proceda-se a nova eleição. 

os e · ar1anno. 
14 Joaquim Tavares. 

,15 Sigiamundo Gonçalves. 
iô Ulyss,~s Vianna. 
17 Antonio de Siqueira. 
i8 Ribeiro de Menezes. 
19 Prisco Paraizo. Paço da Camara, em 24 de Abril de 1885.

Ett(rasio Coí·reia. 

. São approvadas as seguintes conclusões do 
parecer: 

3.a. Que sejam apurados todos os votos que 
foraDl tomados em separado, e assim tambem os 
dois votos das cedulas não apuradas. 

u c a som e e1 0 
crutinio a que se procedeu no 4o districto do 
Pará, :fi~n.ndo cas;;;1do ~ di~loma expedido ao 

-
5.a. Que so reconheça e proclame deputado 

pelo mesmo districto o Dr. Demetrio Bezerra 
da Rocha Moraes. 

São rejeitadas as seguintes 

Emenclas 
Eleição do 4° districto do Parã.. . 
Que sejam responsabilis9.dós os individuas 

que ~Gnst~tuiram ::1. m.esa eleitoral, que se diz 

ximo passado, no Paço :Municipal da· villn. de 
Soure. 

Pa o da Camara em 23 d Abril de 188 • -
Oe::a'i· Zama.-.:id,·iano Pimentel. 

Que seja responsabilisado o cidadão que, não 
sendo juiz de paz, presidiu á. eleição, na casa 
da escola da villa de Soure. 

Paço da Camara, 24 de Abril de 1885.
G. C1·u:;. 

Acha.ndo-:-se presente o Sr. Dr. Demetrio 
Bezerra, é convidado a prestar juramento e a · 
tomar assento. 

Procede·se á votação do parecet· n. H9-
1885, rel::~.tivo á eleição do i.:~ districto da pro~ 
vincia de Per-nambuco. 

Annuncia-se a votação da seguinte conclu
sã? do voto em separado da minoria da com-

Que seja approvada a eleição, a que se pro
cedeu em i 0 de Dezembro do anno:findo, na 1:~. 
secção da matriz de . S. José, apurando-se os 
votos constantes do edital. 

~ SR.. _Z.A.-r.u. requer e i Camara. appro'Va que 
seJ~ nommal a votação. · 

Feita a chamada, respondem 
... vao: 

i Satyro Di21.s. 
2 Adriano Pimentel. 

V. III.-9 

20 Francisco Sodré . 
2.1 Ildcfonso de Araujo. 
22 Cameiro da Rocha. 

27 V aldetaro. 
28 Bezerra de l\Ienezes. 
"> . Fran .a Carvalho 
30 Candido de Oliveira. 
:31 C:l.rlos Affonso. 
32 Montandon. 
33 Mares Guia. 
34 Affonso Celso Junior. 
35 Martim Francisco. 
3G Campos Salles. 
37 Padua Fleury. 
38 Bulhões. 

Aun-usto Fleur •. 
40 Alves de Ar::~.ujo. 
41 Schutel. 
42 Silva Mafra. 

a ga o. 
44 Ituquy. 
45 Maci-31. 
4G Diana. 
47 Joaquim Pedro. 
48 Danta.s Góes. 

Sim: 
i Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
3 Mac-Dowell. 
4 Silva Maia. 
5 Gomes de Castro. 
6 Dias Carneiro. 
7 José Pompeu. 
8 Alvaro Caminha. 

Càrneiro da Cun.b.a.. 
10 Henriques. · 
11 Cruz Gouvêa. 
i2 Gaspar Drummond. 
i3 Alcoforado Junior. 
i4 Bento Ramos. 
15 Gonçalves Ferreira. . 
16 Bernardo de Mendonça Sobrinho. 
17 Barão de Anadia. 
18 Lourenço de Albuquerque • 
i9 Sinimbú Junior. 
20 Leàndro Maciel. 

. 2i Olympio Campos. 

65 
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22 Coelho e Campos. 
23 Barão do Guahv. 
24 Araujo Pinho.· 
25 Arauj\) Gôes Junior. 
26 Accinli Franco. 
27 Costa Pereira. 
28 Fernandes de Oliveira. 
29 Castrioto. 
30 Fr:J.ncisco Belisario. 

32 Brza.mat. 
:33 Alfredo Chaves. 
34 Lacerda \Verneck. 
35 Andt·ade Figueira. 
36 Valll\.dares, 
';}j Oh::~.g-as. 
38 Vaz de ~Iello. 
39 Barão da Leopoldina. 
40 .João Penido. 

-
42 fhrros Cobr~1 .. 
43 Soares. 

45 Carlos Peixoto. 
46 Anton!o Prado. 
4i Rodrigues·Alves. 

o t'lg"O :::::1 va. 
49 Dun·te (te Azevedo. 
50 Delfino CintrD.. 
51 Euf1·:ísio Correia. 

E' approva::la a conclusão por 51 votos contra 
48. 

São approv;ldas as seguintes conclusões do 
voto em ~eparado da minol'ia : 

ue se ·a descontado ao Dr. Joa uim Aurelio 
Nabuco de Araujo, mais votado no collegio, 
um voto do eleitor que não e~hibiu titulo na 
eleição elo 1 o esc~utinio, que teve .logar n:t 

ça 1 

Que sejam mandados processar, caso já não 
o estejf.lm ::::endo, os autores dos gr~ves crimes 
perpetradt::i! no loga.r e dia suprame:iicionados. 

Proc,,de-se á. votação da seguinte conclusão: 
Que, appt·ovadas as demais eleições do fo es

crutinio, em que obteve maioria absoluta o 
Dr. M:moel do Nascimento Machado Portelh, 
e annulbdo por conseguinte o 2:~ escrutinio, 
seja o mesu1o reconhecido deputado pela pro
viucia de Pet·nambuco. 

O Sn. Jo;;:E l\LuUANNO requer e a Camara. 
approva. que seja nominal a votação desta con
clusão. 

Feita a chamada, respondem 

Sim: 

i Cruz. 
2 Leitão da Cunha. 
3 Mac-Dowell. 
4 Silva Maia·. 
5 Gomes de Castro . 
6 Dias Carneiro. 
i José Pompeu. 
8 Alvaro Caminha.. 
9 Carneiro da Cunha. 
iO Henriques. , 

. 11 Cruz Gouvêa. 

12 Gaspar Drummond. 
13 Alcoforado J u.nior. 
14 Bento Ramos. 
15 Gonçalves Ferreira. 
16 Bernardo de Mendonça. Lobrinh.o. 
ii Barão de Anadia. 
i 
19 
20 

22 Coelho e Campos. 
23 Barão do Guahy. 
24 .Araujo Pi11ho. 
25 Araujo Góes Junior. 
26 Accioli Franco. 
27 Costa. Pereira.· 
z..q Fernandes de Oliveira.. 
29 Ca.strioto. 
30 Francisco Belisario. 

.:.V,Jo: 

1 Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Demetrio. 
4 Almeid:\ Oliveira. 
5 Costa Ro lrigucs. 
6 Vi:mna Vaz. 
7 Castello Branco. 
8 Doria. 
9 Frederico Borges. 

-10 :Miguel Castro. 
11 Bezerra Cavalcanti. 
12 Dantas Góes. 
13 José Mar·ianno. 
i4 Joa. uim Tavares. 

lg"t,.,munao onça vet... 
16 Ulysses Vianna. 
1i Antonio de Siqueira 
18 Ribeiro de Menezes. 

· 19 Prisco Paraizo. 
20 Francisco Sodré. 
21 Ildefonso de Araujo. 
22 Carneiro da Rocha. 
23 João Dantas Filho. 
24 Cesar Zama. 
2.3 Juvencio Alves. 
26 Leopoldo. Cunha • 
27 V aldetaro. 
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28 Bezerrà de Menezes. 
29 França Carvalho. 
· 30 Candido de Oliveira. 
31. Carlos Affonso. 
32 Mares Guia. 
33 Affonso Celso Junior. 

35 Bulhões. 
36 Augusto Fleur_y. 

38 Schutel. 
39 Silva Mafra. 
40 Salgado. 
41 Itaquy. 
42 Maciel. 

'43 Diana. 
44 Joaquim Pedro. 

E" approvada a conclusão final do voto em 
separado da minoria por 51 vaLos contra 4'3. 

Achando-se presente o Sr. Dr. ~Ianoel Por
tella, é convidado a prestar jurfl.mento e a 
tomar assento . 

Proced~-se á votação das ultimas conclusões 
do parecer n. 110 de 1885, t•elativo a eleição 
do 2) di,;tricto da provincia do Rio Grande do 

ore. 
São approvadas as seguint~s conclusão:.;; : 
7 .:~o Que sejam apprO\'acb.s todas as outras 

eleiçõrs do districto. 
8.0 Que seja reconhecido deputado o Dr. ~Mo-: 

reira Brandão, a quem a junt;~o expeliu diploma, 
e n. quem a nullidade da eleição de l\1ossoró 
augm'3uta a maioria obtida no pleito el~;itoral. 

Achando-se presente o S1·. Dr. Moreira 
'ran ~o o convt a o a pre3tar Jtm~rnento e 

tomar assento. 
Eso-oto.:!a a ordem do dia o Sr. Presidente dá 

par:t amanhã a s~guinte or.dem do dia : 
Votaç~ J da coaclmão do voto em S!)parado do 

parecet· n. 113-1885, que ficou empatada. 
Votu.çõ:o do parecer n. 120-1835, ralativo 

a eleição do :to districto da pt•cvincia de Per
nambaco. 

Eleiç<'lo das commissões. 
Discussão do parecer n. 118-·1885 relativo 

a eleiç:.1o do 12° districto da província do Rio 
de Janeiro. 

Levan til-se n sessão ãs 4 horas da. tarde. 

DOCO:i\IENTOS QUE ACOMPA'ftõHAl\I O PARECER N. 121 

Illm~. e E'!i:ms. Srs. presidente e mais mem
bros da 3a. commissão de inquerito da G:;tma:-a 
dos Srs. Deputados.- Tendo sido eleito depu
tado à Assembléa Geral Legislativa. pelo 130 
districto eleitoral da província da Bahia no 
pleito que alli travou-se no dia 1 de Dezembro 
do anuo proximo finio, venho reclamar contra 
u. apuração da. cópia da aupposta authen:tica da 
eleição do collegio do Porto de Santa Maria, 
parochia de Nossa. Senhora. da. Gloria, pertcn-

-~ 

cente ao mesmo districto, por "ter sido falsi
ficada a verdadeiro. e 1egitima authentica da 
referida eleição, como muito summa:da e resu. 
midamente passo a provar, reservando para o 

I debate oral o necessario desenvol rimento. · 
Ante_s, porém, de exhibir a pr~mi. documental 

o ' • o 

circumstancias que se deram, desde a preme-
ditação do ct·ime até sua consumrna:ção e publi· 
... · .. -
honrada commissão delles deduzira muito logica 
e n~tturalmente a prova cit·cumsta.ncial quo a 
eloquencia Jos mesmo; factos está a todos indi
cando. 

· Falsificações. -Venci meu competidor, o 
Dr. Aristides de Souza Spinola, por múüria de 
5 votos. 

O r~sultado da verdadeira eleição do collegio 
. .. - .· ._ -.-

' o candidato venci~lo, a certe~a ào meu triumpho 
tornou-se publi~.:a e notoriamente sabida com a 
notici:l. do resultado da eleição d•) Santa Mari:1, 
unica que até antão faltwa conhecer-se. 

Semelhante noticia, que foi trazida por elei
toi·es que tinham ido votar naquell:J c .. •llegio, 
fUra confirmada pelo Dr. Bartholomeu Teixeira 
Palha~ portador das certidões das auth(~nticas 
extr~hidas do livro de not:1s do escrivão de' p:.tz 

mez a Cazeta ela Bahia publicou todo "o resul
tado da olci~~ão dos co;tf)gios do '13° districto, 
e só no dia :30, ul'lpois do 1 O dias ele sibncio, 
foi que o Dia·rio ela Bahin impugnou o resul
tado da eleição de Santa Maria, publicando 
aquelle que consta da at~ tJ. falsificada (vid. doc. 
n. 1) . Mas, quatro dias depois, no dia 3 de 
Janeiro do corr.:mte anuo foi publicada a c·~r
tidiio da verdadeira authentica na mesma. 
Ga::;cta da Bahia, e só no dia 21 do mez p:ls
sado, com a cheg::d:t á esta córte do candidato 
vencido, foi que entrou na sec1·etaria da cama1•a 
a acta falsificada. 

DM eleições •lo centro do ·paiz, a do 13° dis
tricto da Bahia foi uma das que mais rapida
mente torn:wam-se s~bid~ e certas, e co~ tal 

. ' ' 
o imprens~ da província e do lmperio logo a 
acolheu como liquida. inclusive o Jornal do 
Commercio desta capital. 

Mas, assim que o meu competidor reconhe
ceu-se vencido, não escolheu méios para con
fundir minha vi:.: toria, pondo em duvida o 
espírito publico, com o fito de poder apresentar, 
turv:).das as aguas, a acta falsificada quasi um 
mez depoi~ do dia da eleição. ... , .. . 

Assim foi que no dia 11 de Dez~mbro· seguiu . 
par~ o collegio de Brotas, Innocencio Medrado, 
homem affeito á fraude afim de ver si alterava 
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o resultado da eleição", · tendo sid_o repellida a 
pretenção pelo proprio chefe do partido liberal 
major Sudró de Araujo Barreto, como provarei. 
. Nocollegio de Sant'.Anna dos Brejos, o juiz 

de paz Norberto Nunes da Silva falsifi~ou o 
livro de notas do escrivão de paz Garcindo, 
alterando o resultado da eleição, · eom o au0 

mento de mais iO votos a favor do Dr. Spindola, 
emendan~o o numer2 de GO votos, que obteve 

dscumentos sob ns. 2 e 3, juntos e outros que 
lerei no debate·oral. 

Para o eollegio do Porto de Santa. Maria fo:.. 
ram mandados diversos emissarios, e afinal pat·a 
lá. partiu, no di"1. 27 de Dezembro, o propt·io 
candid:cüo vencido, que, tendo alli se demot·ado 
por muitos dias, foi o portador dâ. acta. cuja 
falsidade estou demonstrando. 

Uma prOVa ClrC~IDStancial dO altO Valor j Ll-
• . . r 

verdade e contra a falsidade., da falta da apu
ração geral . das eleições, no prazo marcado 
pela lei . 

• sstm que 1ve nottcta os m01os empre
~ados uelo ca11didato vencido no dia 1 O de De
~~m?rÔ, fiz . uma repr_esentação ao Dr. juiz <l~ 

~ "' c • 

ciando â.s fraudes que se tentu.vam nos colle
cios do Santa Maria, Sant' Anna dos Brejos e 
Brotas, e ao mesmo tempo pedi--lhe não só que 
requis!tasse ·as authenticas dos referidos col
legios, como preceitún. _a lei, :1fim rle cortar a 
fraude, as<::im como que se dignasse ma.n:ar o 
dia para ter legar a apuração geral da<> el•.:ições 
do districto, oxpe<lindo os avisos ;1os pt·esi
dentes das mesa~ eleitora:'!-:: e o edital de con-. . . 

i • • • 1 4 

aind~ não ·r.inha.m r.:id:J dadas. ( Doe. sob n . "1. ) 
Esta rGp!·esentação foi logo tJn.nscripta, com 

. i ~ 0'-

di~trictó. no livro de notas do t· tabellião Gon.
di~. da villa do Urubti .. 

A:ntcs d0 ir por diante, pre :?.iso diz~r que o 
intento t1o Dr. juiz de direito do Urubú,Antonio 
de Souza Lim:1 , era uão reunir a junt:1 apu
ra:.lora, para não confnrir-me o diploma a que 
tinha direi to, á espr~rn. de q ne a fraude, que se 
estava prep:\l'ando, estivesse consummada. pat•<~. 
poder deliberar conforme as eircumsL'1.UCÍ.lS. 

Elle, onze dias depois da eleição, ai nd:t não 
tinha mandado affi:s:.n.r o edital de convoc:tçiio 
da junta n nem e:s-pedido os avisos legaes :to~ 
presidentes das tr,e~as eleitoraes, como prova 
o seu despacho exarado na dita rep1·esentaç~flo, 
cumprindo acrescentar que nem expediu 
r.quelles avisos, segundo se vê da represan-- . . 

compsrecido e votado 685 eleitores, como consta 
dos annaes da camara. 

Sou forçado a rememorar taes factos. porque 
·infelizmente ainda o referido magistrado re
incidiu em culpa mais grave contra o direito 
alheio que elle não soube respeitar e contra a 

c -

sidente d:l =província, remettendo astuciosa
mente as a.uthenticas dos collegios dos dis
trictos que lhe foram enviadas para a apuraç.ão 
g-eral, que não teve logar (documentos estes 
presentes á commissão), procura elle justifi
car-se da fa.lta commettida, dizendo que a J·es
pectiva junta nãu pôde reunir-s~ porque a casa 
da camara fóra cercada na rioite da Yespera do 
dia marcado para a apuração. por um grupo de . ,. 

p~ ratlos d·~scobrem a verJade G o phHl'' c<mccr
tado de ni'i•1 se t~ennit· a junta pr·orositallueutc 
para SÓ S t) O fazot• depois, SNU gr•ÍcllCl ~l. l ttiu~w. e 
dos juizes de p:lz, l'l'Osid·~nlos de_ 1ue ms elei
t•Jr:tes, c qua.wlo r•stl\' ' !SSC pl·ompt:t e con.'mm
m:lda a fraude premedit:•da e post~ etr. via de 
execução. :\a di~cu~são or·al fttt·ei salicnic .. ata 
\'~rd:ld ~'~ qun Ct!m•é:u fi •tue bem liquida e pa
tente, porqne o Ulll "· p:·ova robust<~. da fa.bifi
ca.ção da :~.cta. de Santa ~Iari<~. . 

.:\i nlla m:~.is um~t vez o Dr. Souza Lima se 
dosdit. em documentos, que Sf:\ repellem assi
gnados poi· s~u proprio punho ! 

No senado bt·azileiro jà ficou provado como 
se verâ dos respectivos a.nnnes dos ruezcs de 
Feverêiro e Março ~lc 188~, que os ~ocumentos 

0 • a lónos e e 
dirigiram ao presidente da provincia. ( Doc. e credito publico. Na discussão havida naquella 
sob n. 5. ) casa do parbmento a re~p•:lito d(~ minha re-

Pr~ciso tambcm fazer saliente a esta illus- moção como juiz de direito do Urubu para a co
trada comroissão, que o Dr. juiz de direito do marca de Ba.gé, tendo sido snbstituido naquelle 
Urubu fazia tudo isto combin::tdo com o can- ca.rgo · pelo Dr. Souza Lima ent~o juiz muni
dida.to -vencido. em favor de quern na eleição cipal, quP. representara ao presidente da pro
geral de :l8S1 foi o primeiro mngistr~:'o 'a ras-I vincia contra mim, para usurpar-me o logar, 
gn:r e prostituir a então novíssima reforn.~ elei- como usurpou, foi e"l:hibida. uma cart3. da pro
tora!, annullando :i.s eleições de dou~ collegios, pria Iettra e punho daquelle juiz a mim escript...1. 

' justamente os de Santa Maria e Sant'Anna. dos \posteriormente á data da repr<'seiltação. des
Brejos, para conferir-lhe diploma de deputado truindo completamente as, ba.::es desta, pelo que 
eleito com 250 votos, tendo em todo o districto o a.ctual presidente do conselho senadO!' ·D:~.ntas, 
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então ministro da justiça, que nomeara o Dr. 
Souza· Lima, juiz de. direito, declarara em plena 
sessão do senado, que .si soubesse desta carta 
não toria feito semelhante nomeação ! 

O c~rco da casa da cama.ra~ o apparato bellico 
de Maeahuba~, a v~lla. inundada de gente ar-

• , ia amen e 
após a conclusão dos tr'abalhos elsitoraes 
do collegio do Porto de Santa Maria , tra.n
scriptas as respectivas ~ctas no livro de 
no tas , o meu fiscal cidadão Mt'tnoel Joa
quim de Araujo. requereu cerlidão d:ts dita!' 
actas que- effectivàmente foram extratiidas do 
referido livro. Alóm desta certidão junto duas 
mn.is e tod;1s dão-me 41 votos e ao candidato 
vencido 86 (doc. sob ns. 6~ 7, 8). A segunda 

• • , ' t:l 
c.:ort'la com 1nsistencia o bo~tto de que se ten-
tava f<thificar a el·•ição e convinha sn.bcr-sc si 
ainda estava intacto e Ul'O o livl'o de notas 

· - - · o · a p o e ei or 
Evari-.to do Dens Telics, e a tnrceira datada de 
15 de Dezembro. foi tambem requ0rida pelo 

m - . - . l -· 

pelo mesmo presidente da camara Elias da Ro
cha Ribeiro, nas quaes se-escreveu quasi um 
mez depoi~ a acta falsa. . ~ . 

Já disse que toda a mesa eleitoral do collegio 
do Porto de Santa Maria é unanimemente li
beral e só me admira u n .__- . . 
sa apresentada por meu contendor, se faça fi
gurar assignado o nome de meu fiscal, quando 
é impossível que _elle tivesse assignado seme-

a a s1 ca _o, pots commurucou-me 
logo.após a eleicão o. verdadeiro resuitatlo desta 
e tenho àocum~ntos delle que-o-exhibiu, quaes 
repellem a hypotliese de sua asssignatura em 
uma acta em que o candidato vencido figure 
votado com 'J(i votos ! . - · · 

Nunca ·~andidato algum liberal nas 
eleh:õ·•s que se tem procedido nesse 
obteve tão grande numero de votos_._ 

dÍ\'ersas 
collegio 

c mo agora, onoe m a st o transcnpta. a vCI•dadeira elei-
ção. o escrivão de p:tz Tr;;1.:âbnlo Medrado em tendo prevalecido o mesmo alistamento eleito-

. 1 ral, e a opposição conser\·a~lor:J. se empenhado 
cuJa. g~1arda de;:tava o ivro. que continha a com mais força e l':lementps 11a C•:>ntenda em 
trausct·Ipção as actas da. ver :iaàeira eleição, no meu favor, podia elle obter 9.6 votos ~ ! 
dia seguinte, ao em que deu-se a ultimu. cer- li 
tidão, i"to é, no di?. 16 foi dcmittido do cargo, ·1:3~~l~~~o~~~Pa,~:~;r~~en~i~~r~g~o :~i;::~tâ~ 
que e:>:ercia, e tomados todos os livros de seu eleição dic-ecta. 
cartorio inclusive os de notas. 

O t•eferido funccionario fôra ineess·nlteruente Na eleição geral de i S81 compa.-nceram iOD 
atormeni:ad(> para c U I') fornecease certidão ela eleitores, cabendo 91 votos ao Dr. .:\.nto:lio 

J . - . · wr Rios, o o mesmo, 

• · · 'ra su . .>s 1 ·m -o No l' escrutiuio da eleição provirwia.l do 
o cid-,dão Nicolnu Tolentino, rlue est:i de posse bicnnio corrente. com 11aroccram 12~ eleitores. 

·de todo o archivo. Convérr.. notat· que o esc1·iv:>.o cabendo a Rodrigo .Juni·Jr 5~ 1 votos, a :!\Iarti-
Trazibulo é liberal e da confianÇn. das nntori- ni:LnCJ I! c Almeida •12 e ao meu comp'1tidor '27, 
dado;; do Porto de S:mta ~b.ria, que todas são just<:.mente~ô YOlo~ w,er:tos o 42 consen•adores. 
da pardalidade do meu contendo~.', como tam- quasi 0 mesmu rcsulln.do ,b ulLima eleição ve1·

bcm o é a mesa unanime do referido collcgio. da:tcira, procc·dida :J. i de D;~zemuro, co:11 :1 dif-
~1 actr~ (ltlsi(tcrtda. -A neta do colle~io ·lo fcrcn~~a. de um eleitor de mono,.; no coiupare

Saúta Mnria, de que foi portadot· o cantlid:\lo ciru••nto ge:·~l 0 :1 diutinl1Í<;::iu de mu yoto no 
---vent:iclo D1·. Spinola c '-iuc só entrou na se- candidato conser\·ador. 

cretarb d~\ cnmm·a. no dia 21 do FeYe- No 2'' cscru tinio da ultima eleição provincial 
reiro , se.zuinte :tú em que aqui chegou com na. r(·coram 118 el~itores, c:tbendo ao meu 
o mesmo candidate~ é completa c re~:onhecidi- collteudOJ·, Dr. Spindob, 85 volos c ao Dr. Lo
mente fn.lsn e apocrypha. Compnrai]n com as pes Rodrigues 33. 
certidões que cxbibo, vê-se qne os ter mos das N~'- eleição municipal de Julho de _1882 apenas 
verd:t lcir .rs actas constantes destas são as compareceram 70 eleitores. 
m , .. , o ~xro~to vê-sa gue o maior numero d rJ elei-
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Tal facto, ·porém, ainda vem comprovar a. 
fraude, porquanto, além de que semelh:mte 
individuo, no dia 10 de Dezembro, não exercia 
o cargo de io tabellião, que provisoriamente 
estava sendo exct·ddo pelo secretario da mesa 
eleitora.l, Benedicto da Silva Lopes (vid. doc. 
so n. , e e nao emJuramen o em car o~·1o, 
como se v e do citado documento. 

A eleição verdadeira. no collcgio da Sant:J. 
' .· . . . . . ,.... . ... . 

yro de notas do escrivão Trazibullo, e nella o 
candidab venci lo obteve Sô votos, como fazem 
·certos ;;1.inda os documentos sob us. 10 e 11, 
declarações de 52 eleitores metade dos quaes 
\·ataram no Dt·. Aristides Spiuola e um :<ttes
tado do f':ubdeil3gado em ex.erci::.io da. viHa, .João 
Antonio Pereira Lima. que tambem votou no 
candidato liberal. 

Como o 2° tab!~llião Eujacio Jacomo de 1\Ie-
, ::; ã \.. "S a r, -

scl.'ever a ar~ta falsa em seu liYro d;~ not;ls, e o 
escrivão de paz Trazibullo não o podia fazer 

) ... . . -
·-

verd:Jde1ra eleição~ e o cidadão que no dia 1 de 
Dezembro exercia provi::;oriamente o officio de 
1o tabeliião c e.rscri\·ão de or hãos, era o secre-
tario da me::a eleitoral. Ben~dicto da Silva 
Lope.s. que portanto não podia por incompati
vel e suspeito, fg,zer ::::emelhante transcripção, 
os autore~ da falsificação deram por demittido 
est<:> e por nomeado Fcl~x de Deus Telles no dia 
1 de Dezembro afim deste ultimo poder fazer a 
tran;;cripção fraudulenta e o concerto das 
cópias dos documentos da eleição falsificada.. 
Consta-me oor cart~s, que tarnbem foram ra.s
n-ada' :;s folhas do livro d0 nota!'! onde foram 

. t;:-ansc!"iptas :~s a.ctas da. verdadeir:1 eleição, 
cujas certidões exhibo para que nãe app.'l.re
ce~.sem as assignatnras dos membro;;; da mesa 

I ::. ~ 

scripçiio, e as dos fisco.e~ liberal e con~ervador 
como tudo consta das eertidõe3 exhibidas. Em 
uma dellas o escrivão até menciona as folhas 
do livt·o em qM foram transcriptas as ar:tas. 

Tenho demonsh·ad•; e provado quanto 6 pos
sivel ::>m casos taes a. falsidade da supposta au
thentica do collegio do Porto . de Santa Maria. 

A cGrtid<To de uma eleição c::s::trahida do livro 
de notas onde fora transcripta. 6 um documento 
tão authent1co quanto a cópia desta eleição as
signada pela me~a. e é o uni co que f;C póde 
contrapor 9. fé publica desta, do fórma a. 
não poder ser desprezado, porque para evi
tar fraud~>.s e falsific~.ções, como a. praticada 
pela mes: eleitoral do co~legio de Santa Mar~a.. . 
resultado das urnas, foi que o legislador pres
Cl'eveu, que concluida a deição im:nediata
men te fos~em as respectivas actas tr:1 nsc:riptas 
no livro de notas do escrivão de paz ou tabel
liães, e que ao;; interessados fossem dados os 
trasla.dos ou certidões que pedissem em conti
nente, independente de despMho e sob sua 
responsabilidac;W. 

Ex.i~tindo dous documentos authenticos que 
se Npellem, sem q11e fique prova. ia a falsidade 
de um delles, em caso de duvida a fé da. au
tbentica não pode prevalecer para por ella 

apurar-se a eleição do collegio de Santa Ma.ria. ·· 
Em ultimo ·caso, protesto pela pre,;;ença do 
livro das actas eleitoraes do mesmo co:l·~gio, e 
bem assim pelo do das assigna.turas dos ele~to• 
res. e da. do livro de notas do escrivão de paz, 
onde pelo ex-escri\'ão Tr.:~.zibulo da Rocha .Me-

r;l o oram ranscnptas as actas a organi
zação da. mesa e da conclusão dos trabalhos 
eleitorJ.es ~e 1 d~ Dezemb_ro do anno ~roximo 

' -commissão os requi,;,:ite, para que fiqaem dis-
cipadas toda.e M duvidas, que 1)0r ventura. pos
sam pairar no animo dos julgadores. 

..:.V·ullido.des .-0 ponto primordial de minha 
reclamação dirige-se contra a füsi:ficada e ·apo .. 
crypha acta do coUegio do P.orto de Santa. Ma
ria. da Victoria afim de que elia não sc~a apu
rada. 

E" e~ta \1ma uestão de smnma im ortan ia 
e de alt:t mor.:1idade, e para mim recl<tm.o as 
penas da lei, si tor reconheci·la a falsi iaúo das 
certi:lõe;;; que exbibo, tanto mo diz a conseien-
c1:·• qn "'" :1. a v a et!"a8, e que os cr•mes, 
e crim~s graves estão do la.doadverso. Afiirmo, 
e prova~ei ad infinitttm que fo1"3:m escaa_da-

. . 
::::> 

raes na parte principal em que estavam lança-
do;: os termos da verda lei ··a eleição desse 
coUGgio, e depois escriptos outros muito Jiver
sos quan:t!) ao resultado manifestado pel:ts 
urnas. 

N:ro tlepende de allegaçõ~s de nullidade m~u 
triumpho; mJs como der[J.m-se vicios insana
veis no collegio eloit01·al em (p.testão ·~ em on
tros, e esta augusta ~ommissão e a cam~ra dos 

'1uanto, aos pontos principaes de preteriÇ~~" da 
lei a respeito do processo eleitoral, cumpro um 
J0,·er e exPr .o um direito e:t )Ondo asses vi-
cios, que inquinam de nullidados insauaveis 
as eleiçi3e'l desses collegios, e pedinilo como 
peço contro. elles as penas du lei, como se tem 
julga.lo etn casos identicos. 

Collr•gio do Porto de Santa l\fa.ria. -Esu1o 
alistados nosta pa:.-ochh no eleitores como 
provn. a certidão junta (doc. sob n. 12l extrahido 
do reg-istro get·al do alistamento eleitoral da 
comarca d:t C:1rinhanha; c no entrr·tanto \'ê-se 
tb acta fals:\ que \'Otaram 137 eleitores tendo 
faltado 37, o que somma o numero de "17·1 elei
tores, havendo portanto o excesso de q natro. 
Ora, diz o. lei {n.rt. 138 do reg-ulam~nto cle!tora.l 
de 13 de Agosto de iS8i) qu.c :~ ch•:~.mad:1. dos 
eleitores serà feita pela cópia parcial do alista
mento eleitoral da pa.rochia d~ conformiaade . . . .- . . .... 

exhibich é extt·ahida de conformidade com esta 
ultima revisão, ua. qual J.evia t~;r sido tirada a 
cópia pa.rcial par:\ a ,chamada dos eleitores. 
Havendo falta tiro grave, segue-se que votaram 
individ uos que não eram eleitores, ou que a 
chamada não - fõra feita sr::gundo manda a 
lei. 

Collegio de Sant'Anna do;;~ Brejos.- Um 
vicio r-adict~.l inq ui na de nulli:lade a eleição 
desta parochia. Presidiu os trab~lbos eleitOl'aea 
como i o juiz de paz o cidadão Norberto Nunes 
:da Silva, que há cinco annos exerce o cargo 
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.. - de· collector das ren:la.s geraes do mu~icipio do 
Porto de Santa Maria (doe- u. 13) emprego pu
blico retribuido, cujas funcções são incompatí
veis coro as de juiz de paz, e principalmente 
pre$idente da mesa eleitoral (art. 27 da lei 
de 9 de J:meit·o de 1881 e art. 230 do respectivo 
regulamento de · 13 de Agosto do me 
anno). · 

. Colbgio de Brotas.-E'.nulla a eleição desta 
parochia ·to porquê a o1·ganiz - J -

feita co o tra as disposições lcgaes que regem :1 

mater1a; 2° porque ha ex,.e.,so de mais tres 
eleitores além dos que estão alistados conforme 
a ultima revisão concluída; 3° porque a con-

. vocação dos eleitores fôra feita para as 10 horas 
do dia,e a mesa eleitoral reuniu-se ás i1 horas. 

A act:1. é a prova do primeiro allegado. 
Diz ella (a da organização da mesa) qu~. não 
tendo comparecido os dous immediatos em vo-~ 

· · , is o é, o o c o ·~· vo os 
fôra pelo presidente convocado o 7<> que indi
cou um eleitor par·a supprir a falta, sem duvida 

o . . 

devera este ser comvocado ou convidado, para 
sómente na sua falta, poder o 7o votado, depois 
das 2 hor:1s da. to.rde si não houvesse arti i-
p8ção de impedimento delle antes, fazer a in
dicação de um eleitor .dentre os presentes 
(a.rts. 98, § :3' e 100 do citado regulamento de 
13 de Agosto de 1881). . · 

Quanto ao segundo ponto consta do docu
mento que vai junto sob n. 14 que o ultimo 
alistamento eleitoral da p~•rochia de Brotas tem 
7:1. eleitores. 

Da acta. consta que · votn.r!\m 50 e faltaram 
• • a., por an o, a a a e res e eltores. 
A respeito das horas da convocação .do col

legio. o edital em OL'iginal prova que estn. fõra. 
e1 n. pa.ra as oras oc. n. · v e n acta que 

a mesa eleitoral reunira-se as 11, pois ella diz 
que ~ reuni:to foi em seg-uimento das 10 horas 
e O prote.~LO ino:iste C!Lte fôra as 11. 

Gloria, -Sant'Anna, Urubú, Brotas e Maca
hubas. 

·· Nas cinco primeiras obtive 336 votos e o con
testante 23:3. Essa maioria de 103 votos ficou 
reduzida a cinco, por causa das violencias e es
ca.nri~los de Macahubas, dr-l ondeforam expulsos 
qua 1 os os .P. e1 ores 1 era.es. 

A apara~-ão das act:1.s dá o seguinte re-
sultado : - · -

Carinhanha .......•. 
N. Senhora da Gloria. 
Sant'Anna .. . ......• 
Urubú ... .. .•...... 
Brotas .....••.. ·· ... . 
2\Iacahubas ...... , .. 

A.-Spinol:.. 

49 
9G 
60 
98 
33 
19 

355 

P. Carneiro 

50 
41 
42 
83 
17 

117 

350 
- • 0 r sp c wa 3.11 en· 

tica faltaram á eleição dessa parochia 53 elet
ores, tendo sido ' minha candidatura sutfra. 

, , 
ou.wdia, ficn.ram expostos i sanha dos ban
didos que infestam aquella reg-jão. 

· o assas' Inato, friamente planejado 
por motiYos f!Oliticos e publicamente executado, 
de um dos liberaes mais nrestimosos c activos 
da villa, o t::1.uellião José"Fr.,ncisco de Andra
de, cresceu o exodo dos correligionarios da. '\'Í
c ti ma, expelli jO:S tios seus lares, como ltebí·etts 
dos clominios moscovitas. 

Na tt·ibuna. da camara eu e o represéntante 
do 13° districto da Bahia chatnamos :1. attenção 
do governo para o estado verdadeiramente 

A' vista. de todo o exposto que vai provado, :. 
espera, portanto, o abaixo assignaclo que estn. 
illustra.d::t. commissão · considerando toda.s as 

Os artigos editoriaes do l)iw·io da Bahia, 
annexos, Je;;crevcm o estaclo dess~ circumscri
pção nas vesperas do pleito de 1 de D·~zembro . 
(Documentos ns.: -1 e 2.) 

O espn.ncam~nto e o chicotc::Lmento de varios 
cidadãos, entt·e os qua.~'s o ju.iz municipal do 
termo, Dr. Numericiano Br·andão; o assassi
nato de e!eit01·es.lib:3raes. como o dr~ José FJ·an
cisco do Anprade ; os roubos c depreda~ões; 
a101 ameaças e in,ultos, dos quaes foram victimas 
o proprio juiz de direito da comarca, Dr. Frei
tas Barros. Umas rie longa de crimes : foram 
os meios empregado;; em Maca.hubas para a 
victoria da candidatura do me1.1 adversario. 

. questões levantadas, e que a maioria do eleito
rado do districto está em s~u fcwor, julgu~>.-as 
no sentiào da lei, e do direito, reconhecendo-o 
como o leg-itimo e verdadeiro representante do 
13° districto eleitoral da província da Bahia na. 
camará t~mporaria. 

·~ 

Côrte, 14 de Março de 1885.-Pedro Ca1·-
neiro da SiZ'Va. 

-----.c.E.__mw.a.a~is~iL-J.i.--(ld~··Sc-!ta-{;H&-+->....,.....-----.nk-,.....,_--.:-..-~ ..... ""'"~-'---c~""..,..,...,.r.~..-..--
cussão oral: 

Rio, 9 de Abril de 1885.- Pedro Cm·nei1·o 
da Sil'Ua. : 

RESPOSTA Á CONTESTAÇ~O DO C.-\.NDIDATO Da. 
" PEDllO CAltNEil\0 DA .SILVA 
·- ' 

Votaçtto 

Compõe-se. o' i3o districto eleitorsl da Bahia. 
das paroehias de Carinha.nha, Nossa.-Senhora. d11. 

Declara o illustre ma.gisLrado que a sua exis
tencia corria perigo em Macahubas « oriae as 
autoridades vivem sob amai"' completa coacção 
e os crimes os mais hediondos passam des
apercebidos, sr.~ que ao menos se possa formar 
a culpa dos dehiiquentes - onde o povo, ex~ 
?lorado pelo terror. não pode exercer os seus 
direitos politieoa sob as amea.ças e t.ropelias 
dos'íacinora.s ~-

- .. 
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Não satisfeitos com as violencias praticadas. 
em :Macahubas, os bandidos sahem do theatro · 
de suas sanguinolentas façanhas, e, a 19 de 
Dezembro, assaltam :L villa do Urubu, séde .do 
districto, para impedir a reunião da junta apu
radora ou. coagil-a no exercício de suas fu.ne.-

triurnpho não depende d.a. nul idade do collegio 
de Macaht'lbas. nullidadé que devia. ser decre
tada, a. bem da. moralidade eleitoral, para que 
não aufiram pt·ovcito do crime os assassinos do 
tabellião Andrade. 

Alli não houve manifeetação lirre do voto, 
mn.s um simulacro de eleição. 

~ta apw·adoi·a.- A junta apuradora não 
~e r!:mniu pelos motivos ~xpostos no.doc. ~· 4. 

, 
de Dezembro para a apuração, em a tarde de 
i9, um ba.ndo de capangas. armaclos todos de 
clavinotes invadin a vilh do Ul'Ubu e atra-
yessando a rua principal da locali€bde, aquar
tr:-lou-se na casa d.e resiJencia do candidato 
conte;;tante. 

• • 
pôde toma. r em tempo de podo3r a junta reunir-
se no prazolegaL (Doc. n. } 

Findo este. o juiz de direito resolveu enviar 
ao presidt~nte da provincia, com o officio de 11 
de Janr>.iro. presente n commissão, as s~is au
thenticas qtle tinha recebido. 

Por este motivo, fiquei privado do diploma, a 
que tinha direito, e impossibilitado de compa
recer ~ts sessões preparatot·ias. Triumphou a 
violencia. (Vid. does. 5 e 6 . ) 

Atlegaçücs do contestante 

O candidato contestante allega: 

i. o Fal.~iflcaç,io da a.cta da eleição da paro
chia de ~ossa .Sen~ora da Gloria (villa de 

2.0 Nullidade das elei<:ões de Nossa Se
nhora da Gloria. Sant'Anna. e Brotas. 

Uma observação preliminar: o contestante 
que quiz. ã. vista dos seus documentos, ser 
considerado deputado liquido pela commissão 
dos cinco. e logo reconhecido pela 2a. com
missão, apressando-se em dirigir à mesma, 
para. ser proclamado. antes · de minha chegada 
representante do :13° districto, -appella hoje, 
confundido, em face dg.s authenticas, antes tia 
exhibição de qualquer documento de minha 

parte, para um recurso protelatorio,~qua.l o de 
mandar buscar· livros em uma das parochia mais 
longinquas da Bahia. além S. Francisco, nos li
mites da província. de Goyaz, tendo, porém, o 
cuide-do de dizer que esses livros já foram ras- · 
gados e r::-lsificados. 

Allegou·se . que as authenticas éh eleição 
dessa parochia são falsas e..apocriphas. 

As l'Ovas do contestan -
sua classificação, de duas ordens:..;_circums
tancias e documentaes. 

-~.-Provas Cii·ctonstanciaes 

1.. a M ani{estações de ~·e,qo:;ijo.-Não du
vido que as houvesse. No Urubu, onde estava a 
5 de Dezembro, como diz o meu competidor, 
não tive conhecimento dessas manifestações, 
apeza~ de publicas; 

causa das publicas manifestações de jubilo pela 
victoria liberal do districto. 

.2a • .:\.. incl'usao do ao me do contestante em 
Zi$tas publicadas em c~lguns jontaes .- Va
lente prova circumstancial ! 

<< Das eleições do . c~ntro do paiz, reza a 
contestação, a do 13° districto d:1. Bahia foi 
uma das que mais rapUamente twnco·am.-se 
(plm·atJ sabidas e certas, e com bl cunho de 
verdade e sinc.:.'ridade qu'~ quasi tola a im
prensa da p-:-ovincia e do Im pel."io logo a aco
lhe a ~omo ~iquià~s,inclusive o Jo~·nat do Com,-

diam propagar-se com a rapidez alludida. Ao 
contrario. . 

Quanto ao nome do contestante nas listas . • • 
consolo : que pt·ova resulta dahi ~ 

:Ja.. 96 cotos J o . nume1·o demasiado.- Da-se 
contestante ao trabalho de enumerar a.s vota
ções anteriores alcançadas em Santa Maria 
por candidato~ liberaes, e, terminada a inutil · 
excavação. affirm.a triumphantemente: 

" Nunca candidato algum nas diversas elei
ções que se tem procedido nesse collegio obteve 
t::io grande numero de votos. » 

Vem citada. a eleição de 1881 em que o can
didate liberal Dr. Athayde obteve ~H votos. Si 
naquella eleição em que o partido libP.ral frac
cionou-se ore ue h uve 3 candidat li -
raes no districto, a candidatura liberal foi 
abraçada. por 91 eleitores, a extunheza pela 
votação de 1884 e:xcede as raias da ingenuidade. 

E acrescente-se que augmentou-se o numero 
de eleitores, como consta da certidão do alista
mento a presentado pelo protestante. 

A logica obriga: volte o contestante a sua -~ 
admiração para os. collegios de Ca!'ina.nha, de 
Sant'Anna, do Urubú e de Macahubas, nos 
quas a votação conservadora subiu em muito 
maior escala. 
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Essa accusação é um cumulo. . . · para certificar, nem o seu livro tem os preci-
4.0 O ter sido eu o portador da a~thentica.l o funccionario em qne.atão tem a fé. publ'iêa 

Não trouxe só mente e;;ta.; fui po1•tador tari1- sos caracteres de authenticidad(! para produ:.ür 
bem das do. Urubti e Brotas. H.t;cebendo-as, provas. 
não quiz confial-:JS r:o correio, porque o e~tnfeta Na ultima eleição de vereadores e juizes de 
da linha. ?osta.l do Uri!blÍ. passa ern :Ma:~ahubas, paz de Santa Maria. a mesa eleitoral com
terra infestada pelos b:mdic'os, onde facilme.ntc metteu o erro de convidat· a um escrivão de 
poc 1a a ma a ser v1o a a, como tem acontect o. paz pn.ra fazer a tra.nscripção da acta; o que 
(Vide o meu cit. discurso. Annaes de 1884 deu logar a uma reclamação, inspirada pelo 
proximo passado.) c~ntesta~te, para ser annullada a el-eição por 

, 5.a. A não reunião da junto. apurn.dora.-.. 
« Uma prova circumstanciai de alto valor jllri
dico C!-otá tambem resultando em favor dll. ver
dade contra a falsidade da falta de apuração 
geral das eleiçõr:s no prazo marcado pela. lei. 

São palavras do contestante, as quaes pode
ria inver~et· contra si. 

A prova circumstancial é contr.1. o culpado 
pe a nao reumao a .Jun a. 

Alto valor ,juridico! 
Quem colheu vantagens .... . . 

' ' 
cia pura impedir a reàlização de um acto legal~ 

A desenfreada cap::mgagem, avezada ao cri
m vinda ex ressamente de M· 
o commando do individuo que, em uns, assal
tou e ensanguentou essa villn., invade a loca
lidade, séde do districto, e impeje a reunião 
da j11nta. 

Desse escandalo, dessa brutal ostcntação de 
força. desse crime previsto pelo codigo cri
minal e pela lei de 9 do .Janeiro, e que moti· 
vou a ordem da presidencir. par:~ ir ao UrubU 
o chefe de policia, eu sou a victima. porque 

• • p 

lhe o proveito. E os réos, e o.~ pt·omotores do 
crime querem delle infet·ir vantagem cont1•a 
mim na verificação àe poderes. 

contestante esco m~ contra, 1cção nos 
officios .do honrado juiz de direito do Urubti. 
Leia-os a commis;;ito, e verti. qnanto é improco
dcu:te a allegação. 

In!;iste o protestante em affirmar que o juiz 
de dir0ilo tinha o pla.no de faz~r :•puração 
clandestina. 

E' uma invenção infeliz. Fêl-a ~ . 
A quP- fica rednzida a coarctadn, si n~o hou

ve apuração? 

O contestante mette hombros a tarefa. iru
po:;;sivel de justificar os c1·iminosos quG impe
pedit·am, pela viol·~ncia, a apuração d ~ s actas 
eleito:-aes, que me dava maioria sobt·e o caudi
datn dos conservadort~s de .Macahubas. 

B- Prol> rl.octtmental.- As rinci a s 
provas do candidato vencido suo duas cópia.s, 
sem tmthenticidade nullas e falsas. forneci
das p~lo ascrivão de p:.1.z Trasibulo e um cer
ti:ficarlo sem data. do mesmo funccionario. Si 
vingasse u tr~tmo1·a, s :.ria muito fa.cil inutili
zat·-se qualquer eleição. 

lnde>pendent.ementd de ontras provas, . ess·.,s 
cópia, suspei.tus e a certidão palavrcada não 
põde in:finnar a fé da autbentic.a; p~rq~r~ : 

São passadas por um funcC1onar10 tmcom
petenre. í 1uc as figura. e:s::trahidas de um livro, 
atte não 6 de nqtas.;lgs termos legais. Nem 
~ V. III.-10 . 

(Doc. n. 7.) 
Prevenida a mesa por mim, como estava, 

para nlíO reincidir no erro, ella não o commet
teria, havendo na villa dous tabelliães, que 
tinham o dever de fazer a transcripção, sob 
pena de responsabilidade. 

A lei de 30 ele Outubro de 1830 dispõe o 
seguinte: · 

t.a 1' ! ; os 
quaes, depois de findos, serão entregues aos 
secretarias das camaras para serem gu.3.rdados 
on a.rchivados. 

EsLa lei, como bem dechlrarm os avisos de 14 
de Abril de 1834 e de 14· de Agosto de 183-S, 
não foi revogada pelo art. 15 do codigo do pro
cesso criminal, que marcou as attribuições dos 
escrivães de paz no que é relativo aos processos 
e diligencias crimiP.aes. · 

e respe1 o a mo rna. e 1s açao e e1 ora 
está. d.o accôrdo com a anterior, que só conferia 
o caral!ter de tabelliães de notas aos escrivães . . 
villas. 

A lei de 9 de Janeiro, tão previdente contra 
as fraudes e tão rigorosa na determinação das 
fórmas do processo eleitot·al, não abrandilu, 
neste ponr.o, o rigor da legi~laç!i:o :1nteriot·. 

O art. 23 do dect•eto n. 2621 de 28 de Agosto 
de 1800. dispõe: 

" Rec0lhidas. contadas e apuradas as ce
dula..;:, se livrará a a c ta, que seri a!';sig-nada na. 
confol'miJade do art 78 da lGi n. 387 de 29 del 
Agosto dú 1846. e em seguida transcripta no 
li·v J ·o de notas do tabellião da villn. ou ciri!de, 
chama lo para este :fim pela mesa do col!egio, e 
assig11ad~ pela iuesa ~~ eleitores, que o quize
J·em . Não lw:oe11do tabelliao no togar, f'anl 

e·· · · - .e a- , · 
lei de SO rle . Outub1·o rle 1830." (Vide decr·eto 
n. G0'07 de i876, r:rt. 1.21.) 

A lei de 9 de Janeiro rnproduziu a me;::ma 
disposição: «A acta s "rã transcripta no Li1n·o 
ele n ota.<> (liv1·o de notas!) do tr~bdliãe ou do 
r.scrl vão <l·" paz»'; Ond·~ ha tabelli~·::>s os livros 
dos escrivães de paz nãn são de nota~; não 
têm o caracter que lh"s d·'U a lei de 18:10. 

Ass im dev~ ser P.ntenJ.id·~o a ultim:1. p:wte do 
§ 15,'at·t. 20 d :1 lei de U de J:~.neiro, reprorlu· 
zida no a1·t. 149, § 4° do regulam.cn~o n. 8~13 
de 1881. · 
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Que ,ra.lor jllridic·!. c1ue força ~uth !Ut.i,.a i;O- ., coma;·ca, D1· . Jo:J.~nim l\1oreira d;! C~st:·o, ·que 
Jern tet· as CÓ!)i ~s a:IGlte:-ad ts, d.:.s 'i~1a • ·. :::; tun~o as t~andiJu d:· Carwhanaa !;elo eoJ't'•11ü ao pt·c
ê.tlarde f.;.z o prote~~. .• nto ~ . .. . . ~id_o_iiLe d:-. Jll:o.,·incia. '?á Ü.l..'!'::.;·a. (Doc. _n. 8). 

Aind, tiuando não fosseru.~ con~o prova;.-c1 I ~los. ~:1pe1~. r !a.t1vos a e.ss: pat·ocbt:i., an7 ;alsas. s':riat11 do•.:nmell os lltHlos,. lllega"s, 1u- nexos a 1wpugnaçao, pro,r:nu akumu cous:L .e 
c~ pazes de faz ·~·.obra. contra ~uthen tic~1.s re:ve:o- Cthl tra. o escri v•ü, d(~ p_:~z Garc indo, Jigno lllll-

• -.. f I o ~.. ~ 

A.sse,·era. o contestante e qne o ~scrivão Tt·a-
z1 "' o 11:nme l:l.t<Ltllente ·~pcns o.; tra a o-. 
eleitora.es deu. a l'<~l1 uei·imt'lnto do fisc:.l, Ma
noel Jo.:tquim de A1·a.uj;:>, certidão das : ~ctf:.~ d·~ 
i;t;st, ,!ÜIÇ(i.li d~'· mesa c dtl .~}tciçil,o . .8' u do
cunicuto qn~ t1·:u: o u. 6.-Em sr~guida vem 
o·;;tra. <:'.ertid:lo, ,;at.a ia de 1.0 de Deze:nbro, pas
sada pelo illesmo funct·.: onario. 

A ~cta da elr:i~ão foi lam.·a.da à~ 5 hot"as, se
guiu-se a transcripçao, e o esct·ivã::> :linda. ~eve tempo de d&r d;:;•S cet·tidões, ( U0 COntem 

até a a-cta de irrsb 1a.ção, avrá ;~ na Y:33i?era 1 derin. jnstifiear ::~. sua insu.bced~uaçã·J pelo 
Co:::no a pl"i.me,ra. .:1110 fi.cou bem f~1ta, for~·tcOtt-j triumpho. . • . 
se nma segundr., :'l.ntc-d8tada~ tendo-se !l. cau- ~ Njo obtendo couse""mao !l.lS urnas, V<:l.ll d1s-

- ~ ~ ·• ..... · i ·- ;- . "' ·• ··' · · put:::.i-o amatl. . per~ O:r.o.-1'1.. /:ommi •:>:lo p~ .. ra. se 
Santa Marw. cstn:upühas, nao com·~n.J.a leva r~ ü:· ··.!lcar, dop01s. ae v:;.c~un;t pe::.-a11te o D!l'(~
estrtcão fi;:c::.l nar~ o s·~l.lo <!e •:crü:>~ c P<\'J'~i ctorio. a auem n:~o on.·.ria. · 

'"" l .. . • • . • 

........ u...;. v ~- ' l 

Tambem n:ro tr2.z data o certificado, cscripto lJOS~~1m aon.lat· ~. fó que mer;:~ee a a:.:ti~Gn: :.,.!:'.. de 
ás aves:;2.s, anne~o sob 11. 7 á contes~aç::io. S:J. >~i::l. Mt'.l.'ia, destl•ui!'ei ::L ullegP-~Jo dll fdsi-

Os documcntvt' do ;wotestant::!, ns. 10 e 10 A d~d~' com provas docu1r.e:utaE:.s il'·~esisliv-e ; s, de 
e U, são p?.peis gracio:.,osr que não fazem modc a n~"lÓ pair[!r. 2. ~.nenol· üuvida no e.5pirito 
b>rova em í:~~teri:>. deitotd. i do-; iilust'.·ados julgaàln·es. 

A simple'3 insp ::-cçio oc.dar convence Ge I . 1.' Em cmnprimen!:o do preceito legal, :1. 

fE.lso o de n. 10. . l mesa elElil:oral de S :nta l\f:.-J. !"Ü~o convi(lo~: .10 2' 
Basttt examin~r :'.. lettra e a tinta :desm:~i2.da. t~bcllião Eoj<-:.c~ ··· .T~come <L~ 11l~>n/!ze s pa.!';<. úzer 

do -AiJ<lixo a~signaào- ·0ar;t se coi?-hGo:~t' li ue a t:.'n.:n::;cri pção à a acta. o q ud, ~ll·g-a.nd} mo-
a 

1 
'\ ', ' • • I ,., -, .. "' • • 

,.. • ' .. • • . · . ·- 1 :s l<>., l r l e CUS;;\. . u • ~ • 
:firrr.as, reco~,h~ ciJa5 pelo cid:! dão 1\I:mo01 Joa- 2 . o At ~ endendo .w 1:o.otivo nlleg'<1d:,, r· n~c~a 
quim-,qu~" nir:.~uem sa.be em que cz:-a~>:'~r as dirig iu i ~ual c0m·it:) ~LO 1·• _tabel~ião ~". · .:.;x do 
reconneceu 1 . ~ .... ... - .• • . •· •. · . 

O sknacal'io.dl1 ca1·ta (n: 10 A) ig-no;-:\ qual em i'cwar.ào ser~'entmt~·io •. Josó .. 
li serv.:ntuario, CJ:Ue fez. :l. t~·aL.s·:riprJi:o da 1 pomu~.mo, fal!ecido, o (1ual fo;~ :1 t;·:.nsc< r :;ão. 
act:t. I (Doc. B.) 

Expli•:arei a origem ~o papel. :;:ol; n. 11, .-\. certídiio :mne=a :i impt:g naç:Io. seb n . ~)~ 
forne ,•.ido _POi' .J;)àO A_ntonw, ':1etu?~t d ' em., não }Wova fdt:a de jur::t11ento; p1·üva :?. ~·en::s 
bn..:t ·s ~· mtrtga.~ fnr.Jarlas O.? Urubu. por cnusa que o jur lf11Cnto não f·J'! pr:•slado lW c~.!'f0I'JO 
dP. o ff~~nsas physH':.'!~ CJ ite sot!l'f:T'êl t:.l dr,us paren-· d:J 2 • ta b1,lli:.1o . 
tes seus1 3.0:'$ qu e.:; se re!·' re fl. r: -·_;·~ .: ;" rfa :L o o d :l;:. C é uma ~erlidão. em termos qu!! 
:?alâo, or~;~m eonser\·!ldor, na ed.tça.o j unta faz ~m fi!. d,:\·itlam"n te .-elbrla. .·orn vcl"l.)a. e 
p··lo ca.ndidaLo Vt•nc.ido. . con·~ertada, e~tr:..Lhid;~ p r-·lo tauelliã•, qu·~ fez a. 

.JnniOtl tAru!>em a part · ~o: : tl'!l.t'H! um . •": ame I:I'<Lilscripr,~ão do :ivrú 5v dH not:t.;; Je ik 1U8 a 
50111'.., f:llsiti t:aç~o ••n1 U11} ltno d~ es..:r~VHn · .. 1'' llrJ, do r.ao1· ,a ac~a. pda ,1ual se võ qu·' com
paz da frHI-"Ut':Zl·• d -· :Sant Anua. ?\ao s ,~ l_e,·:·lilú tl pa l'Pceram t:n elnitores, obt ndo en ~}() \TOto~ e 
duvÍ !a sobre . :iUthentica dessa par,.cht:~. 0 cannirl:-t. tO cont··~Stan te 41: (:t.•J•tidào I[Ue e.Stà. 

A a ct, de Sant'Ann:t, .e- ti-aa<1a. :i. jnní.:t ::. pu · de accórdo coTJJ as autbeu tica~; , com (IS livros 
rador.•, foi COpiada !Jelo prOpl'ÍO jui;: de paz, c.~ í<' Í iO'l':\eS e Olltl'il '-: cb~Uill f~Ut.O.- . ( 'OC . 0.) 
· J • 

1 ~ ~- · • • c. oc. o uma' cet•tl à·' au t:'ec; ro;!l.ano 
e•~nlmente ao ju\z de dit·eito . rja C11n:1.:·a da. \·illa d •~ Santa I\1a l'i::. :·onte :!dO os 
cs.ami 11ad... nom e<:, P'~l:1; or dem das ;lSS1 g'IHl.tllra s , dos 1:Ji 

Aio: duas outras cópias foram rem0ttidas de~ eleirores q urJ eoncorreraro :~ elciçãu e o teor do 
Sant'Anna, directúmeute, ao juiz de direito da ter mo de~ enc•:!rramento lavrado em s~guida á 

" as-;igJi:ltnra do 'clltimo elei tor, cer-tidão ·e::drà -
(1) Verii!con-se pe:·ante a cr.mruissão que I hícla. à•) eompctcntt: livro de asf'i;.;natu J_·a.~ g-u:w

~l z;;r!Jas d::::: f;!'\e :. 9 ,~o - ::baixo :;s-:ig·n:l•:r:- ~~0 : ·:l ,:f ·~ E: ~ :· r :: bi.·:o ~ !::. C:.:o:::-.1·~ '.~ :) n ; ·ip:;,L ilc1 r· . D. ) 
·~.:·it~p\ · <: ::.:. ~~ :ü _:,l~ i l'.:r?:;y;" ,dr..c; ?·~; ' ' '--': ~<::;;,, ~ ci--f. ,_ : ~ _-:·-::· ~:?.:\;~:~'.' ~:; <~~ [li·:~~:lu.L : . ' :,·:;~. ~ ·'.~ :0 •:: 
•:'a ·,o,.; li ' l ·1• · 1 ·~ .:: ;:; t: l •· ' '':i{• <:e l H ~ · ·' ' "' llL UJ.n; ;unxuu. IJ ' 'd .tGL ,, c.t:rtun.:uu "1"~ • .\ 1 .t\ <; 0 · .. . otu!i 
~~~te~to ·a~~·~'xo á tn:~~~~·~ · . Ton1o~-~e .pate~tc I e o l>r. Pedro. Car neiro 41, s·~ nd.? ~stes os n~
s. fal tn ficação dessas firmas do - aoauo ass1g- mGros por elle proclama dos e_ es ... r1_ptos. no ed t
nad•J. .. . . i tal. (Doc. E.) O contestante, que nao tev~ es-
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crur.ulo •Hn. e:xi.bir o edital de convoctlc:1o dcs 
eleÜo!'es da Brot:!S. arJ·ancado da nÔT'ttJ. àa 
malriz, por;::.ue rJão apresenta_ o de San.t:L !·,b.l'i<::. 
conten :o a votação? · . 

6.o-O rnesmo Íl:ncciona1·io confirm:l. r. cer
tidão na deda.ração junta em que ref~1·e a t:~n
tat~va de ):Úta t ue lhe foi feita ara 'urar 
falso. (Doe. F.) • 

7.o-Tendo o Dr. juiz de dircáto da comarca, 
em vista dos bofttos de falsificação adr(~de espa-

c . e v· o~es, ·::i·, o, rr~s ~r 
d:-.mentc, ao Jele~rado da vil!;'l. do Sant:~ l\1:1 ria, 
para in for: nu,·-lh,e a respeito, este re;;pondeu-
lhe, declarando : -

Que :1. :teta ela eleição de i 11 de D~zembro foi 
tr~mscripta no livro ;)o de not~.s, de fi. 1.08 a 
il. 110 pelo f o tabn!lião interino Felix dr! Deu~ 
Telles, e que o juiz de paz da vill3. mostrou-lhe 
em confianç,1. o livl'O do cscri,.·ão de paz , no qual 
não existe transcripçào de acta dn. eleição de 

- 4 

Caman1. l\íumcipa.l da vilb, procedid;J. em 24 
de Agosto de 1884. (D:::c. G) . 

Diante dessas )rovas )ód ainda haver duvida 
sobre a validade da acta eleitoral de Santa 
Mari:1.? . 

8." Com tudo, o m r:u fiscal requ!'rcu ainda
um e::o;;:amc nos li -.;ros de notas, das actai:!, das f.IS

sign~ttllt'a5 e do eSCI'ÍVil.O de paz. O qual publica
ill0nte feito r:>m S;:nta !\Ia ri:< , na pr•'"en(;;~ do · 
pt·omo:or publico da comat·cn, p~'rante o juiz 
municipal~ vr•iu confirmar brilhantemente a 
ver 1ade· d:•s a11thnntic8s e dos documentos qr;e 

Depois da e~hibiçiio d·-.ss?.s; provas, inús tir 
em sustentar a validade àa côpia, Trat.ibulo, 
si não for má fé rc, \uintada. se r<"• uma alluei na-
çao scme :.nt~ a o 1eroe 1v anc ego, queren· o 
pro,•at· que uma b~Lcia de barueiro et·a o elwo de 
:Mambrino. 

.illlegaç{to de ~·~ullirltules. - T~io .-fracas 
foram as provas relativas a. pt'et·:ndida f_llsi
ficção da act:~ eleitoral de :\oss:1. Senhor::~. d<l. 
Gloria. qr.le o mr.u co:.up~tidor, rec~onh .. cen
do-se vencido ne~tr terreno, resoh•eu usa~ 
de out1•o 1·ecurso. pedindo a u.nnullaç~o dos 
189 votos quo obtive na cit::l.da p:l.rochia e 
na~ clP. Sant•AmHt e Brotas para sr:>rem sóment.e 
con!'!iderados valirlos os 416 vot1s d:ts Olttras 
tre~ fregt~ezias do distril' to . E'. uma pretcnção 
i.ão injusti:fi.c;l.vel quanto a primcii':t. 

Prim.eií·a ;mllidade .-O contestante p ede 
-e ' :tm ·-

freguezia de Nossa Senhora ela Gloria, porque, 
até á revisão de 1883, a lli esbw,,m alistados 
170 eleitores e tendo comparecido 137 c faltado 
37, ha uma diiJ:',~rença de q uu tro nomes. A 
:.\.llegação é nuga, tão ridicula que não vale a 
pena examinar a certidã-o do ulist.:l mento, unid:l 
ao :J.l'razoado contrario~ · · 

Si os o137 e leitot·es que votaram. est:wam de
vidamente alist:ldo~ ató a revisã:o de 18i:'3~ si 
oxhibiram s:~us titulos, :;:i não houve ommis~ão 
do nenhum nome na~ chamada, r1ue valor tem 
a allegaç..io '? -

Si (•:dste a. diffe!'ença notada, ell:=t explica-sê 
pot· fig:1rarem na lieta do;.; au::entes a.lgiins 
eleitr1:·es ,já elíminados·.::::Nenh.l!ru eliminado 
vo::ou ; não varou quem não fosse eh·it::w 

Comr>r:·h~ode-se a que pollto chegou a des
O:'ip~::-••nçl!. de urn candidato que invoca. i.~.~o 
am ,ed ir a uullidade de l. - vot ' (• 

Mar;a, e mais, por an;logo motivo, 50 de 
B1·otas. 
. SefJUnda _nuUidt:tde.- Não pl"ocede a nul-

,: e ar:.:-ut a con ra os :.... voto5 a e e1çao 
do Sant'.Anna. 

Trata-se de caso já estudado e decidido em 1882 
ç.elt:. ca..ma!·a.. Dir.:i, usando da phraseologia 
for ·nse, que o ca·adidato venci.lo tratou de. 
materia Yelha, dis<~utida e desprezada. 

Em 1881 o cidadão Noi'bel'tO julgou-se im
pedido de pr·3sidir a m3sa eleitoral de Sant'
Anna. por.:':ter sido ~ncarregado, prnvisoria
Jncnte, d~ arr•ecadação da;; r~ndas (Vid. Parecer 
n. ·u. c ~:...., vo . , os ; nnae.'>, png. 
e annnxo :\.)Na discu~são dessa elr·ição alguns 
me~b1·os da :ca. ~omm:s.,:ão entendet·am que 

~ .. .. . 

1a o.~• e e H~ao 
antes. colleétor. 

Este funccionario ou n.ntes ag-ente admi
nistrativo é numeado pelo in~pectot: das 
tlH~sou1·~ria:o vrovinciaes ; só entra em exer
eicio depois d ·~ titulado e dr~ prestada e 
rspecial!sada_ a sua fiança , como t0rminan
ternente preceiLu::~. a le~übção hypothe
e::trin. ~\ssim é umtt verdadeira aberr;·lçào 
dos princípios jt:ridir.os sustentar-se que é 
empi·cgctd o publico para o effeito de perder 
o logar· o cidad?io qu~, provisori:1.mente, !'oi cn
c:=~.rreg;l.d•) por um empregado de fazenda, em 
comrnissão, <l::t. arrecaJação ela.;: rendas g :) raes 
em seu m unicipio. · 

Cet·tamente a. acC!ita.ção d~ c~mmtssão esta · 

ministraç:io; mac::, por falta de competencia d:1. 
autoridade que nomeon, po:- falta de titulo l e
gal, por fal ta ainda da prest·1ção de finanç a e 
se: a compe Lente especialisação, que devera 
1wecc(le1· ao exeJ·cicio, tal agente não é colle
ctor, e assim não p()rdeu o seu log~•r de juiz. 
de par.. )> (Pag. 6.) . 

Como quer que seja, o cidadão Norberto não 
tem-se nncarregado mais d:~. n.rrecadação das 
renda.~ e corno juiz de paz m<lÍ::- votado tmn 
presidi-to :i.s eleiçõo.; parri. membros das assem
bléaa provincines, e cst:i. incluido n:t reorgani-
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sação da lista dos ~uize;; de paz de Sant'Anna 
pela cama.ra wuni ·ipal (do:. J), .co:tq) ·tente 
para. fner as eliminações conforme as inst.ruç-
ç.ões de it)32. . 

Te1·ceira nuZlidarl.e.- A nullidade .articu
lada contra a constituição da mesa eleitoi-.,1 de 

. -
Fal r aram, com cau::;a partícipa.da, conform<? 

consta da acta,.os dous immedü•.tos ec.n votos a 
o • âz d a: ~ · 
A mesa .ficou as:::im composta : 
ta. _tt!1.irW (juizes de puz).: 
1° juiz de paz,: Evariste Rodrigues de A. 

Barreto. 
2o di to, Joaquim Martins do E5pirito'· Santo. 
3o dito. Fr!'lncisco José. da Cunha. 
2a. tur)i1a (snpplentc:::).- Só tendo comp:1-

recido um immedi.'l.to. o 3 ', foi convídado, nn. 
fórma da lei, o eleitor Sebastião JoséAo Araujo 

... ~ -_ 

O imm'?diato, que coroplrcccu, pertence a 
purcialid"•de do c:mte;;ta n te. 

N<io tinha ue ser convocado o 4° immedi~to 
por nao ex1s 1r. 

A allegaçfio de que os trabalhos eleitoro.es 
começ~nram :is 4 bor<\S, respondo com a. act[l. c 

Essa nullidll.de i>: bem irmã das ontr~s. 
Tendo eu obtido maioria. ahsoluta de votes 

espero que essa illustrada co:nmissão conclua 
o inquerito :.-obre as eleições do '13° distri(;tO da 
Bahia reconhecendo-me deputado. 

Rio de J~:nairo, ' 23 de 'Março de 1885. 
. ARISTIDES SPI~OL.-L 

CONTES'IAÇÃO DO Sll. DR. PEDitO CAR::\ElitO DA 
SILVA, APltESENTADO PELO !;ll. DI\ .• ARISTIDES 

• ..\. RELA T 1\"0 i u 

'IRICTO D,\. BAHIA. 

Doc. n. L- Diai'io ela Bahia n. 244 de 26 
de Outubro de 1884.-Editori:.'lL-13° distrieto 
eleitoral.- Macallub::~.s.-Rein.a a paz em Va.r
sovitl. 

MacahubQ.s, a infeliz l\Iacahnbas, estrebucha 
sob as garras a:!eradas do tigro sanguinario 
que, hn. mais de seis annos. assola e dc,•asla 
nquelle infeliz termo o snns vizinhanças! 

Nadn. o intimida: nem o temor de Deus, nem 
a justiça dcs homeus! 

E a Gazeta r.la Bahia, em vez de unir su:1. voz 
a dos homens de bem, que em brados repró,·am. 
e estigmat.isam os horrort>s que ba tanto tempo 
alli se praticam, tem sido e continüa a ser um 
do~ oàcrosos estimulant0s ue im ellem o 
monstro ur. earrcira de crimes a qne se atirou ! 

E' assim que, além, de muitas outras publi
cações anteriores, em que os maiores encomios 
são dispensados nas columuas editoriaes! a 
quem ~e tem collocado fôra das leis divinas e 
humanas, ainda ante-hontem se occunou do '13° 
dist1·icto e da villa de l\:íacahubas em têrmos taes 
que a verdade propositalmente ou não, é sacri
ficada de um modo crn~l e incomp~.·ehensiv~l. 

Dit·-se-ia quo a Ga~eta suppõe :Macahubas 
nos confins do mundo, e julga que se não sabe 
aqui c·om. perfeita exactid.ão do q_ue s~ passa 
naqüellas regiões. · 

,; ··-.. ·•' 

O artic:o publicado ante-hontem no seu llOli
cia.l·io sob a epig-raphe- .:1. coJtguista ·do 1:Jo 
rli . ..:t1'ict.o-e uma rei1rodllcção correcta das in
verJades co 11 que de alguns an 10S a esta parte 
tet.u torturado os libera1~s de 1.\-lacahubas~ con
corr ·ndo. as~i;u pa~: o deplo~~ vel estaúo a que . 

Niio sub 'mes o 'que m;tis nos deve n.dmirar: 
si a iuconscit:ncia e falta. do <!riterio com ljtle o 
or""ã ous -rvail. r s • 
jima.is consiguid provar ; ou si n feroz tena
cLlade com qu ~ pt·ocura mystificar a. opinião 
publica ew relação aos acontecimentos e nego-
cios d:J l\1:iC:lh,lbas. -

E' intr.iramente faisa. a asseVGJ'ação da Ca::;cta 
de que o juiz de-direito de 1\lactthubas apr·e
sentou-.::e nestt capital e·:c igin lo do presidente 
tla. provic.cin, pot' Ol'dem e iustrucções c!o Dr. 

. A- s,;inola, ({ remt:sSit: de uma forç~ àe linha 
(' 

nomeação deste para d•·legado de policia. com o 
fim de nullifiMr pela força o importante col
legio de 1\hcàhuba.s, onçle o al'tido libertJl se 
ac a em rns1gnL cante m1nona. )) 

O fttl!tO em toda a sua nudez e simplicidade 
rcduz-sc.ao seg-uinte: 

' v :--, • (. t.'\.l ' 

juiz de direito da comarca de :Macahubas, re
:1uer0.u ao pr.-;sid~nte da provincia umi1.licença. 
Escrever:.tm-lhc desta capita.lque a licença. lhe 
seda con certeza concedida, e que, pois, elle 
poderi~ pr·cp ll';tr-sc e segl!ir, indr~pendente
mente <le l'eceber a re~pt:cti va pcrtat·i:l.. Ao 
actual pre:;idente da província e~hibiu o juiz 
de direito pr:Jva irrccusavel da motivo po1· que 
deixon a comarca. 

- ' -
crivel q'te aqucll~ magistrado voiu a esla- cnpi-
bl encarregado de missão eleitoral pelo lJl'. 
A. SpiZiob, com o qu:ü nen1 sequer· cste\re ou 
orrespond~~u-se. 
.. Querem, porém, o publico e o.::; govei·nos pro

vincial c ger·al :'aber com verd~1d0 o que s~! pass:1 
P.m l\!ac~1.hubas com !•ela~a:o no pleito de i à.e De· 
zero bro ? · 

As informaçõe.~ são de fonte 8Cgura, e nâo de 
1\Iacahub<l.s só ; to~namo-nos ga\'ante da vera· 
cidade dellus. 

Umn serio de factos horrorosos prntic~do~ 
sem interrurJção contr:t os liberaos ·uo Maca· 
hnbas pelo sanhudo ehefe eonset·vadot· e seus 
sequazes, factos qun até hoje uão tiYcram ro-
t - "" • ..., ~ , . ·", ~ 

estendido aos termos -vizinhos, tow espalhad< 
tert•or panico àquella : infeliz villa, onde ji 
nem queixar-se ousa um liberal. 

I\"io precisamos recordar o ataque do. vilh 
eru 23 de r.Iarço de 1878, nem. a seria de hor
rores que se seguir;lm depois: ba~ta lemb~a1 
que cidadãos brazileiros e quanncados têm :!id( 
alli levados a chicote e .a palmatoria, como fo
ram João José Teixeira SilYu, castigado e bar· 
bR1·amento torturado pelos capangas de P,n 
phy1·io em sua fazenda do Brejo, não cessand1 
o martyrio senão quando o p:roprio P.1.rphyr;1 
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o ord;'nou ; e o f1cto de .Tose Victorino a~~ Al
meih, igualmente levado a chicov~ o a bolos 
po1· um tal Pina. o gem·o do mesmo Porphyrio; 
basta lemb:·ar o assassinato em plena viila. às 
8 hol"as dã. noite. do inf;liz tubdlião Andr·a
da, um dos no;;sos ·melhol'cs amigos n<;ouella lo-

• • • ·-: • A; • . . . ~ ' .. 

e notorio, pelos mesmos c:1pangas de Porphyrio, 
sendo dentre elle~ perfeitam!'nte conhecido o 
de nome Jo~·: uim P~dro :· ~ ·•· o. 

Além destes, muitos outros factos de roubos 
e. ass&.ssinatos se têm dado, P. com tanta. f::-c'iuen; 
era que gr<mde numero de Lmilias libera•;S, 
não encvntrando no termo d '~ MacahuiJas se~ 
gurança individual e de propriedade; e vendo
se todos es dia;; arneaç~das em sua e:Iistencia, 
têm emigraJo daquelle município. 

-De dia em dia cresce a aud:lcia de Porphyrio 
e seu sequito, c a tal ponto que o propriú Or. 

. H· '"iu I r n ·:- 1 ' ; · ;: 

o àrrojo de q uere1· :l.l'ranca.J' à f~rça do juiz de 
direito rb. comarca a reforma de um dospacho 
dado contr·a. o criminoso de mort0- Salustbno 
-por ::. cun n- a aqutas. 

O juiz municipal Dr. N umaria.no foi publi
c::unente e~pancaclo dentro da villa. de l\Ia.cahu-. . ~ 

. .. , 1.·1..;' :s..... . 
o infeliz meço enlouqueceu. 

Depois d:> morte do tabcllião Andr 2-da o .tnrro!' 
subiu de po:ato. porque este era o unico liber:d 
quo OU";tva a.ind:.~ censur:1r. e reprovar e emba
Ç<ll' as tro;Jelias conservadoras. 

A Ga:;eta f~lla na miao1·ia. insignificante 
dos liberae" no collegio de MMahubas. 

~aibam, po_rérn, o publico e o ·governo deste 
pmz que mats de 80 eleitores liberaes se a.lis, . . . . 

d~ Porphyrio anlara:n ~ ameaçar de ~ort~ o 
e~pancamento os eleitores liboracs que com
P<\TO?essem :10 c,)l!egio. Ainda qua.;·enta e ta.n
tos hveram essa ous;1.dia, como se póde ve1·ificar 
das actas. Et·a ainda vivo o tnbellitío An
drada. 

Pois bP.m ; p:mt o proximo pleito de 1° de 
De:t.embro a cou"a muda intcirament'l de as
p~cto, c para peior : -a f éra. de J\bcahub~s .fà 
nao consente que os liberacs se ab~tenham : 
so~ a amoaça de morte e Je expulsão do terr.;lO, 
exige, por· seus capangas, que os infdizes 
comparcyam no collegio elcitor.::~ l. e recebam de 
suns mão.:::; a cha:pa. em q uc devem vot::r ; da 
modo que, em um coll0gio eleitorai em qne os 
libcraes tem mais de 80 eleitores, estamos 

m aça os,nao e carmos em-!i!Si_qm tcan e 
mino:~·fa-como diz a. Gazeta, mas de não tBr
mos um só Yoto; e o quo :J inda. é pcior, es ta
mo.~ ameaçados de contem piar o _repugnante 
espect:~.culo dl3 corr.::ligion:::.rios, a terrados pela 
força c violencia-serem obrigados. para. s::~l
varctn a Yida, a ir suffragar os nossos adver
ss.rios . 

-E isto em pleno século Hl e no armo cia graça. 
de 1884: ! · · 
P:~l'a este deplorave I estado de cousa~:. (1m 

nome do Ihrtido de que somos orgão, chama
mos a ~ttençãõ dos governos imperial c provin-

cial, cujo deYer vigQroso, por isso mesmo que 
se 'JUCr con"ervar nel!t,·o na lut·.1. dos partidos, 
é.:g-arantir <t gr(~go-: e troyanos o livre e::ter
cicio do Jireit<J.do voto. 

Gra.vissimas sito as condições em que se 
acha o termo ;1e Macuhubas. Elias exigem a . ;:, 

Terminamos, como começamos: reina em 
Mac:.thuba;;; a paz de Va:-sovia. 

Ur""e ue o •Yoverno tome rovi-
dencia;;. 

O punhal e o bacamarte são incomp:~tive1s 
com a el<:ição dirccta, com a dignidade de go
verno e com a civilisaeão da B::hia. 

Doc. n. 2.- (Editorial do Dia1·io dct Bahia 
n. 25ti dt) 11 de Nov0.mbro de 1884.- Maca
hub::s.- A maior 11 a mais cruel das indigen
ciu.s qu0 po1cm affect:tr o homem sobt·e a terr::t 
é a indigencia da verdade. Si para o simples 

:a •r f.· t•J. as onsec uencias de;;sa 
cegueira de esph~ito, pa!·a os partido~ politicos 
ainda m:1.is deploraveis são os seus effeitos~por
que os arrastam a aberrações e excessos que a 
seu turno preJU< 1cam a soc1e a• e que preten
do:n dirigit·. 

A Ga~e:a da Bahia. orgão de nossos ad-. . .. ' 
c. ~ 4, • ~ 

impt·oba tarda de di!:>figurar, torcer, deturpar 
e calamniar todo" . os a.ctos Clllanados qué do 
governo imperial, quer do provincial. 

A opinião public~t, porem. te!ll a intuição da 
verdade. S:~n ta.cto ú dclicadissi.mo pata dis
ting-uil-a da mentira, e já hoje é quasi im
possivelmistifical-a com ·~ss3s manejos, que, 
sob a mascal'a d1..\ publico intere:;:se, mal enco
brem o:; planos partirhtrios e os :fin~ el~itOL'aes 

escrevom, acham-se inteiramente obliteradas 
a..;;· noções as mais rudimentares do que seja-o 
governo. 

Não ! o governo nã.o póde ser uma entidade 
inacti\'a, inc:rte, surdn ás reclamações dos que 
soifr·em. ou timida diante dos ataques apaixo
nados dos ndversarios : um:\ entUude tal seria 
uma monst.ruo:3id~de social e politica, impossí
vel de ser tolerada. 

A condição essencial do governo, qnalquer 
que seja a s ua fórma, deve ser, e com erleito o 
é, o consorcio da intelligencia que dirige com 
o poder que protagc. 

Nas soci~J cladcs civilisadas triplice é a missão 
dr~ um governo : esclarecer, stlstent.ar e com
bater; esc~urecer os igno~·antes e. abrindo os 
01 t O'' ' 

occusiões só a verdade ; su:;tentar os f1•acos 
explorados ou esmag ados pelos fortes; combater 
os inimigos e adversarios que se atravessam 
em. seu caminho e procuram embaraçai-o nos 
actos justos e necessaríos ao progresso material 
e moral da sociedade, cuja riirecção assumiu. 

A conservação c permanencia das sociedades 
humanas é impossível sem a justiça ; esta, em 
todos os caso.;;, exige a. protecção do forte para 
o fra~.o, e o esclarecimento do ignorante pelo 
inta.lligcute. ~ · · 

Lei imperiosa para. todo::, della se não podem 
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isentar os partiàos, quer se achem de posse do ! tados tcm-s~ pedido 3.0 governo providencias 
poder, quet· fóra dclle. lnfring-it-?~ por qual- promptas e onergicas contra c-st~,; {'Stado dep!o
quer modo, on_ ~r.a qua.l rjU'll' oecn.sião, é senl'lre I r:tV01 d ·· CIJIJ:';:-1. .... 
falta gravissidla que n~o pode ,.;et· desculpa.Ja a , Os ~: ntores e Cl< ;:plic~s dessr-::s 1nonsfruo;;os 
ninguem, e menos ainda :i nma imp:ensa. poli- '! attentados, css0.s pass:' Í;t!u ::dtiv~:::s dentro ~a 
1Íca. que deve ;::0r sõ e · un<Ci1.nV'Illtc o o1·gi'ío da vi!b :h .M:JcahnlJa~; •.• utros infestam o mum-

u • reae' e egu:unos <a c1p o e suas VlSln ançn;:, qu:; asso <Lll1 com cor·-
sociedade. cuja àir~c<;.ão :';C arr·oga. I"~?. rias novas e novos crintns. O p:: nico é gera.t 

E_sqneci!:l _de. s~a missi!o, a Ga:..~eta tem o tt;rror inv-adiu & todos. Já nf'm ousam quei-

ne='t:l. f<tlt~•. procur:1n:!o iiludir o pnblico, o nc
g~ndo inteiramente a j ustiç:J. devi.l:t 3.0.S ad \'e r
sa.rios. A" pa.iXÕ"S polit!cas a ceg:1.:n. 

!\bs as p:,is.ões p:.Jiticas s:1o tudo o .qne ha. d:; 
m!:l-is contt·aiio aos fins tl:t socio,r:~.d~. qlte eú
àentemout3 foi constituicht p~n·::l. cc:ngt'eg::r e 
unir os homens ; elbs s5o força;; d~sencontr·a
do.s que os desaggi·ogam, ve!·dndeiros \'cnd:l
vaes que o;; dispersam, 

,, . ,· , 
gonh::da c lacrimos:n, fog-(\. esp:J.\'Ot'i.!~'l. ! 

Um homem, um partido. ~.ma imp!"ens:1. 
minado.;; r ebs :llXÕ8~ l rl" . " ":Í.l S r> ..,. 

nam ~ não sü.o senhores de si, silo phrQfl !~tir.os. 
verdadeiros ins:.'nsatos .-lu :-) pretr;ndern dirigir 
os que se a. c ham no goso de p~rfei to .in i zo ; 
sa.o escra-;;os que querem acorrentar omens 
livres. 

Com a e:::::plos:1o des~as mrdonhas pa:xõc~ a 
segUl'ança individual, :.1. orde::n c a p:1í: sor~bl 
desapparecem; começa entr· ~ todos a confusão~ 
e surQ'e o m:üs temivcl do::: ihzellss ~o,~iaes-a 
anar~hia ! ~ -

Sem res~)eito á \·erdarle. seru tohr:~ ncia 1·eci
proca, sem <:<lt:tres á ju.stiç:\, a vi l:1. politie:t é 
urna cousa irnpo:>úvel, um estado de gu ·rra. in-
suppor ave , g-nerra em que s ~ v1 )l";'lm. as :-tr
m:-:.s maios repug-nantes ao homem rle bem. por
que es,as arm~s são frequent•~ u1en~e ::1. rnentil·a 
e 3o ealun1nia. ~- 'injurh e o i : 

om a energ-ta propria las convic~ões pro
funda.-;, rr~.c::ponderemos, pon;m, ás in.iu,tns n.l'· 
guiçõ~s, formnlachs com tant:l. l ·,v1andn·1e ~ 
p:1ixã0, contra o honrndo administrador desta 
provinch. 

Um impot·tantr. municipio. n. pooCô mais de 
100 l'·:guas desta capital-:1 infeliz :Mac,hubas
ha. m;1.is d~ ~eis annos 6 o throatro do;:; mais hiJ:> 
roro.,os crimt:s.-.0 roubo e o as.;;·,!ssin:lto tem sido 
al \i praticado.;; na mais alia escala, e sr>: P-str:!n
d0m já aos municipios visinhos. As reclama
çõer. e q ur!ixuroes chov"m de toda..<> as ·pat·te". 
Na imprensa e na tribuna da C:\mar<'l. dr)s depn-

SulDerosas e import:lntes famlli.a~, !'em S"

g-tu·:m•:a indivídu::l e de propl'iedade, emigram 
rlo munídpio, obrl~:: das !?'' los .-:icarios a yen
dcr'~:n ~ por 11ouco mais d .~ nah, O:'> bens, que 
uelle po,;sui.a111 ! · 

A inqmnidade dos ct·iminosos au!:;menta a :::ua 
audaci::J. d ,ll ,~s. Ma.cahubas to1·nou-se o recepta-
cnlo dos grantl(.\s acelerados ·o sertão. _ 

O rou:>o e n.s mol'tes continuarn n ;L mesma. 
.:eer<te f's,·.n.!a. Cid~dãos 'lu:tlifie,t-

dos são levados n clü, ·o te c :i paltuatoria., e 
soifl·cm o mmtyt·io na pr,,sen<;.a dos chc{es mons-
,. n " r 1 • • • • •. • 

blicam:!nte t'sp:::.neado, o .{uiz de dit·eito amea.
çado c~e t0r as duas m3os cortada~. depois de 
lhf) c u~'r0r0m, á força., obrigat· a revogar um 

esp:tc o contra um cele re accinr!ra.; o t::1.b0-
lião Andrad~ é as::.assinado denti':) àa villa, aos 
olhos J e. todos. E' publico e notorio quem acon
selhou e!;SC assassinato, qt.:ODJ o oràonon, ~~ ~ão 
conh"cidos os q na.t1·o mandaklri,;s do crime. 
Uns o outro-,; cn.mpe. am impavidos e ,,ltivos! 

Mas e~l!.n. s::r!c >:ucccs,.;iv~~ rl e crimes horro
roso:-: não s~~cia. os monst.ro::. Ha n~tquelias para.
g- ·ns le,S:J.s na turer.as ·perversa.-: e profunda
mente cot·t'•)lll id;_).~, de ur~ f;,lla T:-t·: itc e P!ti'a 

::!S (!na'•" a. mesma enOL·nâda ie da infantia oífe
r·ec _! a~tr; = tí,·os e \·oluptuosidad•.:s irnmensas e 
prcfnncbs. . . 

i:l I ' 

s:~!tS c1·im ·s com a. b~indeir.• de um partido po· 
li ti ·o, como si. estes tat:s pndcssern p 8rt~~n::er :t 
partido alg-um. I: ~f. lli:r.mente p:q·a todos nõs, 
e:.les têm cncontrr:do imprensa e lv)mens alt:t
moni.e colloc:~do• qur~ se tem <:llC:lrreg_ado d:l 
tt•i -:t0 taref::L d<~ ddendcl-os ; nu.l.io. audaciosos 
,;e torna.m. e r:>ID prOV:l de reconh1~cimenro a. 
t:l·"S se!'viços promettorn (e e -s<'S :prera0s::::as 
fn.zem--~~ pubiie •s. pela impren-:a cocser·vúior:1) 
que 110 proximo pleito de 1° de Dezembro hlio 
de obrigar •JS roucos elr~itores liber·aes que ainda 
r~stam orn :'\hcahubas a irem rece!Jer à bocca 
r.i.a urna a. ch rpa da rdio do princi.p:ü in~t,·u
üH-mto da des:zraça e infel ! cidarl~ ds.qu <>lle mu
nicipjo, o famigerado Por·firio Bt•;:ndão! 

() o-overno. ( ae tem o cl•w(~r de "":lrantir a 
todos_ lib"rac;s ou cons~~rv:1dores, o livre el:er- _ 
cicio -do direito de · voto, toma as medidas ~'lue 
previne-m e prohib~1.111 a~ violcnci !S pubt1ca c 
p<óvi~•m ,· nte nnnunciada:;; pelos proprios qnc 
a.::; nre:neditam. 

. . , • • • 1 1 A prO:>L;encu~ aa. or .. r:ms para qu'3 uru t e;ohl· 
camonto de linh::t, command·~do ror um ca
pit::1o cr :r-! gosa d(ts fór·os de homem intelli
gente, honesto (! st~voro cllr.aprido1· de seus 
deveres, siga pa1':t :1\Iaca.bubas, afitn de nlli 
restabelecer o imper·io d 1 lei. que gotteja 
sangue. c d~ imp~'c!ir que os aews eleito
ro.es sej:un conspurcado::; pelas violencias na-
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nanei1r~a.~. L0~'.:J, o mw es~r•q>·•lo a pon.to d11 

eat.an·e;'\1' 'lo"S<l. cowmiss:-w lliil ho,IH)tn our:: 
n3o põde se1· ~·'~f'eic" :1os :;r,iprios c';n::~•·rva~11)
i'e:! ; e e,;t~ •• c:o da ad.u.üuis~r.~ç:io. d1gtLo s:_!lil 
duvi :a dos a.pp1:.t usos pui)líco-; . ..:ó merec~ do" 
nossos .advt~r;;ar!os censura e rept·ovaç5.o! 

.1n. e cessn!." . .:. p~,cvmc;,, hnmau.:-:. bill)~!•l 

tem EtnÜ·~s q:.tc n.fio ,; Hc• Lo hlnSpOL'. 
Er.furec)a-::;e Cl< nã.o :t G.'t-~r:t·(. o gove,.n~, h:'~ . ' . 

· "'~J ( ... u ..: 
log-ar ao Lui_:et•io cl<~ lcL u~~-pa.ssa.1· p:tr:. Ja r 

oneHa loc,tE::\!1<> 
• A força . fld.lit.:~ é a.wa g-r:.ra.nti·1. tmra to,:o~ :-
não •tm:l :m~c>~ ((:• • Só a dev1'.n1 temer os m:;.n- 1 
chaclo;;; de c1·inies. 

A Gazctu e os st!u<: co:·r•-·ligional'ir.s d~:vi:>.m 
app1audir <"• :es!Jluçrto do g·n·.: .. 1·no. E r·, j:i um 
opprobrio puiJlj co o est.•1do de 1\Iacab.ub:•s. 

Nós. com a )·:Jt)nh ão . .;;ells·:ta c h ·nesta d" 
toda esl;a pl'ovincia, dirig-i mos ao honr~1do Sr. 
desembargador Esoeri :ião r~lov do Barros Pi
mentel ::s noe;s:::s ·mais since1;a.s feliciê,;çõo::; • 
pc a. accr ·::;. . pt·ovt ·" nci~t que omou, e ;J.;:emo:; 
v•,tos ps.1·a que o" l'<>sult<J dos cones : ond;~m às 
honest::::; e pu!"as i<lt(~uções '·rne díctar:.ua o a.do 
cuutra o qual coro tanta injusliç::~. clama a Da
zota . . 

Doc. n. :3.-DiMio r.lr, Bahi(~ n. 247 do :30 
de Outulwo <l • 18:~4. 1:3o d.istrido el ·itoral.
Cha.maruo.s a. a tenção dos nossos l•!ÜO:·es p:1ra 
o arth;o. q'l-"• pllhlicaruos hoj,~ n:'l. s · ~são com- . 
tente. escripto ,, assi~nado pelo Dr. Francisco 
Antonio de Freit~-~.s Bar.r•lS, juiz de dÍl·eito la 
comarca H~ M c' hub,,s, a1·tigo <lnl qn~~ o hon. 
rado ma!!istrado expõe corn fi.Llelidade o dep ',_ 
l'ltYeL e;; ado em •1ue se acha o tel'mo de ll.inca
hubas e ~ as Yisinhanças. 

O Juiz de tlir·~ito da com::trcr:l. d·~ Macahnb:1s. 
r. 1'~- lil.ctor .-. no teia qae a t'; :;e .a r.~a 

Br.thia de 24 do ca lente deu i e -;tampa sob a 
fvigraph,~-.'1 conquista do iS·· (li:•t;·ic to
ee7.-me re11unciar ao proposiro de não a.rtieuiar 
uma pn.hvra siquer pa.ra ref,,tar-aLJívosi:ts t' 

b8.n:~ lida_d,}s : mas a p'~í·spicacit~ ~om que de~
cobL·i n a Uct.:: 'Jt(~ o mqtivo. q ,;e me t rvnx -a 
:, e ..: t~:: cidnd -.• ,, :-1. ··:;r;:gew ~.oa:. qu;) c " :S:[)ú Z a' ' 
t:ul.>l i·· .:.-. í.l ll;SI'o m (-;. db:·i~a.m . 
• A noticia alludida :ntt11 ~ 2enã.o o re~u~t3.do ;_\o 
seguinte raciocínio. · · 

. ~ O juiz fie direito de Macah\1bas, adheso , 
como ó, âs idéas liberaes. deixou a sua 

cO!ilSrca e \'eiu ã esta cidade agora, . 
•.;~.:<uncto se ;-:pp:·oxtwa o pbíw eleit(lra.i; 
Jo;.;·o vc.i.u ag-· ·) tu.r is co usas a b .. ·m do 
cau idütv lib ·ral. veiu reclamat· a remessa de 
unu força de lin.l1~ e a sub-;titakão das autori
dades policiaes pa.ra tolher o voto aos con.ser-

:tsscvcraçõ·•s a. ·.jU~ allndo nãt.l são o re:;uttado 
de mera~ pl'C8i.lfi•QÇÕC:!s, à Ga:.ew que proye o 
eon tt'::Ll·io 

Entretauto, :~a· ·a que o p1: blico e o governo 
do p~tiz Siil !'()OVCDÇ:trfl do que e falso tuJo quanto 
aili:·wou a forw. conse•·va ic;ra com referen~ia 
à 1.1.Ünba YÍn~:~ a (~s·.a .;~dade, passo a o:~:pol·, re~ 
cti.:i.c:'lndo o q .,e S•.)b t·e o cu.su public~ou o Diario 
da Br:hia do ::i'• ·1·:-·ste :ue~. o motivo, c1uG ~qui 

~ 

E~u Ago:,;to ultituo, de,;eja.ndo eu obter uma 
lie;:::1~'.l a bom de minha s:1ade., que continü~ 
alt.entda, escr;'~\·i :i uw::t. pessoa de minha con-
ri' nçn. 11~st~ c1 :-•c t' , reti.'lett,·)n o- :te P""l'<~. es;,e 
fi:n uma pet:çã'-'· qu,, :dgHm ter.apo depoi.:s se 
mandou dizar t>~v;u. stüo deferid.:, fdtando a:)e-. . -

L L .. 1. I 

1\. · \-·ista cEs~o. !lO dia. ü do cad• ntr.: tr.:tn..;mitti 
O r;:Xe!'CÍCÍO df~ W !lhas lU~lCÇÕes 3.(• m:;!: Stlbsti
tutO, commuu :·anJo-lhe. bem como a<.• p;·o,notOL' 
!"Jt.::bl:.co da conl~t·.~;t e ;lo del--gado de pr,licia, 
• " d 1 l' ~c.e nj.qlleu:t tl.nt 0-:1trava no go~o <.es::.a 1- · 

ceuc.a. 
Chegr.ndo~ po•ém, :i esbt cidade, v•:ritiquei 

([IJC a petição ji mencion :da não havia tido 
despacho algnm ''· pot·tanto, (r~e a licença allu-.. .. . . . . .. 

1( Ll. !"" • e, .I.• .1. l , 1' ..,'\. .. l 

a S. Ex. o S1·. pi'eúdente da provinci'.~. quo 
convenceu: s' ~ d:J. i!lns5.o, d·! que fui -victimà. 

. • • I,. 

H.ol0va uotat• que retirei-me de MacahÜb::u: 
disposto, con :·o r me declarei. ll é noto rio alli, a. 
fa:t:f~r todo o poss 'vel para n.ão vultar. :t ::;o lici
tar a minha remoção vart't n.lguma outra co
w arca, visto qne a minht~ exist~ncia GOrL·e pe
I·igo naquella Lca1id !de. 

:\Ia~ u. Ga:;etu ~ conj<~ctt!l'i\.Udo o que lhe 
an:•ouve sobre a minh·! pr1\srmç.a nesta. cidade, 
a.:snver·ou que vim rechLm::~.r provirlencias em 
favor do Sr . Dr. Aristides Spino!a e que aban
donei n. comarca " mandado do ca ndida to para 
vir em pr~~sua pedir a mudança das autoridades 
-policiaes pai':'l. um logar onde reina compLeta 

paz ! r· . l' à . , d A po t Lica, que se a Hnenta e mveraa es, 
s~?r:1 •· spGcubç~io, o·fficio de tranpolineiros, tudo . .. 
qua:t q . , •:. • . . 

E d.ema1s co ruo i1zer-se que re1na. completa 
paz ern uma localirlade, onde as autoridades 
vivem ,sob a rnais comnlets. t:oacção, e os crimes. 
os mais hediondos píl.s r:;a.tu desa percebidos. s<;m 
que ao m~nos :'e poss:t forlll\\1' a culpa aos de
lin,1uent(•s ~ ! 

Iruug jne o puhli eo que em pleno dia e na rua 
a. m:1is publica ria villa. de !\bc::thu~_)a;; s:: co:n
mdt~ um ;:,~s'ii."'Úe ato ; as testemunha.s n.ão il'ãO 
a juizo .• c. si o fizerem, não se anima,·ão a dizer 
a. '"erdàde, desde que o criminoso fo1 protegide 
pelos mandões da localidade. E a prova é quo 
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até hoje não se pôde concluir~ por não se ter 
Dodido obter o comParecimento das testemu
nhas, O prOMSSO inst:\Ul."ado pelo roubo prati
cado em .Maio àe 1880. a duas legua.s tb.qu,J!la 
villa, em ~~:1sa de Plac:ido de Souza I•'!tgundes. 
cuja sonbora. foi barbaramente espanc;\da. nessa 

.. - . , .. , ... 

trabalho artístico ; ha alli prodígios de galva
nismo que, todavia, não poderão apagar uma 
verda~!e, que está na consciencia Jg. população 
do m::!.is de um municipio, uma verdade, repito. 
quo, se ainda mio esti apurada, e que nem 
todos têrn a. corag-em à.o martyrio, e em Ma..., 

, . . ;::, 

ciaram o assassinato do escrivão Andrade, ape- ou() que viu, desde que o neg-ocio pode pre
n:Js duas juraram no competente inquerjlo po- jud~c~u· Ol!l amigos da Ga::eta. 
· ia notando-se ( ue uma d•~Uas. :~o te.r di.t u · · :-

o que sabia sobre o caso, viu-s3 na dura na- C8tà revogado o § 4o do art. 129 do codigo cl."i
cessidad:t de mudar-se para:fóra. do município ! minai e-que foi injusta a. pronuncia, que pr·o-

E, no entretanto, lá estã-o os man.dant~s d~sse feri contra o meu collega o Sr. Dr. Numeri~mo. 
b:trbaro attent:ldo vivendJ ã somb:-a. d:l mais não me po.ier:i conven<;er de que o persegui, 
descuidosa itnpllnidade, apazar de notoriamente conforme asseverou no SGU noticiarío no cs
conhccido~ ! ! .. , criptoou noti.cia alli pnblica.:la sob a epi..g·rape-

E reina. completa paz naqneiia localidade, no i o 13° dist1'·icto e o !]nve1·no dn provi;tcia. 
dizer da folh:1 conservadot·a ! E' o esc:wneo atí- O meu infeliz collega pr:1tieou no exercício 
l'aJo á face de um povo explorado pelo ten•or e de su:1s attribuições, quando nito se lhe suspei-

·t . - . • . 

exercício dos seu~ dir<litos políticos e sob n.s manifestou. verdadeiros desatir:o;;, rnaitr.:Ltando 
ame:1ças e tropGJia;; dos faccinoras, que infes- as p::~.rtcs por p:davl."cts, traçando (qnanclo não 
tam a uell~ municípi•J ! ! r ·:s""a"a as 1eti. ões ue lhe eram 3.1)res:m-

mas não ; não o recbmei ~em r •clamarei ; e processo de respons:;tbilidado, q a e corria pe
(.hgo-o s:em 3-mn.rgura, porque sou for\_'ado a rante mim. 
recon ~1ecel' (1ue, si o govomo tem se abstido de Eis 9. pet·seguiç.ão, de que falla. a Gazeta. 
remette1• par;l. nlli uma í'orçn. nas conà1Çõos, a Concluirei, Sr·. reda.ctor-, asseverando que 
que jà. me ref.)L'Í, é isso d~;vido á persevGrança. conheço perf,~itamente o perigo a. que me expõe 
com. CJ..';lP. os ar~igos da D,-~~_eta tén;t rnystifi.cado o pr~sente escripto. e q lle não s~ farJo cspernl' 
a optutão pnbhca no que atz respeito aos nego- as injurias e d.oestos de todo o genéro; ma.s, 
cios daquella localidade. · em face do que acabou de publicar e tem pn

G' a.ssim qlle. em Maio deste anno, os ccrl'er- blicado a Ga=cta sobro o!'> neo-oc.ios de Ma.-.. . ... 

elle o unico es :orvo ao dominio ab,;:o1ato, de que .:inlonio de F.·eilas Ba1·,•os. 
hojQ gozam os seus algozes, por<lue e1·a o unico Certi.lão :1 p-:-dido.-João Leocad!o de~ Albu
obstaculo ã completa paz que alli reinu. actual- querq ue, escrivão d~·· subdeV}g:'<ci:.t o de paz do 
mente. distJ·icto da villa doU rubti, na fot·ma da lei, etc. 

E no entretanto como têm. explicado os Cm·tifico que, rf!vcnJo o livro de notas, gu1~ 
amigos da Ga:;eta esse barbaro attentado? c·xiste em meu poder, delle con;;;b. a fl.;;. 22 

Exploraram e continuam a explorar o facto o provimento do teor s~guinte : Visto oro. 
de ter coincidido e::;so assassinato com a noticia. coz·reição. Sem compotencb para is.;;;o, lavrou 
de haver d0cahido pera.ntC3 o tribunal da Rda- o ~scri.viio de p ,:z do districto da villn. a es
çlío em u111 pleiro, que trazia com o di to es~~ri- cri ptm·a rle lls. 1:?, 'l uc ver.-;:.1. sohr·• a tr:~ nsmis
YÜO, um pobre homem inca.p:\Z de nem por pen- s~io do direito d r: propric d::de d1) bens de 
sa.men.to attental" con.tra a existe.ncia. do seu r~iz. A l~i Õil :~0 da Outubro de 18:30, que 
conr.endor·. E os amigos da G(c:;eta que provem lhe d-m atr:c·ibuiçi!o de ta.bellião de notas, :1s 
o contl."ario. li:nito·u aos districtc>;; de fõr.t d;1S cidades ou 

Logo que ae deu o b.m·I'Ol'Oso Cl'ime, dr~ qu~ vilbns, c só quando nesta.s não ha fõro cjvcl, 
me tenho occupado, apressaram.se os seus au- e cons11guintemente tal>nlliães, é ue . n :•llas 
ores re ro-me ao~ man an cs em na. r·t·a ·O por e o es . ~n vu.u r-' paz avrar c.,:c1·iptura.; visto 

peb imprensa (foi a C(~~'' l a. se bem me re- se:." pass lU3. por eS<:riYã:) incompetente. 0 
eordo, quem primeiro noticiou) pa:-a predis- oscrivJo evite C<l.hir em outro Pl'l'O serne
.poJ·em 3. opinião publiea a bem da i!lculca.da Jh,.ntc. u,·ubti, 16 de .Julho de 187-1.-.Joa
innccenc.b com que hqjc se acob0rtam, e com- q~titn rla M etlo Rocha. Nada.mais se~continba 
tanta habili-lade o fizeram, com t<~.1uan.h.s. as- em o dito provimento, do que o que l:l.qni 
tuc:ia fabricaram a noticia, a quo alludo, quo só fi,~a tr;~nscripto, e fica. Fem consa que duvid:1. 
em Macahubas, for~a é conf··s :;ar, não poderia faç:1 p ·lo ler, e ;;;cJ•ever, confr~rir, concertar 
produzir e !la o desejado etf~ito . cornrnig-o Otltro official publico ao concerto 

Nesse mesmo senti·io fez g <•mer os p!."élo'l da ab·:.ixo ~ssigns.do nesta vilta do Urubli., comar
Ga.:eta e a tribnna da ass~mblÓ:l. provincial o •·a do m~smú noml'.! da pr.ovincia da Bahia, aos 
det)utado Martiniano ~e Alme\da, cuj 1" allega- 1G dias do mez do .Janeiro de 1885. Eu, , oão 
ç<b~ ~obt·e o as~ um v to ISÕ se recommendam pelo L0ocadio d~ i\.Jbl.l.·luerquc, e:?ç,·ivão ~_<b p?-~ que 
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o subscrevi~ conferi, concertei e ::-,ssigue:, 
concertada por mim, escrivão de paz. -1 or'"i.o 
Leo~adio de Alb tcqueJ·qtte. 

Conferid:-:. c concerbd<l. por mim, 2o tabd
lião.-J osrJ Fe1·rciíYt Sttassuna. 

. . . 
mini.stt·o do imperio.- Aristides ite Souza. Spi
nola precisa~ a bem de seu dit·eito, qc.e V. Ex. 
mil.nde d:.u·-lhe, or certiclão o tco~· dos officios 
segumtes, que ~ompanhara;n o do presideilt·~ 
da provincia da Bn.hb, es-po;1do os moti\'os p:)r
que não so retmiu a junta apuradora do i:Jo clis
tricto ele1 toral; 

Otncio do juiz de direito da com:.trca elo 
Urubil;-
. Officios dos juizes de paz do Urub:i, de Bro
tas e dr~ Sant·Anna, os quaes vieram annr:.:xos 
ao do juiz de di.l'eito; 

Offi.cio;,; do dele •'"ado de olicia ào termo do 
rubü e do juiz municipa-l do mesmo termo. 
O sut~plicante pede a V. E~. que mande dar

lhe a certidão.-H.io, 2i de Fevereiro de 1885. 
a . ott;;a 1.nno c'. 

Em cumpl"imento do despacho rel.ro, certifico 
que os orficios a que se refut·e este rcq uel'i-
meu o sao o eot· segum e: 

Cópia.-Juizo ele dir,;ito do Ut•ubú, 20 de D~
zembro de} i884.- Illm. e Exm.Sr.- Tenho a 
honra de co:YJUlUicat· a V. Ex. que ajunt:~. apu
radora, convocad:l. para hoje, afim de proceder 
à apuração das deic,~ões das pa.t·ochias Jcste dis
tricto, não pôde reunir-sG pelos motivos que 
passo a ex. por. l:h. dias, fui prevcn~do que Ul!l 

grupo de deso1·dciros de :\Iacahub .• s, capitanea-
. • r ~ 

vir a esta villa impedir que a. junta apuradot·~~ 
funccio:1asse reg-ularmente, ou fazer prcs.são 
sobr~ seus trab.ühos. Não acreditei em se-
me ante nottcta, na") porque 
os salteadores que at:l.c::u·::un a villn de 
Mn.ca.hubas em H:ii8 recuassem. diante do pb.no 
de ensa.ngn.entar es.ta loc:diclud~ ; ma;; porque 
conta.va. q uc o actual delegado de policia, com
manlante da. força de linha a,~stacaà . l naq uella. 
villa impediria que se poze'S'J a caminho um 
numeroso bando de indiviJuos ostr~nsi\•arneute 
armados com destino a esta villa. Quanto me 
illudiu esta jllsta. espet·ança! I-Iontem, ás qu!l.tro 
da tarde. mai;;; ou menos, IUeia hora denois de 
ter Porfi.ro José Brandão cheg-a<lo a està v!lla, 
entrou por ella um grupo de capangas todos 
arm:•dos c enfileirados, uuscat•am a cas;L do Dr. 
Pedt·o Carneil:o e nella se aboletaram, do que 
fui testemunha O(!ubr. Não h·.J via razão para 

• • 1 

que vi.nha.m com desrespeito á. sociedade ~ 
ameaçar a orJ.em e a tranquilida.Je publica. 
Estou informado qne durante a noite, n ovos 
grupos vieram engrpssar nquella corrênte. 
Hoje amanheceu sitiadà por clle~ a cas3. a.~ mu
nicipalid:lde~ onde devia reunir-se a junta. apu
radora, tendo durante a noite os grupos se 
aquartehdo c tornado posições em cas·ts pro
x.imas da cama.ra. Tendo eu recebido logo de 
manhã. commuaicações dos presid•mtes das 
mesas eleitoracs da parochia desta. vilb, da do 
Brotas e da de SanfA11na, dizendo que não 

V. III. -11 

comp:t.receriam á. apuração pelos moti>os que 
por cópia envio á V. Es-., tomei a dr:·liberação 
de ~diar a apu:ação e bvar o f1.cto ao conheci
mento d0 V. Ex., de quem aguardo ancioso as 
medid~ts con vrnient~s. E' fc1.cil de compre
he!lder qne nem etl n~1~1 qualquer do~ juiz~s 

. '• 

a ir- fot·mn.!" nma junb uput·adot·a. deb:1.i::s:o da 
press:Io de uru~.t. força armada; de\•i•mos nLttu
t'<l.lmente SUJ) ot· c ue si não fossemos :tssas5i-
nados, inlubitavelmr:-nte ~eriamos desrespei
bdos e co~,gidos. A orlem publica esta 
sóriamente ameaçada. Até a hora em c1ue 
ofiicio :1 V. Ex., a vill::!. se ach3. innundada de 
cn.panga.s armados, não podendo a autol'idade 
de policia. manrl:n• desarma:-os portl ue seria 
pt·ovar o contlicto qlle teria de ensanguentar 
esta villn., o 'lue sobretudo de .... ~JO evitar. 
Bem vé V. E:s::. rtue a s·~rie ini,ater:·ompida 
tle crimes < ue tôm assolado ha cinco annos a 
villa de ~!acahubas. vai continu:!r !!CSta. co
marce.. E•ta pacil-ica populaçii:J sJbre~altada, 
sem protecç_io e sem gara11tias: !_JOrquo a forç:t 
I i • · con. a c ucas pt·aç·as, c 
em face dos assaltantes do 1laca.hub::ts. :J.rmados 
e provoca.dores, em n:!mero mais ou ·menos de , . . ... -. 
communicar n. V. E~. que no mei.o do8 inva
sores da. ·dlla, q t:e sahiram ali:is publica
mente d~ l\1acahubas, veiu um cadete de 
nome Nabnco, pnt·tenc,~nt.•! :i forç:>.. d:t guar
nição de .Mac:::.hub:1s! Espero ~n·; V. Ex. 
approvará. meu pro.,;c!dimeuto e dará :1s providen
ci:ts ns maio;; urgentos pn.r<1. a m:.tnutenção da 
ordem publica e ganL!tt!n das autot·i:!ades no 
cumyrim~nt? ?e. seus deven.'s . Esta communi-

, . . ..... . ~ 

afim de receber as orG.en;; de V. Es:. antes que 
se :findem os 20 dias p3 ra. :.t ~1 p uração Jas actas. 
\ rescnto a V. Ex. os meus )rotestos de res-
peito c con~ider:::.ção.-Deus guat·de a V. Ex.
!llm. e Exrn. Sr. dcsf!mbargador pre..;iJente da 
pt•ovincia da Bahi<\.-.Antonio de Sou:a Lime!. 
-Conforme.- ./osd Vieira de Fa;·ia Rochc~, 
servinclJ de sccretal'io. 

Copia.-Umbú, 20 de Dezembro 1!e 1884.-: 
Illm. St·.-Tcnd:; sido hontem <Í tm·.le im•adida 
esta vill~t pot· gmnde numerJ (lc capangas 
armados, vindos de i\lac:thuba~. em companhia 
de Po!'!i.rio .Tosé Bt·an:lão, de-IJ.uü , .. S. é tcste
mtlnha ocnlt~.r, os IJIU\.es pnz:era1:t en1 sitio o 
edificio da Camara, designado pm·a •. s tr:tbalhos 
da jnnta. apm·a:lot·a, c:mvocrLda pat·a l:oje, venho 
I!O~municar a V. S. que me vejo, por esse 
moti\·o, impos~ibilitado d1l comparecet· á casa . 
d:t Camara., n~to devendo funccionar, como Juiz 

e l)aZ, so a pres:mo os c avmo os os assa -
tantes da vilb, ou expor-me a ser assa~sinado. 

Devo accresc~ntar ninda. que muitos desses 
jagunço~ foram. vistos por mim entt·:u· armn.~os 
de clavinotes em casa do - Dr. Pedt·o Cn.rnc1ro 
da Silva, q uc foi cs.nJidato á. eleiç:lo. 

D:;u~ guarde a V. S.;.._Illr:.~. Sr. Dt·. Anto
nio de Souz~ Li ma, juiz de direito c presidente 
da junta apu~adora do. i3° districto.-Qui~Uino 
Joaquim Vieu·a, pres1.dcnte da mesa elettoral 
desta p:1rochh do Urubú.-Esti col!forme.
Eu, Ovidio Victor Hogo de Ca.rv~lho e :Mollo. 
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escrivão interino do jury, o escrevi.-Confot·
me.-Josc Vieira d:J Faria Rocha, servindo 
de secretario. 

Cópia.-UI'Ubti, 20 de Dezembro de 1884.
!Um. Sr.-Tendo viado da Villa d;>. Brotas, em 
cum t·imento da obrigaçito <Ue me impõe a lei, 
assistir á ;1pnração gel'.l a e e1ção procet 1 a no 
dia fo do currente, p~<ra um deput:•do á. Assem
bléa Geral Legi~lati \'a, Yejo-me impossibilita do 

~ ' 
parte ela junta apuradom. Dm·o.nte ::t viagem 
tiV"e nviso de que havi~ pb.no de se i.tnpedir a 
reunião da junta ou se inutilisar os seus tr;<
balhos, e (1ue para esse fim vinha de Macall.u
bas grande numero de capangás. Não danJo 
importan~ia a esses boat:..:s, chüguci até 
esta villa, mas aqui ch,•gando, enconr.rei 
a po-pul:-! ção aterrada,porque logo após a chega
lia do ca~i~ão.~o;firio ~rund~o.vindu de Maca.hu-

' . o . 
publi<.;arnente à t:1r.:l.e, u?l ct·e!:!cido gt•upo delles, 
todos at·mullos de clavmotes em casa do Dr. .. . .. . 
ção. Nestas condiçã-es bem comprehende V. S. 
que não devo expor-mo a-ser ass<.·s~inado, indo 
sem o-aranth f:!zer arte de urna ·unta ue não 
pode funccionar livrer:aellte, cerc~do de c~pan
gas [tYersados ao crime. Espero, portanto, qua 
V.S. atten. íeni. a.oju:::;to motivo que me impede de 
comparec··r á casa da c~lmara, sitiada por gente 
expre:,:sanv'nte vinda de Mncahubas.;-- Deus 
guarde a V. S. Illm. Sr: Dr. Antonio de Souza 
Lim~!, digno doutor' juiz de dtreito e p-:-esidente 
da. junta aput•adora. Eva ris to Rodrigues de 
Araujo Barreto, juiz de 11ar. e presi<lente da 
mesa eleitoral da arochia Brotas. Està cou-
forme.-Eu. Ovidio Victor :Hugo de Carval o e 
Mello, escrivão interino do jury o escrevi.Con
forme.-Jo.::é Vieira de Faria l{o(·ha, servindo 

Cópia.-Urubü, 20 de D.~zembro de 1884.
Illm. Sr.-\'cnho communicar á V. S. que não 
posso compr1recer á C::l."ü da Camara. para fazer 
parte da junta apuradora, convoca·la para hoje, 
pelo motivo que passo a Gxpl>r. T''n ~~sido esta 
villa. invadi-ta hontem, por grande numero d'l 
cnmmosos c desordeiros, yindos do Macahu
bas em cümpanhia de Porfirio José Brandão, 
indo muitos delles para a c.1.sa do Dr. Pedro 
Carnei ro da Silva, onde entraram armados de 
clavinotes~ atravessando a rua mais publicn. 
desta \'illa, com pasmo de todos, c estando cer
cado o edifi -.~io em q uc deve funcciona.r a junta, 
por tacs individuas, os quaes desejam fazer 
pressão so.bt·e . a: junta apuradora cas~ cllu. se 

' ' . 
impossibilidade de não compare:;er à casa da 
Camara, visto não haver ga.rantia. V. S. que 
assistiu ao espectaculo da entr~•da dos ca
pangas armados , e conhece o e,;;tado em 
que se ach·1 esta villa , espero attenderá., o 
motivo que me obriga não comparecer á 
casa da Camara. - Deus guarde â V. S. 
lllm. Sr. Dr. Antonio de Sou;r.a Lima, juiz 
de ~ireito desta comarca do Urubú e presidente 
da Junta a'\)urad.ora. deste 131) districto eleitora1. 
O juiz de paz, Norberto Nunes da Silva.
Estâ conforme.-Eu, Ovidio Victor Hugo de 

Carvalho e Mello, escrivão interino do jury o 
vscrevi.-Conforrue.-José Vieira ele Faria Ro
ch:1., servindo de f::ecretario. Copia. -Juizo mu
nicipal do termo de Urubú, 21 àe Dezembro de 
1884. Illm. e Ex:m. Sr.- Cumpre-me levar 
ao conhecimento as occ~1rrencias que ultima-

principal, o capitão Podirio J, só Br~mdão,vindo 
de 1\lacahubas, seguido de outros cava.Jleii·os e 
de alguns camaradas ostensiva~uente armados, 
apeando-se todos (}In casa do Dr. Pedro Car
neiro da Silva. Logo dep 1is um grupo de ca
pangas.que viLlh:\111 em companhia do dito capi
tão, ai'm!l.dos de · d:~yinote:::, fez :::ua entrada 
nesta Yilla, e atravessando a rua, penetrou na 
mesma caS<\. Este facto foi por mim prcsen-

. · ·z · · r1 • ida-
dãos. que ficaram j\fl.~mos diante a·este apparato 
bellico. O grupo e1·a composLo de 30 indivi
duos. E1·a impossi\"el desarmai." essa gente, 
qae ass1m csre,;:peltava as antor1 a es, com 
as poucas pra.ças em numero 8 que aq11i se 
:tcbam commandadas pelo distincto sargento 
c ' . 
nutenção da ordem publica e tt·anquillidade das 
Í<·•ruilias. Durante a noite muitos outros desor
deiros invadiram a villa, tendo entrado um 
grupo delles capitaneado pelo bacharel Bar
tholomeu Teixeira Palha, vindo do districto do 
Bom JarJim. deste termo. A villa se acha in
Yadida e entregue a capang:1gem, costumada a 
praticar toda a sorte de tropelias no municipio 
-visi~ho. ~are c e. que o fi.m principal dessa i~-

O ccrtoéquc a junt~ não se pódereunir 
porque os juizes de paz não podcra.m reunir-se 
em um e.iificio cercado pelos capangas do 
dito Porfirio 

Não satisfeitos ess ,~s bandido:; com as corr-e
rias praticadns em Macahubas, querem csten
del-as a este municipio. 

Os propt·ietarios ;ll~ha:ii-SG atterrados julgan
do q11e a reunião da junt:L cleitoi·al foi um pro
texto para invasão da villa, ~ que esses desor
deiros irão f.tzer suas excursões pelas fazendas 
de criar deste municipio, roubando e assassi
nando. 

Os que conhecessem de perto a historio. dos 
successos de Macahubas sabem que essa. gente 
não recua diante de crime n:mhum. 

o 
villa, cujas ruas percorrem armados. Feliz-
mente as autoridades têm usado do toda. pru
dcncia para evitar um conflicto eminente. EsLa 
população aterrorisada aguarda as provid0ncias 
que V.Ex. tem de tomar para garantia da ordem 
publica e da segurança individual e da pro
priedade. 
. Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. 
·sr. dczembargador presidente desta provincia. 
- Rod?·igo Jose de M agalhaes. Conforme.
Josd Vieira de Fa1··ia Rocha, servindo de se
cretario. 
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Cópia.- Delegacia de policia da villa do 
Urubu,20 de De;r.embro de 1884.-Illm. e Exm. 
Sr.-Cumpro o dever de levar ao conhecimento 
de V. Ex. as occurrencias que hontem e hoje se 
deram nestõl. vilia, as quaes con,.:tituem uma 
séria ameaça à ord':'m publica. Tendo sido 

.. . . -
o ' c. (. • b 

da eleição effectuada em fo do corrente nas pa
rochias deste districto, espalhou-se a noticia de . . . .,. . . -
da sorte de crimes viriam a esta villa impedir a 
junta apuradora, ou inutilizar os i:I"abalho-:, caso 
ella se reunisse. Tão insensato e1·a este plano 

· qne as autoridades desta -villa não deram im
portancia a taes boato~. apezar de serem indi
gitados como seus autores os mesmos iu.divid•1os 
que em Março de 1Si8 assaltaram e ensanguell
taram a villa de Macahubas. Hontem pol" yolta 
de 3 1/Z horas da tarde rmtrou nr):;;ta villa o ea-. - . _; -
alguns camarad: s armados de ela• inotes, os 
quaes desceram pela rua principal desta villa e 
a e<~ram-se á porta da casa do nr. Pedro Cnr-
netro a ::;1 va; cerca e me1a orn. c epots um 
gl'llpo numeroso de capangas todos ::trmado~ de 
cbvinotes atravessou a mr·sma ru :l e l'ecolheu-. . . 

' "' 
grupos qile se aq11::trtehram em varas casas vi-
sinhas ao eJifici•, em •1ue fnnl!ciona a. ca.mara 
municip;~l , e que tinha sido desi g·nado pat·a a 
reunü'lo da junta apuradoro. O ilm cJ.est.e a par., to 
bellico era evidente. A j1mta hoje não se pode 
reunir, communicando alguns presilentes de 
mesas eleitoraes, que tinham vindo constituü· 
a junt:t, que nao podiam coruparecer ao Pdificio 
da camnra, qne se achava sitiado pelos cap·al-.. - . . . 
l:l • ' 

de pess:..>as arruad~ts, e receio a todo o mo-
mento um f:rave con:flicto. Tenho Lotuaclo 

de Urubu, na vespera do dia da reunwo da 
junta apuradora, fora invadida por Porphyrl.o 
Brandão, seus filhos e outros a frente de um 
numeroso b::mdo de facínoras armados. 

A cas:\ da camara, no dia immediato, estava 
cercada ])(!los satellites do ti o-re de l\Iacahubas. 
Impossi-vel foi a reunião da JUnta e a ::~puração 
dos votos em taes condições. O jniz de direito 
da comai"ca, com uma prudencia, di::!'na de elo-. . - -
b • , t 

administrador da Bahia. Em o nosso noticiaria 
publicamos a carta do nosso correspondente da
quella villa. 

O f1cto c dt\ ordem daquelles que não pre
cis!-!.m de com.menta.rios. 

Todos os homen:;; sensatos hão de se senti· 
revoltados v e udo os m.:ios de que, por todas as 
partPs, b.nçain mão os nossos ad\·e1·sarios para 

h o-ar m as us n~ 

Jà não é intorr.sse ou paixão parLidaria ~ó
mento que os impelle; parecem Yictimas de 
uma loucura atroz. 

1 nos nao nos a nu r a o que aca a e ar-se 
em Urubü. Conhecemos a féra de Macahubas, e 
sabemos ate o~de _a impuui.d~de l•Óde arrostar 

Não se podia nem se devb. espera1· outra 
cousn. de um· homem daquella natureza, que se 
tem lllancha.do com toda sorte de crimes, e que 
se vê todos os dias elogiaclo pela imprensa con
servadora desta terra, e até -proh puclo1· ! por 
senaJore:; do Imperio ! 

O digno c Jl;·cstim.oso correlig-ionario da 
Ga::eta da Bahia acaba de fazer rnais uma de 
suas costumadas r;e11tile:.as. RecebeJ:"à sem ~e-

' l:l ' 
nova animação ao crime lhe fornecerá a im-
prBnsa conservaàor••. 

uerem a todo o transe barbarisar o interior 
mas não disponho de força publka pa1·~ tuantet· desta provincia; cumpram o seu fadnio ! Não 

· a ordem publica ameaçadt\ e fazer obset·var a nos fali arà j:tmais a enet·gia p:1ra fulminar os 
lei . D ·~ Macahubas, ele on le vieram esses dt:s- crimes e os criminosos! 
ordeiros, n<io chegou à PSSa v ill:L conunnni- Roubaram, espancaram, expulsaram e assas· 
caçãe alg1:ma, devendo declarar à V. Ex. que ~innram os liberaes do termo de l\lacahubas; 
no mei0 desse scquito de pessoas arm:\d:.\s veiu conseguiram que d0 oitr~ nta e t:1ntos 0leitores 
um c :1 dete de nome Nabuco à paisana, o qnal lilJerae::, que naqnell_e collegio havia, só 1!) 
me dizem pert~' ncet· à força de linl1:. ali dr>s ta- cowpareccssem; mas Isso não i.Jastou para lhes 
cada.- Deus guur,le à V. Ex., lllm. e Exni. dar o tl"iumpho. 
Sr. Dr . Victal Ferreira do Moraes Sarruento, I A Yictoria per·tenccu nas urnas ao candid::tto 
digno chcf• de policia da provi:1ci.ll.-Qui ~t liH ri liber·al ; ma.~ o façan_hudo chefe vermelho d~
Joaqu i ul Vieita.- Conforme. Josó Vieira de quellas paragcn~ nao se submette ao ve,:dtc! 
Faria Rocha., servindo de se,~rc tario. popula:r ; q Ut'r a força que o s~u cand1dato 

E na primeir u. directoria da Secretari<t de 
E~tado dos Negocio:'; do lmperio passou-se a 
Jresente certidão, c ue é anthenticadn. pelo di-

rector mter1no :L me;;;mu. uec.or.a. \lO e 
Janeiro, em 28 de Fevereir·o de 1885. 64° anno 
da. Independencia e do Imperio.- Dr. E. A . . 
llf. Bar1·os . 

Doc . N. 5.- Diw·io da Bahia n. 2 de 3 df:l 
JaMiro de 1885.- Artigo editorial, c do noti
ciw·io.- 1:~o districto.-Urubú.- Ac:1bamos 
de ter carta dessn. villa por um proprio, man
dado à pressa pebs autoridades da comarca 
com offici·JS aos Exms . Srs .. presidente e chefe 
de po1icia da pt·ovjncia. 

Tristes foram as noticias recebidas. A villn. 

se,ja diplomado c deputado, e eil-o á freot1J dos 
sic::Lrio::: a1·mados querendo impor :i junta apu
radora do Urubú a sua sob.et ana vontade . 

que a. todo transe quer ser governo, e que para 
todos os pontos annuncia que h::t. de sel-o até 
.\larço o mais tardar ! 

Infelizmente, para este partido, as sociedades 
humanas regem-se por leis quasi tão fa.taes 
como a natureza physica. 

O emprego de taes meios não alcança para 
ninguem a administração · dos publicas nego-. . 
CIOS. 

J6 um notavel his toriador romano, do tempo 
de Tiberio, dizia : << Ha, sem duvida, no destino 
uma força invencivel que perturba o espirito 
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e as delibera<;ões Ja.quelles a. quem elle quer 
perder. >> 

Com as fraades e t\5 vi.)lencias parn. todos o;s 
pontos ~conselhad<i.S o po: tod:1 n. parte ex;~cma
das, o p~t·tido conscrvad•w não COtlftuistar:i o 
poder; pelo contt·a~!o, air~stnr-s.e-it dclle, e os 

adiamento das c~p~'r:mç~w cÔnCi?bid:1.'i, os nos
sos ndver,;::n·ios h:To àe ;-;e resiznar o. ~cr ouuo
s:.ç.ão ató que m11dcm do rumo~ c de systemà.~ 

Doutrinem. justru:~m, <1irijHn, mo•·alisem o 
povo c conquist~~m o apoio da opiniito publica. 
o ue vive C: a paz c da O!·deru, d:1. Y·3r !ade e do 
l~cspi)Íto ús b:s, c ~ppcllem para :ls urn:1s, e 
estas entiio r·::sponderão tal·:ez f•xorav~lmente 
ao appello. 

• ~.;:P. ~ ). ... 

ram pinta.r, a na<;ão sab:! que somos melhores 
ào que clies. 

D.:•sde t•uc se sabe c!o bom caminho o declive 
IJ~u·a. o pre,;!plclO ( ! ·ata ~ 1nevitwel. 

Que ~ei'ia deste p~:z si, pelo,; excesso;; e pelos 
crim\~:':. ? poJer fosse p.<rar :is mãos dos nossos 

Mac:J.hubas, e apearam em cnsa do Dr. Pedro 
Carneiro d:t Silvs. o c:1pitão Porphyrio Josó 
Brandão e seus dous filhos Dr. Reginaldo José 
B.-~ndão e Miguel Fraucis~o Brandà.'J, vigario 
Firmino Ihpti-.ta. Scares, Ignacio Alves da 
Silva e o tabellião Chrvsantho Au~usto do Nas-. ... 

m:HJOS tOJOS de C]aYinotCS, OS ftU:~es, em pre
SOnÇU. das autoridades locae.~:, do pequeno desta
camento aq11i existente e da. popubção estupe
facta. atra:vessar.1.m a principal rua desta villa 
e 0nt1·~.ram em casa do Dr. Pedro C:trnúro. 
E" facil imaginar-se o etfeito produzido por este 
appara.to be11ico, por esta audacio~a ostentaçã<> 
de brutalidade. Que co;1quista vinha.ru fner 
aqu~· ~ 

conqnist:1do as urnas de Macahubas . .Já os li
berar~s tinh:1m sido expuisos de seus lares, como 
hebr-eus Jos domínios moscovitas. e os conser-
vn.dores. s<mhor0s absolutos, rçalizado ~t farça 
eleitoral Je 1\Iacahuba.,, sem contestaçrro. Já 
A.n.Jrade tinha silo riscado do numero dos 

a .· · , :lS 1 p U 

A sociedade brazileira e.:;;t li'i:.t perdida, JH)I'- pra..lo o obsta enio uni co que havia contra ~ so
que ninguem. mais julgaria vet·~onhoso aqui11o nhada doruín:1ção. A caudal rul.JI'::L tinha se 
que no-. outros fúi prOY"itoso. Perdido 11m::l. yez avolumado com o sangue dessa victima . Que 
o caminho da virt:;d·:, as na.ções, como os incli- vinh~ f11zer aqui, tem:tin:tda a elci.;ão, essa ca
viduos, p:u .;;am rapidamr~nte :•Os vicio~; dos vi- pangagcm d "seuYolta, tinta dJ sal!gtJc, habi
cios a toda a sorte de des•·cgramGntos; dos des- tuacla á rapinagem c á desordc:n '~ Com que in
r2gr;illl<:lntos ao ultimo grau de cor1·upt;ão. tento os :-~ssassmos do Brejo, da Tdndade c de 

E' pa.ra esS'! terreno ~'SC(•rrrg;Hlio e fatal a • Gallinhas :J.b::t.br:tm-se do theatro de snas fa
toàos qua a dir·'cção ~le certos chefes con~erv.'l- çanh:•s para ostenmrem aqui, á luz d.;. sol, 

'·! • · • • es }::.s at•mas 1 miei ; .:U quere ; "i ·a 
de m8lho~ sorte. saq ues.t• n. villa? Pla.ne:~ram novos homicidios? 

Q~er;:m.oc: ct·er .cl?e o l)7'•;sidcnte do. Senado VierJ.m roubar as nossas cn~o.s commerciaos, 
{'"" ., " " f, I , ,. r· ,. • ' "' I • -! 

sl3rrador· Úo Impcr-io, o B rão de Cotegipc, não familin.s? 
~conselha, nern. sancciona l:•es absurdos. · A anciedade p11b1ica cresr.in. do momento t1 

Não po ... lemos, porém, d•'har de dirigir uma momento. Durante a noite. outros grupos ap
interpelbção ao pr:êsidr")nte do diz·r~<.:torio Yer- pareceram e ~1 qu:1 rtelal·u.m-se 0tn vario:-: pontos. 
molho da Bahia, que todo o mundo sabe que _-\s autoridades procederam com louvavd prJ.
tem :-:i.!o o ~enerai em chefe da campanl1:1. d~ne:i~ e moderação para evibrcm um conflicto, 
ebitoJ·al. quo. cntl'etanto, podorà surgir. O rastilho esti 

Que pensa c qne diz o Sr. senador Jnnqueira. prornpto ... 
àesta ultilll~ [:ç•111h;). do út;ni~erado Po!:"firio A \·illa amanh,cr.u hoje inund:1d:1. d<1 C:l.\1::m
B:·nndão? ,\p[H'O\"::l, appbnde, ;~mccionn. o om- gas o sitiado o edificto em que de·;ia. rauni.r-so 
prc.go do c! .vi note e elo capanga nas npur:1.çõe~ n. jllnt:J. :tpuradot•u. Esta não po.li:~. funccion~r. 
ele1 tor .. L··s ·~ cercada pelos salte:tdores, e, em con:-:~quencu~., 

Tenha a C{)!·agern. d~ chefe e rcspond~-nos J fm·am adiados o.s trabalhos. Si o !.>ao do ~Je si-
cat'-•got·i.cament.e pt:!la imprens!l. qui! dirige . c:1rios veiu par:1. impedir a. reuniuo da junta, 

Isto é com cGrt~za mús ftcil do que outr.rts está consoguido o fim. 
cousas q~o tem S. Ex. feito na qU!1dra :wtual. O candidato triumphante não püde receber 

\ i i • ·.- ~crP-vem-n s a 1o.;c o seu 1p oma. ~ue resu :t a :1: • 1 a 
,-ilh do Urt:bü, em duta. de 20 do passado·: apura~ão não for feita na c~beça do districto, 

<.< Hontem, presenciou esta localidade um tris- sel-o-á pela respectiva cornmíssão da Camara. 
tissimo espectaculo. Cot·ri::~. ha dias·, o boato de O proprio .Porphyrio Brandão veiu justificar 
que a c:1pangagem de ~Iacahubas preparava-se o proçcdimrnto do governo em m:tndar um des
para vir r~ssisti;· á apuração da eleição nesta t~1...-:amento de lin ba para Macahuhas. 
villa. Duvid::n-n-se qne o cat1didato conservador, Como as exs:m·sões van /}l..lic:ts, que a sua 
não obstanto as sua bra.vatas do costume, con- gente está acóstumada a fazer impunemente, 
cordas.~ e com tamanha insensatez, que sõ podia. estão sendo oh-5tadas, em parte, peln. força pu
penetrar ao cercbro de quem, Yão seis annos, blica, ella veiu procurar novo campo para as 
assa~tou aquclla povoa~ão. su~s proczn.s. A horda de salteador<)S est~ _na 

As 3 1 ;2 horas! ma1s ou menos, da tarde dG terrn., e elles vivem do roubo e do assa.sstmo. 
hontem ch~~g-aram a esta villa, procedentes de O 1)erigo é sério. E' ião futil o prete~to de que 
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esses bn.nd:.dos vicr.1m impedir a reuião da 
juntn, que n ninguern illude. Visam out.-os fins 
esses aud~zes roub;ldot·os. 

Macn.huba.s està pobre, d:'sert~. tabda como 
um campo incendiado, :1nniquihda. E DÓs 
temos aqui. á mot•·gcm do S. l•'rancisco, -:-1cas 

rendosas r:xcursões. Sab··mos cru e ant~s de 
deser~r d:~ l\1acahub::ts ''S".e bndo do deso:
d•:iros. ,ierarn adiante a],.,.;ms o-ru. os em ex-
p or:>.çi"ro, como sabem os mor.tdores da Lapa 
e de S::tnt'Anua. Os lHOprictar!os que se aca:.:
tele:::n. 

Que Po:-~hyrio e seus fiihos capitanêcm essa 
gr.nte, não n.rl:nira; ast.ão em seu officio. ~.Ias o 
-rignrio de ::\Iacahub::ts '? 

Entrat· nes::a villa o padr-o Firmino Bar,t.1st::t. 
Soares, p;J.rocho colls.rlo àtl. Concei<,:ão ele il'lac:t
huba>:, publicamente, do dia. ú f1·ente de uma 

1.:',) ~.,. 1 .~ ,. 1 

oh ! o viga rio Firmino ! . .. 
da mão! » 

seg-undo o disposto no paragrapho unico <lo 
art. g·• da lcin. 2033 de 20 de Setembro de 
:1871, cu a c•mfie i autoridade jucliciaria, póde 
V. S. rr'fp·ess;tr a ~sta capitn.l. passanJo •ml seu 
tl.'ajecto pela vilh .;c .Mucahubas~ onde, depois:
de bem infonnar-sc do estado da segurançn. 

... . . .. 
... ' 

que em seu esdar;•cjr!o ct·iterio· julgar conve
nientes e nr:ce.~s~~t·ias it repres~ão dos ~rimes e 
mn.nuten ão d.:.~. r! · · 
duplo fim da força quo na re~"erida \~illa encon
t~a r:i clcstacacla, de harmonia com ·as Íl!struc
ções, de que se achar munido o otlici;J seu 
COIDlll:.J.ndante. Cfi.lC é ao mesmo tempo delegado 
de polici:1 do tet·mo. 

Do seu zelo c solicitude pelo serviço publico 
agu:11'da esta presidcncia o mais satisfac torio 
d;~sempenho ::las ord8ns e recommcndações que 
ora lhe !';ão transmittidas. 

r 1ueo que a rec amaçao e que 1·aca o 
pt:LiciQn:•t·iv, ó do teor seguinte : - Os abú:s:o 
assignarlos, e lei torr:s da parochia de Noss:t Se-

... • :') .. , :"0 '., • ' 

"" .':) ' 
1° distrido, vêm como o maior acanh:-.m:"nto, 
usando do direito q 1:e lhe confere a Con;:;titui
ção politica do Impcrio, pet·n.ntc V. S. recla
mar contr:t a. eleiç:í:io de ju~z dt; p:1;. flUa se 
procedeu no Porto de s~~nta Maria. da Victoria 
deste muni·.~ipio, no dia 24 do Agosto proximo 
passado, pcl::ts contradições havidas n::.. mesma 
oleiç.ão, o que pa8so a expô r : i 0 , a mesa elei
toral ;h eleição se oppoz co~tr~ o fiscul ~a ~csa 

• J. ' 

tomasse assento 1-,ara fiscn.lizn.r a eleição, pot· 
não s r:1· este candidato (:leitot', gent~ q •: e acom

anhn. sua o inifio o li ti r.~ a. \r-. 1::' 1 do d 
, . ~ _ . mlssao ile 13 d,, J\go::.:to de 1~81. 2", que não concluíram 

destes. tomn.ra c~nhec1:~1ento a C~mar·a dos. Srs. com a elei~~ão na fó t·mn. do !ll't. 132 do mesmo 
Deput:1dos, que e, err; face da let. a autortdade ! dect·oto, pOI'bnto não foi a mes:n:~ eleição 
competente para venficar os proccs:~os do~ seus conclnida · no mesmo dia, e· sim 110 espn.ço 
membros. do tres dias, completo a:l;;;m·do; 3°, qno os 

-Ao Dr. chefe de policia.- Terminada qr:c cidadãos que foram votados para juizes de p:1.1. 
sej:1. a com::ni~siio de que por officio desta pre- d·":! ste distrido não for.1m a.~.: cito,;: , n0m o=cida
sidencia de 29 de Dezembro fin !o, foi incum- d::Lo q :1e foi vot:1do pnrn. vcro:1dor ; foram 
bido. ,·. d.1. maior urgencia. que V. S. cms''gnida mencionados na acla como j11iz de par. 
se dirija ~i vilia do Urtl l>Ü. e alii p:-.:ccd:t ~t 1·i- d este àistricto cid :tdão.~ que ÍIJr::tm Yot:vlos, c 
goro,:o i nquerito sobre os f:.u·to~ ~rticuhclos nas n~m foi bnçado em notas, como r-;e vc do docu
p cç:n.s officiaes. j untas por copia, q nc o!J.stur:1.m I mcnto jun t0, em conformidade com o § 4 '. ~o 
a reunião da. j unta. apuraào::-a. do 1~} · chs tr!.cto art. 149 do m~smo d:•creto. "1", (!llC o JUI~ 
eleitoral e .a. conscquent: apur:.1ção das ~lei_ções I rr:unici p:>l em nxc~·d~I<) M oppoz . contr:"·_ n. let 
das pr.rochws, que comt:oem o mesmo dt~Lrtcto, d1zendo que elb nao tmptwnva u.llt c. Slltl elle 
afim de consto ta r- se a ve1·dadc das allegaçüos j uiz, q u'·rendo C5;Ct'(l'.'Cl' cedub~ de dtff•ren tes 

~ . . .. . 
; . , - ... : o . .. , ' 

r~u-se o procedimento criminal que nos termos votando os elei tores do 2° districto p ara o 1°, 
de dirf~ito de\·a tor logar. 1 par·a ussim tet· a votação do 1o districto. 

Si do ins uerito que organizar, concluit· V.S. 5>, os el flitores do 2 ' districto do~ B.rojos do 
a existcncia. de crimes que na fórma d:t lei E spirito Santo~ votara m p:1ra o 1° d1str1cto, para 
cumprn reprimir, V. S . pot· si, ou pcln. auto- a .:;s im podet· fa zer os juizes de paz do f o districto, 
ridadc judiciaria competente, a q1:em então o dispensando os do i '', ttmdo apenas compare
r emettérã. far:i instaurar a respectint formação ci do 5 elei tores d:1q uelb fracção. Foi nprese~
da culpa. para que sejam julgados e punidos os t:do um protesto de conformid~dc com o. art. ioO 
seus autores. observando-se as r egras da com- do mesmo decreto, contra a 1rrogular1dade da. 
petencia. do foro. elc~ção, e nüo foi aceito n em mencionado na 

Desempenhada a tarefa de c1ue fica V. S. actri., e pelas 5 horas da tarde suspendem-se os 
encarregado, ou proceda á forma~.ão da culpa trabalhos e immed1a.tamente foram conduzidos 
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todos os papeis concernentes ã cleiç:1o para 
Ul!la casa particular~ onde te\~f'l logar ser· cou
cluida a referidt.. eleição. Em virtude das eÃpo
sições declaradas os mesmos eleitores Abaixo 
d~?clarados. reclamam seu direito poli ti co, im
petrando de V. S. sua costumada justiça, afim . . -. . ~ 

nir::ipio imperar- :1 justiça e a lei. Rio das 
Egu ~~. i9 de Agosto de 18S·L - Joa•1uim 

. . 1\ (:r - • ~ 

e Silva, Isidt~ Alves Nogueira., 
de Souz:t Barbosa, João Franósco d0. Farias 
Rocha, Rtlbino Marques d'Araujo, José P•'reira 
dos S:,ntoe, Jose Pereir<\ do Nasdnwnto, Claro 
Mo1·eira da Siln1., Bento Ribeiro C:~mpos, José 
Augusto Pereira de Carvaih.o, Pastor B.·nigno 
de Sa.nt'Aunn., Joaquim d:.t Rocha Ribeiro, José 
Lins de Cer.rueira 1\bgalhàes. (Estão reco
nhecidas as firm:ts pelo escrivão Manoel Joa-

• :::;· , r • • 1 .. 

rela\à'> ao pe.lido do peticíonorio e dnu fé.
Carinhanha, í d·3 Fevereiro de 1885. Eu~ Cyro 
L:~disláu Bor•,..es, escrivão uc e:-crevi e as 
s1gnc1.- y;·o a islâ..t' Bo;·ges. 

Doc. n. 8.- c~1rinhanha. i5 de Dezrmbro 
de 1884.-Collet'l'a e amio-o Dr. Aristidos.-Ero 
respost!t ú sua ca.rta de ~) do c01·rente t,.nho a 
dize1·-lhe que as actas da eleição do colleç:io de 
Sant'Anna. dos Bt·~jcs me for;:m remettidas por 
via particular, e eu as enviei pelo corr•:!io rlo:'ta 
villa ao seu destino, sendo uroa remr>ttida. ao 
Exm. Sr. presidente da provincia, a outra ao 
1° secretario da Ca.mara dos Deputados. Não 
póde, portanto, haver a menor duvida. sobre a 
Nmessa dessas actas, e para proval-o auto
rizo-o a fazer desta minha carta o uso ue lhe 

Axelino da' Silva.- Law·enti~~o Antonio 11Io
reil·a Lima.-.Antanio Jose de Brito, mesa
rios. 

Doc. C.-Certid5.o extrabida do livro de 
notas: de fls. 108 e 110 vers? a. pediJo d? João 

;~ 

nio José de B1·itto, como mesarios, e dos fiscaes 
João . Moreira. d0 Moura e iYI:tnoel Joaquim (le 

mes:.> •• éolloca~da no recinto separado po1· uma. 
grade, e os mesarios em volta desta e os fi.scaes 
e~tando na mesa este livro, com o da pres"nça. 
dos el~itores o alistnmento respectivo, foi 110 
meio della collocada. uma urna contendo uma 
só abertur~1. no tampo, e abet·ta perante todas 
as pessoas presentes, se verificou que não con
tinh:• dentro cousa alguma, nem havia outra 
qualquer abertura, fechada de noYa :i chave, o . . . 

' convier. de Janeiro de t88:L, se b. proce ler i eleição de 
Disponha. do collega é amigo obrigado um deputado á. Assembl&a Ger:tl Legislativa, o 

criad ._., Joa uim 2líoreii·a de Ccu;tro. ue d~siO'nav:t ara secretari mes:tri Bcn -

Doc . .:\.-Santa J\1a!"ia,· in de Dezembro de dicto da. Silv:1. Lopes,e para. a chamada e leitura 
das cedulaa o mesario José A velino da Silva. 

i88L-Illms. Srs.-Sendo por VV. SS. convi- Feito 0 que, -0 mesario designado, começou 
dado para transcrever, em o I11CL1 livr:o de notas, lentamente a cham:1d~• dos eleitorei>, ern alta e 
o collcgio eleitorHl desta villa, deixo de c.:om- intellig-ivel voz. pela fórma por que se ~1.cham 
parecer por j11stos motivos de molestia., que de inscriptos no respectivo alista.m·:nto, e á por
todo me priva com: ,arecr~r .-Deus guardl'! a VV • porçfio que cada um comparecia a.prr~s.~ntava 
SS.-lllms. Srs. juiz de pa.,z e ms.is meu:1bros seu titulo á mesa, e deposit:tva sua. Cl:'dula. ntt 
da mesa parochial desta villa..-0 2° tabellião, uma, pela unica abPrtura que a mesma conti
Eujácio Jacoma J1lcite:;es. nha, assignava o livro destinado p:lri.L const<l-

Doc. B.- Mesa eleitoral desta parodl.i~ de tat· a sua presença c se retirava para fórs. do 
Noss.'l. Senhora d:.~. Glorin, funccion:1.ndo no paço recinto reservado para a mesa. Terminado 
d:~ c:tmara. municipal desta ''illa de Santa Ma- o recebimento das cedulas, a mesa fez lavrar o 
eb da Victoria, 1 de Dezembro cl<3 188'1. termo recommcmdado na lei, e as~ignou o 

lllm. Sr.- Tendo sido convidado na fórma livro onde e;;;tavão inscriptos os nomes de 137 
da lei o tabellião Euja.cio Ja.cotne de Menezes eleitores1 e procedeu-se~ contagem das cedulas 

j. eiçao para um e- c 
putaclo á Assemblea GerAl que se acaba de pro- cada vez. 
ceder neste recinto, tendo o mesmo officia.do Verificou-se que o seu numero de 1:37 ce
que se acha acommettido de molestia, cumpre dulas, coincide com os dos eleitores que 
que Vm., como um dos tabelliães desta villa, votaram, que foram ainda depositadas de novo, 
em cumprimento da lei, compareça. immediata- e passou-se :i. apuração dos votos recebidos indo 
ment'3 perante esta mesa eleitoral, com o com- o mesario José Avolíno da Silva, l·~ndo cada. 
petente livro de notas, afim de fazer a trans- uma cedula por sua vez, e os . outl'os me-::'rios 
cripção recommendada, sob as penas da l~>i. escrevendo os nomes dos candiJatos votados, 

Deus guarde a Vm., Ilhli. Sr-. 1° tabellião segundo a designação f~ i ta pelo presidente, 
de erphãos inteirino Felix de Deus Telles.- que entre elles tinha distribuído as lettras do 
Angelo Custodio das Na'IJes, presidente.- alpbabeto a repetiam de cn.da vez que escrevia 
Benedicto da. Silva Lopes, secretario.- Jose tem algarismo a. totalidade dos votos recebidos. 
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Apurada a ultima cedula e feita a relação dos -~ Avelino da Silva, mes:l.rio, Laurentino An
candidatos que obtiveram votos para deputados tonio de l\fou:aria Lima, mesnrio, Antonio· 
á. AsseUJb1éa Geral Legislativa Dr. Aristides de José de Britto, me>:ario, João Moureü-a de 
Souzn S~inob, P,~·cpridario rcsidAnte na vi_lla :1\~our-a, fiscal! Mano3l Joaqui~n d'Araujo, 
do Urubu com 9o votos, Dr. Pedro Carne1ro fi1scal, Fr<S.UCISCO de Mello Brito, S ··bastião 
da Silva, juiz de direite avulso, residente na • Larange:ra da Silva, Joaquim Pedro Fer-

illa d Urubú com 1 v s ·- · · -. · · ·, :· , 
Joaquim Pedro Ferreira Campos, foi apresen- Antonio Joaquim de Sevilha Trasibulo da 
tado um protesto ·no qu.-1.1 diz que os trabalhos Ro~ba Medrado~ Thomaz José da Costa, 
eleitora .. ~s foram começados as 11 horas do Jia, Conrado :Lvioreira <.le Carvalho, Jo~o da Costa 
a mesa por ma10r1a <e V.J os e 1 erou contra antos tapar1ca, ehi•pe 1Yloreira de Car
prolestar como fez, e d0pois de rubric:tdo peln v~ilbo, Sal ustiano Soar.'a de Albuquertt ue. 
mesa ir:i com a cópia desta acta n. quem com- Emilio Fel'rl'~ i!'a Dueit, e Idelfonso Francisco 
petir, e pelo eleitor Appolioai·io Ferrcir't Cam- do Nasciwento. Nada m:1is se continha em 
pos foi ainda apresentado um prute;;to recla- a dita ada que fielmente para aqui trans
mando contra a confusão que diz ter 0xi-.ticlo cr-.:Yi assignando- se em !'eguida :1 mesa com
no r<~cinto onde funccionava a mes<1. eleitoral ; posta Je Angdo Custodio das Neves, pre
a mesa deliberou contra prote,.tar, como o fez F:idente, Brnedicto d[l. Silva Lopes, secr·ata
indo tudo rubricado peb mesa, e ~ppenso á rio, José Avelino da Silva, mesuio, Lam·en
acta ou :í copia de~ta qu'' te;n de :oeguir para o tino Antonio .:e Mot::raria Lima, mcs·•rio An-
po er eompetente.- ermm:1 ~\a :tpuro.çao t,as tonto ose e ntto, mesarw, fiscaes e ele1tores 
cedulas o secreLat·io da mesa organizou uma qu~ quizerem. Eu, primeit·o tabelliü.o in
listlt. g0ral conte-:1do os nomes dos c:1ndidatos terino que escrevi e dou fé. .A.n;;elo 

Ferrei:-a Duett, Pedro Alvaro de 
(fallecido), l{aphacl Marques da 
uato Baptista de Souza (fallecid.o), 

oão ves e ouz~, anoe . c ro e o-

Josó de Britto, mcsario, João :Moreira de Moura 
fisc:ll, Manoel Joaquim d'Araujo, :fiscal. 
Nada mais se continha na acta da eleição 
transcripta no livro quinto ele notas de fo:has 
cento e oito n. cento e dez verso de cujo li
vro c~trahi a presente certidão, a pedido, como 
acima se declara e a cujo livro me reporto 
e com OLltro empregado do concerto con
feri.. concert~i e ~s:.:ignei nesta Villa de Santa 

Comarca de Carinbanhn. aos cinco dias do 
mez d0 Dezcmbt·o de mil oitocentos e oitenta 
e uatro. Eu, Feli~ de Deus Telles, tabcllião 
mtermo escreVl, concertet, ass1gne1 e dou f e . 

Concertada por mim tabellião interino Fe
lix de Deus Telles. E commigo 2° tabellião 
Eujàcio Jacome Mene:~.es. 

Tem esta certidão quatro folhas para o 
s0llo. Santa Maria di Victoria . 5 de Dezem
bro de 1884.- O bbcllião iÍlterino, F'elix 
ele Deus Telles, 

lesponte Raquary , VicbLl da Silva Ramos 
(f:tllecido), Cypriano Pe:·eira Cesar (fallecido), 
Franciseo Pereira de Miranda (fallecido), Mau
ricio Antonio de Souz:t, Servêo de Souza Bar
bosa (f;, llecido), José Martins da Silva, Jo
sé Marques Fnt·reira c .,mpos ( f.•llociclo ), 
Antonio de Souz~t Neves ( fallecido ), Paulo 
da Silva Lima, Thomaz de ,\br·eu Neiva, Pedro 

J · d 1\r H Doc. n . 2.-Illm. Sr. secretario da Camara Mar·qucs de Souz~, oaquim Jo:";e e h oura, o-
norio José de :Moura, Antonio de Souza Ramos, :MunicipaL-Francisco Antonio da Rocha, elei
Antonio Francis(;O das Neves, José Franci:.:co tor desta parochia de Noss:-t Senhora da Gloria, 

f 1 · d ) \. · F · d precisa a bem de seu direito que V, S., revendo 
Nepomuceno. ( :i ect 0 • ',.t ~to:r:Io 'ranctsco 86 

0 liv1·o de assi!!naturas dos el,.itores, certifique 
Neves Martlmano Jose d Ohve1r:J., Bruno Mar- ~ 

' d" F b · 1 B · tt ao r)é deste, quacs os nomes dos eleitora.; que tins <h:. Cruz, Corcan mo 'e on1o c e rt o. 
E por nada m::is haver a tratar deu-se por concorreram á eleição de 1° d~ Dezembro cor-

. 1 1 ral à cin horas rente para um deputado a Assembléa Get·al por 
da t:mle e 0 presidente declarou dissolvida a es e ts r1cto, em como o eor uo cncerro.men o 
assembléa eleitoral, mandando c>screver esta escripto após a assignatura do ultimo eleitor e 

d d nestes termos, pede a V. S. de passar ~ certi-
acta que vai assigna a.. por to a a. mesa, dão requerida, independente do despacho, visto 
pelos fiscaes e peles eleitores quP; qm_zerem se achar ausente o president9 desta Camara. 
0 faze1· sendo esta acta transcnpta 1mme- d 
diatame~te no livro de notas do tabellião Santa Maria da Victoria, 30 de Dezembro e 
interino Feli~ de Deus Telles, 0 a trans- 1884.-F?·ancisco A.ntonio da Rocha. 
cripção assignada. pela ~àsa.-Eu Benedict? Antonio Manoel de AlmoiJa Dôres,ssecretario 
da Silva Lopes,,i'>ecretario da mesa o escrev:1 da Camal"a Municipal desta villa de Santa. Mària. 
e assi "'DO com os membros da mesa, e fis- da Vietoria por nomeação da mesma n:.\ fórma 
caes Angelo Cu.stodio das Neves, pr?sident~ da lei etc., etc. 
Benedicto da Sllva. Lopes, secretar10, Jose' Cortifico que,revendoos livros das assignatu-
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ras dos cl-.,itores desto. parocbía,d:~lle constam 
s.s assigna tu ras Jos eleitores que concorre rs.m :i 
eleiçiio paro. um depu t:<do a Assemblóa Geral 
Legi.st , ti v a, em 1 c do c e>rrentc mez, e o termo 
lançado d·~ pois da ultima :1s;;i~natura, os q11aes 
são do teor se.;uint,!: Ant:;n !o José do.~ Reis . . , . "\ . 

de Aureu )(eiva,.]o:;é Pereira. Cezal." ,José P ereiro. 
de,-; Santo;;, Antonio Joaquim de .Mag-::dhães, 
Bento Riueiro Carnpos,Ciaro- Moreira da Silva, 
Jo..:é Luiz de Siqueira l\i:J.galhã?s, Joaq tiirn Go
me;; Cardozo,Felippe Pire:::. da Siivu.,Jcsé .Mar
qun .~ d1J Souza Rawo•,João Pereira. R..1.mos, João 
~ o ::; · ' : : , ;s é 

Sant'.Anna, Gil. ~lareira dos Santos, Jose Ave-

dos Santos, H:ml"ique de Souza Ramo~. João 
F'ellí:auro d.\ Rocha! .Toão Marques de "\.ra.ujo, 

- t: .- 1ga, Pa8toL· Benigno de 

lino d~ Silva, Sl3bastião Antonio de Souza. An-
ni::eto da .Motta Brochado, Er·nesto d:L Rot;ha 
Brochado, Jo;;õ da. :.Motta Brochado, Appo-
linat·io de Carv:tlho Fet·1·eira Campos, Ci-
ryllo Soare . .;; de Albuquerque, liJe!'on~o Fran-
Ccsco do !\ascimcnto, Jo:tquim Pedro Fer-
r ;;im Campos, .Juéb Vet·issimo Torres, Joito Pe-
re.ira Determin::..du, .Jolo .Morei~a. J; C:~:rvalho, 

------~~üll~nEs-~~~~~~~n_~~~llk~~~~~·~~··~·'~'~~~~~~~~~r~·a~d~o~s~----
s~t n tos·, l\I:.tnoel Josú d!! Mo ara! Izid,·o üe Castro nocl A1Ye:> de Souza, Paulo :l\Iorei ra ~<lo;; 

Sr1ntos. Pedro 1\lddüa.~cs oie Lo<·etto, Rodol
ho 1brt U''S de .Ar~tu-o , Scbasti:!.o Ltt' :l ng~ira 

nnrao üO" • ... , 

cha, Pcdt·o de Son:r.a Pi11lo ~~ Aguiar. B:•ne:! icto 
da. Silv:t Lop:Js. Edtt:w<l!J ..:\ntonio do Sedlha, 
Francisco .dG !\lello Bt·itto. Tr:\sibulo da. Rocha 
M~>drado, \"ictalíno Benigno d~ Sam·~\.nna. 
Antonio J,Jatlnim do ScvJh<J, Ang-elo Custod:o 
das Ne\·es, ..:\.ntonio .Ma.nn:-1 de Almcid 1, Bal
duino Marque~ de ..:i.t•an.io~ Domingos Antonio 
das N·wos, Dionizio Rodl'igues dn. Co , ta, Eu· 
j~cio hcon;e de. :Menezes, Enu:i~tu de De:.rs 

T 

de Olin~ir::~, Felipp.: l\Iot·e:ra de Cat'\':tlho, 
Franci~co Antunes elo Valle Sobrinho, Irinêu 
Biquihal - ·- · · · , 
João A11tonio Pet·eit·a Lirnu. Jo,:;c Alves Pc
rei ra, Jo:lo Mo:iü:·a de 1\!out::t, Luiz Al\-es de 
llhgalhães, ;,ranuel da Silva B1·:tg:~, .Mathi:is 
Rodrigues dos Santos, ~l:tnool .Joao:ruim d·:! 
Sant·Annn. ~hrcr.llino ?iiorei:·a. d() Carva.llw, 
Nicol:io Tolent.ino d~ lbch:t, Ni.col:lo C•.•rl'Ó;l. do 
Nascim'!Dtn, Saturnino Pires da. Sih·:t • .Toii.o 
Pascboa.l dos Sn.nLos, Mano:>! .loa• l'lim ltamos, 
Laurentino Antonio rle Amoi·:;.t·ia. Lima. ,~nto
nio Vieir:t de F:: ria P1·irno. Br!nt:l .Toso) 1lo Es
pirito S.•ntP . Fr.1nci.''CO Corr~:t do l'~:~.scimento, 
José : nt,mcs Lopes, l''rancisco /dfonso de Oli
veit·a. B~~r·rn:-·negildo de Ca.t'\'alho N()vcs, An
naclelo Moreira dos Santos, Antonio Pereir.1. 
Cezar, Antonio Cyriaco de Araujo. Francisco 
dn Paula :Mello, Fort.unato .Tosé .de Gusruão, 

• ' ClSC nwODlO 
da Hoc h:• , I.-I ~rmillo Ferreira. Duett, .João COI·
rêa do Nascimento, Pedro AHonso de Oliveira., 
Tertuli~n') de Carvalho Neve;;, Antonio 1\fo
reir.l do~ Santo.", Pedro Vieira .to Faria. F'!
lippe Neves do Espírito Santo, .Joaquim l.Ul.> •~ iro 
de ::i\b:;a.lhães, Ari~tides Francisco Dourado, 
.Antonio Al"es do Souz:1., .José da Silva Br<lg'a, 
Joaquim At!oMo d(! Oliveira, Lu1z ' Francisco 
Douraoln. Antonio do Souz;, l\larques, .Tos.: Pc
rair~ do :--:alie imoulo, VictOt·i no de Castt·o I) Sil VtJ, 
Bene,liclo Mtu·b11no 1.h Oli\'c.:ira, .1osll Theo lo
zio do~: l{.r,ili. Com·u.do M\l reir.t de CMvalho,João 

e Sil\·a, .João Aatonio de Souut. Ram:;s, Salus-
tia.:mo So:u-e:;, de AU.mt ner ue. 

Te1·mo de dechl';l.Ção.- Jl.O primeiro di:1 do 
mez de De1.em.bro de mil oiLoccnb s r~ oitenta 
e c u:-..t1·o, nest:l x-u-ochin. de No.;;s:~. S::nh ra. 
da Gloria c Paço d:L Camara. ~luni<:ii'~~l da 
Vitb. de Sa.nta 1\'bria da. Victorb. onde se 
ach:Ha a. rospocti va mesa eleitoral para. os 
t:·a.l.>n.lhos da elei\JíO para. um <leputad1) :i 
Assembléa. Ger~l Legislativa, c tendu·:';e fin
dado o rl!cebirneuto das cedubs, ,·crifi
cou a m'.!Ea. tple fcJr.tm oscriptos neste livro os 
nomes dos cento e trinta o :iete eleitores que 
deposit:nam suas cedub.;; na m·na, e para cons
tar se lavrou esce em sef'r'uida ti. ul ima. a~ if'r'-
n~tura. quo e do elciiur Salustianno Soares de 
AllmcltÍcrquo; o vr..i ussignaclo por todos os 
:nembros da. mesa.- Eu, Benedicto dn. Silva 

, : c:· :~rio Jlle escrev1.- , ng•? o as
toiio cln.s NeYes, Pr<!.sid·~nte ; BenedicLo.da Silvn. 
L~pcs, S~cretnrio; José Avelino da Silva • .Me
sario ; Ln.tu·cntino A1ttonio do Morari:t Lima, 
u\CBô.tl'ÍO; A11tonio Jo '-Ó de Bt'itto, mesa rio; João 
1Joreira de Mour·a, Fi~cal; Manoel Joaquim 
de Araujo, Fiscal.- !\'arla mais s•J c:ontiuha, 
nem outt':l alguma consa dedurava o dito livro 
I·ebtl\•anv:-ntc ao 1·<:Hluorimento ao qual m~ re
porto c do:1 fé, c vai esta !'em cousa que duyida 
faça., rlo qunllino bem flclmrmto copiei a pre
Z'! IltG c~ · rtidão que vai pOL· ·rnim foit ~. concer
t:t.Ja. e :::ssignada ncsl:t Villa d~ Santa 1\ín.ria da 
Victoria da C0marca. dn Carinhanha Provinda 
da Ba.hin, aos trinta. dias do mez de Dezembro 
de mil oitocentos c oitenta o cuatro.- Eu, An-
Loni Manoel de Alrn ·i ·r· 'r> e · · 
Camara. escrevi e assign<·!i. - Estã conforme. 
-Antonio l\lunoel de Alrneid:J. Dôres. 

Concertado por mim, Escrivão de P.:tz desta 
Villa.- Nicol,tu Toletl.tino dct noc/w. 

Doc. E.- Illm. Sr. ·. presidcnto d:J. Ca.mara 
Municipal.- Francisco Affonso de Oliveira, 
ele~tor desta p!!.rochia, requer a V. S. quo se 
dign0. de mandar que o porteiro llesta. Camara, 
Faustino Alves Ribeiro, que no dio. 'i de De
iembro ultimo fez n. proclamação do:: votos 
obtidos pam deputados :i A~sembléa Geral na. 
cln.içü:o daquelle dia, certinq11e ao pó desta. 
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qual o numero de votos por elle proclamado e 
si esse nurnet'o não constava do edital que foi 
mandad.J affixar na port:-1. <lo edificio. -0 suppli
cante pede a V. S. que se digne de as;;im de
termin.~.r .- Villa de Santa Maria. da. V1ctoria, 
2 de Janeiro de 1885.- Francisco Affonso 
de livei.·a. 

Certifique o numero de votos que proclamou" 
e c:~rtifique mais, si este numero constou 
ou não do edital ue fi · ê:l. ad afi · 
na porta. rlo edificio oude se proc·ldeu à 
eleição.- Villa. de S. Maria, 5 de Janeiro de 
1885.- O pre;;idente d~ Camara, JJf anoel 
Elias da RJclta Ribei1·o .. 

Certifico, em virtude do despacho retro, 
que, como porteiro da Camara tive orJem 
da mesa eleitoral desta freguezia para 
proclamar os votos obtidos na eleição de 
deputados geraes, que teve logar no ~~a 1 de 

- e u·o 
de Souza Spinola. 

Saudo a V. Exc. e tudo quanto é da vossa 
estima. Com esta p:1sso a p:\rticipar a V. Ec. 
que aq11i nosta villa apparecera.m uns idiotas, 
offereccndo- me 50::;000 para eu dar um attes
tado falso CODti'Do v~ Ex. que dissese que v. 
Exc. não obteve 9ü votos, sim 86. e como eu 
sei verdadeiramente que foram como consta na 
acta. dos el ~itores desta parochia da villa de 
Santa Maria, e eu não tenho duas caras para 
faltar a verdade e depois por tão infame dinheil"o 
negar um a.ttestado da verdade que pas!iei p01· 
o meu punhtl e por acaso apparecera por ahi 
n.m outro attesb1do, é falso, e V. Ex. mande re
conh.ecer a minha firma p~rque eu nunca tro-

mentir e dizer o que foi publico e notorio, só 
tem valid 1de o que dei de 96 votos como consta 
da. acta. E no mais sou como sel'ei de V. E:s:. 
amigo ceJ·to.-Fuustino Alves lUbei1·o, por
teiro da camara municipal. 

Reconh~ço a firma retro do que dou fé. Santa 
Maria da Victoria. 23 de Janeiro de 1885. Eu. 
Eujacio Jàcorne Menezes, tabellião que escrevi 
e as--igno em publico e raso com o signal de 
que uzo. Em testemunho da verdade.-Euja· 
cio Jdcome Menezes. 

V. III.-12 

Doc. G.-Delegacia. de policia da. Vilta. de 
Santa. M~ria' da Victoria em 30 de Dezembro 
de 18~4. 

lllltn. Sr.-Tenho a honra. de accuaar o rece
bimento do officio reservado de V. ::;. datado de 
i4 de corrente. Em resposta cumpre-me. com-

~ . 

ter·á. ligado im.portancL~- a semelhante noticia, 
que euvolve grave offensa aos memhros da 
mesa eleitoral desta vllla. 

Em todo o caso oara poder dar uma resposta 
cabal a V. S. dirigi-me aos t:;.belliães desta 
villa pedindo, em confiança, que rue infor
massem o lfUe constava de seus livros sobre tl. 
acta da eleição de i' de Dezembro corrente; o 
ta.b~>llião Eujacio assegurou-me que não ha-
via. f üto a ranscr· .- d · ' -
por impe:ijdo, por motivo de molestía, e neste 
sentido officiara. ri. mesa eleitor.:~!. O tabellião 
interino Felix de Deus Telles, que está ser-
VlU o, por nomeaçao o Jutz tnuntetpa por a
ver fallecido o tabeHião -vitalicio Jo.;é Francisco 
Nepomuceno, informou:-mf!. que tinha feito o . 
do-me em seguida o livro 5° de notas, no qual 
se acha tran:>cripta a acta. das eleir;ões de 
fi. 108, a fls. 110 vet·so. Pedi ta.mbem, para 
dar curn primento á ultima. parte do officio de 
V. S. que o juiz de pa.z desta villa. João Af
fon-;o de Oliveira, me mostrasse confidecial
mente, o li. vro de notas do e,;cri vão de paz, 
e nelle não se encontra a a acta !a eleição 
de fo de Dezembt·o, sendo que o ultimo acto . . -

' 
eleição do juiz de paz desta. parochia Nossa Se-
nhora da Gloria, e de tres vet·eadores para 
com letar a ca.mara munici al d~>sta villa. 
procedida e,u 24 de Agosto do corrente anno. 

Creio ter satisfeito assim a detP-rminação 
de V. S. a quem Deus guarde pol" muitos ::moos. 
-Il!m. Sr. Dr. juiz de direito desta comarca 
de Carínba.nha.- O delegado de policia.
Francisco de .J.lfe!lo Britto. 

Reconheço verdadrüras as lettras. e firma 
do officio supra, do que dou fé . Urubú, 19 
de Janeiro de 1885. Em testemudho da ver
dade .-0 2u tabellião.-Joao Fen·ei1·a Steas
suna. 

Doc. H.- Villa de Ss.nta Maria. da Victoria, 
Juiso MunicipaL-Autos de E:s:am,s. 

Autor, João Moreira de Moura.. -R6u, o Pro
motor P'•blico da. comarca..-0 Esrcivão a.d hoc 
-Sevilha. 

Anno o n~lBClm~nto o osso en or esús 
Crhisto, de mil oitocentos eoitentn. e cinco 
aos dous dias do mez de J::.neiro compareceu 
•·m cnsa de minha residencia o cidadão João 
M .rei1·a de Moura, conhecido de mim escrivão 
interino, o qual entregou-me a petição, ues
paeha. 1a pelo .!u~z Municipal Sut~pl~:~~te, Major 
José Alvaro Mar1ano. a qual va1 adtante, re
querendo um • ex:ame •. E_ eu. Antonio ~oa.
quim .te S·~vilha, eaer1vao od hoc escreVl o 
presente termo, do qual dou fé e assigno, 
Antonio Joaquim de Sc'Oillta. 
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a acta deitora.l desta p<1rochia de Santa Maria 
da V1ctoria, ~~ desejando o suppli.cante provar 
a falsidad ~ d\~ ,emelha.nte all~·gação. vem re
querer a V. S. que mAnde proceder a um 
exame nos livro~ da e~eição em que foi trans
cript:.~. a acta., para que os p ·ritos. por V. S. 
nomeados, J'esponllam ao;; quesitos seg11intAs, e 
a oLtt:os que forem no acto do exs.rae apre
sentados. 

os dous referidos ca.nidatos na eleição de que se 
trata. 

Z:• Si a transcri :lo combinn. com a a.cta. 
da elci,.ão em todos pontos, e s! r··xiste algu
ma rasura ou emenda que Juvida faç:1. 

3. · :St o num~ro de as i~na.turas dos eleitor.:-s 

E. R. ?11. Vi la de Santa Maria da Victoria,, 2 
de Janeit·o te 1885.- .loa J .11 (J1"ei;·a (le 1ti ··ttnr. 

Defct•i lo. :?-.Iarco o dia de a.IUaohã. nn. casa 
de audiencias dest•• juizo," üs 10 hoi·ns~ e no
m~io peritos os ci ladflos Luiz Gomes Jo Oliveira 
Cortes o Fr tncisco ;\ntonio da Rocha. No iru
pedimento do 1~ t:tb'eWto interino, o 2o tabelião 
Euji·io fap as devidas re 1 ui.sjçõ~~ c intima
ções p:tz·a o rei[ uerido · oxaiUe, com cital}:To rlo 
pt•omotor pllblico du. coiuarca.. - Santa Mari::L 
da Victot·ia, 2 de .lanei1·o de188-).- JI a;·iano. 

lllm. Sr. jui1. municipal supplonte.-Tnfor
mo :,• -v-. S. qu" deixo d1! cumpdr o ord ·nado 
na. p<>t,i çuo e despach o retro. pot· me achat· in
commododo de saúde; po1·êm V. S. ordenn.rà o 

ue fór' de ·usti .n.. Santa Maria 2 d .Jan ir 
de 1885.- () tabellião, Eu.facio .J cicomc ~11 c
ne.:::es. 

A' vista do impedimr>ntc do 1° e 2(} t~bA1-
liães, nomeio ~>ser i vão rut h.oc para o requer :do 
exame 0 <'idadàO ;\.UtOUÍO Joaqo1Ím de s~~vilha, 
qu~ pi'"Stará o devido juramento e farà a s in
timações e re1.1 uisições r)l'denadas. Santa M~~o.ria 
da. Victoria, 2 de Ja.nei:-o de 1885.- .;.1[ a-. 
rianfJ. 

Termo de Juramento.- Aos dous dias do 
me:-. de- Janeiro do anno do nas<-imento de 
Nosso Senhor Jer.us Christo de 1885 nesta Villa 

de Santa Maria da Victoria e casa das audi
encias do Juiz l\Iunicipal em exercicio Major 
José Alva1·o Mariano, comparec·~u o cidaU.ão 
Antonio Joaquim de Sevilha, nomeado escri
vão ad-hoc no exame requer.do por João Mo
reira de Moura, e o mesmo juiz deferiu-lhe os 
.J ut·amen .o~ s an os vang·• 10s e em e_ 
fielmente desempenhar as Lmcções de escrivão· 
ad-hoc devendo fazet• as intim::~.ções ord ·nadas . . . . . 

as 10 horas da man.di. Eu Antonio Joaquim 
de s.,vilha escrivão ad-lwc escrevi. · 

Juntada.- Aos dous dias do mez de Janeiro 
de 1885 faço juntada a estes auto~ do offici, de 
Luiz Gomes u"Oliveira Córtes. o qual adi<mte 
se ve ; do q ne para comtar lavrei o p:-es ·nte 
termo. Eu Aoton:o Joaquim de Sevilha. escri
vão ad-hoc escrevi. 

Villa de Santa Maria da Victoria, 2 de Janeiro 
de 1885 -lllm. Sr.- Tendn recebido hoje uma 
intim:tção do escrivão Sevilha, para comparecer 
amanhã. :3 do correntP., perante V. S., pua 

.. ~ .. . . 
de Moura na :•cta da elei~.lio pro,:edida nPsLa 
parochia no dia i de Dezembro ultimo, no 
li\"ro de ~1ssiO'naturas no livro de not::~.s e no 
rvro do rscrivão de paz, acontcco C(U", não 

tendo eu pl·' IIO eon becimcnto Jas assi_q-n:ltut·as 
d;Js membros ria. mesa e de todos os o lei tm·es 
q11c concot·rernm ::i. eleição, vi.;;to como estou 
rc~idindo ltn. l'oucos mezes ne -ta vil la. sirva-se 
V. ~. de disp n--:n·-me, em vista do 11 ue \' ·nho 
de <!X~·end(::r· -Deus guarde a V. S.-tllm, Sr. 
jui7. municipal desta villa.-l.u i :: Gome.~ de 
Oli'I)Ci1'lt o .;rks. 

A' vist:L do que nllGga o supplic:1.ntc nomeio, 
pa.ra sub:;; ti tuil-o no c·xame req u ez·ido, ao cida
dão Nicob u Tolentino da Roch<L, '-I ue prestara 
j u r::.mento, nn fór:JJa da lei. S:!nta .1\Jaria, 2 de 
Janeiro ch 18S5.-.ilfarianno. 

Certifico qne, em- virtu ie do despacho retro, 
notifiqm~i ao perito notw•3.d1•. Nicolau Tolen-
. . . . ' . \'-: 

Joíio Moreira de Moura e do de.opacho na 
mesm•l. lançado, do que ficou bern scientG c 
do11 fé. Santa Ma.l'iu. da Victut·b, 2 de .Janeiro 
de 1885. -O escrivão ad !toe, .Antonio Joa
quim de Sevilha. 

Juntada. -Aos :1 dias do mez de .Janeiro de 
1885 faço ,iuntscia a estes autos do o~licio do 
prt·sideote da. C;.~mara destP. termo. env1ando os 
livros requisitados e aos quae.; o mesmo officio 
se refe1·e. CI)I.UO adiante se vê. E para. constar 
lavrei o presente termo.-F.u, Antot~io Joa- . 
quim de Sevilha, escrivão ad hoc, o escrevi. 
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exa111e pa-ra ser ~m guardados, na fórm~. da l,'!i. 
Deus guarde a V. S.-111m. Sr. juiz muni

cipal sllpplente em exercicio deste terrno.-0 
presid ·nte da. cam·u·a munici pal.-Etías da 
Rocha Ribeiro . 

Jnntf'\-S" aos autos.-Santa Maria, 3 de Ja
neiro de 1885.-J. Jlf arianno. 

Jnntada . ...:..Aos tt·es dias do mez de Janeiro 
u l 

do juiz de paz desta villa~ enviando-lhe o livro 
de cotas do Ps :~rivão do paz cujo officio é o que 
adiante se vê. Eu, Antonio Jo •quim d~> Se-
v1 a escr~vao a wc avrtn o presente termo 
e o escrevt. 

Juiz ele paz da villa de Santa Maria da Victo-
rJa,...., .:. ::metro e · "· 

lllm. Sr.-Em vista. do vedido ele V. ~. para 
lhe ~er present/3 o livro de notas do escrivão de 
paz deste juizo tenho a honra de rem .. tte1· a 
V. S .• o livro junto, que é o r~quiútarlo por 
V. S. n r[UG serve desde o dia 22 de Novembro 
de 'iR83. 

Deus .zuarde a V. S .-Illm. Sr. m~jor José 
Alva:o. 1:\briano, mt1;i.t? digno. s~pplente de juiz 

u c 
Atf,ns .. de Oli':jeira. 

Junte-se hOS autos. Santa Maria, 3 de Janei-
ro e · 5.-" a ta 

Termo dejuramento.-Aos 3 dias do ·mez de 
Jan ·ira do anno do Nascimento d·~ Nosso 
Senhor Jesus Christo de 1.'~85, na casa da" au
diencias do juiz municipal supplente em exer·
cio, umjol' .José Alva.t·o Mariano, present1•s i., 
10 hor<:s da. manhã, o mesmo juiz e os p~ritoH 
noüfic:,.lo.: Francisco Antonio da Rocha e N :co
lào Tolentino da Rocha, moradores ambos nesta 
villa rle Santt\ Maria da Victoria, coma.rc:~. de 
Carinhanh .. . comigo escrivão abaixo ass gnado, 
o juiz d ·f·'l·iu ao;; peritos juramento aos Santos 
Evangelhos de bem e fielmente dos<' mp'mhar •m 
a sua· missão, declarando com verda te o q•1e 
de,cobrir·em e encontrarem no exame que vão 
proceder nos livros presentes, respondenrlo aos . . ~ 
outros que no acto podassem ser apresentados ; 
e pelos i•r•ritoo;; foi declarado que.:~.~sim cumpri
rião, e para constar mandou o J•nz lavrar este 
termo. eu1 que assigno .com os p~ritos co':lli~o 
escrivão rvl hoc Anton1o Joaqmm de Senlha~ 
que lavrei o presente termo assignei e do?- fé. 
- J. Mariano. - Francisco Antonao da 
Rocha.-Nico&ào Tolentino da Rocha. 

Auto de exame.- E no me-::mo dia, a.nno e 
hora acima declarados, e Joga r~tro indicado. 
presentes o mesmo juiz major Jos~ Al~al'O Ma
riano, os peritos juram~ntados ~"'rancisco An-

dous candidatos n-~. eleição de 1° de Dezembro? 
Responder 'm que, conf .. rme con<::ta da acta e 
da tra.nscripção feita no livro de notas, com
pare ·eraru a eleição t37 eleitore'-, tendo o Dr. 
Ar stides Je Souza Spinola, proprietario e re
sidente na villa de U r1: b ú 96 votos e o Dr. 
Pdro Carneiro da Silva 41 votos. 2.o Si a tran
scl'ipção combina em todos os pontr1s com a 
acta da eleição e si <>xiste alguwa rasur.:~. ou 

• 'Z 

, . . o ' 
os pontos com a trans.;ripção feita no livro de 
notas, n. 5 Je fls. i08 a 110 v., cujo livr·o de 
notas é o do 1 j tabellião conformG os termos de 
abertura e encerr·amento assi goaJos por F'ran
cisco Augusto de Araujo Bastos, na villa do 
Rio das Eguas, em 17 de Setembro de 1879, 
tendo 17 -folha<:: todas rubricadas pelo mesmo 
Araujo Bastos 1" supplente do juiz municipal e 
orphãos em .-xercicio. Notan.do~ a1·~nas os peri-

(com) a copia desta acta », na tran:-c1•ipção da 
me~m~ acta no livro~ de notas se lê, ::.fls. 109 v. 

,.. s -. 

ração par• .. ce aos peritos em n ''da i fluir, que 
na dita actn. e transcripção não enconlraram os 
p"ritos nenh11ma ras11ra, emenda, entreliuha. 
ou outro quah,ue•· Yicio que duvida faç '· 3." Si 
o numero de assign·•tura.s dos eleitor•·s combi
na com o n11mero indicado na :· cta e si são 
verdari~>iras as firmas lançadas no resp ·ctivo 
li·no? Re..:ponderam os peritos afirmativamen
te. declarando que encontraram n • livro de 
:1ssigrtaturas as firmas de 1:37 eleitores, que 
compareceram a eleição, cujas assi:.;-naturas 
foram reconh,cido.:; cemo verdad0iro;; pelos 
lle1·itos e testemunh~,s. 4°. - Si no livro 
de notfls do escrivão de paz desta paro. ~h ia 
P.:tist·~ tl'anscripçã() da acta ds. eleição de i de 
Dez~mbro ultimo'? Respond~ram os p ritos que 

' " I 't 

de abertura e encerramento assignados p ~lo 
presidente da. camara municipal, Elias dll. Ro
chn Ribeiro, em 22 de Novembro de i8R3, e 
sellado na m~sma data com a quantia de 5.::800 
como consta da verb&. ,n. 8-2 assignada pelo 
escrivão encarr~gl\dO da collectori~ M. Lima, 
a fls. 58 verso, ultimo do livro, não consta. a 
tra.nscripção da acta. da eleiQãO de i d <\ De
zeurbro. ]S'esra. occasião o auctor João MorPira. 
de Moura requereu ao juiz, para. qui!, na fór
ma de sua petição, respondessem os peritos 
ainda os seguintes quesitos: 5o. -Si sã 
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verdadeiras as nrmas dos membros da mesa, 
::fiscaes e eleitores na acta da eleição. bem como 
a dos membros da mesa e fis~r-s no fim da 
:fL 110 vet·so e começo da i 11 '? Responderam 
que reconheciam como verdadeiras as firmas 
dos referidos membros da :mesa~ fiscaes e elei-
ores por e as _ er p eno con eetmen o. 

6',~ .- Qual o ultimõ acto lança.~o no livro 
de notas presente ~o escrivão d_epaz desta vi~la 1 

,. 
- J 

no di lO livro e a. transcripção da acta de juiz de 
paz ilesta· parochia de Nossa Senhora da Gloria 
e de tres vereadores para completar o nnmer o 
dos que tem de compô I" a camara municipal 
desta villa, procedida- a ~4 de Ag sto de 1884, 
cuja t:-anscripç:io C;Omeça no fint-~1 da fi. 6 verso 
e acaba n 1 fi. 9 verso, estando todas as outras 
folhas so:-g-uintes competentemente numrradas 
e rubricadas, ainda em br ·nco. Não tendo mais . -

' a fa.ser, couforme disseram os peritos. o juiz 
deu pm· :findo o exame requerido, do qual m ·n
dou lavr:• r o resente auto l ue v i 
juiz rubricado em todas <tS suas folhas e assig
nado pelo mr>smo jniz, peritos, testemunhas, 
promotor publico ds. ~omarca, autor, commigo 
sériva ac wc. n omo oaq111m e ev1 a que 

escrevi e a-=sig-nei do qua dou fé.-Jose Alva
ro Mariano.-Francisco Antonio da. Rocha.
Nicoláo Tolentino da Rocba.-João Moreira de 
Moura.-Jere.uia.s de Souza Lima.-Testemu
nhas Francisco Luiz F~rreira.-Manoel Joa
quim Ramos. 

Termo de conclusão.-Aos quatro dias do 
mez ele Janeiro de 1885 faço conclusos ao juiz 
m ni i al su 1 · · · · 
Alvaro Mariano, os presentes autos Jo que 
para constar l~vrei o presente te1·mo em que 
me assigno. Eu Antonio Joa uim de Sevilha o 
esc ·ev1. 

Conclusos.-Jnlgo por sentença o prec:ente 
exame para que produs~ os devidos effeitos, 
para o que interponho a minha autori Jade. 
O escriv:Io entregue os autos :i parte J'('que
rente. independent~ de traslado. pagas as cus
tas pela mesma. Santa ]Maria. 3 de Janeiro de 
1885. -J ().-:JAlvaro JI ariano. 

Publicn~·f'io. - Aos cinco dias do mez de 
Janeiro de 1SR5. nesta. Yilla d.-~ Santa Maria da 
Victori;t, e casa da minha rosid~ncia, me forum 
entregues estes autos por parte do juiz mu
nicipal, supplente em e-s:r.>rcicio, major José 
Aly;,ro M~·riano, com a sentenç·-l. supra. E p:tra 
constar lavrei o preR~>nte termo em que me 
assigno e dou fé.-0 escrivão ad hoc ... lntonio 

oaquim de cvilha. 

Certifico que intimei da sentença supra o 
autor, João Morr>ira de Moura e o promotor 
publico da comnrca, Jerembs do Souza Lim~, 
do quP. ficaram scientes, e dou fõ. Santa Maria 
da Victoria, 5 d > Jan~'iro de 1885.- O escrivão 
od hoc, Antonio J oaq_uim de Sevilha. 

Doc. I. -Illm. Sr. presidente da camnra mu
nicipal.-Ari>:tid~>s de Souza Spinola, preci.;;;a, 
:~. bem de s0u direito, que V. S. a.ttestr>, ~10 pé 
desta, em termos que faÇ,1m fé, quaes são os 
Mtuaes juizes de paz da freguezia de Santa 

Anna dos Brejos, -pertencente a este municipio, 
pela ordem da vobção. 

O supplicantc pede a V. S. que se digne de 
atte!';tar-lhe. 

Villa de Santa Maria. 18 de Novembro de 
1884.-A,·istides de Sou.~a Spinola. 

Attesto que é i o juiz de paz da pa.rochia de 
Sant'Anna dos Brejos o cidadão Norberto Nu
nes da Silva, e que, tendo f~tllecido o 2o ·uiz 

e paz a.que a regue1.M, e ro unes e 
Ar-aujo \Vanderley, resolveu a camitra muni
cipal dPste munici~:~io, em sessão extraordi
naria de 11 de Outubro deste anno, organizar 
a lista com os nomes dos cidadãos que deviam 
prehencbel-a, passando _3o juiz de paz, Claro 
Dumiense e Souza, para 2o; o 4°. Manoel de 
Queiroz Monteiro, para o 3,. juiz de paz e o i'' 
supplente Pedro José Felix passou a occupar o 
lagar de 4-> juiz de pa.z oftectivó. Portanto;, na. 
or em a vo açao, sa.o .1u1zes c paz a. pa.
rochb de Sant'Anna dos Brejo-: : 1", Norberto 
Nunes da Silva; 2°, Claro Dumi<mse e Sou~a; . . 

• José Felix. 
Porto de Sa.nta Maria da. Victoria, 18 de No-

DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCCASIÃO DO 
DEBATE ORAL PELO CANDIDATO DR, ARISTIDES 
DE Souu SPrxoLA. 

13' dist1·icto da Bahia 

J.- lllm. Sr. Juiz de az em exerci-
c1o.- ranct;;co Antomo a oc 1_ eleitor da 
pa.rocbia de Nossa Senboru. ela. Gloria, a. lJ ~m de 
seu d~reito, p1·eciaa que V. S .. m~ndo, por seu 

' juizo lhe Ct!J·tifique ao pr'\ de,; ta~ si existe no 
li\·ro de notas a seu cargo. ou em qualquer 
delles, a transcripção das a.ctas eleitora.es,e as
signaturas dos eleitores que assign:•ram no 
competente li"ro n::~. eleiçãC) do 1 de Dczemhro 
para um dep11tado á Assewbléa Ger·a.l.p··ocedid(l 
nesta parochia ; no CIISO n.ffiJ·mati vo a certichio 
do que constar acerca do req11erldo, ou si nada 
existe em seu ca.rtorio no assumpto que re· 
quer par:t isso. 

P. a V. S. quo se digne assim ordenar.
E. R. 1\L- Fra;mci:;co Antonio da Rocha. 

P:.~sse Jo que constar.- Villa de Santa Ma· 
ria, 22 de Dezembro de 1884.- Otiveira. 

Nicolau. To~entino ua I~o ·ha, escrivão d~ paz 

Victoria por nome3ção na fórma. da lei. 
Certifico que revendo o cartorio de paz, nelle 

não encontrei no livro das notas do juizo de paz 
eleição do 1" de Dezembro para deputaJo á. As
sembléa Ge!'al. O rderido é ve1·dad t'l do que dou 
f e.- Villa de Santa Maria da Victoria~ 22 de 
Dez:Pmbro de 1884.- O escrivão de paz, Nico
lau Tole;ttino da Rocha. 

Doc. !C-Santa 1\:Jaria. 20 de Novembro de 
1884.-Exrn. amigo Sr. Dr. Ari .. tide8 Spinola. 
-Cumpri a sua ordem, a respeito do Sr. João 
Evangelista de Olive~ra Cortes, dei-lhe 50$, -· 
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des, que tem apparrci<.lo que, com a vista, me
lhor lhe exporei, Senão for pos~ivel diga-me em 

ue lun-ar oderei encontral-o com mai facili-
dade. Continua as suas este-que presa. se1· de 
V. Ex. Amigo Affectuoso do C. - Norbe1·to 
.1.Yunes da Stlva 

Reconheço wrdadrdr;l. as lett·as e firma da 
carta retro d-! _que dou fé. 

Urubü. 19 do Janeiro de 1885. Em testemu
nho d'~ verdade: Est1va o signal publico.- O 
2° tabellião, Jose Far1·cira Sttets,-suna. 

Doc. M.-S. Gonçalo, 7 de Dezembro de 
~ .- ~m. amigo r. · · . 

come!'ca teve V. Ex. grande maioria f"Obt•o os 
conservadores, em Santa Maria.. segnndo acabo .. . 
neiro -U votos. nnnca supuz que os con::~ervado
res tives.:rm obtido tantos voto.- omtanto a 
maiori:l. e bastante para garantir-lhe a victoria 
se não falta.rcm os liberae• de Ur11bti. e Brotas. 
Só u~sim podei))OS vencer a maioria con~erva
dora de :!\Iaca1•b:lS que~~ grande, segun.lo dizem; 
aqui esp:tlhou-se que V. E:c não te1·i:t u1n só 
'·oto e que os contrarias tet·ia.m mnis de i:{U 
votos. Peço a V. El:. que me dê noticia. do 
resultado final da. eh~ição podendo mandar um 
propl'i 1 trazor-me a notir.:i:1 porque eu e meus 
amigo~ ficamo~ muitq aft'ictos a vista. dos bo 1 tos 
que correm, e soa como sempre, de V. Ex. 
amigo c co-religionario aifecto-Lui.: Joaqw:m 
.Nunes. 

Recon hé . .verdadeiras as lettras c firma da 
carb. l'etro. do qtll) dou fé. Urubú, 19 de Ja
neiro de f 885.-Ern testemunho' de verda.Jc, o 
2\) ta9ellião, .losd Farl·ci1·a Stutssw-na. 

Santa Maria da Victoria, 4 de Dezembro de 
1884. 

lllm. amigo e Sr. Dr. Aristides Spinola.
Creio que V. S. ficará satisfeito com a votação 
que obteve aqui ; fiz o que pude para obter 100 
votos. porém, por faltarem alguns amigos 
nossos. npenM nbteve V. S. 96 votos, e o ::-5r. 
Dr. Pedro Carneiro da Silva. 41 votos. Con
cluo, pedindo a V. S. que não se esqueça. disto 

aqui, pois as cousas por aqui estão no esta9o de 
quando em quando, quererem reproduzi!." os ter
rores de :1878. 

Ad,us, desejo-lhe prosperidade na viagem; 
mandando 11uas ordens ao- De V. S. amigo at
tento e criado.-J oaquím Affonso de Oli'Deira. 

APRESENTADOS PELO SR. DR. PEDRO C:\.RNEIRO 
DA SILVA, RELATIVOS "~ ELEIÇÃO DO 13° DIS
'tRICTO D,\. BAHIA. 

Doc. n. 13.-Ulm. e E~m. Sr. inspector 
da Thesouraria Get·al. 

José de Oliveira Campos. precisa a bem de 
se·t direito. que V. Ex. se dümc mandar cer-

. • 11· ·tor as 
Rendas G.~raes do Mun)cipio do Porto de Santa 
Maria da Victoria, e desde que data está exer
cendo o car5o . 

P. a V. Ex. deferimento. 
E.R.M. 

' . 
Oli'l.,eiro Campos. 

Passe não haven:lo inconveniente • 
Thesouraria da Bahia, :3 de Fevereiro de 

1885.-C·unha. 
Cert;:fico em cumprimento do despacho retro 

quP. do livro 2° de assent:tmento das nomeações 
dos admi nistra.dores e collectores de Rendas 
Gerae~ ::i.s fls 107 consta o assentamento de 

o 
coll;>ctor de Santa Maria da Victoria cujo 
loga.r serv~> dPsde iSSO pot· nomea~ão do lança-

.· · eo-ario de Abreu 
commission·tdo desta thesour:tria, confor111e o 
officio do dito cornmissario·. Para co n~tar pas
sou-se a pres ·nte na Contadol'ia. à. 1. Thesoura
ria de F:iz••nda da Prodncía. da Bahi:1 em 26 
de FPvereiro de 1885 que eu Amaro Climaco 
de Gouvê:~, a ,.~crevi.-0 contador Josd Sasis
nanrlo Botelho. 

Thesourat·.a de Fazenda da B3.hia, 20 de Fe
\·ereiro ele 1885.-.:lma,·o C. rle Gott'Vua. 

N. 15!1. -Nós abaixo assignados moi"a.dores 
nesta villa ãe Santa. Maria da Victoria, da paro
chia de Nos.,a Senhora da Gloria do Rio das 
E..,.uas em nossa. vista foi nos dito pelo ex
p~r·teit:o da camara municipal de:-;b villa. Faus
ti.no Al~es k.iheiro que nunca deu a.tte,:tado ao 

·· · inol:~. e si a 1 arecer 
al,.,.um att,stado delle portci1~0 tendP.ntt~ á e ei
çã~ de depntado geral do dia. i'' de Dezembro 
de 18:-\4 ó f:1lso. c para que s1rv:J. este docu
mento vai por nós n.ssignado, podendo fazerem 
o uso que convier. Sendo demíttido este por
teiro no dia. 8 de .Janeiro corrente. 
• Villa de Santa Mnria da Victoria.. i5 de .Ja
neiro d~ 1885.-Con;ltJffWtdes de Deu..c: Telles. 
-B1·u?lO J.ll a?·tin:: da Cru;;. - Ilrf.c{onso 
F'1·ancisco do NMcimanto. - Faustino dt: 
A.lmeida Cast1·o . ..:...Ewo·isto de Deus Telles. 
-Jod Antunes Lopes. 
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Reconheço a" firmas retro, do que dou fé. 
Santa :!\laria, 16 de Janeiro de 1885. Eu. Eu
jacio Jacome Menezes, tabelliãn que escrevi e 
assigno em ptlblieo e razo, seguinte de que 
uso. Em testemunho da. verdalle. - Eu.facio 
Jacome Jlene.;es. · 

crivão da subdehgacia. desta vi:lla~ o cidadão 
Tra-:ii)ulo da Rocha Medrado. ao delegado em 
ex.ercicio o cidadão Fr - · 
pedido do capuão Severiano Antonio de Maga
lhães, eomo abaixo se declara. 

111m. Sr.-Delegado de policia em e:!ercicio •. 
-N. 130, pagou 200 rs. de sello. C.,Uectoria de 
Santa iV!al'ia da. Victorb, 16 de Dezembro Je 
18:34.-0 escrivão encarregaria. Lima. 

Diz Tra,.ibulo da Rochfl. Medl"ado, escrivão 
da su bde!egacia desta villa, que achan:lo-se 
doente e mesmo tendo precisão de via-ar ara 
ora u termo. a m de se t.r::~.tar. v ·•m respeito
sarnent~J solicitar a exoneração de seu titulo, 
feito o que. tomará conta o meu success tr do 

· • rirn o. spera 
receber· m"lrcê. Villa de Santa .Maria da 
Victoria. 16 Jc Dezembro de 1884 -Trasibulo 

Como J'e<t uer. Delegacia de p 1licia da villa. de 
Sant;• Maria da Vi:.:toria, iG de Dezembro de 
188-L O de'egado de policia, F .-ancisco de 
JJ[ ello Britl. R'Jconheço as firmas r~tro de 
Tt·asibulo ela Rocha M~drado e de Pranci~co rll'l 
Mello B:-ito, do que dou fé. S tnta· Maria. 27 
de Dezembro de 1884. Eu, Euja.cio Jacome M•3-
nezes. tabell ão que escrevi c assi~no nm pu-
blico e r:-~so se~uinte de que us0 Estavam(). sig-

Menez~~.ta.belli~o que escre~i ~ assigno em pu
blico e J'n.zo seguinte de que uso. In tcstimo
niwn VCí'itatis, E. .J. M. Ev.jacio Jocom,e 
ele Jle-no;cs. 

lllm. 8r. Dr. juiz de direito.-Fructaoso 
Alves Normanha, a. bem do~ seus direitos 
potiticos, pede .i V. S. que se . dig-ne de 
ma.nd 'r «h r-lhe pol' certidão o teor da sen
t~nça que julgou a eleição de vereadorP.s e 
jtlizes de paz p1·o ~edida na f~egu ··zia de N ssa 
SP.nho:-a da Gloria do Rio das E!i•las, no dia. 
24 rle Agosto do anno pt·oxim·) passado. c bem 
assim, o teor das certidões dos tabelli:Ies Eu
jacio J_l.(~om~ de Mcnczf:'s e José Fran~isco 
Nepornnceno, nas quaes declaram que a acta 
da referida elei ão não fóra tra.nscri ta n 

vro delles. Nestes termos-PeJe a V. S. de
ferirnent.o.-E. R. l\1. Carinh·tnha. 3 d~ Ja
neiro de 1835.-Fructuoso Al-ues Nonnanha. 

Como requl!r.-Ca.rinha.nha, 3 de Janeiro de 
1885.-3! oreira de Castro. 

Cyro Ladislau Borges, esc ri vão do jury deste 
termo et_:. '· 

Certifi<!o que a sentença que julgo•1 a eleição 
de vereadores ~ juizes de paz da fregu·~zia de 
Nossa s~nhora da. Gloria do Rio das Eguas, 
procedida no dia 24 de Agosto do anuo pas .. ado, 
é do teor seguinte: Vistas e examinadas ac; 

mesmo dia, corno preceitua o ar't _ 13-2 do regu
lamento citado; 3' ter sido f.1.lsiúca.da a vota
ção, mencionando-~e na acta como votados 
para juizes de paz e vere:1dores cidadãos. que 
não foram os que na realidade rr~cebe:-arn votos; 
4J que a act~1. da eleição não f vi tr}l.nscripta. no 
livro de notas; 5·> que os eleitores lo 2 uistr·icto 
votarJ.m para juit.es de paz do to di~tricto; 
()o que sflndo ai'resentaioum protesto contra a . . . . . - - . .. 

:;) 

pela mesa, e nem mencianado na. acta, contra 
o que diti~põe o art. 150 do r eg-uhmento citado; 
7' finatm ·ntc ue á -h · s da tar · 
da ehiçii:o a me;:a. suspendeu os tr tb ·lhos, 
sendo immediatamente co11duzidos to:ios o~ pa
peis conc:lrnentes á. eleição para. uma casa 
p:.t.r teu ar, on e 01 c a. ·cone Ul a tres c tas 
depois. O qu 1~ tudo visto, e examinado: Con
siderando que, o i'', 2\ 3\ 5 ·• li0 e 7o, 
f•tnd unentos da. reclamação d~~ fls. t-1: acham-se 
desrco1.0.panhos de tola o qualquer prova, não 
passan .o portanto, de mP.ras allega.võe<, que 
não podern p0r si só det•Jrminar a. nulli
da.le da ··leição ; con-;idera .• do a ta'\s dle
gaÇÕ3s, assim destituid 's d·~ provas, se contt·a
poern as affirtJ•ações em contt·ario das actas 

a e ·~Jçao, as q uaes evem ser acr" tt2. la::;, e 
tidas como v .. rda l·~iras emquanto não for pro
valo o contrario ; consilerando que da" actas 

' . . 
mente gu·•rdando-se todas as Íl)rmalidrdes le
g:.tes; considerando que os factos aJ·gllid ·~ con
tra. a. eleição, pa.ra. que pu~ess"m d··tel'minar a. 
sua nullida ie. seria preciso 4ue fossern não só
mente (lll~gado,;, mas plenament~ provados; 
consid"lr~ndo que os doculllentos de Os U e fls. 
17, ,juntos p: ra provar a falt~ .!e transcripçã.o da. 
acta da el~ição em livro de notas. n;io pro.lusem 
esse efti~it1,pnr 4uanto da neta da r·lei~.ão a 1ls.6 
consta que foi eila Ll'all~cripta. r1:o livro d~ no~::1.s 
do e•crtvão de p!l.z, · o que sa.t1sf~:~.z o pracelto 
legal que det~rm1na qufl seja. elta t1·:m~cripta 
no l ivro de not:1s do tabr~llião, oi.r.:..:io escrtvão de 
pa.z, art. i49 § 4o do reg. de 9 d"\ Agosto de 
188l; consider~tndo qu'3 ainda quando a ~cta Ela 
el··i -o não tivess~ sido transc1·i ta no hvt·o de 
notas, como se ai ega na reclama.ç•io de fls. 14, 
esse facto por si só não auctorisa.va a nulli lade 
da. eleição. sern a prov& imtne Liatu d~ que a 
falta da tra.nscripção proveio de fraude, nos 
prncisos, tP.rmos do § i 0 do art 217 do reg. 
cit<t.do; consider 1ndo que as fraudes a:r~uiias 
na. reclamaçã.o dP. .fls . 14, para p 1derern produ
zh· o effeito de invalidar a E:leição, deviam -;er 
plenamente provadas como a. exi:.\e o § 2° ~o 
citado art. 21 i do mesmo reguhmP.nto; consi
derando qae os reclamantes não provaram como 
lhes cumpria nenhum do3 vicias. e defeitos da. 
eleição arguida na ltltl. reclam:lção de íls. _i4; 
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considerando que na ausencia de prova plena 
das frau.les alle~adas não pode, e nem deve a 
e~eição set· invalidada, segundo a lettra, c espi
rlto do regulamento :\Cima citado; julgo valida 
a eleição para jui?.cs de paz c vcreadort!S pro
cedida na p3rochia de Nossa. Senhora da Gloria 

o i o o.s goas, no ia · ; e • ~os o- o cor-
rente anno .- O escrivão do-juiz intime por carta 
este meu dt'spacho à camara municip:•l da vil . . . . 

., / . 
um dos m~mbt·o;; d-:1. mesa ehitor~ü, por edital ao; 
interes~ados. Carinhlinha, 18 de Outubro de 
188-1.-Joaquim Moreira. 'lo C;'Lstro. Em tempo. 
Declaro q u0. recebi a acta da apuração final a 
folhas 12 no dia 11 do corr~nte, e desse dia 
começ')U a corr~r o prM:o do art. 218 do regu
l:l.mento de 13 de Agnsto de 1781, dentro do 
qu::l ~evia profer:r o meu d"spacho. Era :;;upra. 
Mor·erra de Castro. A c,·rtidão do Lab,.llião . . 
Não consta. do meu livro de n·,ta.s . Sant~ Mari~ 
2G de Agosto de 1884. O tabellião, .José i<'ran
cisco Nr.· om.uc~no A do tahellià·' Eu·acio J,l.-
como Meu ·;r.es. tn.mbem -e~ar da eru uma p ·tt· 
ção do eleitor Manoel Joaquim d·~ Ar.;ujo, é do 
teo1· seguintH: Nada consta f·Clo me•• livro de 
no as . ... a o a a ria., - e r :::. s o 
tabellião, E11.,acio .Jacomo Mr:mezes. Nada mais 
se contính~~. nP-m outra cous:.t S•·! declarara com 
relação ao pedido do peticbna.!'io, si não o que 
felizmente aqui se acha escripto e declarado, e 
me reporto aos vt•iginaes, e dou fé. C:1rinhanha, 
7 de htPiro dr• 1~85. -Eu Cyto Ladislau 
Bo1·[Jes, q·1e escrevi e assignoi. · 

111m. Sr. Dr. juiz de dit··~Jto.- Diz o ba
charel Pe lro Carneiro da. Silva, por seu pro-
curu ora. · lXO nss1gna o, que apr"se an o-s 
can lidato a ·lepub Jo á assernbléa g-er·all~·gis
l~tiva. por es e ·i:J • di-:tr·tcto na. oleiç~o proce-

neiro de 1885.- O procurador, Fructuoso' 
Alves .Nm·nz,mha.-Depois da chegada dos li
vros, que requisito nesta data, designarei dia 
para o exame rcqueri10, e nomearú os peritos. 
Cat·inhl.lnha, 5 dc.Janeiro de 1835.- J!ú1·eira 
de Castro. 

lllm. St· .. Trasybulo da Rocha :rvredrado.
Por amor da ver. Jade, preciso que V. S. me 
atteste ao pé ,Jesta.-i.o Si V. S. na qualidade 

~~ e~crivao paz o ,-Jis rico a vi a e ....,an a 
Maria da Victoria do Corrente, 1ogar destinado 
·pelo governo rara se procede~: á.s eleições da 
parochia de Nos · a Senhora da Gloria do Rio das 
l~guas~ foi convidado pela mesa eleitoral para 
transcrever em seu livro de nota.s a acta da 
eleição o ljlle se procedeu no 1° de DczGrnbro 
para d!"putado geral por e~te 13' districto e 
si immed1atamen te il terminação dos t1·abalbos 
eleitor ;es, transcr·eveu a dita acta.-2." Si 
m~ mo n.L ,. ·-o · ora ora r queri 
certidão da a c ta, e si V. S. a possou. -3. o Si 
depuis V. S. extr·ahiu de seu livro de notas 

• - o .. 

pedido de encarr•~gado meu.-4.o Si V. S. fora 
dl'lUJÍttido do c;1 rgo de escrivão de paz. em que 
data e :or ue rnotÍ\'o.-5.o Si no seu livro de 
notas além d' eleição de 1.0 de Dezembro, têm 
sido transcriptas oatras. 

Perrnitta que fa~a de sua r.'sposta o uso que 
me convier: Sou de V. S., amigo, obrigacio e 
criado. Urubu, 10 de Janeiro de i8t:i5.-Dr. 
Peft1·o Carneiro da Silva. 

lllm. Sr. Dr. Pedt·o Carneiro da Silva..
E.m abono da vorliude, respoudo a V. S. -Ao 
1°, att"sto affirma~ivament~ que, estando eu 

sado, obteve no collegio da fr~guezia de Nossa ahi mt>srno pelos tJJCsario,;;, COlllO escr·ivão de 
Senh.Jra da Glori:.t do Rio da" Egu:1s 41 votos, 'P ,z do districto d· stn. villa~ par·:1 transcre\···r no 
c seu contendot• o Dr . .At·istid·•s de Souza Spi- livro de notas, a IIJCU cat·g·o, a eleiç:1o pr•Jf!C
nola 86. como tudo c r>nsta d:.t acta d~ eleH;:~o did·,, e logo immeJ.iata.mente foi a acra tran
transcripta no livro de not:ts do e"crivão de paz scripta em o mf!u livr·o de notas.-Ao 2 ,attcsto 
Trasibul,, d~L Rocha. Medrado; ma<: cheg-ando ;:o :dfit-mativa.mente, isto é, que ffi~'SCU'I na reu
conhP.cimenlo rlv supplicaute que se falsifico•• niiio eleito!'al. em presença de tc.;dos, rue foi 
a. acta da refer·ida. eleição, :llter<Lndo-se a vota- requr·rida eer·tid:!o do conteúdo, qu1· foi por 
ç:to que obtC\ve seu contendor Dr. Aristíde;.; de mim dado. Ao :3, att,sto affi.rmativ:l mente, isto 
Souz; Spinola, para moralidade do :o:Y.stcmn c é; que dep 1is foi extr·ahida do meu li\'ro de no
pun \•;;io de t:'ifl audaciosos violadores da lei, re- t:.ts outr-1L certidão n. rer1uerimento do encn.t·re~ 
quer a V. S. que se sirva maud'r proceder gado de V. S. Ao4", attesto que eu como 
c~ame nos livros em que foram lavradas as escrivão de paz pfJdi minh·1 oxonfJração do 
actas da. organização da mes:J.,e d:1 eJejção a que dito car-go, no dia 16 de Dezembro do annc 
se procedeu no i" de Dezembro, bem co.11o no p~ssado, p·H" justos 'motivos. Ao 5. u, finaimen.te, 
das ~~~"sign:-.turas dos eleitores para const;lr sua ;ttt~sto que t;u_proprioli\•ro de nobls foi tran-
presença ; . por an o, .sp r · . 
V. S • a bem da causa da justi~:a. e do direito passa·1o1 e existindo no referido livro outras 
do sup·•licantc se dignará re4uisitar os allu- eleições transcriptas por mim. E' o que tenho 
didos livros par.L serem exibidos em juizo, no a attestar dm abono àa verd::de, e jurarei. si 
dia e hor:t ern que V. S. marcar para o al· preroiso for . Póde V. S. fazer o uso desta, 
ludido exame. nomeando os perit11s para pro- conforme lhe convier. Santa i\T:J.ria da Victoria 
ceder· o exa:ne requerido, protestando o suppH- do Corrente. ·16 .!e .Janeiro de 188). Sou. com 
cante. no acto apresent~r o.; queRit· s que nt' - parti!.!ular estima, de V. S. attcnto venerador e 
cessarios fore01.- Nestes te•~ruos pede a V. S. c!'iado.- Tra:-:Í1Julo da Rocha Medrado. 
qne se d;goP, deferir-llle,n~ fórwa requerid~, e Reconbe~o a :firm:.t e lettra s1rpra, do que dou 
que feito o eum~ jnlgado por sentença se,;a j fé. Santa Maria. 16 .e Janeiro de 1885. Eu, 
entre;;ue ao supplicante para fazer o uso que l Eujacio Ja::ome Menezes, tab,llião, que escrevi 
lhe convier. E. R. M. Carinhanha, 3 de Ja- e assigno no publico e razo seguinte de que 
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Carneiro da Silva; 2 •, qual o escrivão que tran
screveu .a dita. eleição no livro de notas ; tudo 
isto lh.q atteste em termo que faça fé, conce
dendo Vm. e11 fazer uso de sua resposta, como 
me convier. Pelo que pede· a Vm. lhe atteste na 
fórm)). requerida.-E . .K.. M. - Joaqttio~ rta 
RoclLa Ribeiro. - Rio das Eguas, 23 de Da
zero bro de 1884. - Attrsto :rfit•wativamente. 
como fi., ·al da mesa eleitoral, por parte do . ... . . 
votos para deputado geral os Srs. Dr. Aris
tides de Souza Spinola 8ô voto3 e Dr. Pt>dro Car~ 
neiro da. Silva 41 votos e ue foram tran•cri . tas 
as actas da. eleição no livrv de notas do escrivão 
da subdr~le~acia e de p·1z, Tra.zibulo da Rocha 
:M.e'irado. dei::s::atldo-se de la.nçow no livro de notas 

·- · o uja io . acome e · e-
nezes. por se dar impedido, deixando de chamar o 
o 1o tabe!lião de orphãos, por não ter d·mtro da 
villa; cio que tenho a atte~ta.r, e j11rarei si preci
so fôr; po'len lo Vm. usar de minha. rr>sposta 
caso lhe com•ier. Roo das Eguas. "~3 de Dezem
bro de de 1881.-ivia:noel Joaquim de A oau}o. 
-Reconheço a fit·ma retro de Manoel Jorquim 
de Araujo~-.-.E_n_, Manoel Jo3quim da Silva., es
crivão da. ~n bdelegacia e de paz. Por naJa mais 

• ,L.., · · 0 c m as res e rots 1 me1aes. to 
das E!('ua·::, 2:3 de Dezembro de 1834. Em t r.ste
m~mho da. verdade- .:.1[ anoel Joaquim da 

Illm. Sr. porteiro da Ca.mara Municipal 
Fauscino Alves Ribeiro. - Ildefonso Fr<lncisco 
do N scimento, a. bem de seu~ dir~itos políticos 
e por amor á verdade, pede a V. S. que lhe 
atteste ao pé desta, na. qualidade de porteiro da. 
Camara, ond~ se procedeu á. eleição para Jepu-

0 ' • o de 1ti8t; o 
numero de votos que obtivera!•' os candidatos 
Dr. Aristides de Souza Spinola. e Dr Pedro 
Carnei-ro :.:t. il 
de 18)5 foi V. S. dernittiJo. Villa de Santa 
M,tria .la Victoria, 16 de Janeiro de 1R85. 

Attesto que servi de porteiro n :\ eleição de 1 
de Dezembro pro·ximo passalo e que obtiveram 
vo~os o D1·. Aristides de Souza Spinola 86 e o 
Dr. Pedro Carneiro da Silva. 41 ; assim affixei 
um edital na. porta do edifi.cio da co,mara. Muni
cipal, onde se procndeu á dita eleição : sendo 
eu demittido no dia 8 de Janeiro corrente por 

. "' - ' 
•J .. ' 

e que s1 por acaso apparecer algum atte~to•do 
neste sentido com minha firma é falso, podendo 
V. S. fa.zerou - -
assim passou-se e j ut·arei, si preciso fõr. Villa 
de Santa Marü dt~ Victoria, 16 de Janeiro 
de 1885. -Fcwst·.:no Aolves Ribei·,·o. 

econ eço a rma. supra, ·• que dou fé. 
Santa Maria, 16 de Ja.neit·o de 1885.-Eu. Eu
ja.cio Jacome Menezes, tabellião que escrevi e 
as.,igno em put,lico e razo seguinte -de que uso. 
Em te~temuo.ho d:~ verdade.-Eujacio Jacome 
;..li e ne;; e s. 

Doe. n. 11.-lllm. Sr. subdelegado actual 
João Antonio Pereira Lima.-Diz Bruno Mar
tins dà. Cruz •-tue, a bem de seu direito e jusüça, . . . . .. , 

. ' ~ 

bai~o do jur:tmento do cargo que occupa., os 
quesitos s•·guinte" :-t 0 , si é V. S. eleitor 
desta aro~hia do Rio das E•"ua" l'l • ., 

. 1 da eleição do dia 1 do cor•·cnte m3z. p ora. .de-
Nós abaixo asstgna.dos, e eitores desta. pa- putado geral, 0 em qu~m votou v. s. ; 2o, quan-

rochia d~ No-sa Senhora da Gloria do Rio Jas tos candidatos foram votados. os nomes dos 
Egua.~. declaramos que não concorremos a eloi- votalos e gu:ntoa \"Otos obtivera.ru cada um; 
ção de 1 tic Dezembro do corrente anno. que 3 1 · · d 
teve lo~a.r na n!la de Santa Ma1·ia da Victoria 

0
' qua 0 JUtz e paz presidente da mesa ou 

el13itor l ·wou a cópia das act 1s da elei('ão para 
do Corrente. e ·tue protestamos contraqnalquer a vilh do u,·ubú. afim d~ ser ent1·egue ao Dr. 
assign-.tu ra de noss.o;; noml.!s no respectiva juiz de direito presidente da junta apuradora 
livro d r• pres"nça d ) eleitores, ou em qualquer ou á mr>srna. J· ·mta; 4o. qual 0 escrivão nue lan-
docum'!nto relativo á mesma. 1 çou as actas ,Ja eleição no 1:vro de notas; 5°, 

F•·e!\'ueúa de Nos;;a Senhora da. Gloria do Rio qual 0 escrivão nomeado por V. S., e desdr~ que 
tlas Egu lS, 1,1 d~ Dezembro de 1884.-Antnnio tempo e com quem exerce pt·esentP.mente 0 seu 
Alves ViP.ira. Pa.•llo da Silva Lima, Honorio juizo, e s i ainda contintia ; ()o ~ si assistiu V. S. 
José de Mou1·a. José Martins da Silva, Manoel á apuração na. villa do Urubú c si foi a. eleição 
.José de Moura, Honorato Pereit·a Pin Lo, João a q 11e se procedeu no dia 1 de Dezembro do 
Antonio le Souza Ramo.;;, Antonio Souza Ra- corr,.mte anno, ou si appareceu outra falsa; 
mo..:. João Moreira. de Carvalho João Per ira · · o-lae V. S. f. 1 zr~r---OO-s-eu n:ttestado o 

. l10maz de 1~hreu Neiva, Anr~.c:l~to .Mo-;- uso que lhe convier, e pede a V. S. d·~ferimento. 
re1ra dos Sa!lto-., Joao de Ab1·~u. Ne1va, _Jo;;e E. R. M.-8nmo U artins da Cru;;. 
Marqu~>s de :Sonza Ramos, l\launcto An~omo dt~ Att t ffi t' t d b ·. d 
Souza. Pe iro \1arques de Souz:.t , Corc3n tio Fi- es 0 a rma Lvamen _e, · e '1XO o c:argo 
bronio .te Rrito, Brnno Martins da Cruz •. Jus- que occupo. 'lue sou el.ettor p~la pa•·o .~buJ. de 
tiniano Ferreira Doete. Maria.nno de Queiroz I No~sa Senhor~ da Glorla d? _Rto ? as Egu~s, ~ 
Mont··iro Gil Moreira dos Santos Joaquim José I assuo como fiz parte na eleiçao felta . no dl~ 1 
de M r ' ' do corrente mez, votando eu Bo candtd •to hbe-

ou a. ral Dr. Aristides dr~ Souza Spinola . Ao io que-
Reconheço as firmas retro, e supra. serem si to. os candidlitOs foram o L> r. Pedro Cz.rneiro 

verda(leíras e dou fé . Rio das Eguas, 15 de De- e Dr. Aristides; t()ndo o c:-tndidato liberal8G 
zemb. o de 1884. Em tes temunho da verdade.- . votos e o candidato conservador 41 voto~. Quan
-:\:lanoet .:oaq_uim da Silva. to ao 3o quesito, o juiz que presidiu á mesa foi 
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Angelo Custo.iio das Neves. Sobre a. levads das 
actas para a villa .do Urubu, atte;,to que foram 
levadas por mim e não pelo juiz que presidiu a 
eleição. Ao 4) quesito, attesto que 0 escrivão 
foi Trasibulo da Ro<.:ha :Medrado quem tran
screveu em seu livro de notas. Ao 5o quesito, 
attesto a. i nd;.\ que é o mesmo esc ri vão acima 

lto, cU.JO 01 c1ta :1 proposta da nomeação por· 
rnim, como subdelegado desta villa do Sant:t 
Maria, nomeação esta feita no mcz de Novem-, . . 

. , ~·. . e a. 

o tenho por meu escrivão, visto não mo consta: 
ter a camara nomea lo oi:tro e nem e:sta subdeh~
g"!l.Cia o ter suspendido.Qu:1nto ao ()o, attestoque 
nüo houve apurn.ção no dia 20 do andante mez, 
como foi mat·cado pdojniz de direito do Urubú 
c si assim attesto pot·que estav:1. na Yilla 
do U1•ubü no dia 20 e poden.lo V. S. fazer 
o l!SO que lhe convier. E' o que tenho a att·:ls
tar ~ jui":ti'Pi si for mistet·. Villa de Santa 

• J I I 

nio PcNJim Li~na, 
gado em exercício. 

~ • 11 a . • 10 

Pereira Lima, d:) que dou fe.-Santa 1hria, 
31 de De2embro de 1834.-Eu, ?ujaci~ JocolUe 

- ;:, 
publico e raso com o signal de que m:o.-Em 
testemunho da vei·d:de, E t!jaci-o JacOíiW .JI e
nezes. 

Doc. n. 10.-Nôs,ahaixo assignados, eleitores 
desta parochia de Nossa Senhora da Glorin. do l{io 
d:ts Egu~s, decbramos que concot•t·emos a clei
<;ão de 1 de DeY.Ennbt·o do corrente anno. q ne 
teve Jog-ar na villa de Santa !o..Iaria da Vi
ctoria do Corrente, c assistimos a todo )L'oco,;;c:;o 
e eltot•al, an o ·a aput·ação das cedulas o se
guinte result:1do: D1·. Al'istidt~S d' ~on:m Spi
nola! ~6 ~otos; D1·. PNlro Carncit:o da Siln. 41 

' • -s u f... ~ ~ ~ .. 

por edital, assigna:lo pela. mesa. c tt·ansci·even

:Mendes Ribairo.- João Francisco Cie Faria -
Rocha. - Josó Augusto Pereira 'te Carvalho. 
- José Pereira C.3sar . - .João Marques 
.At·aujo. - Felippe Moreira de Carvalho.
Henritiue de Souza R1mos.-Joaquim da. Ro(:ha 
Ribeiro.- Cassiano Joaquim de Magalt-lães.-
Izidoro Alves N O'uei - · 1 · .M • 
d'~ A 1·au jo.- Claro Moreira da Silva. -J\lanoel 
Joaquim de Araujo. - Pastor Benigno de 
Sant'Anna. 

Reconheço as firmas retro e supra serem vcr
!l:td8it·as e dou fé.- Ri o d:1s .Egua.s. 15 de" De
zembro de 1884. -Em tc~tcmunho da ver·dade. 
- .IIwwet Joaq~~im, rla Silva. 

Doc. n. 9.- lllm. Sr. 2'J tabellião muni
cipal Eujacio J:tcomc de Menezcs.-Diz Bnmo 
l\'lat·tins da Cruz que. a bem de seu dü·eito e 
jnstis~a, lho c•Jrtiü(iue.ao pú desta. em fú da ver
dade, qual o escri'lãO de orpb[os nomeado por 

• • .J - : ' ·-
• " , •1 

do o;·phã.os José Francisco N1~pomuccno , si 
prestou juramento pel'anto V. S., s~ exi,-te o 
eSCI'lV- 1 " ·· ? lt ;> 

substitue e si igu:l.lruente prestou jurn.mento 
pet·aRte V. S. Oütro qualquet• nomeado e os 
nomes dos nomen.dos, e, pt~rr. o que, pede a. 

. . e1el'1mento.-1~. . .r .- anta a!'la, 
27 de Dezcmbt·o de i8S4.- Bn,mo 1lia1·tins 
da C;·ttz. 

Atte::to, em fó do cargo que occ11po, que, de
pois ào fallecimeuto do serventuario Jose Fran
cisco Nepomuceno. exerceu o cargo de oscrivão 
de orphãos interino o cidadão João Ah .. es àe 
Sollza, e pt•esco.temente. e:s::erco o referido 
cal·g-o o ciclad::o Benedicto da Silva Lop:>s; 

• • t- • 

do-se a acta no lino de notns <lo esct·ivão de Public~1 fórma extrahida do inV"entario <Io car
paz Trasibuio dn. Rocha ~Iedrado. Fro:;11czin. de tot•iu de pa~ do cEstl'ic~to destn. vilh corno abai
No~sa Senhora d& Gloria do Rio das Egn:Hl, 10 xo S') declara. a pedido do capitão Severiano 
do Dezembro do ·l.'.:N4.- Joaquim Ribeir0 do Antonio do Mn~a.lh:I(!s.-Inventario elo carta· 
:i\Iagalhries.-.João Ciualbcrto 'los Suntos.-Do- rio do escrivti:o 'ele p:t;: desta. villa de Santa. l\Ia
mmgos Antonio das Neves.- Jo~riuim Gomes ri:. da. Victoria.. Aos 1G dias do mez de Dezem
Cal·doso.-.lanuario ?\Ioreit·:~ elos Santog.-Se- bt·o do anno do Nascim~nto de Nosso Senhor 
b:~stião Antonio de Sou:r.a.-Victol'ino de Cas- Jesus Christo de 188'1. Por dimissão do abaixo 
tro e Silv~1..-Pcdro de Snuza Pinto e Aguiar. asstgn:~do fii entrega ao sen succe-,~or, depois 
-Josê Lino de Cerquc:ra Magalhães.- Vic- tamb0m assignado : sendo o exoner:1.Jo pelo dc
torio Bispo Cardoso.-Manoel Alves de Sou;.:n.. lcg:1.do de policia Fr:mcisco de 1\Iello Brito, o 
-Manoel Hygino do Sou:r.a.;..._José Alves Pe- successor· por norturia do juiz de p~z em exer~ 
reira.- Firmino l\Iarques de Souza. -João cicio João Affon.;o de Oliveira; o exonr~rado 
Casimiro da Rocha.-JÔsé de Assis Nogrão.- Tra,ibulo da Rocha :Medrado. escriv:i:o interino 
João José Lemos.-Ernosto da l\Iotta B1·ochado. or nomea~ão ou ro ost:1. do subdelco-ado de 
-Manoel da Silva. Braga.-IziJoro de Caslro policia em e:x:Prcicio, o cidadão .João Antonio 
e Silva.-Pedro Vieira de Faria.-Josó Pereira Pel'eira Lima, e approvado pelo ddegado df-~ po
dos Sa.ntos.-José Ferreira do Nno::.cimAnto.- licia o cidadão João Moreira d~ :Mourn em 
Bento Ribeiro Campos.- Murcellino Moreira exeL·cieio :fizemos este inventario para salva 
de Ca1·valho.-Antonio .Joaquim Je Mag-alhães. gua1·da de amhos, cu,jo é o seguinte: Um livro 
-Jos•~ Joaquim da Rocha.- Vitalino Beni;.rno do cincoenta folhas para os trabalhos da ,junta 
de Souza . . -lldefonso Ft·ancisco do Nascimento. classificadoi"<-t. Dous livros df) redstt·o dA na~ci
-Salustiano Soar~.s d<J Albnqur>rque.- Co- ! uwnto ci\· il. Urn livro de registro de cas~mén
n0,gundos de Deus T~lles. - Evaristo de Deus I to civil. Un1 livro do r .flg"ii:h'O do obitos. Dous 
Tolles.-:-.Toão Fdizard? da ~~ocha.. -:- F:1ustino liv1:o~ de not:1s. Oit(J p_:otocollo~ de aucHenci~s 
do Alme1da Castro.-11 ranCLsco .Toso do~ Snn-, GO.Jmz de paz. Um hvro de notas, contenüo 
tos.-Joar1uim Moreira dos Santos.- Antonio 1 quat1·o eleições, uma para. deputado :.\ Ass3m-

v. III.- 13 
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bléa Provincial, e segt1-ndo escrutinio, tudo do' Certifico e fuço fé que, revando o meu livre' 
a.nno passado (1883), e eleiçõio pa1·a. verea- de notas e !tOS 15 dias do mez de Dezembro do 
dores deste terlllo! e a eleição procedida no db. a.nno do Nascimento de Nosso Senhor .Tegus 
i 0 do cort·ente mez p:tra um deputado :i. As- Christo de 188:1, a fts. 13, encontrei o que 
sembléa. Geral Legislat1va nesta vil!a, 25 vo- pede o peticionaria : Dr. Arestides de Souza 
lumes de requerimentos e encadernados,ou au- Spinola, proprietario e resiJente na villa do 

1 • ~ • ... • 

torio. E por nada mais havcr,assignarnos o pre
sente em duplicata.-Trasibtt!.o da Rocha J:[ e
drado ex.-escri\'ão.-NicolaH Tol<mtino dc1 Ro-
cha escrivão d~ paz. Reconheço as firmas supra. 
de Trasibulo da Rocha Medrado e Nicol:iu Tol·n
tino da Rocha.do que dou fé. Santa Ma.ria,23 de 
Deze·~ko de 1884. Eu. Enjacio J:icome .Me
nezes, tabelli:1o, que escrevi e ~tssigno em pll
blico e razo com o signal de que uso.Jn te.;timo-

• • ... 0 "" ' ,. • ' :, 

e assigno eru publico e r:tzo com osig-nal de que 
uso. In t•~stim,onit~rn vcritatis.-Ett}acia J,,_ 
corM3 JI c'ze:.es.- Sc"'aiaHo .Ar~tollio de]{ c-

Santa 1b.ria.. 10 d~~ Dezembro de 188<1.
Illm. Sr. tabeÜião de notas Eujacio Jacome 
:Menezes.- Ev::n·isto de Deus Telles, a. bem. 
de s~u;; dh·Git~s politico. precisa que V: S. lhe 

... • 7 • •• 

·1• do corrente anno, transcripta. em seu livro 
de notas -pelo qne requer a V S. d·~ferimen
to. E. H. ?11.- Eu 'acio J1icome Jfe;,c::e., 
_o tn o lião rla notas. esct·ivão do civo. crime, 
prov.:!doria G do jury, por no:neação \'italicia, 
o co11ferida. por Sua Magostado Imperinl~ a 
quom Deu.; guarde. 

Certifico o farJO certo n. toJ:ls, qne minha 
certidão '\'Íl'~'m.q u~ não const:t t~m meu liv1·o ti•! 
not-ts. n. tt•:tnscrillçào da. a.ct:~ ehitot·al do di:t 
1° de Dezombro, do corrcnt•• :mno, mas .:iu1, foi 
tl'anscri p ta no li\'l'O de not~s do escri \'Üo d'! 
paz d ··Ste tu distri~;to. O ref~rido é veNhde, 
Santa .Maria.. 10 de Dezembro de 1884.-0 ta
bellião, Eujacio JúCo'liw .JI ene~cs. 

Doe. n. . 8.-Illm. :5r. escrivão de paz desta. 
vill!'t. - i\IanuGl Jo.!quim de Araujo, eleitot· 
desta p::>.rochia., e municipio da Santa Maria da. .. . . . :\ . . 
ticos. que V_ S . Ih f) dê por certidão o numero 
dos votos da. cleiç:1o geral a que se procedeu no 
dia 1 o de Dezembro do cor r- ~ nte anno, e os no
mes do-: candid;ttcs votados para. deputado i 
A>;semvlea Geral LcdsbtiV"a., tudo em termos 
que f.r,ça. fe .-E . R.'.l\I.-Villa de Santa M~
ria da Victor ia, i5 de Dezembro de 1884. 

Eu Trazibulo da Rocha Medr·ado, escridio de 
p~z e di subdcleg-aci~ de.sta vilb d,, Santa l\fa
ri:~ da Yicto!."i~t , i 0 distt'icto de paz da pn.rochia 
de.Noss~ Senhora da Glori:-:., comarca de Cllri
nhanha, provincia da ·~Bahb, na fórma da lei. 

I I ' 

corr.mte anno, cu,j<ls $ãO do teo1· seguinte. -
Aet t especial da. installaçào da. mesa. eleitoral 
para a eleição de um deputt~do :i. Assembléa 
Geral Lcgislath•a. que se tem de p1·oceder 
anumhã, 1 v de Dezembro, por este i3 · districto 
eleitoral da Ba.hia. Aos 30 dias do mez de No
vembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
J !'Sus Christo, de 1884, ne,ta parochia de No~sn. 
Senhora da. Gloria, m edificiv onde funciona s. . . 

, , · u · a 1nga., nas a 
villn. de Santa Mat·ia. da Victoria, da comai·ca 
de Ca.t·i~h~l_nh:t, edificio designa lo pel~ governo 

.. . . -
- o • • 

um de!Juta.!o ú As.;embléa Geral Legislativa, 
pelo 13° districto eleitoral desta provincia., 
em Clljo recinto tem se procedido às t\ntcrior~s 
eleições desta parochia, ás U horas do dia, 
achn.udo-sc 1·eunidos os cidadãos .Ang-r!lo Cus .. 
todio das Neves. 2° juiz de paz da. séde da paro
chia. e o 3\) juiz de paz tambem da. sédc da mesmt\, 
o cichldão Josó .t\\·elino da. Silva, commigo es
crivão do juizo de paz. f~thando o i o juiz de paz 
Aniceto da. Motta Brochado, tambem da séde pa .. 
rochial. pol' constat• officialmcnte não ter ainda. 
tomado juramento e posse do car·go e o 4o juiz 
de p:tz Ernesto da Motta Brochado, da mesma, 
que não pal'ticipou os motivos de SllU. au
sencia. e junhmente não compareceram os 
immedintos em votos no quarto juiz de ;.z ela. 
pat•oc 1a. 1 ~ oretra os an tos, A os e da 
l\íotta Brochado, e os seus supplentes Fur
tunato .José Gusroão, e Domingos Antonio das 
Neve.'> que todos não ·motivaram as razões · de 
seus não com pat·ecimentos :1pezar de serem 
convocados todos nu. fôrma da l ei, pelo que 
o segundo juiz de paz. Angelo Custodio das Ne
ve~, osperou at~ dcpo1s das duas horas da tal'de 
no recinto de 'te edificio, e n:io tP.ndo com
parecido os citados membros. q~t1 <lcvião ccns
ti tu ir r. rnosa da installação p1r:~ a eleição 
geral de manhã p:1ra nrn deputado á. assembléa 
gc1·al po:· este 1:J'• districto eleitoral, e não 
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t(~~do t~do partici1~ação a~g~;ma ac~rca das) pr.esença d~s eleitores e o alistamento respectivo 
faltas ditas, assum1t1 na forma da le1 de 9 de • fo1 no mmo della cullocada uma urna contendo 
J:::neiro de 1881, e l'<'gulamento de 18 de Agost:> uma só abr,rtura no tampo, e aberta p1~rante 
do mesmo auno, a p1·esidencia da mesa ás duas to.ias as pessoas presentes, se V(~rificou que não 
e meia horas da tarde, tomando asse1ito no continha dentro cousa alguma nem havia outra 
topo da mesa. convidou o 3° j tiil de paz qualquer abertura. Fechada. de no"o a c h·~ v e, o 

r • •• • "' ' . . . . . 
que immediatam<~nb o f ·z de um lado desta. 
Em vista das faltas referi.las acima convidou 
o el··itor drc!sta )arochia Benedicto da Silva 

opes p~~ra suprir a falta do 4' juiz de pn, e 
para suprir a falta dos immediato.s ao 4o jniz 
de paz, designou os-dous eleitores _desta jJaro
chia Laurentino Antonio Moravia e Lima., e 
Antonio Jo.sé de Brito, que todos se nchando 
pL"esentes, o presidente os convidou para tom::,r 
assento na mesa colloca.da no meio do recinto, 
os sobr·editos eleitores que imm0dia.tamente 
assim o fizeram "e um e outro lado dest.a. Em 
sen-uida daclarou soleunement r r · den 
que estava organizo.da a mesn. eleitoral . 
que tc}m de funccionar nesta paro <;hia. na. 
eleição ger·al marcada para amanhã i de Dezem-

_. _ a a occas1ao ot J)l'esente a mesa as 
indicações de alguns eleitores, que requeriam 
para ser fiscal do candidato Dr. Aristides de 
' . 

• < ' 
e do candidato Dr. Pedro Carneiro da Silva o 
eleitor Manoel Joaquim de Araujo, que sendo 
aceitos, e se achando presentes. tomaram imme
diatamr:nte assento na mesa. Concluída assim 
a installação da mesa, deu-se por findos os t.ra
bs.lhos ; do que lavrou-se a présontc acta, oue 
vai a<;signatla pelos membros da n1esa. e fiscu."es. 
Eu, Trazibu1o da Rocha Medrá.do escriv:1o de 
paz qne o escl·evi, e dou fé. Ang-elo Custodio 

I f • • ., • 

9 de Janeiro de 1831 se ia proceder á 
eleição de urn deputado á Assembléa Geral Le-
()oisl"ti ·a e ue d i o- a • r ri 
mesario Benedicto da Silva Lopes e para a 
chamada e leitura das cedulas o :mesario José 
Avelino da Silva.. Feito o que o mesario desi
gnado começou lentamente a. cham1da do.s elei
tores em alta e intelligivel voz, pela fórma 
porque se a~:ham -inscriptos no respectivo alista
mento, e á por·porção que cada um comparecia, 
apresentava. seu titulo ã mesa e depositava 
sua c3dula na urna pela unica abertura que 
am m · · ~ · "' , · r • ri 

para constar a sua presença e se retirava para 
fóra do recinto reservado para a mesa. Ter
rnin:lnlo o recebimento das cedulas, a mesa fez 
a.vrar o termo recotnl-llCn aúO na 01, c assL
g-nou o Jiyro onle estavam inscriptos os nomes 
de 127 eleitores~. e procedell-se à. (:ontagem dn.s 

e ' . L 

uma de cada vez: v<3rificando-se que o s::m 
numero de 127 c.:eJulas coincidia com os dos 
eleitores que votaram e que foram ahi deposi
tadas de no\' o e p lSSou-sc ã apuração dos vo~ 
tos rcebidos, indo o mesat-io José A\'elino àa. 
Silva, lendo cada uma cedub por sua vez e 
os outros mesarios escrevendo os nomes Jos 
candidatos votados, flegundo a designação feit:~. 
pe~o prcsicl,mte, que entre ellcs ti~ha distri-. . . 
da Yez que ~screvüun em algarismo a totali
dade dus YOto.;; recebidos. Apurada a ultima 

· :- ·1ndi-Jatos que 
dr) l\Iout'J, fiscal, ~ Mauoel Joaqttim do Arauj ,_ obli,·ern.m \'Otnção, reconheceu a mesa que ob
iis:.·al. Et•a o ttue se continh:1. em a. dita neta. da. th·ora.m ''ot•·s pa:-a deputados :i .Asst>mblea Ge
jnsta.ll•ção; do que p:tra consbn· fiz 1.\S!::t c dou t':tl Lcg-i:;;Li1•n, Dr•. Aristides de Sottza Spi
f,~. Santa M:u·iu <11~ Vict:01·ia, :)0 de Nov•:"~mbro nola.. prrwr ~t11rio ,, rcsi•l,•nte na villa<io "Gru
de 1ê8-t . Tl·.nibulo •b Rocho. ?IINit•ado. ('..;CI'Í- bú. com !:)6 votos Dr. Pcllro c,rneiro da ~il
v~o .,ue cs:;~ f'Scre,·i e copiei. Acta da c·,ncl· t- Yn. jniz do rli1·••iLo :wulso. resitlcnt.o n:1 villa. do 
sito do:; tr·abdho.;; r~loitoraos da p ·: rochi:~ de Ut·uhü. cnrn .a vot s. í~ polo deitor . .Jo:1qlón 
Nossa. S .. nhor•a da Gloria pnra uw dcp11tndn á Peilr·o F rt·c:J•a. C:uupos. füi npt·,~,::(lntado um 
.Asl:!emblé:J. G••r,tl Lc!.!"islat: \':l f'Ol' e~te 1:3o dis- protesto nu qunl diz que us trabalhos eloito
trh~to el_eitora.l d:t provincia ,b Bahin. .Ao r:lC!': frmnn C·llrtme~<HlnS ti' ·U hor·:is do dia. ~ 
prim,.i:-o d;n. do m1•7. cie Dc7.eml:>l'O rlo :nmo do me~~~ por ma ·oria. d1.! v .. to:; de!ib ·rou cont.r:). Pt"•J

nascimento df! Nosso S•'nbot· J ·sus Chrisro testar~ corno o fe7., e depois ch rubl'icadrJ pela 
de 188·1 n••sta P<~rochia. àe Nossa Senhora da mesa. i !'á com a có~ia Jeo: ta actn a true:n com
Gloria e casa da camara municipal de:-:ta '·i11a I petit·. E pelo eleitor Appolirwrio dQ Carvalho 
de Santn. Maria da Victorin. sita :.i rua da Ca- F,~t·reil·a C::tmpos foi ainch apresent·1rlo rm1 pro
ting-:L erlificio des: gnado pelo gov .. rno in pro- 1 testo. recl "uanrlo contra. a confusão que di~ . . ~ . - . . . . 

f " ·' ... ,a • ~ , • •: , --. ... :t 1u 
p 1rochia. A's 9 ho1·as na manhã achando-se elr·itor:tl.a mesa de!ibe1·ou 't!ontt•a protestar,-·orno 
reunid~1. a m.:~sa . ~leitoral inst dla a hont''ln fez ; indo tudo rubri r ado pola. me-::1 e anpenso 
"·e::::pe1·a d 1 eleição na fórm~ rla lei. com posta :i act:t ou á cópia rlr•sta que tem de seguir 
dos citiudào~ Angelo C1 :stodio da.;; Neves como p~ra n pod~r competentí-l. Terminada apur~çãe 
prt•sid~'nte. J .. sé Avelino da Silva.. Benedicto la das cerlula!':. o secr-·t·1rio da mesa or·~·amz~u 
Silva Lopes. Lq,urentino Antonio Moraria uma lista. !.!"er:tl contron lo os nomes dC's ca~.:h
Lima. 'e Antonio Jo;;é d~> Brito como me<::arios. da.tos_votados ··oro o numero de votos recebidos 
e dos fis~acs .João Mot·~ira d~ M<.~ura e ManoP.l a qu •l foi publ icar:la ~m voz alta. e mandada 
Joa.:iuim rle Araujo. O pl'<'\SÍdf'\nte tomo•1 as5õ·•nto pelo presitient:e atfixur D~l rorta do criificio, 
no tÕJlO d:1. mes;t collo~:vJa no recinto separad!l. onde funcc:ona a m~'Sil. eleitoral. sendo em se .. 
}Jor uma ..,.rade ,.. os mes,.rioo:: em volta desta e iuida q•t~ima•ia~ as ce(lulas. D~i:wrnm de actl ... 
os fi :cacs, ~stando na mesa esle 1-L\rro co1u o da dirá chamada os ·eleitores seguintes : Antonio 
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José de Souza., Fr.1.násc.o Josó Ferreira (falle
cido), viga.rio Fcrn:mdo Ro,lrigues d·t Sih':t. 
Honorato Pereira. Pinto •• João Pereil·a. Bran l:Io 
(fallecido). Jos.quim Antonio de Cerqueira. Ma
galhães (fallccido}, l\Lm,!el Lucio da Silva. 
Lisboa (f:lllecido), Marianno de Queiroz Mon-. . . ... . ~ . 

Silva, Torquato Baptista dt) Sou:r.a, rf,il!rcido), 
João Alves de Souza, .i\Iancel Pedro HL)lesponto 
Raquari, Victal Pereira Ramos (fdhcido). 
Anacleto :!\Ioreira dos Santos, ~-l.ntonio Peran·a 
Ceza.r. Cypriano Pereira Cez:w (fal1ecido), 
Francisco Pet·eir~t de l\Iiranda · (falleciclo), :Mau
ricio Antonio de Sonza. Sorvêo ele Souza Bar
bosa (falleciJo), José :Martins Ja Silva, Josó 
:Mat·q uc~s Ferr·eira Campo,:: (falle~~ido), An ton"io 

I r '! • - • ~ • T• • 

Joiio de Abreu Neivn.. Thomaz de Abreu Neiva: 
Pedro :Marques de ·Souza, Jo:tquim José de 
!\Joura. Honorio José de Mout·a. Antonio de 
Souza 1\oamos, .fosc l\Iarques de Sou:r.a Ramos, 
Jo?io Pereira B.mno:::. Antonio Francisco das 
Neve~, Gil !\I?reira d?s Sautos, .José da i\Iott.:l. 

• , c, • • ~ o .t:, l mu a 
cido), AntfJUio Francisco d .. 1.s Neves. João l\Io
reira. de Carmlho, ?1farti 11iano José de Oliveira. 
Manoel Jose de :Moura, C:1rcandino Fcbonio dé 
Bt·1to, João Antonio de Souza Rawos. E por 
nada m~is haveL' a tra. ta. r, d~u-se por termi
nado o 1}rocesso eleitoral. às 5 ho.-as da tarde, 
e o president11 dechrou dissolvida a. as3embléa. · 
eleitoral. manda.n•lo escl·ever esta acr.a. oue Yai 
assignada por tocb r.c.csn, pelos iiscn.G.s ê peles 

~i ores, que o •lui:.:eram L<tzm·, sent.o esta ac a 
trp.nscripta immediatamente no liYro de nota;;; 
do' escrivão de paz Trazibulo dn. Ro~ha. I\Ierlrado, 

• - • "' l"l . :-.. .. .; , 
nedicto a~~ Siiva Lopes, secretario da mesa. a 
cs0re,•i e n.ssigno com os iuembrus dn. mesa c 
fiscacs, Angdu Custodio lbs Neve:-;, p1·esicl·mte; 
Benedicto da Silv:l. Lopc..:, secretario, Josú Avc
lino da SilY~, rn-:sario. Laurcntino ~\.n tonio 
Mor•l.l·ia. Lima, llWSario. .Antonio .losé de 
Br·ito, mesario, .Toiio 1\hr·eim. de ::\1oura, fisc:Ll. 
Manoel Joa11uim de Aru1.1.io, fi::;cal. Fra.ncisco de 
l\Tcllo Br·ito. eleitor, Scba~tião L:wang-cir:t da 
Silv:t, d~~ itor. Joaquim l \~dro Ferreira. Campos. 
.~nieeto da :\lotta Brox:ado. Antonio .Joaqui:!l 
de s,~vilha, TJ·aúbulo d:t Hocba. t.lcdratlo, Tho
maz .To;.;,·· da Co!':tn.Conrado Moreira. d.e C::rr\' :tlho. 
.ioão da Cos ta ~ ::~.nto; ltaparica, Felippe l\1oreirn 
(l e Carva lho. Sa.lusti:mo Soares de Albur1ucrque, 
Ermilio Ferre i r:~ Dnc t, lldefonso Fr ancisCJO do 
Í.-lascm.l8n to . ~ra o que se conhnh~em a. dita 

· acta a qual foi transcr-ipta neste livro df) not:1s 
ao 'Primeiro dia do mez de Dezembro de i 884, 
no paço da ca.mara murticipal. Eu Trazibt1lo 
da Rocha Medrado, es~~ rivão de p~:r. que est!l 
subscrevi e as!":ignei Trazibnlo da. Rocha Me
drado, Angelo Custodio das Neve<:. presidente 
.Tosó Avelino d!'l. Silva, mcsario, Laurentino .An-, . 
tonio Moraria Lima. mesar-io. An tonio José 
de Brito. m"sario, Benedicto d~ Silva Lope~, 
secretario, Manoel Joaquim de Araujo, fiscal. 
João Moreira. de 'Moura., fiscal. Nada mais se 
continha, nem ou lra alguma eousa declarava 

em a;; ditas actas da. inst:tll:J.ç?.o da mesa elei
toral e da conclusão dos trabalhos elei~oraes da 
p:1rochia de :·~oss::t. Senhora d<J. Gloria, por ser 
fiela1ente para aqui certificada, do que dou fé, 
e vai sem cous~t que duvida b.ça. E ao con
ccr.to com out~o fiel c.omp~nheiro, ~~~ta li1e con-

Rocha. :.Iedru.do, (lSct·ivão de paz quo escrevi 
e assigaci em publico,razo com o signal de que 
us1. Em testemu:d10 d::t. yerdadc.-Tra~i!n.t&o 
da Rocha. JI edrado. 

Conferilh e concertada pol" mim esct·iv~o do 
paz.-Trazibdo da Rocha Jiedrado.- Con
certada _pOl' mim 2o tabellião Eujaeio Jaco me 
Meneze~. 

SESSÃO ::E::'-I 13 DE )LUO DE :1885 

PnJsf.dencia do Sr • .:.1! o;·cira ele Ba;·ros 

SW.nL\liii1.- T.éilu :·a e :;pproYaç:io tb :~d:t cl:~ ses~ilo tle 
honL• ol • •• • • " '• S· " _p.,,._ 
nt&~n.-UI.•,;er'l":ll~êío,; ti;) Sr .. lo:<~ :\lal'iann'!l.-0 Sr • . Jo~é 
l)ompcn pede unia urgcncia de dnco mi!m:o~ .-0 Sr. 
José .\!ar:-.n:•o d:'lnm:1. c.:xplica~ão pcssoai.-Or.IIEl! no JJ!J. 
- \"olacão do pal'cccr n. :ll::-ISS;j.-Chama•la.- Re
ei:\ln :~('Lo elo :::ir. Sinimbú Junio r.- Q1Je,:lão t.le Onlc:n. 
-Obscn:Lo;lics elos S1·s . Z::ma,Lonrl)ll \i CJ de Albuqnei'IJHe, 
~oarcs, G:tri•H Peixoto, Pt·,~,- iol!!nlc, Sinimblt .Junior, 
1;0111Cs de f:a:>t ro, Ya!I:L•I:!rcs,Sil:i:nht'l Jnnio1·, Pt·c;:i dente, 
Anl•)!l io Pinto.- Su:-pcntlc-~e :t ses,;iio por ~;j 1ninnlüs. 
- Coulluú:t a sc:;>ào.- O Sr. Prcsidculc doi. :1. orJcm tlu 
ui a. 

rcira de Ba.t·ros, Atlonso Celso .Junior, Sinimbü. 
Junior, Yal!ada.t·es. Costa Rodrigues. Bezama.t, 
Campos Salle:;, Leitão da. Cnnha, Soare~, .Mo-
t•eua ranl ~o. am:1, :-:,1 Y:l. l :na, . oão em o, 
.Miguel Ca..:tro, P:;~.dua Fleury, Lacerda. \Ver
ncà, Di:-.s c~rnciro, And1·ade Figueira, Alco
i·ora !o Junior, Carlos Pei:s:oto, Alves tio Araujo, 
Co:;ta Pereira., Danlas Góes, Bezerra Cavalcanti, 
Lour~~ nço J.o Albuq ucr,.1 ue, Be1·nardo dr~ Men
donça SoiJri nho, Cruz. Ribeiro de Menezes, 
Salgado, Ah'aro Ca.minha., Gonçah·es Fen·eira, 
! :..1·anjo Pinho. Dnar·te de Azevedo;· Schutel. 
Rillcit·o dn. Lm:, Barros Cobra, Almeida 01!\'Cit·a, 
Ulysse~ Via.n na, Barão da Leopoldina. Mar·es 
Gui:J, Olympio rie C:1.mpos, Castrioto, Franç•1. 
Carvalho, Candido de Oliveira, Euft•asio Correia, 
Augusto Fleury, Bn.rüo do Gnahy, Maciel • 
Rodrigllcs :\lvcs, .To:!o Dantas F ilho, Martim 
Fr:tnc1sco, Ar.:tujo Góes .Jnnior, Ildefo:aso de . , 

Comparecem, depois da chamada, os Srs:. Go
mes de Castro, Cn1:r. Gouvêa. Sigismundo, Val
deta.ro, .Joaquim T:w arcs, Rodrigo Silva, Coelho 
de Almeida, Antonio Prado. Manoel Portclb, 
Leopoldo Cunha, Delfino' Cintra.. José Marianno, 
Hepriques. José Pompeu. Montandnn, Chag-as, 
Acdoli Franco. Francisco So•lré, Mascarenhas, 
Fernandes de Oliveira, Alfredo Chave!, Carneiro 
da. Cunha , Leandro 1\Jacir~I. Antonio Pinto, 
Barão de ..:\nadia, P. Belisario, Carneit·o da 
Rocha, Prieto Paraizo e Bento Ramos. 

Abre-se a sessão. 
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Comparecem, depois dr; abel'ta a sessão: os i De Francisco Maria Du prat, cidad::io fr·~ncez, 
S!s.: ~lac-powol~. Juve~cio ;Alves,. Antonio d.e 1~ resid,mtq no I~perio h 50 annos, pedindo que 
S:quemt, l•rankhn DorHl., S1lva i.\Jafra, Fred0- ern remuneraçao <los relevantes serv1ços qu/3 por 
rico Bo1·ges,Gasp~u· de Dr,.tmmond, Deroelrio Be-j' m:-tis de 30 annos tem prestado :i 2gricnl.tura 
zerra, Adriano Pimentel, Satyro Din.s, C:1:-:tello e às indust:·ias do paiz, a q us.ntia. de 30:000:{; em . 
Branco, .Joaquim Ped1'0, Vianna V a,, Diana, lapolices da divida publica.- A' comroissão de 
Bulhões, ltarpü e Carlos A!fcnso. - orçamento. 

:Faltam, com causa partccipu.Ja,os Srs.: Anto- 1 Do Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrad•\ 
mo Carlos, Alvaro Botelho e Diogo de V..:.s- 1 Macb.ü.do e Silva, d1!cbrando que~ não obstante 
COIIC(::Ho:o. _ 1 o fa!lecimento de .:\nton:o CeHier Gandch::tmp, 

Faltam,sem causa. partecipada,os St•s.:Bezerra I P:~·si:ilte o suvplicant?. na pretenção que foi 
de Menezei', Felicio dos Santos, Prudente ele , OOJecto. de sua pr~pQsu·l, aprcsentadr:. ~m. 21_ de 
MorMs e Vaz de ?llello. ! F':v0re1ro dl) f~S"'? com n.lgurn~s modtficaçoes 

soJ)re os estab:~h:c1mentos agncolas costeados 
por jm.miQ'rantes propri2tarios. -A' commissão 
de co:umercio. 

OSr.?>:!o~n . .-ta:n.don, pedindo a palavra 
sobre a <"teta. diz q~c na votação de hon tem, 
~:cerca da eleieão do 1° di"tricto de Pernam
nucv, votou pêla nullidade C!a eleição d~ matriz 
de S. Jcae ; c. quanto á conclusão ultima, n. 
respei o c.a. :1pprova~~ao ·;s ou -ra.s e r:nçoes~ vo
toll em sentido cvntrario ao oue se diz na acla. 
i~to é. votou pelo reconhecimento do Sr. Dr: 

•. . ' "' , .., , 
seu nome corno tendo votado contra. Por isto, 
fa:z: esta rectificação. 

E' lida e appt·ovada a ~cta rla ~e~são rle hon
tem~ com a rectificação do Sr. Montandon. 

O SR. 1° SRcRET.\.RIO dá conta· do segu.in.te 

EXPEDIENTE. 

t':':..'i: Olficios : 

Do juiz de par. da freguezia dos Arrepiados, 
de 6 de Maio corrente, pedindo lhei seja remct-

• • : I 

O §r .• .::rosé !v:!arian:no v~m desem
pcnh;~r-.se de duas incumbencias que lhe for~m 

. "' • 7 . • ~ · , • 

s<·.rviços de propaganda feitos pelu. benemerita. 
Confederação Abolicionist~ da côrte; :~. outra. 
é reh•.tiva á debatid::.J, ue:stão do2 im 1ostos ro-
vinciaes, questão esta. que ren:~sce agora. em 
Pern:J,mbuco. corrrn lo serio perigo de ser pela. 
assembléa provincial decretado o restabelaci-
m ~ . 

Em umâ. das ulti~a.s sessões~ quando~ pela 
opposição de mão dadas com a dissidencia ele 
então,era ~tac~do o governo pol" ter assal::~.riado 
toda a. imprensa, por manter :i custa dos coffre:;;: 
publicas escriptore111 que defendiam a causa da 
abolição. o orador foi incumbido pelo infatiga
vel presicleu te da Confecleraç:iío Abolicionista 
de p1·otestar, reclamando para aquella associ::~.
ção a parte, embora mingoada m:1s p:l.triotica, 
que ornou a uz· a· ·c· · s :.1.. 

Tem. oe àocumentos pelo! qu~es prova. que só 
a bencmcrita Confederação clispendeu mais ele 

'• I ~·· · l 

ordem da pr0.sidencia. de Minas, fOra ei1vi(l.do á. gaud~~ 
Camara dos Srs. Deputn.Jos.- .A.' cl':om. fez a A vn.rios aparte~ que lhe são dados, o orador 
requi::ição (3a commiss~o de int1ucrito). responde quo já por elles esperava. Que é 
D~ presidcncia. de 'Minas Gera~s, de H de ' pou~o. ó verda~le, mas é u_ma pro~a da r1ue o 

:Março de 1885. rcmettondo um r' xempla.r i rn- m~v:-mento d?- 1mprcns~ nao era sn~.:)lesm~nte 
prcsso da collecção d:1s leis daquella. provinci::~, offic1al. .l~&sun como .a Confe.rl er:1.çao, mUitas 
promulgadas 0 ann.o passado.-A' archiv:tr. outras sOClcdadiJ3, mu1:_os p:.wttcuhres conco.r

Requerimentos : 
D;1, me~,;a d:\ Irmandade da M1sericordi:< estn.

beh•cida em S . .Jo[o do Rio Claro, pt·ovincia. de 
S. Pn.ulo, p·:-dindo isempção do imposto de 
tr::~.usn.ü~si.\o de propriedade pn:·n. um edificio 
qac se tem de ofl'~rocer {tquc!la Irmandndc para 
o eshbelecimrmto de um ho:>pital. -A' com
missão de faz:mdo.. 

Da C&n!ara l\lunicipal da cidn.de de ·santo 
.Antonio do Monte, provincia de l\Iinas Ger:tcs, 
pedindo n manutenção d;1. lei de 28 dt:. Se!em
bro de 1871, e representando cont1·s. a idé~t de 
praso para cxtincção do estado serviL-A.' com
missão especial. 

De Antonio AuguPto Fel'reira, commerciant.e 
residente n••ita côrte, pedindo ser relevado da 
prescripção afim d8 lho ser pag~ a q uauti.a. de 
10:300.~ que lhe é d1.·vida como procurador de 
Pedro Rodrigues Fróes.- A' commissão de 
fazenda. 

rcr:\.m par:~ ::1. sustcnt:Lçao dcstf.\ grande pletto 
d~t impt•ensa,quc ó o maior padrão de gloria do 
gabinete (i dt~ .T1mho. 

O"Tbesouro Nacional, aincln. que estivesse rc
ple;o d·:! m:rner:u·io, não con.scguiri:l corromper 
as conscicnchsdc homens qne pelejavam do
minados pela m::is inab::davcl conYicção . 

Esta. colbbora.ç:!o activa e de-interessada 
fót·ma o maior pa:rão de gloria do g~binete, 
que ma1s o que ntngu m r 

Operou-se neste pai:r. um movimento expon
taneo como nunca ~e teve occusião de ver igual. 
Um gabinete. que subia amparado na sympa
thia. publica. duranto toda a sua gloriosa duração, 
gnnhou dia a dia 11ova.;; adhesões, eonquistou os 
applausos o a confiança do povo e da imprensa, 
êstas duas g-i·andes forças em ac~~o nas gt•an
des sociedades. ' 

Não serin. de · estranhar que o gabinete ô de 
J·unbo, como todos oa gabinetr~s de toJas as si
taações, sustentasse na. imprensa, á custa do 
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thesouro, uma idéa que se propuzesse ·defender J o mais profundo desequilíbrio d:1s rendas pro
e realizar. vinciaes, restando ap1mas !i província ou o re-

0. que, porém! nãoc con~egi:tiu aind:l. ga-1 C"rs.o de augr':,..nt~r os impostos ~u ~de con
binete alg-um foi que aos seus esforços se tenham tra~:~· empl."estlmos para as su_as p1·mc1paes na-
reunido o~ de toda a imnrensa. que não se vende ces:.ldsdes. . 

u 1 r- • s r · rn 'r . · ' Ib. quem pense que o mc1o de r"rnover as 
• 1 · cu a. es nancen·as e a. restauração e~se 

Emqun.nto outro.- gabinetes tinham aptmas a. imposto. 
d~fezt- p~ga pel? thesouro, o ~abinetc 6 de Junh? 

todos. os a.ngulos do Im perio, com excepção da 
imprensa partidari>L, unir-se· para advogar a 
causa. que lht~ serviu de bandeira, e que deve 
JServir de mortalha a todos os abolicionistas. 

Quando assim ie exprimo, é porqu~ os aboli
cionistas que votam pelo art. 1 o do projecto de 
15 de Julho, contrahiram perante a nação um 
compromisso, do qual só podem afa•tar-se com 
quebra da. propria honra. 

Qualquer que seja o terreno em que se col
loqu~ a quP.stão, está certo da r1l1e a cama.ra 
não ha de dar o exemplo da maior degradação 

~ epu ian o amau a o que 1on em sus
tentou com todo o enthush1s1UO. 

Depois de algumas apreciações que ligeira-
men e az a respe1 o • o proJecto, o ora .... ol." re
conhece q1:e :t occasião não é opportuna, e. 
quando. for apresentado~ occupar-se-á delle com 
a mais ampla liberdade, por4ue~ por maio!'es 
que sejam os laços que o dêvam prenclet· ao 
~abinete 6 de Maio, por maior que seja o dese
JO que tem de man.t ,!r na província uma poli
tica.· .solidaria, nunca po:lcr:i assumit· uma at
titude que destoe dos seus principios. 

Si a. suspensão eles impostos trouxe no mo-
m~>nto gr:1n e · eseqm 1 no, teria s1do este 
completamente sanado, si a ass·>mbléa emq nanto 
não havia uma. medidu. parmanentc, só a.t
tandcsse ã~ reformas .ncc.-:ssarias e tivesse 
votado o addicional de 10 °f, para compensar 
o dc(icit que a suspensão dos impostos acar
retava para ~s provin~il!-s, principalmente as 
de Pernambuco e da Bania. 

Por mais arbitraria. que tivesse sido a medida 
. f\ . - • - • 

' ella quP.m proyocou os maior'S de!.'astres par;:~ 
DS proYincias, foi a o!Jstinr.ç:Io da camara em 
f~zcr dessa uestão urn:l. cl~va om 11 - ~~ a.-
gass~ o g~•binete que a hnvia decrr.tado e im
pedir que se votasse a. medid:.:t provi:::oria, que 
tinhu. doia effeitos :::alutares : primeiro, prover 
e momen o o es <uquo pro uzw.n pe a suspen

são; segundo, constituir- o governo central na 
necessidade de d.ar uma. solução a reforma da dis
criminação das rend~;.s reclamada pelas pr.:~
vinciss, desde que o ~overno geral tinha em
penho em desalojar dos orçamentos provin(:bos 
as porcentag . .ms Ltnçadas sobre :1 importação. 

Hoja que v c com assento nos conseJhos da co
rõa dous dos antigos ministros do g-abinete quo 

. . ... . 
• 

que tinha de fazer, o orador de~eja. ou e ~s lustre chefe do partido liber:~l. d:t sua preí:vin-
contas da Confederação Abolicionista sejâm pu- eia. com o qual se acha na. mais completa e 
blica ias na folha da casa JOI' ue ella~ re re- cordi:•l solidaried:<de. es era ue. não t(mclo o 
sentam O p a.tl'imonio da vropag-;~n<ia abolit:!iO- g-overno preoccupações quanto a reforma do 
nista., significam não só o auxilió effica.z e des- elr~mont.o ser\'il, que é a. uniea q ucstão aberta, 

' interessado que a Confedera.\~ào prestou ao gu- se lemb:·arü. d.1s de~graçaàa'-; p1·ovir.cias e pro
binete que primeiro teve a c:,rsgem ele levar porü. al~p:ma m0didn., que não s!~ndo colloc(lda 
para os conselhos da corôa a . solu~ã~ cfficaz e no tert·eno tia eonfiança, :1s s:1lve ci.a banca.rrot:1 
r:ldical do prob.ema sel'\·il. como ninrla ''~plica de qu• estão ameaçadas. :>.té que SPja decreta.da. 
a applica~i\o das lnrmesses. qu•) fizer:1.m cnch·~r uma ref•rtn' ~1ue c:a.tisfaça. :•s aspir?.Ç~'~s ~ous-
es olhos a mu:1o:; ambiciosos. l tant"s e pu.lp1t:.mtcs de tod~s as p1·onncl:l.s llo 

O · · b r. , - ,, . lmpcrio . pa1z v:u sa er que !"~ ..,onfe.:.era.ça.o AIJcll- · 
cioni-;ta julgou que era mais rofficaz pai'a a Depois de long~s con.;;i:lern.ções que faz :i.ccr-
ca.usa fa.wr pola impt"onsn a santa p.ropagand~ ca <lcsle as.-umpto, o orador ('Onclue clií:cnd·) 
da sua doutrin ~. do que cevar a. c~·bi~a de n.1eia (ftte ho.ic rpH3 o g"O\'eJ•no devell concord=tr com o 
duzh d·~ se-nhores insacbveis. imposto de 5 °/o sobl'e todas as i"'!ndas. m••nos 
Pa:;~a.ndo á segtln.la parte da incumbencia na .ie expnrtação, }H'a ser applic:.~do :1.0 fundo 

que recebeu, diz ~1ue a Associação Cornmerci:ll d~ eroancip ~1çã· '· muito melhor sr·!ria que se 
B•·n.eficente de Pr>rna.rnbuco enviou-lhe uma propu7e"' e a realizar a questão ser\·il p •r outro 
repres3n açao pa.ra. ser entregue :.\ camara. o mo o que na.o se}\ a m.emmsaçao pecum,~rta, 

que vai faze1·, e outra pal."a sua magestade o 'appli ·ando o prod11ct·) do imposto nd Jicional a 
Imperador. auxi li:n· provisoriamentP as provincias. até 

A Camara. e não e~a.Q"Rraria. dizendo o p~i.z q_ne seja decretada a m ·•, !ida legislativa de des
i~tei.ro, conh.ecem a histori~L dos impostos pro- cl'Íminação das l'êndas e serviços geraes, pro-
vmcta.es. vinciMs e municipaes. 

Foi, na opinião do ?ratJor, um gt·ave erro da Espera que desta. vez scJt satisfeita a repre-
~am!Lra, crr~ a q.ue :f~l ella arra'>tada pelo ~eu- sentf1Ção: das pr;Nincias que urgem por uma 
tlmen~o .Part~d:;r1o .. . n~o completando.?-s medidas IO(~ cl.ida, ainda que provisoria, afim d·~ •1ue pos
do 1mlllst~r10 l?res1d tdo pelo Sr. VIsconde dG I sam atrave~sar Jltua s ituação m.enos difficil, a.té 
Para.nagua. _ . · . que o parlam ·nto tenha. ,t.~mpo para votar esta 

Com a sü~pensao dos 1mpostos de consumo, I reforma que se impõe á atton~ão dos poJ.eree 
la.nçaram··ISO Impostos sobro importação~ e dahi publicas. 
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E' remettida a mesa a seguinte 

Represcntaçao 

Associactilo Commerc.ia.l Beneficente de Per
nambuc:J em 22 de Abril de 1885. 

' ; • 8 
Constituição do Imperio e inter·nretando fiel
mente oa intuitos da classe qu·e representa, 
assim como os da província em geral, vem pe
r::mte o . Augusto Par lamento Brs.zileiro res
peito;;at~1en~e solicitar a applicação :is despezas 
provinci:tes do producto dos 10 °/0 addicionados 
nes;;e desígnio ~O--> direitos geraes de impor
tayão pela lei do orçamento do lmperio votada 
na sessão parhlmentar de 1882. 

Estão ainda vivo:s na memo · 
factos que preceder~m e~sa resolução do Poder 
Lr··gislativo. __ 

/ . ··-· -

merciõ desta pr~ça, o Governo lwperial houve 
por bem suspender a lei do orçamento desta 
lrovincia ara o exercido de 1882 n. 188:3, na 
p::trte em qu~ rn::tntinha as taxas de tmportação 
de generos eetrangeiros e nacionaes, pela. pri· 
.meira vez incluidas em lei identica para o 
exercicio de i87 4 a 1875. 

Submettido o acto ue tal suspe11são á consi· 
deraÇtto desse Augusto Parlamento, recebeu a 
devid!> approvação, sendo annulladas as leis 
provinciaes em que essa; taxas eram consi· 
gna.das. . 

Com effeito os im ostos de im orta ão ou 
consumo, votados pelas provincias, eram antes 
<le t1.1do fi;lgralltemerite illegaes, por isso <l ue 
violavam disposições expressas do P:rcto Fun-
damental da. 1'qaçao, conf 1m c · ,ci 
a-rt. 10 § 5 e art. 12 do Acto Addicional e se
gundo foi muitas vezes declaJ·aclo em repetidos 
))areceres das sessões de fazenda c impel'io tam. 
bem do Conselho de Esta.do pleno. 

Além disso, e pelo que respeita particular
mente a. esta província, a existencia des~es il
legaes imp~sto:; d•!ixa.va·a, como é gr>rfllmente 
sabido, em situação economica muito inferior ú. 
de outras, onda elles não existiam ou não eram 
lanç:idos com a mesma extonsão e intensidade 
e onde por conseguinte (lram mais modicamente 
vendid::a as mercadorias importadas quer 
<lo estrangeit·o, quer dos diversos portos do 
Imperio. Princip:rlmente no toca11.te a ge
neros de producção nacional, os--,. impostos 

r e:ffei ernicioso e te· 
miveJ o de fomentar entre aà provincial!l uma 
guerra irracional de tarifas, tão contraria. ao 
bern estar d<1S rt>spectivas populações, quanto 
opposta :i permanencia das relações da o.mi
sn.de, de interesse reciproco e mutua coadju
vação, e:dgida pelo progresso dos differentes 
grupos de um paiz uno, verdadeiramente uno, 
j:i. debaixo do ponto de vista original, já. debai
::to do ponto de vista moral ou dos costumes e 
tendeuci~s. 

O commercio de Pernambuco bem patente
ment3 mostrou nessa. occasião, como já o tinha 
feito antes, e pelo espaço de oito longos annos, 

quer na. imprensa. quer em consecuti\"as re· 
presentações aos poderes competentes, que não 
fazia tplestão princip1l do quantum. do imposto 
p::-o;rinciat de consummo, posto qne reconheça 
q~e. ~s tarifas demasiado elevadits, qu::tsi pro· 
htblttvas, corno são as nos·~as em muitos pon.-
os, re un am em grande mal para o paiz : o 

que es~e cammercio pe i ia sobretudo é que se 
eat"-belecesse a mais perfeita igualda.d(~ en.tre 

as as provineias relativamente ás taxas de 
importac;:ro dos g.3neros nacionaes e estJ·angei
ros ; pedia o des:: pparecimen to de um artificio 
fiscal que melhorava tem pora.riamente a si tüa
ção economica de umas provincias com Sl1Crifi
cio de o11tras, dando em ultimo resultado na 
rrlinn. de toJaa ellas; pedia. finalmente, o de
sapparecirnen to das barreiras interpt•ovinciaes 
por' incompativeis com o dnseavolvimento in
d.uetrial e mercantil e até com a perfeita uni-. ' .... .. .. · . . 

' ' additivo do Govcmo, que, tod;tvia., declarou des-
tinar e~clusivamente o proiucto delles a sup
prir os deficitg das provinci.as, cuj~s leis 
fossem roYogadas m1 parte em que decretavam 
impostos de consumo. A promessa governativa 
n.ão foi infelizmente ~~umprida, o q_ue não era. 
h cito esperar. 

A provjncia de Pcrnambueo, pelo menos, não 
recebeu supprimento ou auxilio algum dos po
deres geraes. A consequencia d"isto ·era de 
prever : o imposto annullado não pôde ser 
immediatamente substituido por outro tão ren
dàso, nem de tão facil cobrança. e como s. 
verb t das desp··.zas publicas nãq foi dimi
nuída em -proporção com a maior estreiteza. dos 
redditos nem em ropor .ão alguma, a situa-
ção financeira esta pt·ovmcia aggravou-se 
por t::tl modo, que uma grande pttrte dos sens 
empregados andam tres e quatro mezes atraza
dos no r~cebime:1to de- seus respectivos orde
nados por falta. de recursos do thesouro, cuja 
divida e hoje elevadissima. 

Apprehensivu deste lamentavel e~tado de 
cousas, e sem conceber mnlhor solução para. o 
difficil p1·oblema que tinh:-1. ~\resol-ver, a com
missão de orçan~ento da. nsscmblóa desta pro
vincia àe1iberou-se a propor no respectivo 
·projecto a restauração, para o exercicio de 1885 
a it:>SG, dos inconstitucionaes e anti-economicos 
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traz o mal·~fico e1l.Cúto de restringir as tran
·sações comn'l.orciaes da nossa praça. ; mas desde 
qne os poderes ger~cs cond·:!mnara.m a pro
Yincia. a vi ver de du~s ter\.as partes da re~ci t~ 
que lhe é nocess .. ri::l. para occot·re;· ús StlaS 
despezas ordinarias, . impellindo-a, por es~a. 
fórma. a eleYar sua divida fundada na proporção 
de m:l.Ís de 5°/o no d0curso de dons e~erócios, 
pois que no de 1883 a 1885 va.i ser essil divida 

.;. . ·• • :... • ,.. . .1•) • "\ .~ •. ·-

o s a o, merc<.:1a. ser ra a• a com a a tençao 
que o governo ger~l s:-1.be pt'odig~.lisar a. o;Jlr·as 
que aliás não se a-::harn em nivel su.perior, e, 
por isso J."esta.1Jelec0u o 1 mposto de consumo, não 
eom toda a su:1 intensidade anterior, mas reà:J
zindo as t:;,.:t.as dos paJ·~1grapho" citados. E' 
verdo.:le que hoje tal imposto não resta~ra. as 
:finanças provincin.es, mr•s é incontesta vcl que 
elle virá melhorai-as consideravelmente, o qu·~ 
:;liás ser-ia. impos~ivel conseguir por oucr·o 
meto na ac ua 1 a e. 0.m:u<:. acct•e,;ce rlue ü 

restaur~ção do imposto de consumo Yern s•.!rvir 
de seguro 0 efficaz aviso de que, e:nqu.a.n.to n~o 

da renda gc~al e provincial, é imprescindi~el 
conferir-se á. nossa provincia uma taxa a ldi
cional aos direitos ger;les conformG est:~ As
sembén. tem reclamadv da As;;cmbléa Gera.! em 
mais de uma indicação. A inconstitucionali
dade da imposto de consumo e a.J·gurncnto quo 
tem applicação n. outras taxas de longo:~ data, 
repetid:ts nas leis orçament:trias da prodnci:t, 
maR que nem por jl:so for.1m ainda. snspen•:n.s. 
~\. commissã) entende, ;:ot·t:mto, qne lJem pro
c.edeu. restabelecendo o imposto moncion:tolo.)!) 

Como . SG vc, a propria cornrr.iss:to confe.~s:l 
que o imr•oito. cujo rPsta!•elecinwnt•• entre
tanto propõe, slém de u:Io bastar :l satisfação 
da.s a.ctu:1.e-. ll':C"S!i•l::l.des financeiras dn. pro
víncia, é illeooal e m~ 'udicialissima nos S"US 

effeitos economic(•S, o qu~ sig-nifica. que ó um 
imposto em ~bsoluto co!lúeron:1vd. 

E 1·ealmente a restauração delle seri~ na 
actualidade a ruina (•ompleta do commeráo 
desta pr<1Ç!l., que já_. com d~fficnldade está. sof
frendo as n:ás con~equencias dos tributos que 
pesam sobl.'e as mercadorias que e::s:por-ta p J.r;~ 
as províncias, da Parahyba, onde se cobra a 

.. somm~ de 6.~ por carga. de qualquer fazenda 
q_ue entr-ar alli ãs costas de animaes. 0. 11/2 °h 
sobre o valor de todos os generos entrados por 
mar; para o Rio Grande do Norte, onde as 
mercadorias entradas por cabotagem estão 

-
em que, estamos convictos, não consentirá.. 
porque, alúm do mais, seria a:li·ontoso a um 
actCJ sob-arano desse Augusto P~dum<mto, 
nho podendo portanto jmpor-~e aos contri
buintes. 

l\1:Is ainda na melhor hypcth'):;e, ~,;: finanças 
desta p!'ovincia. exigem a maxim3. :ttteução do 
poder l~~gislatÍ\10. Emquanto não for realisadC> 
(I tiio indispensr.vel quão loilg·amcnte esp!=!rado 

_l. • ' • 

desíq uilibrio. 
Isto posto, esper~ a Associaçrío Commercial 

Bo•tefi,!elite de Per!1atnbuco oue esse Au.zusto __,-,.,. :.L ..... • 

ar ann . .tt<.l. ~~ t ·enc en o as 1 c1 unas con 1-

çõ~·s do-thtJsouro desta provinei:í, e a que o im
posto de consumo não póde ser restaurado sem 
offensa confr•ssada ã. lei e enorme dn.mno para 
o cornmercio dest~ praça, S!:l dig-nará dderir
lhe. decretanào qu~ seja applicado a supprir os 
de ficits d~t:-s provincins o producto dos 10 "/•l ad
clicionaes aos dirl~itos geraes de im port~ção~ 
votados na sessiio parlamentar de 1882.-Pede 
deferitu" nto.-E. R. M.-Pern:unbuco, 22 de 
Abn ae 8 ,). 

Manoel João de Amorirn. presidr::nte. 
.i cão J. l\. 1f~nd~s. vice- t·esidcntc. 
Antonio Gued·'• \a r>nte, s·•cr-eta.ri.o. 
.To:-;é .Augusto Alvares de CaL·valho, the;;;ou-

r(·iro. 
A ugnsto Ln.bittc. 
.1•Js,·~ Lopes Alheiro. 
Antonio.\. Vieir!l. de Snuz!l.. 
Custodio Frandii~O Martins. 
Frederico \Vellha.t. 

E' remr~ttida. á commiss:i.o comp8tente. 

O Sn •. los i~ Po:o.rr>eu r•!eruer cinco minutos 
para nego c i o urgente. "' 

E' app1·ova.do o :.'•'qucrlmento~ 

O Sr .. J'o$é Pont.peu:- Sr. presi
dente. eu disse neg-ocio urgente, porque~ as-

• ~ . 
rifics.ção d0 poder•'s, e a verificação dt:! podere• 
é negocio que sobreleva. ~ toJos quantos se 
devam tratat· nesta casa. (tlJJOiarlos .) 

Pedi a p:=da\"'ra para fazer- uma. reclamação, 
de crrjJ. procedencia V. E "I. e a ca.mara. poderão 
julgar. 

Reclamo contra a demora, que e-s:cede a. 
toàos os limite8 r~tzoavr.'lS. na apresentaç:!o do 
pare?er. aobre a eleição do 4o districto da minha 
prOVlUCla., 

O Sa. JosÉ M ..... RIANxo:- Está. dado, 11ão se 
impaci:mte; não ha propo.sito. 
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O S:a.. Louuxço DE ALBUQUERQUE:- E' um 
cscandalo. 

Deve ainda notar que este parecer não foi 
o ultimo a ser proferido: tambem o do Sr. Nas-· 
cimento, deputado pelo 6" districto do Ceará 
ficou preso, ficou encalhado, e, entretanto nã; 

·o Sr.. Jos:E PoMPEU:- Não digo que tivesse 
havido proposito de demorai-o; mas parece que 
houve em deixar o julgamento dessa eieição, 
em ultimo lagar, de:;de que a dernorn. havida hn. 
sido tal, que uai.'ece confirmar semelhante in-
tuito. ~ 

Fazendo um ligeit•o historieo do que se deu 
com e;;,a eleição, depois de disctltida, V. Ex. 
e a camara conhecerã::> a gravê injustiça, a in-
~ .. ~·;~~ _, - h . _,,.::,. ~h ·h~ 
• ~"' ''T ... -
ticarlo com semelhante demora. 

se fez a mínima reclamação. ' 

.Portanto, o orador não póde ser accusado. 

De outra vez, qu!!.ndo tiver a infelioidado de 
cahir em uma commissão de' inquerito, e o pt·e
sidente tiver a malignid.tde a~ distribuir-lhe os 
papeis mais difficeis, procurará o nobre depu ... 
tado pelas Alago~s para ser o seu consultor 
juriaico, toma1-o-a por seu mentor, () a Tarefa 
ser-lhe-á facil. 

ORDE?\f DO DIA 

Vlltação da prinieira conclu~ão do voto em se
pat'.ldo do parecer sobre o i o districto do Pará, 

Ha dons meze~. foi discutida a eleição do 4o 
disiricto, e isso depois de muitas outras terem 
sido discutidas, jnlgada,; e votadas, c quu.ndn, 
depois do debate lat·go que foi instituído, jul
g:wa-se que, os membros da commissão de in-
queri,o, esta.ncto naoilltaaos para o ju1gamenw, _o SR. Jo.\QUDI TAvARES requer votagão no-
viesse o pat·ecer elaborado, somente se leu no mmal. . 
seio da commissã.o um projecto de parecer, um . ~. . E' approvado . 

•v •v •~• 

O ~R. Jos:E M.-~.nr.n;::-:o:- Veja que trabalho Feita a chamada, responderam 
consciencioso ! (11 a outros apa;·trJs .) · Sim : 

O SR •. J. P~;rPEU:- Sim, Sr. presidente, ha 1 Cruz. 
19 dias, foi apresent~;~.dõ esse proj0cto de pa- 2 Leitão da Cunha. 
recer. e ha tr·es o nobre deputado pelo Par::má, 3 Mac-Dowell. 
presidente dõl ia. commi~são de inquel'ito, deu- 4 Silva Maia. 
me o tt·abalho p01ra examinar, afim de que eu 5 Gomes de Castro. 
pudêsse lavrar o voto em s_~parado a que es- 6 Dias Carneiro. 
t<>~·~ nh,.; "'""" onm ,, ~,."Q ,,JI,o-~" - Antonio Pinto. 

No dia seguinta.devold-o a S. Ex. c;quando 8 José Pompeu. 
eu esperava que elle fosse collocado sobre a m:;sa 9 Alvaro Caminha. 
para ser impresso e ent,·ar na ordem dos tra- 10 Carneiro da Cunha. 
balhos, soube, com sorpt·esa, que esse parecer i1 Henriques. 
pàra nesse momento em outras mãos... 12 Cruz Gouvêa. 

O Sa. LouR:t:NCo DE Ar.nuQUEROUE: ls~o não 1:3 ~ortell~~ 
é honesto, J."2; V':'<>p~· Uv 

15 Alcoforado Juaior. 
O Su. J. Po:MPEU:- •.. e; nem sei quando 16 Bento ~amos. 

:o:urg-ir:i. de novo. 17 Gonçalves Ferreira. 
Consta-llle t:ambem que a 1"' commissão não 18 Bernardo de Mendonça Sobrinho. 

se reunirà mais; e, como não terei occasião 10 Barão de Anadia.. 
de reclamar pe1'2.ute ella, venho pedir a intet·- 20 Lourenço de Albuquerque, 
vençao de v. t;x. para com o noore pt•estaente 21 Leandro Mnr1el. 
dessa commissão, afim de que ssJ~ npt·e~entado 22 Olympio de Campos. 
o parecer sobre ~L eleição do 4° districto do 23 Coelho e Campos. 
Ceará, por·<:lue o ~empo. tem si lo dem~siado t 24 Barão do Guahy, 
longo_Para tsso, e c p:ec.lsO q?e os candidatos· 25 Araujo Pinho. . 
que d·sputam o seu d:re1to sall:arn. a sorte que 26 ArauJO Góes Jumot•, 
os aguarda. 27 Accioli Franco. 

O -SR. PRESIDEXTE:-A commissão acaba de 28 Costa. Pereira. . . 
ouvir a r•:clamação dó nobre deputado ; o est.ou 20 Fernandes de Ohve1ra. 

· · 30 Caslrioto. 

conside1·ação. 

O Sr .• J"osé l'Sia:ria:n'no (pam 
wna explicação pessoal) tem a declarar que 
j:i hontem entregou esse parecer, a que o nobre 
deputado se r;-feriu_. :o • . 

documento. muita collecção de jornaes,_:_o pro
ces~o muito monstruoso, o tamanduá mais terri
vel que já vju nesta casa. 

Não queria dar um parecer mal pensado. O 
nobre deputado pelas Al~góas deve perdoar ao 
orador a demora. visto. que não tem a perspi-

. x. 

31 Francisco e 1sar1o. 
32 Coelho de Almeida. 
3:3 Bez:1.mat. 
34 Alfredo Chaves. 
35 Lacerda ·werneck. 
36 Andrad<} Figueira. 

38 Barão da Leopoldina. 
:39 Ribeiro da Luz. 
40 Bf,rroil Cobra. 
41 Soares. -
42 Carlos Peixoto. 
4.:3 Antonio Prado. 
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45 Rodrigo Silva. 
46 D!larte de Azevedo. 
47 Delíino Cintra. 
48 Eufr&sio Correia. 

Nc"to: · 
i at r·o Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Demetrio Bezerra. 
4 Almeida Oliveira . 
o s a o i.'Jgues. 
6 Vi!l.nna Vaz. 
1 C:tst.ello Branco. 
S Doria. 

-:9 Miguel Castro. 
10 Bezerr•1Cavalcanti. 
11 Moreir·a Brandão. 
12 D~~ontas Góes. 
:13 José .l\Iarianno. 
14 Joaquim Tavares. 

... 1g1smun o onça ves. · 
16 Ulysses Vianna. 
ii Antonio d,~ Siqueira. 

' . . . 
10 Sinimbú Filho. 
20 Prisco Poraizo. 
2 . 
22 lldetronso de Araujo. 
23 Carneiro da Rocha. 
24 João Dantas .JuniO!'. 
25 Cesar Zama.. 
26 Juvencio Alves. 
27 Leopoldo Cunha. 
2S Valdeta'I.'O. 
29 França C<'lrvalho. 
30 Candido de Oliveira. 

32 Valladares. 
3:3 João Penido. 
34 Carlos Affonso. 

o l ontandon. 
36 Mares Guia. 
37 Afronso Celso Junior. 
:3s Campos Salles. 
:39 Padua Fleury. 
40 Bulhões. 
4'1 Agusto Fleury. 
42 Alves de Araujo. 
-1:3 Schutel. 
44 Silva M:tfra. 
45 Salgado. 
4() Itaquí. 
4i Maciel. 
48 Diana. 
•!9 Joaquim Pedro. 

Depois da. votação, ha pr·otesto;; e reclama-
çoes a anca a conserva ora. 

O Sr. SnnMBÜ JuNioR.-Peço ~ palavra. 
0 Sa. PRESIDENTE.:...._Tem a palavra. 

, O Sr. Sini.~nbú Junior .-Pelo ro
sultadoda leitura d::~.lista da vob ção, devo decla
rar a. V. Ex. que equivoquei-me no lançamento 
do meu voto. Havendo eu hontem votado-sim, 
não podia hoje >otar de modo contrario. O 
equh•oco foi somente meu. 

O Sr. ZaJ.ua (pe la o1·de?M.) começa di
zendo que o caso é muito serio, o caso ó muito 
grave. Trata-se de um julgamento ..• 

O Sr. CAXDIDO D'0L1't"Errt.~ :-Que estâ pro• 
ferido. 

O Sr·. CAr:.Los PEIXOTO :- Não está profe
rido. 

O Sn.. Jos:B 1L-\.RIA:.;No :-Isto é uma íuunora-

(TJ·ocam-<ie viole;1tos apartas; o Sr. lJl'esi
dcnte pede rcpcticlas ve,;;es attençLio.) 

... ,.,. .. . .u A. : • • • e que nao a mo-
tivo para semelha.n.te celen.ma. Trata-se de 
um julgamento. Proferio-se ama sentença 
por meio de uma votação nominal e esta. vo
tação não pode ser retrutaJa por ninguem 
(mdtos apoiados das bancadas libenws.) · 

O Sn .. Josi-; l\LuU.\.NXO :- O nobre deputado 
declarou que votaV'a não; e r1uando vio que 
o seu voto era decisivo voltoLt a traz. lsto é 

h . 

O Sn.. ZA.)L\. peà.e aos :::eus c.•mígos que o 
deixem continuar. (Continuam ru apai 'les.) 

R. ARNE :.. .... OCHA ( tngtn( O-se 
pai·a tts ba;tcadas co;•scJ·vadoJ·as) :-Consnl
teul os nobres deputado;; a sua conscienc!a, que 
nüo pode ::t.pprovar este acto. Esg_ueçam.-se üas 
C•Jn-veniencia'> de · occ:tsião. 

O Sn.. Jos1~ MARIANNO:-Iste~ ó uma inde
cencia, 

O Sr:.. Pn.ESIDENTE:-Attenção scnhores~Não 
podem falbr todos ao mesmo tero.po. 

O Sn. Jos.B 1hRIANxo:-A questão não é com 
V. Ex.,, V. Ex. deve ser o üel da. moralidade 
desta casa. 

O Sn.. ZA:JIA. pede que deix.em-:lhe expor o 
seu pensamento.rConti;~uam os apa1·tc." .) At
tendam-lhe, quando não seja por outro senti
mento, ao meno;;, pelo sentimento da caridade 
para com um enfermo que se vê obrigado a 
uccupar a tribuna . (Contintccm~ os apartes dw; 
bancadas co nsen;adonls. ) N<Lo pede mais aos 
noln·es deput:tdus conserva.dore.;; o sentimento 
da caridade ; pede-lhes o respeito ao seu direi
to . (111 uitos ap oiado$ das bancadas libe
'i'M S .) 

A camara fui chamada, por uma deliberação 
sua., a votar nominalmente em uma questão 
grave e importanta que já hontero fic:'lra. empa
tada. O nobre 3 ' secreta rio e o nobre 2o secre
tario foram os que se encar.re~nram de tomar 

;") ' J 

ram-nti:o e· o Hobt·e :3o secretario dos que vota -
ram-sim. 

O Sn..Pn.~~sioEXTB:-Permittam que o orador 
exprima o seu pensa mento. 

O SR. ZA:JIA não duvi'la oue tiVC!;Se havido 
engano da partr~ do nobre ... deputado qúe re
clama. 

O SR. Jost lVI.uuAN~o:-Não houve . Havia 
declarado previamente que votava. 

(H a outros m?.tUo.'> apartes e o S.;A.presidente 
l·eclama attcnÇClo.) 
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O Sn. Z.nrA não deve • entrar ne:;b apre
ciação. O nobre dep1:tado que! fez-a reclamação 
é homem. de bem. (Apoia(los .) 

:N::! O·podia vir dizer a est<l Cams.ra co usa cp :e 
não fosse uma verda-:ie (apoiados); mas S. Ex. 
devia. attender que achawse ':las ~e~mas cit·cum-

LYs;; ::; IA:-iNA.:- • s a c a ques ao. 
O Sn.. Z.urA entende que em qualquer cil·

cumstancia, em um tribunal. dcJ>Ois de haver 
um juiz ernittido o seu voto, principalrnente 
quando e.~te é decisi\•o. não é pcrmittido que 
e~te voto seja. retrahido, pars. ser daclo em sen
tido contrario. 

O Sa. C.tn:-;"EIRO D .... RocHA:-E depois que 
se conhece o resultado da qut)stão. Elle mesmo 

O Sn. JosE' J\Lmi.-\XNO :-É depois do espi
rito. S!Lnto ter soprado. (C1·u:,am-se outros 

rios se têm dado, mas por honra desta casa 
por honra do cot·po legislativo brazileiro ·nã~ 
póde :fical' consignado nos annaes da ca:Uara 
um facto, 'lUC é .~cprime?-te da altura com que 
devem ser resolv1das as questões. 

U:u S D ·- ; 
pelo proprio reclamante. 

O Sn. ZA.:IIA. sustenta que o voto dado é a 
vida. em - • 

(Continuam os apartes.) 
Não justifica o nobre dei:)utado a cit•cum

stancia de ter votado hontem de uma fórma 
e hoje votar de fórma. differente. Esta cir
cumslanci .. • foi prevista pelo regimento, quan
do determinou que as questões empatadas te
nham nova votação. Porque? Porque o le
gislador regimental entendeu que cada um dos 
membros desta. casa odia modificar o seu voto 

e um 1a para outro conforme o estudo que 
fizesse da materia. Quem hontem votou de 
uma fôrma, não fica. preso por esse voto, não . . . . . 

·' - . 
O Sn. PnESIDE:-\TE:-0s noures d0 put:>.dos rente; do contrario dar-se-iao caso de ficarem 

t!oixcm o orador contin~a~ ; todos não podem sen~~re empatadas ~s votaçõe~_. 

O Sn. Z.uiA sustenta que o que se pode fazer, 
a maxiwa. concessão que a Cumara pode fazer 
em circumstancias tão graves como esta, tra
tando-se de um julgamento desta ordem, era 
permittir que o voto do nobre deputado não 
fosse contAdO. (J.partes. Q S1·. pre~Sidente -;-e
clama atleJI~'i'iv.) 

O Sn. M . ...nES Gur.-t:-0 vice-presidente da 

t1·os mui.l'us apartes.) 

O Sn. ZA:IIA. não acredita. que o honra·io :3o 
1\. .. • • • • ~ -

1 
cltter que seja ((rpoiados), porque •;onhece o 
:;eu can:~.cter e a-> doutriuas em que tem sido 
educado. 

S. Ex. é filho de um homem que lhe en
sinou o senti!.llento do dever, tanto na vida 
publica. como na vida privada. 

Por conseguinte, o proc;edimcmto de S. Ex. 
11ão voclin. ser filho senão d~s sualS proprias 
ins pira!:Õ t~s. 

Mas, nilo é natural, qu~, de1~ois dr~ escripta 
a lista e quanrlo se annunciava o resulta:lo da 
yotação, S'3 possa transporLar d~ uma. column:1. 
para outra o voto dado. 

Se um equi•·oco se tinha. dado da parte do 
nobre d0put:.\do devia set· corrigido, como foi 

rrio-id · to Sr dr> utado :.Mascar nh 
na mesma occasião em c1 u e ell e o deu ; desdé 
porém, que o voto do deputado se expres.;a por 

. escripto. não h"·l. mas cil'cumstancia alg uma 
q·ue possa autorizar a mudança desse To to. 
sob!·e tudo qu~tndo se d<i. a circumstancia, que 
inconte~taYelmente é de muito peso, de que 
foi o proprio nobt·e deputado que escrcvell o 
seu nome entt'B os que disseram-não. 

O Sa. CARNEIRO DA Roca..;.:- Apoiado; esta 
circumstancia só qualifica o acto_ . 

O Sn. ZAMA diz que a.cha-se a camat·a em 
umg. sessão e~traorclinaria, factos extraordina-

presidente vai tomar. 

O Sa. CARLOS PEIXOTO:- Elle jã. resolveu 
a questão. (.Nwncrosos apoiados das banca
das liberaes.) 

O Sa. Z.uiA ern resposta a esse aparte diz 
que si o presidente resolveu não lhe devi.a ter 
dado ::1. palavra, para estar o orador se fati
gando inutilmente nesta tribuna; si a questão 
estive~se resolvida não e tar·· fa.ti"' -
esforços, que por amor á sua saude deveria ter 
lhe poupú.do. 

. Por~anto, pede ao Sr. presidente que lhe 
• r6 a st reso veu ou nao a ques ao. 

O Sa. ULY'-'SES VIANNA: -Não resolveu; 
jâ disse que não resolveu. 

O SI.t. Z.DIA lelllbra ao honrado"presidente 
que a votação nominal jâ estava proclamada. 
(A.paiados e nao apoiados .) 

O SR. SoAUES :-Acaba,·a-sc de ler. estava
se rectifica.ndo. (.'lpoiado~.) 

O Sr... Z.uu. niÍo sabe a. lingua que falia ; 
crc que cada um do,:; nobt·es deputados lhe pode 
ensinar o portuguez-porque não comprebende 
ainda o que é proclamação de votação. 

A proclamação de votação nominal ó fei t.a nos 
termos do regimento, pslo Sr. i 0 secretario. 

. 
se rectificando. 

O S~.t· ZA:\IA :-Pergunta oquehade fazer'~ 
A vontade do nobre deputado por Minas deve 
ser soberana : a votação, diz S. Ex., não foi 
proclamada ~ 

Fosse, ou não fosse proclamada, a votação· 
esta~a pu l>licamente conheCida. 

VozEs :-Perfeitamente. 
o Sn. z.mA diz que 49 deputados ha-viam 

vo.tado de uma fôrma e 48 de fórma differente. 
(A1J'a1·tes .) 
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Termina dizendo que não ha. questão àe 1 O Sn.. LouRENÇO nE ALBGQUERQUE :-Na 
ordem c:l.paz de re\~ogar uma votação nominal 1 occasião, ou logo depois de se lêr- a lista., o 
da cam3ra. Si houver", si o Sr. prrsidente tomar : Sr. 31) secret:l!."iú tomou a palavr;J. e declarou 
ã si a deliberação d~ resolver de modo diffe- I que tinha havido engano_ (111 ~tifos apa1·tes.) 
rente, terá despeia~ado. o systema repre.se~ta-1 Serà p0ssivel que a C:_m:~.ra qu<lira obter por 
tivo (oh! oh! ·apolaclos), onJe a malOi"l:L 1m- sorpreza uma votaçao?: . . . (C~·~r,~arn-se 
pera., onde os votos ma - - · ; . o ;·em a ovo,:; o 
que tem peso. 

Proceda o Sr. presidente como entender, 
certo do uc a maioria. não se ód su ,. a o 
voto da minoria no systema que nos rege. 
(Muitos apoi.ados c protestos.) 

O S.a~ PRESIDENTE declara que estão inscrí
ptos todos OI'L Srs.deputados que pediram a 
palavra.. 

Pondera, porém, não ser conveniente que 
esta questão de ordem tome maior desen
volvimento. 

Os votos foram tomados à proporção que se 
----f!Í&~1.t.-t:ia--tt-ehamada, pelos Sr,. 26 e 3(J secretar· , 

escrevendo este os nomes dos que respon
diam HúD; nesse se!ltido deu S. Ex. o lileu 

ourenço e . uquerque. 
O SR. Lour,E:::-;ço DE ALUUQUERQUE:- Apro

veitarei a occasião, Sr. presidente. po.ra res
ponder a um reparo do nobre dcpuk;do pela 
Rihia. 
. S. Ex. m:~.nif~stou a. e~perança de que o 

honrado recbman.te confir-masse o voto que 
dera, porque era filho de um homem de bem. 
(A .. poiad os.) 

Mas. senh r ·· 
foi creado nrssa escola, é que não p:)de deixar 
de rt;cbmar comra o engano. (.Apoiar.tos.) 

Pelo modo porque se fez a votação n:1 mesa todo o direito· 
está convencido ae não ter bavido engano. O SR. LOURENÇo nr-: ALBUQüERQUE:-E nin-
Rectific..1.ções ulteriores não óde admittir. ()" · · · e· o nobre deptttado dc\'cria 

As rectificações de vot,1ção se fazem na vota- ti.c:n· magoado do seu procedimento~ . si outro 
ção svmbolica.levantando-se ou sentando-se os fosse. (Apoiado:; c f.iiuei·so.-: aparies.) 
Srs. "deputados~ mas na votação nominal a Eu, portanto, ~ppello de novo para V. Ex. : 
leitura da lista é feita simplesmente para v0ri· ó impossivel qu~ por uma votação de so!"preza 
ficar se porventura algum dos Srs. dei?utados se adquir~m ou neguem direitos, c portanto o 
fõra inscripto na negativa~ tendo respondido remedio aqni é V. Ex. attender :i reclama~:ão 
pela affi.rmativa ou vice-versa. de queq1 a fez, ou mandar proceder ú nova vo-

Não póde haver rectificação por engano de tação nominal. (.Apoi..arlos, ntiJ C"J_JOiados e m ui
to': r!pa;·tes .) voto. v 

O S1•. Louren~o de Albuquer- O §r. Soa1..·es:-Homem novo em poli
que:-Sr. presid~_nte bastam P.oucas_ ~al::wras tic:J. sorprende-me intei;amcnte que, q nando 

clatil:lr que deu o seu vo~o por enga.~10, algncm 
queira aproveitar-se delle. (ilpoiu.dos) Isto não 
é proprio da Cam::1.ra dos St·s. Deput::~-dos • .A 
quem pertence o voto? Ao $r. Sinimbü Ju
nior que reclamott em tempo. 

r c c ida. (Apoiados.) 

Dou testemunho da lisura çom que procedeu 
o nobre Sr. 1° secretario (muitos alJOi.àdo.~J: 
S. Ex. leu a lista tal qual lho foi entregue 
pelos Sra. 2o e 3a secretarias, e nem outra cous::t 
era capa~ de fa.zer. 

U::-.rA Voz:- Isso nunca. estGvc em· c1ucstão. 
OuTr..A Voz:- Ouç~mos. • 

O SR. LouRENÇO DE Ar,BUQUEr..QUR:-Aconte
cen, porém. que lida a list9., um depnta.dn se 
levantou pa.ra reclama-r contra o voto constante 
da mesmíl. lista. 

O SR. Jos1~ MAmANNo:- Por influxo do Es
pirito Santo. (l-Ia out;·os a,pm·Les.) 

Sr. presiJentc, com. o rno.ior p0z:1.r. eom o 
maiot· dor do meu coração, eu declaro qu•'!. 
para. verificar YOtos em q ualq ucr associação 
anonyma, nun~a. ::;c <leu disto. 

O SR. ZA~rA :-Mas iato aqui ~:!o ó associa
ção anonyma. 

O Sa. SoAREs :- Este voto não põde apro
veitar ao honrado candid~to, ,jamais o deve re
ceber. 

•• ' 1 ' 
O SR, Loun:ENÇO DE ALBUQUERQUE:- E' ver- re1l8ctindo sobre a sua decisão, mantie proce-

dade ainda que foi o reclamante que a escreveu, der à nova chamada, (apoir.1clos e ntio apoiados) 
mas comprehendc-se que não é difficil a quem que é o unico ::ncio que V. Ex. tem de veri
escreve commetter erros dessa ordem. (Apoia~ fica(a vota~~ão (Apoiodos e nao apo!ados). 
(lo:;, trocam-se mu,itos apa,·tes c o S,·, p1·csi-
dertte 1·eclrww insistcnte.nente a a·:-dcm.) O Sl. ... Carlo~ Peixoto sente pro-

fund:;menteter de diss~ntir do Sr. presidente 
Si o r egimento nas· votações nominaes manda ne~ta questão. Acostum~.do a obedecer ã deci

lcr a lista aos que votaram ó exactamente para. s:]o que t:3m d:J.clo ãs qu~~stões levantadas na 
que reclamem ~quelles, cujos votos não foram Camara, não pôde dei~ar de px•otestar contra a 
bem interpret<:dos. {Apoiados.) decisão que ~caba de dar por ser absolutamente 

U:'u voz:- Isso é para o deputado que votou contraria aO'> estyios da casa. (.:'i.J1oiados, nc1o 
-não~, estando escripto~sim. . arroi·ados c 'C1p(I.J•tcs.) 
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O Sr. presidente decbrou que não dava 
a palavra par<l. s~ interromper as votações. 
Quan io o Sr. Sinimbú J,mior tomava os vo
tos e ~~screvia os nomes dos que votavam- nJío 
o orador quiz redam,lr. e não o fez logo p!lra 
não infringir a. decisão do Sr. presid ·~nte. 

J~ " T-

·-
0 Sr. Sinimbü Junior proferir a palavra-11{~0. 

VozEs : - Oh ! oh! · 
It. AitLO:; EIXOTO O que ouviu foi 

S. Ex. declara1·-HJ. O nobre io sqcretario 
attenda que prova velmeute na 1istrL da in::;cri
pção, ao nom~; do Sr. Sinimbú Junior, corres
ponie 6 n. 19. 

Depois da votaçã:o, diri~iu-se ao Sr. Sinirr..bti 
Junior, e S. Ex. reclamou em tempo. Qual a 
razão por que o Sr. presid~;nte manda lêr as 
dua.- listas? E' para se poder reclamar contra 
qualquer engano, o bom senso està ensin,mdo. 

1 a votação osse irrevogavel, some!hante lei
tura não era nece;;saria. A leitura das listas 
dos que votam-sim e dos que votarn-n{io c 

~ ssa. azer qus. quer 
reclamação, quandJ a.lguem tenha sido inscri
pto inclevida.tuente. Quando não estava ainda . -

' ainda se ignorava qunl era. o vencido e o ven-
cedor (ar.Io c~poiados; o Sr. Sinimbti Junior pe
diu a palavra pela ordem c fez a sua declara
ção. 

Todos são testemunh~1s do modo como foi re
cebida a reclamação de S. Ex.: gritos descom
passados e injurias at~, não se fur.tando o nobre 
c:s:::.-ministro da gu~rra, que tão acostumado 
está em c.Jmmandar ?s ?arulhos, a vit· atirar 

Sabe o orador que as suas palavra<:: não po
dem agradar a mmoria da Camara, mas ::t.('re-
dita ue está. chen-ada a · .-
protest-Lr contra estes actos. 

Torna.portanto, o ora.dor s!'u o requerimento 
que foi feito para se rectificar a votaçã.o, e per
gunt:l. ao St·- presidente si é pr·eciso 1·equcri
mr:mto por cscripto.Nesta sossãv mesmo,jà houve 
precedente~~ de t·eclificaçfin ele nma votação 
symbolica e depois do ter sidc 1woclamada. ar:l
mittido um requerimento de Yotaçito nominal. 
(C nntinumn os aprcrtcs). · 

De~de que o nobre deputado qne deu o voto 
reclama, dcsle q tte elle declara ". ue não votou 
pela. forma. por que foi an nunciado ·pela mesa, 
não pód'-l cleixal" do ser recebida a sua recla
mação, pat·a quo não se diga que entra para 'a 
Camara um deputado com o veto do presidente, 
em vez do voto do eleitorado conhecido pela Ca-

• '1. i 
a1Jo."ados e apa1·tes .) 

O Sn.. PRESIDENTE diz que não se trata. de 
cor~igir um engano (.4.paí·tcs .) 

Trata-se de modifica1· o voto do deputado em 
~entido contrario âqueU~ em que foi proferido 
(Apoia_rJ.os, n(-;o GjJúio.dos e apartes.) 

O voto foi datio no sentido que foi inscripto e 
a.nnunciado pela mesa (.-lp:n·tes. )-

S. Ex. não póde coutelltar isto. . 
Não se trat:~. de cot•rigir um eng~no. ( JI uito 

bem, con!cstaçües.) · 

Está certo de que o nobre deputado suppõe 
poder corrigir um voto da·lo ttlvez se:n lem
bran~~a do voto anterior: não pócie fazel-o. __ 
(Apa}·tes .) - · 

Engano não hou\'e; é modificação de voto de
pois de annunciado, não póde o presidente 

refere a que,;;tão. (Oh! Oh f) 
Si foss~ engano não tet·ia duvida •.. 

VozEs.- Pois não reclamou? (Apartes.) 

O Stt. PRESI~~TE_çliz que o nobre deputado 
na melhor boa. fé e cum:). honra que o distingue, 
cntGn~leu que era pos;;ivel modifir.ar o voto 
(.Apartes.) 

Não pó le fazel- o, o esta é a decisão do pre· 
sidente. • .A?JCGJ·tes. 

Em ca;o excepcional como o presente, não 
ha remedio se :não app Jlar para o nobre depu
tado. 

O Sr. Siuiu1.bú Junior (silen
cio ) : -Lançaram-se calt!muias, cruzaram-se 
doestos, como si a valentia do at·g-ument.o es
. s~ e na. gran eza o 1n.;;uLto. ..-1.poia úS.) 

O SR. ZA:~u.:- Creio que tratei a V. E:s:::.. 
com toda a co~tc~zia; eu só tenho para. com 
V. E~. motivos de amizade e sympathia. 

O SR Smnmu' Ju::s1oR:- Eu não me refiro 
a V. Ex. 
- E' e:s:::.acto q11e,quando tomàva os Yotos, lancei 

o meu n't lista dos Srs. deputados que respon
diam - ~u7o. 

:~r SR. DEPUTADO.- Com toda a conse-i,_m-
cia. 

O SR.. Sr~DIRÚ JUN'IOR:- Ma 
terminantemente que foi equivoco facil de 
acontecer a qualquer . (Olt! Apoiados c ?1t."lo 

c!poirulos.) 

O Sn. PRESIDE~TE:- .Atteo.ç:!o. 

O Sn. SrNDIHÜ .Tu~ron: -Proccdclt-"C hontem 
á votaçãn nominal d::t mesma eleição, e votei
sim-. Et·a impossi vel que b.ojo, depois de ha
ver manifestado publicamente o meu voto em 
votação nominal! cu vie~s~; retractar-me. 
(Apoiados e ~1rí.O apoiaclos .) 

O SR. JosÉ MARIAN~o: -V. Ex. nega ter 
prometido a collegas seus cpte hoje votaria. -
Húo ~ Si tem a cor;tgcm de negar, estou satis
feito. Eu pndel"ia citar, para confttndir V. Ex:_ 
nomes d~ collegas seus a quem prometteu vo-

O Sa. SINil\mÜ JuNIOR -: - Respondo ao no
bre deputado que o voto só se manifesb. dentro 
deste recinto. (Continua o ncmol·). 

O Sn .. Josl:) MARUNXO : - Naàa de caminhos 
tortuoso3. N~1o o capaz de nega.t' o que disse a 
seus collegas. 

: O Sr.. Sr::mmú JoNroa:-Eu não tinha abso
lutamente nec~ssidad.e <le negar o meu voto, 
qua:ndo elle já era conhecido pela votação de 
hontem. 

(Continim o 1'mnor). 
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Pol'tanto, Sr. pre~idente, renoYo o ped:do que 1 O nobre vre;;idc·nte d<J Camara, cóm :1quolb. 
fiz a V. Ex. de. rectific:w o enga:w. llllcideY. q :•e todo~ lhe reé:onhe~,;em, foi o pr·i-

1>· - d · z ·t·b . . · meü·o :t coademnar :1 sua deciisão com as ex-( -.,cclamaçoes as oancar as ·t ::1 acs). 
1
. - d · C d D t d 

1 p 1cJ.~oes o ue eu a amara os e pu a os· 
~m~u~). minha opin1:no: ~ão pos;;o s<:>r juiz: :.i . (.:.V ao apoirZdo.'). · . : 

m:non:1 e que c:1.b~ lH~c1d1r. . Di:;se s. Ex: «nestas vot~1ções a leitura não 
Dechro ue Yotet-nt."la- 1· e:·u - · · · 

para a. decisão desta qtlC:st::to. S. Ex. pede 1 Quem tem a p:1lavr~• é o Sr. Gomes de Castro. 
rectifi~ação do voto enunciado consciente- j o Sn. GO:\IE:3 DE CAsTfw repete que o Sr. 
mente... I presiderüe Jeu essa razão como · a unica quo 

VozEs D.\. opposrç1o :-:-Oh! oh! . I lhe impedi:t d') aueitar a rectiticação apt·~sen-
0 S . Pr: ::=;•nExT:m :-Att::~nr.l'ío ! Eu preciso I tada peio !'lobre deput:t.do por Abgoas ; entr~-
b rt ,:r::d~-·•.d: -- , t_ant!) S. bx.. esoneceu-se dos factos que se tl· s·' c r uara ec1 1r. ' . 

· ·• • . ~ _ . . lnha.m p~:<ssado h:1v1:t poucos mom\:mtos. Antes 
. O SR. ~I::\DI~u JGxron :-:Eu. na.o po~lcr1:~ pe- de conclui ia a leitura, o noor(1 deputado por 

dtr a l'0Ctttica.çao de um -vo~o mcomCICilClOSO. Ala.,s·oas vcdiu a palavra p~ra fazer uma 1"0-
ifl • çao. ,.a iac os c ;11.~0 apow o.-:. 

t... n.. :S !XI~IBtl 
engano. 

( Nume1·osas ?·cc!mnarüe.-;. Vcwios Sn:. de-
puta os peaem a. jJC~ arn'(!.) 

O §r. Go:::ucs d~ Castro nele 
a:)s nob":""es deputados um momento de câlma 
para podet·cm a.quill~t~r o quanto dr~vc ter sido 
amarga ~ presente discussão para o nobre de-

. putado por ALtgóas. 

O Sn . .Z.nL\ :-Isto é Clnro. 
o Sr,. Go~rEs n~ CA::iTRO :- Pois se e dero, 

O Srt. A~au.Jo GóEs Ju:-;ron :-Antes de feita 
a·leitur:l. r:clamou perante o S1·. presidente. 

1::5' 

o SR· Josi M.-'..rtL\.~~0 :-Mas flUe vem cor-
ro l.Jor::t.r o fac to. (O di' O:> apai'tcs :) · 

O SR. Go:m,:s DE CASTRO :-0 nobre deputa
do por Pc~ru:::.mbuco, que I'!Caba ,!e dar o aparte, 
cobre-o d::: tristeza, quando aliás v e em S. Ex . 
caracter tão generoso, tão franco. 

O Sn. Jos:E .i\1.-\RIA~No :-Por isso mesmo. 
O Sl~. Go:\rEs DE CAsTno:-Yir n 

J: . N<'lo vem :i.. Lribun; na espel'an~:a de com'en-
1 

putado lan•;ar em resto a um seu corrcligionario 
c0l~os (c1p'Jiarlos}, vem declarar· ao nohr·e p1·(l- e amigo.·· 
sidente da cast, n. r ucm res'>(!Íta c estima hJ. O Srt. JosE· ?Ih r.::--; .· :- ·· 
n:mitos annos. r1ue S. E:s-.. n:1o teul competencia o S;:. Go:o.rzs DE c.\STlw: -J:i chegamos a 
11ão tem o poder, não tem o dü·cito (Rumo;·, c este est·ado! 
i;1tc;·r1rpçue . ..:), tle dispo1• do voto Li~ um depu-

i O SR. Jo:m' 1\I.uu .\.::-;~o:-El'a r)l'cciso c1ue ta·· o. 
O nobre pl'~'8id8nte da ca~a. interpr te do este pnrlamento de:3cesse ató este grau (oh! oh!). 

l t - 'd a· · Er·:t 'tll'8 •~1so ! r-cgn am~ nto e seu execu or. nao po c tspor , 
do voto de ninguem (apoiados). O Sn. Go:-.rEs DE CAs-rno disse oue o cobria 

O SR. Z.DL\. :-As 'i uestLías de ord.)m. são ti0 tristcí:a su:l. intervenção no debate po1·que 
dociài.l::4s por S. E:... at6 tiUe a Camat•a t·csolvn. o nobre depurado liberal como o s·~u illnstrc 

colleg::1. por .t'i.hgôas. jovem de tnlcnto brilhante 
. O s_r.. Go:\r:~s ng C.\::iTJ~O :- onvi diS(!l' rJu? o um:1 csp:'ra.nça. do p:1i:t.. (Apoi11do::: c Ci'U-

ls;lo e. nm Jlll.:;amcnt~"•, que :r. ~cnt.cnç:::. e:;ta. :;a;;~-se mui!os apm·tr.:s). 
profe:-tda, rcsta.ndo samo;n.tc cxccllt~"l.l-a.. I O ol'adot· pergunta se est:.i. na camn.ra dos 

O Srt. C.\XDIDO DE ÜI,l\'l~In.\. :-E' CX:l.Cl::t-~ d.Jpnt~!Clos •.• 
mente ; f; 1i eu que tu o di;;sc · · O Sr.. Prn:sm;~~TE: -Pl~Ço aos nobres depu-

O S::t. Go:IIE' de CASTII.O 1er·r1mta ao nobre tados ( ue não int · 
ex.-rniuistro da g·ucrr~: hav.:·l·ia neste p:ü;r.l O Sn. Go:-.ms DE C.\S'l'HO ... deseja saber s~ 
um l~on:1.e,m i~~stanto c!esl~on~ ..; t~ qu r:~ se::trev~s:~ I o ~1:lis h.umildc do:; seus r·epresentantes (muito): 
a dar c.-. • CIIÇ;~l.O a uma s . n~-lH,n .. quando o .Jul,. 1 't'i.lf.ll (tpmar.los) c1ue procura. nuncr. perder c (:S~ 
1!UC ?- profcl'lll d.ecla r:: r-:s ~ .~ 111_medt.n.t:1 'r:0? 1:c gu~ ! tr::.gar o tempo, que faz timbre em respeitar a 
a der;"L pot· cq 111 vo~~o ~ (.-lpotrtdrJ:> e dtfl e1 ente.~ l tod os, e que houve cheio de silencio e de res~ 
apc~rtasl · peito ás vesesproposições que causam indigna-

O Srt. Pr:.EuiDEN'l'E :- Attcnção ! t;.iio e o tedio. pôde h!vantar um prov~sto,não e10 
o Srt. G·omJ:s 1m CASTRO:_ Pa1·a. q110 esta defe:r.a do nobro d:'rJutado por Alagoas. que não 

ex<~.lta~ão ·~ Podet•i•~ invocar uw direito que lh'o pediu,nem della],l·ccisa. mas em defesa. dos 
talvez· lhe conciliasse a. bene·:olcncia dos dirt:~itos 11 uc a mr:sa quer violar· 
nobres d'~ p11tat.los : ouve-os ú todos elles sem (Crtt.::am-se mt~itos a.pa.rles e o S;·. pre.si-
nunca in.terrompel-os. dc;tte ~·ecla1Ua atten~:t€o). 
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Pois, não é um facto comesinbo nas nossas 
delibel."'l.Ções, exclama o orador, deputados vo
tarem -contra conclusões por elles mesmos fir
madas? ( ... 1poi-ados c -ntuitos (:paí·tes}. 

O Sn.. Z.urA: -V. Ex. mr..nde isto com sub
scri r.o a uem de direito 

o Sn.. GO?.IES DE CASTRO declar-a que niio r)St:i 
fazendo sullscrivto para ninguem. e q uc o no-
bre de utr.do e :1 B· ·a ) · · 
tenda não lhe ba de communicar ~ sua malicia.. 
Nüo faz uma censura, reclam<i contl"a um facto 
que tem sido obseL·va..to. (Apoiado:; e trocai1~-:;c 
muito~: apa1"tes.) . 

O nobre doputado por Alagoas jú tinha o seu 
voto eompromettido .•• 

O Sn.. PnESIDE:XTE: -Eu ouvi o nobre depu
tado por Ala.;::-oas, mas ainda não resolv1, hei 
de resolver de pois. 

O SR. PttESIDE:XTE :- Esla. questão nüo pode 
set; r~solvída. sem inconveniente. ~enão com 
as palavras do nobre depnt:'l.do por .\la~o:ts. 
Eu de<.:lnrei ' 

' ' . 
que decorrer da declaraçã:o do uobre düputado. 
Sô clle tem o direito d'J explicar o 80U voto. 
(1'ario.>~ Sr.~. deputados ped2m tt 1 ,a faa;·:~.) 

Este incidente n:'lo pode con t.inuar. A 
qucc.;tão esta resolvida pelo _nobt•e dcput:l.do 
pelas Ala.goa.~. (Apoiado;' c nli:J opoif!dus ' ) 

O Sr. Valladare~ recl<llna contra. 
as pt·eterições da pal:.tvr.:.. que lhe tem sido 
fuibs. . 

E\·identemente é caso de retracta~ão de 
YOtO. 

Consigna, pois, o seu p"otesto contra. o pe
rigo de semelhanto doutrina. Por ella. ne
nhuma votação estar:i segu!·a, seri definitiva.. 
Todos poderão arrepender-se do seu voto c re-
tt·a~;ta -o. 

A leitura das listas dos Yotas é feit~ para se 
cOnhee.et· de que lado éStà O triumpho, e para 

tados o;;: Je:>am. 
O nobre deputado dormia, e devia estar yigi

bnte. 
Prote~ta., pois. o orador contra o precedente 

e~t~lbctecido pela decisão do Sr. presictente. 

O Sr. Sinhn.hú .J'unior:-Sr. pre
si iente. não pusso dei~ar dr> estr<:\nh:w :t phra.se 
veh"!mmte do meu illast1·e t~omp:mheiro de 

I ' 

O Sn.. Sr~r:mm· Juxroíl: - D:z o nob:·e d;;
pubdo pot· I\linas quo en fiz a minha dccb-

- .. • • J 

e apw·tcs.) 

Eu só podüt reco!lhecet· o engano, tlcpois de 
ouvir ler a lista dos nomes dos deput:~dos que 
til1ha.m votado. ( .Apm·tes. ) 

A prova mais oviclcllt" dr~ 'llV' houve engano 
cb. minha parte ti que o llh!U voto era já co
nhecido ( r111oilldos ) ; tinha ~ido d::do publica
me nte eru votação nomin:tl de honlcm, c eu 
Rel"i~ incohrroute. si votasse hoje o contrario 
do que hontem votei. (.:li;!, fados.) 

Como secretario, te;n responsa.bili(hdc neste 
incidente e devo dar explicações á Cama1·:::.. No caso contr::~.rio. ú c•ue eu m.f•reeoria todos 
Felizmente enca.negou-se do tornar os votas os rigor,~::; c censuras do~ nobr;õs d·~putados. 
dos Srs. deputados que respondessem sim, e O Sr:.. So.uu:s : -E' uni•!o juiz de sua con-
nesse tra.b:dho, recordando-se do volo dado pelo ::;c1encw .. 
nob1·c deputado :ol" Abgo:~.:':l, na. sessão ante-
r1or, quan( o . ~x. rcspon cu 1tt7o, mais de 
uma vez insistiu:-« O Sr. Sjnimbt't não'? ! )'> 

A resposta foi esta: - <.< Sinimhú não. » 
Accrescentou no ouvil-<t : - « Então, é l:l. )'> 

Nin~uem lhe póde conte5tar este facto . 

' 
t:tdos devem reconhecer que tanto mais dolo-
ros:t é a minha l1osiç.:Io. qu.~1ndo eRt --. voto vai 
contra.l:iar os interesses de um corrdigionario; 
wns dnvem b111bem col.llprch•}nder que o sen
timento p:trtid:L I"io não m0 levaria a pt·aticar 
urna in ex plic~wel incoherencb. 

Ex fa cto jus, e não ex -~·cgttlr,. E' do f::cto 
gue se deduz o direito,e não das re~t·as. O Lcto 
e este. e está corroborado pelo nobre deputHdo Tenho ncst:1. casa., com toda. a cor:1gem, mn.
por Alagôt'ls, que declarou ter pt·ofeJ•ido nc1o e nifestado o meu voto. e muitas vezes :::e t em 
que o escreveu. - dito que systematicamen te não voto em candi-

A' visto disto, pergunta. o orado1· : é caso de dato aboHcionísLa.: entl"etanto, ha nesta casa 
r f ctifiC1\ção de voto, ou é caso de rctract:~.ção de l deputaào;; abolicionistas~ cujas eleições approvci 
vc. to ? em votaç:io nom iu:tl. 
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Sr. presidente, não ha retractaç·ão: sô m'a 
poderi:J.m imputar, si o meu voto já não esti
vesse; graças a Deus, manifestado. 

Eu insisto em que elle seja. rectificado, e
é mais um pedido c1 ue faço a V. E~.- d:·s.l.e 
que me _falta lt confiança ~a mesa., não devo 

,, 
do seu yotó. (Reclamações.) 

O Sr •. Z.Bu.:- Até tial-o. 

O Sa. PRESIDEXTE : - Até se t?r passado :1. 

outro assumpto é permittiàa a 1·ectificação de 
votos. 

O Sa. Z.DIA:- NU.o h::l. mais nad,:. estavcl 
nesta c2.sa. 

(TtOWitl-:< !? '1H'i.!-ito;;: ar,artcs. Jhm9T.) 
Portanto, aceito a rectificação do nobre de

pu ta-lo e \)asso â outra con<:.lu~ão do parecer. 
(Apoiados e í li"tO apoiarias. V"a1·~os S;·s. dc
z)ut-:alos pvlem ct jJCI l~Wl'a .) 

Este incidente não pó do continuar. 

O Sn.. ZA:.u. :- E' um dos incidentes ma:s 

O Sr. A:n.tOJ.l.io Piu:to n::to qur'i' 
e:::q ui vn.r-se da. re;;;ponsabilidade de diz -: r duas 
pahwras sobre o incid!"!ntc, que tem occupado 
a attençi1o desta Augusta Camara. mnito prin
cipalmente qu:mdo entende qne trata-se de uma 
qu~stão de; verdade, questão essencial para o 
parlamento. 

transzlcção. (Jittito be1n! das uancadas libe
raes. Cont.inua o rumor.) 

Por consequencia, si o Sr. presidente, con
viei' que sejn. rectificado o voto do nobre de
pulado, o orado-r desde já declara. que se retira 
deixando de votar as de_mais conclusões do pa-

e ·vivas ao ont-

quarto de hora. 

C onti.n lw a sesStio. 

O Sr: .. P~IDEXTE dá para o dia 15 a seguinte 
ordem do d1a: 

Votação dos pareceres: 

N. 113-i885, relativo á eleição do 1° dis
tric to do Pari . 

. ' 
tricto de Pernambuco. 

_N. 121-1~85, relativo á eleição do f3o dis-

3a discns;:;;:o do projecto n. 5-1884 (for~as 
d:1 terra) precedendo o requerimento de sepa
ração do a.Jditi\-·o sobre a reorganização do 
exercito, apresentado pelo Sr. Duque Estrada 
Táx.eirc.. · 

:?a discussão do projecto n. 4-!884 (forças 
d~ mar • 

:3a. d:scussão do projccto n. 220-187!:1, ini
ciado no Scnaào. 

-= 
DOCU:.\!EXTOS A C~UE SE REFERE O SR. JOSÉ l\IA.

B.l.\:\:\0 XO SEU DISCURSO DE HCJE 

CoMas J)ll.rJas pela Confederação Abolicionista 
dcstle J.i aio tie 1.884 ate esta ctal rr 

1884 
O \·oto do Sr. deputado Sinimbt.i. não foi <lado 

po1· en zano ; o o:·ador ,jã sn..l>ia :1 n teriormt!n te 
cnmo dle ia votar . (.4.poirulo:~J Um dos nobr.~s o·a 5. A• « Folha Nova ~ . . .•.... 
deputados que se sentam junto ao orndor Dia 7. Ao«JornsldoCommerciO>). 
~~mi!:o do Sr. Sinimln't,declar:1u ,.,ue Sf"lntia quo a Dia 10. Ao mrsmo ...•..... . ..... 
vota<·à~l íos-;0. nominal -porque S. Ex. hn.via. de D;a 12. A'« Gazeta. de Noticias» . . 
~clu•r-se emba.raçr~do para dizer-nao.(Rt~ilw1·). Dia 1. :~. A'« Gazeta da Tarte » . • . 

U)I Sr... DEPGTAno:-lsto é pouco g~n.ero~o. Dia 1Ci. A? «Jornal do CommerciO)). 

5s :-500 
i-tsioo 
2Jf;OOO 
7~5·10 

:Jo$o~o 
()~000 

c , . 

O R •• NTo:-;ro I:"TO tz que não e pouco Di:1. 21. A' mesma. .......... . ... . 
generoso; é tão generoso quantu S. Ex. tem Db. 24 . A' «Folha Nova.» .... ... . 
sido para. com o orador. Dia 24 . A' mesm~ . . ... ... .... . . . , 

Sabido como estaya. o voto ào nobre deputndo~ Dh 2S . . Ao <.<.Jornal do Cornmor cio)>, 
cru e o manifestara a aJguns collcgas, S. Ex. 
11ão pó:le agora serYir-se da declaração de Junho: 
que se enganou para retr:.~.tar~~e. Ni'lo cnn- Dia. 2. A' <.< Gazeta di!. Tarde~) .... 
co;·rarã, portanto, o orador com o S"'\U voto par·a Dia 2. A' m~sma . . .•• . •....... . . 
sanccionD.r ~eruelha.nte immo:-a i:dado,(apoiados Di:t 7 . A' « Gazc~ta de Ncticias "\) .. 
c 1·eclam.açües) tanto mais quanto ess2. im- Dia 11. Ao «.Jomal Jo Comm: rc:o». 
moralidade foi inspirada por interesse de al- Din. 1.1. Ao me~mo ........... . .. . 
guns candidatos da sua província, com quem Dia 23. A' « Folha No\'a » . •..•.•. 
no momento da votação s~ fez um jogo, uma . Dia ::lO. A' « Gazeta. fl::t Tarde >) • ••• 

3.~000 
18:~~10(1 
() '·""90 . !:'''""" 

:)i . .::.ooo 

187:-:;ooo 
::0.31100 

4S7":60 
:~osooo 
12$000 
56$i00 

~fJG~500 
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Julho: 
Dia 10. A' «Gazeta de Noticias 'P • • 

Dia 17. Ao c.Joraal do Commercio». 
Dia 22. A' « Gnúta de Noticias ». 
-- Agósto: · ·:· . 

Dia 7. A' «Gazeta tle Noticias ..,.., .. 

Dia 1. A'« Ga:t.et:t de Notic:a• ». 
Dia !;>. A' <.<Ga:t.Ct::l. da Tarde» .. . 
Dia 5. .A' mesrna ...•. ." ........ . 
Dia 5. A· mesma .............. . 
Dia (). Ao :.Jornal do Commcrci:l». 
Dia 27. Ao mesmo .............. . 

Outubt·o: 
Di:~. 3. A' <~ Ga1.eta da Tu.rd'"' )'> ••• • 

' ., 
Ao <.<Jorn·•l do Cornmcrcio». 
A' <.<Folha Nova>) • . . . ••.. 

Dia 8. Ao «Jornal do Comme1·cim.., 
Dia 10. A'« Gazeta de :Not~cias >). 

~ 

Dia 15. Ao «Jornàl do Comme:·cio» 
Dezembro: 

Dia 11. Ao <.< Pniz >"> ...... . ..... . 

Dia 11. A'« Gn.zetn. de Noticias>> .• 
Dia 2:3. A' mesma .............. . 
Dia 2G. A' (< Folha Nova ~ ...... . 

i885 
Janeiro: 

. . 
Dia 1 G. Ao «Jornal do Commercio», 
Dia iG. A'« G.,zcta da. Tarde)), .. . 
Di:t 16. .A' mesma . .............. . 
Dia iG. A ' mesma .. . ............ . 
Dia iG. A' mesma ......... . .. . . .. 
.Dia 28. Ao « Paiz » . . .. ......... . 

Fevereiro: 
Dia 13 A' « G:~zeta dG Noticias>"> ... 
Dia 18. Ao «Jornal do Cowmercio)">. 
Dia 18. Ao « Pai z )) . . •...•.•..... 
Mar~o : 

Dia 10. A· « Gazeta de Noticias "··. 
. Dia i7. Ao «Paiz>) ............. . 

Din. 17. A' (( Gaza ta. de Noticias )) .. 
Dia 2G. Ao «.Jorna.l do Comrucrcio» . 

Abril : · 
Dia 15. A· « Gaí:Ct:l elo Notici:ts ». 
Dia 15. Ao <.: P:1.iz >.., .. .......... .. 

1n. 5 • .A « Folha L ova » .. ... ...• 
Junho~ 

Dia 10. Pagoa Evaristo Rodrigues 
da Co:::ta. pela impre,.:são de 2. 000 
rcla to rio::; .•.....•..••.. .. ...... 

Dia -14. Idem a Lenzi.nger &. Filhos 
por divnrso~ nvulsos ..•..•.•.••. 

Dia 20. Idem a E\·arisfo Rodrigues 
da Cost:l. pela impres~:ío do dis
cur.:;o do E:m1. :Sr. comclheiro 
Ottoni •..... . ... . .. . . . ...... .. . 

V. III. -1ZJ 

Julho : 
:)8$200 Dia 19. Hem ao m~smo pela i.m.-

278$800 pressão do discurso do E :em. Sr. 
::~$000 Dr. Antonio Pinto. • . . . . . . . . . . . . 80$000 

I Agosto : 
_ .JA$·?00 Dia 9. ld<'lm ider'11 por divet<sos avul-

~wsnoo sos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
i:)~?JOO 1>ia 25. Idem idem pela impressão 

, de folhetos .!lboliçr1o. . . . . . . . . . • . 150$000 

-15$300 
i90~ú00 
2,17~500 

48$:300 
11:~400 
'l7~WO 

452$000 ..... .... 

338·?00 
8$700 

40$500 
6.?000 

315$840 
10n:-;;ooo 
277$-100 
20:>~800 

2G$(i00 
21~200 

S5:::z~_;oo 
1;)1~-1-lO 
lin.-000 

49$00() 
.20;~900 
20.~000 
·:1:3::;800 

53$300 
4:~8400 

1oosooo 1 

G0$000 I 

n5$ÓOO 

etem ro : 

Dia 4. Idem ·:1 Leuzinger & Filhos 
peh public:1ção de folhetos Con-
f'c1·encia do Dr. -"y olmco ... ... .- 30!;$0:>0 

Dia 22. Idem pela lista dos eleito-
l'es do :3o districto. . . . . . . . . . . . . . 150.~nno 

Outubl'o : 
Dia 1 t. Idem n. Evaristo Rodl'igues 

d:t Co~ta or liiversos avulsos e 
prog1·nmmas............... .. . .. 505,)400 
Dez 'mbro : 

' . 
culares............ . .. .. . . . . . . . 50$000 

Dia 11 . Idem a Leuzin ;::·e r & Filhos 
- ) r diversos im r-3i:isos... 30~250 

·1885 
FeYet·eiro ; 

Dia 5. Idem a Eva1·isto Rodrigues 
da.,: Costa por 5.0~!0 avulsos .4.o 
po t;,') Jlttmin~Jnse.. . . • . . . .. . . . . .• 3:?$000 

6:4:3-1$710 
---=-

SESS.\0 E~f ;J DE ;\L\!0 DE ~.:J 

[';·c..:iclencia dn Sr·. Lourenço de A.lln'Q-HCI'
quc (1' v:ce·fl'i'esidente) 

St::\DIABI··•.-Lcitur:l c appro,·a~:io ala :l.cla llo ui:t l:L
"ll';·:ut:: :-;·r~:.-0 ::i1·. Autuuio J>ra•lo ju~tilica :\ aprcseu l:~.
\'i10 ai~ 11111 roqlrorim\!ulo .-Expliraç•;c~ •lo Sr. Juiuist1·o 
1la jn;li\':\.-1) Sr. Jo.;é Pumpou f.oz uma pag-unt<l ao 
S1·. prc>iJcutc.-0 ~~·. Carneiro •h !tocha trata tl:l 
cstt·a•la tio fo•l't'ü Victoria :i Xath·iJaalc.-l'•'la orJclll 
f.dlatu os Sr:;. c,.,.La Porei m o L~opoldn Cunha.- O 
~~·. l'l'lltlculc •lo jlor'aL•,; podo dhpcn:;a. do mcmi>N da 
Co11JllltÍSS:i O c,;p;•CI:d.-OU!>&)l llO IJIA.-\'olar.fíO alo )l :J. l'C
CCf n. {13.-Fa llam pci:L onlilm os S1·:;. ' candido do 
Oliveira, Audratlo Fi;;n~jra c )lac·Dowoll.- \"o ta.ção 
uumi n:d .- Vot:l\:iio alo parccCI' n. 1:211.- Heconhcci
mcnl'> Jo ~: r. lla::ori•liiC :\larf!uc~.- \'()laa:ITo do p:Ll·cccr 
n. :1.21.-Qucs t!Lo d\! orucJn.-OI.J.<cn·a~úc~ dos ::;,·~. 
Araujo l~o "'s .lnuior c i\lac-Uawcll .-Vota.a;ito nominal. 
- Hcconhccilnoulo tia Sr. A~istiolco Espinola.- Docla· 

- . . . . .. t . ,, . :-. . ;, .. . 
.Maciel COIIl ad•lilii'O tio ~~·. Antl•·a•lc Fit;nOil·a.-Dis
Cll ss:to do p:Hccer u. 11~--lSS:í.-il Sr. \"i :~nna Yaz. 
roquet' o aali:llncnlo. E ' appr.w:ulll .-niscu~sãa alo pro
JN~\o 11 . ri-·lSS'~ .- u SI' , Eufm7.iO Conda. l"CI[UCl' o 
a.tliamcnlo da dbcus~ão.-2:1 di~cussiío tio projcr to u. · !~ 
--1>:8~ 1furr.as alu m~r-1:- Rc.qncrimcnto uc a•lhuncnlo 
propll;Lo p'clo Sr . gufrnio Corrcia.-A•Idilamonto •lo 
::-;, . . G,u,ühio Ul! úli\'dr:t.-Dbcu~,;fío tio pro\t:cto n .':!:!0-
:l.~i0 .-0 Sr. ~f:lc.IJowol! roquu o a•li:lrnouto.-0 
Sr. A ranjo Ga)es .lnnior faz ,_,m<l rcelam;•~.:lo. 

A's 1 i hor.:l.s da manhã. f:ita · n. chamad:'l, 
acham-se prest>.ntes os Sr·s.: Lour ~nço de Al
buquerque, Affonso Celso !unior, Costa Ro-
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drigu~s,Sinimbú Junior, Mascarenhas, Campos 
Sa.lles, João Pcnido, G•rlos Peixoto, Andrade 
Figueira, Alvaro Botelho, Bernardo de Men
donça Sobrinho, L·~itão da. Cunha, Carneiro da 
Cunha, Dias Carr..eit·o, Ribeiro da Luz. Chag-:ls, 
Duarte de Aze,·edo, Castrioto, José Pompeu, 
A.!coforado .Tnn;or, Manoel Purtella, Lcao. 
Maciel. Lacerda \Verneck, Antonio Prado. 
Silva Maia. Gomes de Cnstr.1, Schut'31, Accioli 
Fr:mco, Prudente de Moraes, Auo-uo:to Flelll· r 

r1sco <l.r::nzo. arão o Gua 1y, S1 va !viafra, 
l\Iartim Francisco. Bento R-tmos, Gaspar Dt·utn
mond, .:\h·aro Caminha, Leopoldo Cunha, Fr·;ul
ci~co Sod:·é. Padtu Flem·v, Coelho e Almcid:t, 
Cruz Gouvêa, Gonçalves"' Ferreira, B:;t-ão de 
Anadb., Cruz, Fernandes de OlivQi.t"a, Dez::t
mat, Franklin Daria. Araujo · Pinho, Olympio 
Campo~, Delfino Cintra, Coelho c Campos, Ha
r:"ío da Leopoldina, Soares, Barr0s Cobra e H.o 
drigucs .Alyes. 

Comparecem, depois d;'l. chrt.n~:\cb. , os . St·s.: 
Rodl'igo Silva, .Araujo Góes, Costa Pereira, 
Henri uc. Felicio dos Santos Rib0iro d.., .Me-
nezes, S:.\lgado, Ulysses Vi:mna, Eufm;;;io Cor· 
reia, Demett·io Bezr.rr;:, :Moreit•a Brandão, 
Zama, Joaquim Tavarc~, F. B~liz:nio, Bezerra 

, .; , ~' . on •. oaqu:m ec ro. l t-

aud C:1.stro, Bulhões. Valdet<\I'O, João Dantas 
Filho, Alfredo Chavos, Carneiro da H.ocha, 
Vianna Vuz, Maciel, .Ah·es de Araujo, Sigis
mundo, Ildefonso da Araujo. Franç:t C:lr\·alho, 
c~stello Branco, Bezerra (1~ Menezes, .-\.lmoiJ:\ 
OliYeira, Mares Guia. Carlos Affonso, ltaqui, 
Frederico Borges. Antonio Pinto, Ju,·encio Al
ves, Vaz de ?l'lello, Satfro Dias, Antonio do 
Siqueira. l\I:lc-Dowell, Danta;; Góes, Jo::;6 Ma-

• ~ 1 , an i o c 1veu·a, rana. e nano 
Pimentel. 

O Sr... Pn.EsiDENTE abre a sessão. 

Faltam, com Clusa varticipada, o, Srs. : 
:r-.·Ioreira de Bat•ros. Diogo de Vasconcellos, An
tonio Cat•los e Valbdarcs. 

E' lida e ::tilprovrvla a acta da sessão de 1:~. 

O Sr. 1" sc ~·reta.rio d:i. conta do seguinto 

EXPEDIE~TE 

noquet·imcnlos : 

Do Ign:-~cio H·~m·iques de Gotm?a ontr'ora 
Ignrlcio de Sottza Gouvêr\ Junior, cnpiti'lo do 
12° de inf~ntat·ia, solicitando 'fU0 lhf'l seja con
ferida a patente do m:~jor gra.d,Jado, em har
monia á lei. n. 184:) ~1e O de Outubro de '1:-)íO.-

Da associação ~gricola. <<Rio Prctana.)), da 
pNvincia de Pern~.mbuco, pedin lo ao corpo le
gi :.:lati -;o q ueit·a too1ar em consideração o pro
jacto que oficrece, sobre a. solução do elemento 
servil e da substituição do trabalho .-A' com
missão especial. 

r. 

sidente. pedi a palavra para fazer um requeri
mento que sujeito à consideração d"sta Camara. 

Alguns jorna.es desta cidade de1·n.m noticia 
de que o honrado ministro da. ngricttltura, 
attcnlenJo ao estn.do d-a verba.-Terras publicas 
c colonização- do actual exercicio~ e :l. conve
niencin de restringit·, qu21nto possiyel, os en
cargos do Es ta.do resolvera soSi)ender a ordem 
de p:tgi\mento d~ p::~ssagens ao immi~rmtcs de 

., 
Es~e acto, Sr. presidente, causou-me verda.

d·~ira e 3tranhcza, e acredito que produzirâ o 
mesmo sentimento no animo desta c~1.mara e de 
ocO! que se 1nterc:ssam pela caus:t da immi

graç:io. 

O Sn. . EüFn.Asto Conn.EIA.: -A ob.do. 

O Sn. AxToxro PrtADO : - Não esperava~ 
Sr. presidente, qui) o 110bre Sr. ministro 
da agricultura, fazendo parte d·'} um gabinete 
que pretende solYor a questão da sub~Lituição 
do t•·ab·Jlho, por meio da cxtincção gradual do 
elemento ser-vil. inicbsse a r-:ua administração 
com um::~.. me:Eda dosta natureza, qlle contraria 
completamente o pemamcnto aqui ms.nifestado 
pelo . honrado Sr. presidente do conselho. 

S. Ex. 'respondendo :is }1didosn.s conside
raçõe::; apr-.~sontadas pelo meu honrado colleg·a. 
de de uta ão peb. pt·ovincia de S. Paulo, quandvo- -
disse q uc a q ucstão do elemcmto servil devia. 
ser attendida por duas faces, i~to é, quanto ás 
ffii)didas tendentes a acabar com a escravidão, e 
:ís quo tivessem por fim a sub<>tituição dos 
braços , dissl) , que o nobre d~putado por 
S. Paulo tinha completa razão (apoiar.los), e 
q11e o go\•crno t.rat:tritl. de attender igualmente 
a este lado c1 ~ <)Lleslito. (Apoiados.} 

A..:sim, Sr. presiden!c, é para estranhar que 
o nobt·e ruinio:tt·o <la r~gricultut·a iniciasse a sua 
aü(nini~tr::~çiio, como diss'), por urna medida. 
(1uo ccrcei~l o dcsP.nvolvimonLo da irnmigração 
par;L este paiz. (.li ui tos apoirtClo.-:.) 

O Sn.. Pr.UDENTE DE Moru.Es:- Esti em 
con Lr.:tdicçiio com o pensamento do governo. 
(.:1poir.r.dos .) 

guerra. O Sr... lLDE:FoNSO DE ARAUJO: - Natural-
Dr: Luiz Lem!')lle, cichdão br:tziJciro, pedindo m'mte é por forçc1. maior: por falta ele verba. 

p~r:.l. !'>er readmittido no Coipo d:1. "\.t·mada. N:l.· 0 SR. ANTONIO PRADO: _ o antecessor do 
c_:onal no posto de 1.~ tcne.nt ;··~~o qual se 1 ~cha- nobr~ ministt·o da agricultut•a, ~ttcnclcn:lo a 
v~, gu!l.n,.l~ em. i.S'~ fot oo.lg~do a pe .lr de- . conEtnntcs ped:dos 0 reclamações do immi
mtssao.-A comnussao de mat•mha o guerra. 1 gTa n tc'1 já est!\.he! ccido3 no paiz. que, não 

Da c_~mara. 1\!unicipal d~\ Vilh de Arê:: , pro- 1 tendo recursos, des~javam mandar v1r os seus 
vincia. d•.> Rio Grande do ~ortc, pcdin:lo lho ; p:1.1'0nte:o c conh·~ddos da Europa, _rewh·eu, em 
sejll cedil1a para se11 p:.ü•·iu10nio uma leg11a d~ ! dn.l'\ nfio muito atra.za la, 1)agar a passagem 
torra do dorninio do Estado e que pnrtcn ,~cn 1 :i : •~;s ·s immi;.::rantr:~. :::: 
ao extincto aldeamento dos in:!ios, n'1qu<!l1~, I Esta r~roYidencia, como a casa comprehendc. 
pro\·incia.-A' commiss{io de fazcncl~. 1 foi muit.o a(~ert:ad:~. e tem. ai lo consideradtl. 
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~uito e:ffica.z em todos os p:~.izes aos quues 
mteressa qn~lguer questão d,~ irnmigrJção. 

O acto do governo tornou-se conhecilo, d.:s:le 
logo. na Europa. e, princi1'almente, nas pro
vincias do norte da ItaLa, onde se rnanif..Jsta 
um certo movimento de immigraf}ão expont.unea .. .., . . 

• . " a c es a. 
promessa do govcmo, muitos lubitantcs daquet!a. 
p~rte da ltalia. estivcs~cm resolvidos a im-

Comprahende a Camara o grande incon
veniente do acto do governo. suspend !n:lo 
essa autorização tle pagamentos das passagen-;. 
(Apoiados.) · 

O govP-rno fn.ltou a sua promessa, o que é 
muito prejudicial á cfficncia da propaganda 
necessaria e util CJUG se deve fazer na Europa 
para fomen~ar ~~ immigração. (A;Júiados .) 

O Sn. PnunE:-\TE DE Mon.u:s:- E' os . ~> 
de avançat· e recua1·. 

O Sn.. ANTo~ra PnAno :- Póde-se allegM, 
Sr. >resid t • • . • · ~-
tro tem explica.ção no est.H1o financciri> do paiz. 
Re~·onheço que as finanças do l3razil estão com
prornettidas, (rue .o governo nAcessita empre-
gar o a a ecouotma na es n u1çao (os 111 lGl

ros publicos ; mss é par·a bmentar que o nobre 
ministro fosse iniciar as suas economi<lS 11'1 

verba destinada no serviço da _ immigração, 
quando ha. tantas outra~, IJtlC, sem inconvenicu
tc, podiam se1· cortadas, eomo as quase desti
nam à con;:tru~ção de muit:ls estradas de ferro. 

O SR. C.\)Iros SALLES :- E engenho.:; cen
traes. 

L' 

engoo.bos centraes, como diz o meu nobt·e col
lcga. de deputaçã?, c, cmfirl!, a muitos outros .. 
jnconvcni:)nte . 

O Sn .• AFFo~so PEi:'\1'\.\ (1;1inis'-•'O t[, ~, jL~saço): 
-E' preciso rc:opoitar os contractos. 

O Sn . .A:-:otlADE FIGüEinA :-Ih alguns l':l
ducos e o go\'erno renovou os prazos. 

O Sn. ANTO~ro PnADO :-Quando sn tratr.. de 
immigr<1Çttll, ó costum:) rcda!u:H' conlra. os g-as· 
tos excessivos que se têm feito com esse ser
viço. 

l•:ntr.-!l:tn!o, si ha justiç1 em mui:as dessas 
reclamações, é pl'eciso J•ec.):-.hcc t:! l' r1u0 muitos 
desses gasto~ for,un, é verdade. autori:r.n los 
:pua ~et·vi1;o-:; d • imrnigl'll.Çiirl, mas foram ap
plicados a o : li"OS fins. (.-\poiar.los.) Si h:l.jns
tiç::L em muitas de :.; tas t·eclama~;õe:;, não é menos 
v r :< equ'l a maiO!' cu pa é s g v t·~o qu:) 
gast:lm sem systema. (Apoiado :: . ) 

O que tem f1~ ito com quo os gnstos ,Jo s~r
viço de imrnigr:~çi:io não tenham produ:r.ido J•c
zult~do~ vantajosos. é que rudn ministerio t 1m 
seu syst::ma, ((I;Joindos), isto é, <:.ada' minis
tro tem a sua desidia de natureza espccbl. 

Eu não fallo, nc~ta occ!lsião, em nome da 
provincia quo tenho a honra de l'epresentar 
n~sta Camat·a. porque a provincia de S . Paulo. 
já. dCSOUganad I de OU ter no gOVCl'DO gera.l OS 
fa.voros qtto elle tem libcl·o.lment~ conccd1do a 
outras provindas. do sul do impcrio, resolveu 

e!fc~tuar o serviço da substituição do braço es
cr.aro com os seus proprios recurQos. (rrpoiados). 
Am.Ja no anno passado a asserubléa provincial 
de S. Paulo vot~-.va a verb:1. de 600;000.~ no 
seu orçamento para ~ crcação de nuc:eos colo
ni,•es e para p:1gamento de p::1ssa.gens a immi-
gr:m "S ; e es ,. vena 01 o 1 a por m010 e 
lançamrnto de impostos sobre os escravos exis
tentes n9:_ provincia. Ja vê pot·tanto V •. Ex. 

resses d l -provinc~a de S. Paulo, por ma.is no
bres, elevados e Justos que elles sejam ; ve
nho p;·otestar em nome dos interesses'ge1·aes do 
ln;pet·io ~acrificados pela politica do governo em 
relação ü immigmção. 

La .'rando o meu protesto, envio á mesa o 
requerimento que submetto à con;;ideração da 
Camara. (3fuito bem,, muito bem.) 

B' enviado á me-;;a, lido, apoiado c a rc-

REQUEP.BlENTO 

"equ01ro que S·:'l peça. ao governo as seguin
t(~s infot·maçõ\'!s: 

1.3 Quanto se tem o--asto no a.;;tual axerci i 
financeiro, por coo.la. do credito-Terras pu
blic:Js e colonização-com passagens de irnmi
mig-t•antes de por~os estrang:.?iros pa.ra o Im
perio. 

2.a Qual a de::pcsa, no mesmo e:s:erclclo, 
dfectuada com a hospedaria de immigt·antes 
na i lha das Flores. 

S ,ün. das sessões, 15 de Maio d•) 1885.-.4.1!-
t&n ia P.wlo. · • 

pela 'provi ncia. de S. Paulo. . 
Na. ausonci:L ,lo nv~u hom·aclo collega, o 81•. 

ministro d<\ agricnltut·a, c1ue se acha om ser
r:«;IJ publico, corre-mo o d•wnr de r:.c <dir pre
sur·oso a dat· os prccisns esclat·cciment·~s. 

Sr. pl·esid,•nb), o governo, coruo a.qui foi dr>
clnl':t!IO p-:b honrado S1·. pt·esi lente d :1 conse
lho, pi·eoccilpa-sc llluito c•JIII a séi'ia qu:•sLão dll 
ot·grmi:r.nçito do t;·n.lwllw 0:1 trt:l llÓi>. 

I~' fóra tb r!u\·idtt qne nnd:.~. concort·er:i. t · nto 
para o 1:ragrc~s·o do paiz como uma eot·t·ent~~ 
im:m·t.anlc de immigr~1ção. ( .il;Joiad.J''·) Mas, 
para I'a.zm· f.:c ·"! :is dcspezns. que exige o paga
tw~nto de pa:::sagens da Europ:t para d, ó pr0-
ci~o que o governo e~teja habiliLa.lo com os 
1ueios nccessarios. 

r oi..: o 

quota tcado sóment-~ " m vista o transito dos 
immigranles dentro do Impc~io, onde o go
vorno pódc conccd~'r-lhes p ~ ssggem gt•a.tuila 
nas e<:tradas de fet·ro do Estad·:> ou das com
panhias subvencions:d ~s c dar-lhes agazalho 
por certo e det~rminado numero de dL:s. 

Cornprchcndn ' a c~mn.ra. quo promover Uffi!l. 

corrente de immigração d:L Europa para o 
Bruzi1, quando o credito votado f'Ó previu a hy
pothese de pnssagem ao~ immig·rant.el-:1 dentro 
do Impcrio, é c.ousa impossivel, porque para 
tanto o governo não cst:i habilitado. 
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Na verba- Terras publicas e cohmi:t.a_ç~o-~ acaba de set• _vota~~· do. nob~e d·~putaclo por 
não se calculou com esta. d·:-speza., qn·~ e 1m- S. Pn.ulo, rda.tlYo a Immtgraçao. 
portantn; e podem querer os nol>I·es ci0pntados Pareceu :i Camara que a expliclção do nobre 
que o gove1·no s0 veja embaraçado par.t pagar mimstt·o d~• jttstiça. sustentando o acto que 
aos. commn.nda.nre~ de n;;.vios ~s passagens ac:1ba de praticar o honrado ministro da agri
do<; .i~migt·antes Yindo.; para os portos do cultura era uma ccnsur·a a minhn. administra-

' . 
Devo informar :i C:unara que não se acha11do 

hahilitad?s o-: no~s:·s consoles com a qn_nntia. 

p~ssagem dos im~igr:1.ntr~s, dl•'s te.m encon
tr·ado <'Hnb::waço>; da parte dos agente;;; da;;; com
panhias ll~ nasegaç.:lo. 

~\ ordem do me11 honrado Clllleg 1, ministro 
da agricultnra, não foi mais do qut~ o compri
mento da lei. Sem solicitar do poder legislativo 
o C'r~dito nc~essar_i_o, como pode dle fcl:t.tr c,:se 
;é;:-\'iço ? 

O SR. EüFR.\.7.10 ConnF.u : - De\•e soliciL~t· 
::;. 

O Sr •. ÀFFOXSO PE:"XA (;;;inisr;·n da }>J...•t;r:a): 
-Os coni;ules do Brazil têm officiado clccla-

que determinon o acto do nobre ministro ela 
agricllltura, d~ que deram. noticia os jornaes. 

Não havendo mais qüem pc·.lissc a paln.vra, 
é po.,to o requerimento a votos c appro,·ado . 

O 81• .• :r o:--:é Po:npeu. (V~! a" o;·rlc;o) 
pot·gunta si j~i exist•) ::;obre :l mern pare•·.er sob~r; 
a eleição do .Jo clisLt·ieto do C'·ar.L. g uo J h e 
eon:-;ta estar la\'l':ldG. No c:·,so utlit•m:tt.ivo, 
apresentará. o voto em !'!Cparado, CJ uc se acha 
J•rompto, d\) t•Otl t1·ario aguaJ'darú cn;;;njo pal'a 
faz el-o. 

O SR. AFFO:-o;so CF.LSO (to sec i·etrt,;·io) informa 
qu0 n:1o est:'t sobre a mc::.·a. o pa1·cc~r. 

O ~R. ~~u:~AD~ Frr.GE'~ .\.:- E o y::trl':eer 
' ,(:1. . ... 

a eleição do Pihauhy '? 

O Sr. Carneiro da, Roch:"t:

l"azão p:<ra tomar~- rnedida que nos conhecemos. 
mas n•.~SS:\ m~dida. não vai cousa. alguma. de 
censura à;; providencias que tomei para trazer 
a immigl';;lção pat·a o nosso paiz . 

O SR. AFI~oxso PEX~.\. (minist1·o da,i<t~tiça): 
De certo que não. 

O SR. C.tn~ETROD:\. Rocru:-0 nobre minis
tro d,, justiça. declarou que o seu collega. da 
a"'ricultura. tinhn sido 1 vado a r i a t 
quo fui aqni annunciado, porque não havia 
Ycrba. no orç:~.meuto. 

'O r: .A . • .p .. 

Consegnintemcnto, tjnha. cu, sem ferir o 
O\'lf 1n1.ento, sem afastar-me das ta.bellas, o 
dil·eit•j de dispender 2CO:OOO.-;; com o serviç0 
de te!'ras publicas c colonizn.ção. 

Sendo assim, e entendendo ett que ncuhnm 
melhor s••rviço 11odia pr0st:.tt' ncssJ. cluestfio. 
ciue nãn p:)de ser <tb::tndonad::~o, oliicici aos di
vc!·;;os pt·esidenLes d•J províncias e fi~ saber 
aos nucleos coloniaes, ~lssiu1 como á diversas 
pes11o:t~ do localidad:·s para onde tem corrido a 
immig-ra.ç:lo, qn~ o governo est~wa re~olvido a 
dar passag-ens aos p~rences de~ ~o:; immigran
tos, já estabeleddos, que <iuizc~sem vir para o 
Bmzil. 

Tive a folicidndo de recebo r listns contendo 
n0mr.f; <i e 25 a ::i O. f i rlivid g n ". 
roctti em divcJ·F..~~s épocas a algnns doa nO!;SOR 
(·on:mles na Europa, taes como o do Hamburgo, 
Genova. c ou u·os. 

S!·. prcsidcnle, cu rn•! havia inscr·pto ~ama O Srt.AI~JIO:-;so PF.::"X.o\ (iitÍi1Íst>·o rfa.fnstiça): 
palar~a para dar á C:1mar:~. esclarccimen toa a I -Os meios Lto orç:ttll•' nlo são insutlicientr~s par:\ 
respeitG da projectada estrada de ferro da Vi-~ ess·l s ~ rviço. 

ctot·i:\ :í. Natívidalll) c sourr. o acto de rescisão o SR C·\ll"''"IRO D·\ Ro 'll·\·-'Taln ·1npO!' I"\''t 
do contract ra a. n tr• .- d r• ~ I • • · ·"~ • ·• (.; • • "'"• t 1 . .- ' • tr•·td" 0 pa co s .tcçuo n. m ,sma ~;;- 1 Sr. pr·csJdente. que n. vcrln se e~gotasse, por-

, .... • (!UC, como V. Ex. sabo, a \'ind;L dess• 's irumi-
Pretcndo cumprrl' esta agradavel obriga1;ão; fp·antcs não fiC pódo realizar de chof~·e, mas 

m<1s, ani.es d~ entrm· no assuwpto, devo dar al- lentamente; a, quando (~ lles a.c1ui viessem, pois 
gumas expht.·~çã'J f; sobre o requel'imento, q u~ quo estabeleci que as passagens deviam ser 
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pagas na Corte. o novo exercicio ji teria come- 1 So.be a Camat•a que o § 2° do [lrt. 18 das 
çaclo e, porbnto, o govol'nO· estaria habilitado j disposir,~õr;s g-era.es do orçamento vigente da 
com a nova v r> rba. do futuro orçamento, ou vi-; receit:t orçlenou que o g-uverno se eaten
ria. pedir ao padamcnto qu·c o habilitus::e com desse com~ coiícessionarios J0 engenhos cen
um credito supplementm• para occor:·e1· a essa traes ..• 
despe. za, qn.c não podia nem pó.de ser demora. da; () "' E ,., 0 J 

~rt. • UFRASW '...lvRRE '.\.:- r enou OU au-

tifl.C:lç:Io. 
- to ri zou '? 

Esse era o meu pr.usa men to.· Gr·açõl.;; a c;;sn. e 
,~utrn medidas qne tomei, tenho lido 0.1 s:l'is-

1 ftção de ver que nenhum yapor toca neste 
l):Jrto que não traga tantos immigrantos quant·o.;; 
vão par;r cad.1. Uina chs t·epublicas do 1-'rat:t, 
senélo qne até Lem vindo -vapores especi:\''S 
trazendo im.migr:mtr~s sómr;nte para o Brazil. 

Ainda nà!J chegou nenhum des.;;es qun for[tm 
convidados por seus pa1·entes c constantes das 
listas a. qur>. alludi, desde qUi) estamos em I\hio 
e nenhuma noticia hn., ó pns~ivel que elles :-:ó 

T . • -

o Sn. AFFO~SO ~E:\":\".\. (m,inislJ'O rlajtt.~tiç(l): 

O Sn. Co~T.\. PEnEm.\.:.- Autoriz0n. 

O Sr,. G:.r.xEmo DA Roen.t. - Auto,hou ... 

O Sn .. Eut·T,.\.~ro Cotmi·~r.\: -E' cousa di
vet·;:n. (],~ ordr•nat•. 

O Sr,. C.m:s-r:mn D.l. Rociu : -E' co usa di-; 
\"f!l'Sa. mas o governo en tendeLt _que esta medida · 
não era ur.a:\ au tot·iz,H,~ão à a. q u~1l nilo d(wes:>e 
l:;.nçat• mão. 

An~Drizou, ia cu dizendo, o governo a en
tend··r-se com os conces~ionaríos de engenhos 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - Pa.ra rescindir{ 
:trrt~:nc coutracto não cr:1. prcciw essa autori-

O Sn.. CAnNEmo DA t:ocru : -N:io sei, não O Sn.. C.u::-:.n:mo DA RocHA:- P·~Çü apenas a. 
posso gat·::ntir que, . a. vet·ba- C ... oloniz~c;ão e benevolencia jle deixarem que .en ~isenta, P?r-

• o ' 
nizar nm b_:1.bncetc pn.ra a minha Rpt·edação e 
pnra en tn•gar no meu suecc~sor, c ainda não 
obtive esse trabalho. de modo filie não po~so 
garllutit•; ill,Jl§.: q n:tndo Gssn. verba est·'ja es:;-o-

l tada, o recurso não é senão vir ~o pada.. rnento 
e pedir no\'O credito, por,pte, repito, o serviço 
de immigr:lção ndo póde pat·ar sem gra.\~es 
preJu lzos pa1·a o p:1 iz. . 

Dadas estas explicn.çõ~s, Sr . presiclen te, qtl·:>, 
me pat·eco, JUS 11cam o men proce< im!~n o co:n 
rclar;üo ú ma tr.ria do reqttel'irnento do ltobt·c 
deput~tdo pelo 1" dist;ic.:t~ d~ S : P::iulo, pRssarei 

Viu V. Ex., viu a Caran.ra q111J não oppuz o 
menor obst:1culo n: dons rer1uf'rimento5 r:i ue 
aqui fora.n.1 apresenú~r los sobr·~ n. estrada. de 
ferro p~·ojectada entre Victoria ~~ :.\ativida.d0, 
porquo, m~1is do qtu os nol.H·cs dcpubr.los, s i
gatarios desses rcquct•itnent0:-1, CU dosej ;l\'; '. r!U•' 
ta.c~ csd:l.t'ccimentos vioss,· tu, c so aút·isso LI.ru 
debate ft·anco sobt•c o n.c~o qn •~ eu hu.vi:t p·:l.-
ticado com@a\ãO ::t illCBtcH~ CS(rad:l. . . 

Recebi um tlCS!';CB re~ ltV!rimcnt.Ós c manclrJi 
jncontincntc sa.tisfazct·. O outt·o dev0 se
guir a mesm:\ marcha. Mas, eorno tenho. 
nrgcncin. como desejo rttlC qna.n to antes s0 
tire a limpo o me u pr or.edi lll"tlto, rtprcs?.o-rnn 
~m \'Ír :i tl'ihuna parn. c-;: r.lat·cc()r ttH~o . qunnto 

_, ... .J ' .. 

opposiç.ão a que o discuta. não com justiça 
sórnente • . mas com trufa a B '~verid:L<Ie. 

O SR. EuFn.A<o iO ConREL\ : - Mas olhe r1uc 
os requerimentos n:io são sô da. oppos~ão . 

O Sr... CosTA PJmF.mA: -Fique ccr lo de qu0 
h ()i de discutir. Si não discuti ha D1<tis tempo. 

~e por•1ne ainda não tinh·t sido public~do o de
creto. (Out1·os upm·tes .) 

O Sn.. C,mNEillO D.\. RocuA : -Tenho entre 
mãos, Sr. IH'esid·~ n t·!, papeis quo podr~m escla
recer a r1ue11Jt.:ro. 

S(Jbrc O qual S3 tf.~m leva ntado cnnsurn., e eu 
desejo que ello f'ejn. bem discutido, estudado e 
esclarecido. 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA:- Eu conheço o 
contracto; é quanto basta. 

O Sr.. C.\R~Erno D.\. RoCHA : -V. Ex. co
nh~ee o contr~1cto, mas não conheee tudo 
quanto so tem passa~o na administraçtio 9. res
)ei to des;:;a c ucs tão e dahi vem fazerem-se 
l~crtas incrimi n:tçõcs. 

O Sn.. EuFRAsro CoRREIA: -Dizem que esse 
contl'acto 'i tinha caducado. 

O Sn.. CAit:-\Err:o n.1. Rocra:-Sr. pt·esidcntc, 
em vir tude da :mtoriz:-Lção do crçamento, o go
Vr ' t'llO manJou in timnr todos o~ concc:ssionnrios 
do engeuhos centt·acs r ! do estradas de fui·o, 
t 110 ainda nüo c . Vi.ltü em cons tr ~ão, para ....... 
ôl crc•·.er•'m <LS ::;uas p;·opost:!·; no sentido ch 
rc..:c!isflo. 

< t..: conce><sion:u·ios ·da. •!:;tt·n·la ele fct·ro da 
Vi..tot·ia i NaLividade, os Srs . \Vat·ing Bro
thet·s, apresentaram-mo uma. prop~sta. o!i'erc
ecndo a. r t'scisão Je~sa. concessão mediante a 
i ndcllln is:1ção d r:! Ur~.OOU libras slcrlinn.s. 

O Sr. . F r:r.rcro ons S.I.XTo:;:-Sn.nta. Rarbnra! 

O Sn.. CosTA PEn_ErnA : - A quo não tin.ha.m 
nh;;olutamcnto direit1.1. 

.. n.. Ar..:-\..: mo J1A .\.o.:oru:- \.Csponc re1 
cnb~lm cnto a 0ste a parte de V. E :c,a. sou tempo; 
o q ue peço é qne não pt·ecipit,J rnos a discussão . 

O Sr,. CosTA PEilEinA:-Sr m d11vida, V. Ex. 
tem visto como eu t~ ·nho pt·occdiJ.o . 

O Sr:. .. Co~.r..:-:Emo nA Ror;HA :-Foi !! pre~cntada 
uma pt•oposta. de X 9tL OOO, pag:~;ment.o d ~ estu
rlos a quo os mesmos conccssLOnarws tmham 
di1·eito como indenmisação por abrirem mão 
do um contracty quo lhe§ gar~tia jn~de_ · 
G oJo por espaço de ::30 annos e outros í::wores. 
(Apartes .) 
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. P~ra julgar de uma semelhante propost:--. pr·e
_ctsel saber qual o orçamento dns ob!."as dessa 
-estr:::tda, mas não o encontrei positivo na secre
taria, porque ()S concessionados não h_~yiam 
ainda apresentado as plantas e o orçamento do 

'traçado crJe ti~ham sido_ il:cumbi,~os de estudar; 

genheiro Emilio Alves. q ne orçou todas as obras 
des~:1 estrada t'lll 14.000:0UO$.os quaes serviram 
de base ã mesma. '~once·ssão. Esse enQ"enheiro foi 
nomeado, m"G"parece, pelo nobre depu t::do pelo 
Espirito Santo, e:s:-ministro da agricultura. 

O Sr •. Cosn. PElmmA :-E:xactament·~. 
O SR. CAn.:>;EHW DA Rocu.i.. :-Querendo apr•~

cjar a proposta convenientemente, c ver si ella 
Cri) ou não exageradn., mandei intimar o;; con
cessionarios para que apr;esentassem os estudos 
de que estn.vam incumbidos. 

. p 
mais ou menos ? 
I O Sn.. C.m~Emo DA RocHA :-Foi posterior-

PEREIRA. :-Em Janeiro ? J:i. 

O SR. ÜARNEmo DA. RocuA :-Eu re~pon.d:>rei 
a esta parte; pa1·a que rcpisal-a, si e sobre 
ella que e5tá o eixo da questão'? 
. Os concessionarios apresentaram o orça
mento dos novos estudos na importancia de 
45. ouo :000 woo. 

Eu não porlia fa ~: e:· nma apt·cciaçíio rapida da 
exactidão deste orçam lll40, nem precisava 

... mesmo, mo C)ntentci com o orçamento officia.l, 
o1·nec1 a pc o engen elf·o . ~m1 tO ves, 

isto é. admitti que a estr-ada de ferro da Victo· 
ria a Natividade po~1)ria cu.star 14.000:000:). c 

que,des:io que o governo obtem qnc um conces
sionario abrt1. mã•) do um contracto que lhe dá 
dit•c,ito :i exploração de uma est:·ada dur:~nte 
70 annos a garantia d~ juros sobre 14.000:000$, 
por espaço do :30 annos, faz uma. operação 
muito vant·1josa ao Estado. 

O Sn. CAn~Emo DA. RocnA:- Mas onde é 
que os no\lres deputn.dos viram aue um indi
viduo, ou uma companhia que tnm um con,.. 
tracto que lhe garante lucros por algum tempo, 
abra mão dt:ssc lucro sem uma indemni;:ação ~ 

O Sa. LEOPOLDO CuNHA :-Tratanclo-se de 
um conlracto que não era definitivo, não. 

o " . .A· o 
tinha clatt::;ulo. rescisoria, in-
demnizn.ção. 

mento que os nobras depubdos -podet•iam pt·o
duút• para contestar a. in !emnit.·tção seri:t· a 
caducUndo, ma~ esta não se verificou. 

O Sn.. LEOPOLDO Cu:-m.\.:- Niio. precisamos 
ch(\g-ar l:i. 

O Sn. CosTA Pznmru:- Ha a clausula. G3.. 
O Sn. CAR~EIRO DA RocHA:- Vamos ã clau

su l:1. 61 , ao argumento Achille;;. Dizem 
VV. E Ex., não podia o governo in:lemniznr 
os concessionarios porqu0, em vit·tude da clau
~ub. 6:1 só el".t obdgaclo a indemni7.ar os es-

O Sr:.. CosTA PEI:.Enu.:- No c~:;o do con
tracto nito estar C<tduco. 

...~, t_;; .. ~· • .i. t:. • - •• -• ;J 1.. I -

COlll: o Sr. Hunr; representante dos c~nc::?ssio- lemnemenl.c c po,so provar eom docuwentos vu
nunos cheguet a o.ccordar na rec.1sã'> por l!iosos que :1. eonccs!!ão não cstnva cn. it1ca, e, não 
~ íO.OOO, comprehcndidos nellas não s.ó cs es- es:ando cacl:J.ca. n:io podia resci ndir es~e con
tudo~, qnc for:1rn ot·çados p~\la repart1ção em tracto s~m indemniz1.r ao.s conccssioll:lri s. 
mai-; de 300:000~, como a in.demnização 1)elos 
lucros cossan t · s . 

Isto quer ciizer qne o g-oremo com este acto 
ape_I_l_as dispmden dos ,.ofres puoticos a qurmLia 
ae .<:.: 40.0.JO. 4 

, Porque era sempt•e o"Jrig.h1o a indcmnizar os 
estudos. r1u r:: t· l•.Jv .md~-os em conta no capital 
garantido, quer omllolçanr:o-os no caso <le rcs· 
cisiio. 

Desde que o governo con~icl.,rou qno ess:~. es
trada de ferro podet·ia custar U.OOO: 000.3. o 
nc ~te o:·çamonto, c·1mpre dizer, não está com-
pre en( 1 a a conumssão pat·a manças, que 
iigura em todos os orçamentos organizado-; J.:Ór 
companhias estt·angeira", parece-m~ que fi t. 
uma. boa transnc\ãO entrognndo ~ 40.000 aos 
l'Once•sionarios para abrirem mito da concessii:o, 
qu" f.l!l"ia onet·osa M Thesouro. 

,Q ,,em est.ud:L os trabalhos que :;c fizerall_l, 
c1ucm c.:onhece a. zona ljlll.l essa ostt-ad•.1. dov:a 
pet'COl'rCJ', quem aprcda o que so L0w chdo ~~Olil 
alg1mws oulras estJ•ada.s, nãiJ pôde neg;H' •1ue a 
gat·antia cl1! juros seri:~ ctlediva e o gov<!l'no 
teria de pag<~l' pot· anno S-10:000$, c no fim do 
30 annos :t5.000:000.)000. Parcco-mo, porranLo, 

VozEs:-Porli:J ; podia. 
O SR. CAn~Emo n.\ Rocrr.\:-VV. EE:\: .• con

sult:.mdo 0'5 principio;; de direito, O!'; preceitos 
reg-uhtdol·~ s dos contra.cto;; 0.m geml n o ccm
tr·acto dP. concessão, não podel'iio con\'Cncor do 
con t1':11'io. 

Pois um individuo on ·uma compnnhio. con-"'( 
tracta corno gov.•rno levar pOi' cli~nlc a con
strucção ilc tuna estt·ada, esse individuo ou com 
panbia ó privada dess~ cont1·acto, S:"! m que para. 
isso coMot·ra, e não ha d ! ser indemnízad:t ~ 

O Sa. Eul·'nAEIO ColmE r,\: -Não senha;-; 
emqu:<nh os estudos nã1 fur ·!m aceitos pelo 
governo, r!lla não t~' n.1 direito n.lgum. · 

O Sn. CAramino DA. Rocn.\ :-As clansula"' 
5:1 e (j:~. ~à1> concel.Jidas nos ~:e;uinte.s t'-'l·mos 
(1/J): 

'< Clausul:l :l."- A prcs·,ntc concessão tem por 
base os P.StuJo~ foi Lo:J utlicialmen te pelo eu ~·e
nbniJ·o H ••t•milio Candido da. Custa Alves~ os 
quaes ficam eutrcla.nto sujeitoS~ á revisão a C)llll 

so refere a dausub s 1;;·uinte: 
(<Clau~ula Ü." A Nvisão dos esludos r.nencion<+-
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dos na clausula precedente será feita pelos re- Í O Sn.. CA.r.XEIRo DA. RocrL1..:-/1..h ! VV. EE:t. 
feridos concessiona.rios c á sua custa sob a im- chcgarttm ao ponto. O governo us:-~ndo da. clau
mediata inspecção d,~ um engenheiro do go- sula. 37 dovia dizer á companhia.:~eu não lhe 
ve1•no e sómente depois de concluída a mesma aceito o orçamento do 45. 0U0:000.5, e sim um { 
revisão e fixado o capital g:srantido se consi- orçamento visivelmente inaceitavel para deter
derará. definitivamcnt~ concluído o contracto ~inar a caducid~de ? cons~guintemen~e alli-
qu p 
cessão. 

<<Si P?rém os concl'ssionarios não c:.hegnrem a 

revisão serão pag::1s pela empr~za que tiver de 
cr:lebrar o novo contracto com respon.,abilidade 
do mesmo govel'TJO a quem caberá. indemnizar 
as referidas despezas, si a estrada contractada 
estiver de ser construída directamente pelo Es
tado.>'> 

Pelus chusubs citadas se ve que o conlra
cto está celebrado e só po:le ser violado si não 
houver o accôrdo com o governo sobre o orça-

~ • l ,-,-

• 
a. qnal diz nssim: 

<.<Si dentro de i2 mezes conta.los da. entr~ga 
tlos referidos documentos o "'OVerno e os ·con-
ces"iionn.rios não tiverem che6ad.> :1 accrjrrlo 
~olJre a fixaçao rlo capital _qa~·antir7o. ficará 
sem effeito a presc~tc con~essão, devendo neste 
cns ,r 0 '~ n aça e IU 
clausula ôa., a. qual se cffectuará! etc. >) 

Não se pode destacar a clausub Ga. da 37:J., 
umà completa •• outra. O contracto está celebrado 
Fó dependente da fixação do cnpital e, só não 
che-gando o governo a um accÕl'do corn o con
ce~sionario sobre esse c:~.pit:ll, é que pode ficar 
sem efft~ito a concessão. 

Mas si o governo, antes de _procurar entrar 
· rd ) r ur> é mai convcnient ao Es-

tado não executar a construcção d:1 est1·ada, 
quer l'esciii.dil' a concessão, não póde d·-:ix:\r de 
indemni:wr. 

Ahi rst{t a hypothcs0 unica em qui} o con
trac to poderb ficar sem dl'cito : ct·a. si dentro 
do prazo do 12 mrzrs da aprcsr~nt:1ção dos es
tudos, o governo não tive-:sc chrgil.do a um a.c
côrdo com o concessionario; nesta hypothese o 
governo julgaria ~em clfeito o conLr.tcto c só 
pagaria a imporLancin. dos cs tu dos. 

O Sr,. BEzA~L\.T :- ~ba ji estava a;.:sent::do o 
direito'~ 

do c~pi!~l. a. contractant'1 [l,dquiriu llm direito 
de qne não póde abt·ir mão sem que o governo 
a. in:lcmni~c. Este ó o direito administ1·ativo; 
est:t ~ têrn sido as praxes constanLes. ~ __ mesmo 
julgei sem eff:~ito a ~ceisã.a._ilil._.c~nhi.a~l_;~ 
'r~:l.<!f"ue fct•ro d~ncrqui, nii~ in !cm
mzct-a.; mas por·que : Porque V<'nficou-:Hl 
rõ'i'i'i'"Cssa comp~.nhin. a hypothes ·~ ua clrtusula 

r/ :17, <1ne tamb!!m fig t.n•a no seu con tr3.Ct•'· isto é, 
não cheguei a accórdo cem ell:t sobro o o•·ça.
mento. 

O Sn. BEzA~fAT:-Ahi está. 

ser consider:J.do sér·io, e achar quem com 
tratasse. 

O SR. PnEsiDE~1'E observa ao orador que 
estão vencidos os tres primeiros quartos de 
ho•·~'i, não podendo continuar sem pelir proro
gaçfio. 

O Sr:.. CARXEIIto DA RocHA: -Requeiro meia 
hora do pro rogação. 

O Sr:.. CARXEIRO DA RocHA (continuaí?.do): 
-Sr. presidente, disseram os nobt·es deputa-- ,· . -

. o o 
verno de indernnizar os concessionarios, por-
que o contr;iCto estava caduco. 

Pela cb.usda i:J. do contrncto ·n, cita~a vc-se 
que dentro de 15 mezes, contados da assignatu
ra do contracto c entrega dos estudos preli
minarrs de que falla a clausula 5a., esses 
conccssionario.;; dGver-iam apresentar os estu
dos definitivos cb estrada e orçamento para :fixa
ção do capital garantido. 

O contracto foi assignado a 30 de Junho de 
i882; consegt1intcmentc desta data é que se 
deviam contar os 15 mezes ; mas acontece que 

viso de 4 de Novembro do me:;mo anno 
fil'mn.do pelo nobt·e deputado. n!prescnt·:mte da 
pro\•incia de Goyaz, que entã.•J dirigia a pa(;ta 
dn. agricultura, ord··nou que os concessiona-
rJOs.an es que ence nsse a revisa (os es n , 
a que estavam oh·igaclos, cstudas~etn dous ou
tt'o:; traç·tdos, pnrr\ o governo delibe~·at· qual 
devi·t ser p1·efcrido ; e em aviso d~ 31 de Ja
ueiro de 188:1, o mesu1o ministro decl:trou quo 
o tempo gasto nos reconhecimentos ordenados 
não devia ser cont~l.llo no prazo dG que trata a. 
chusnla 7a. Por conscquencia o prazo que cs- ( 
tava decol'ido, ficou interrompiJo. até que os 1 
c<mcessionat•ios :tpt·esent'tssem os novos es
tudos. 

Este trabalho ni'lo foi npresenta,lo senão <le· f 
pois de minha ordem, em Janeiro do corrente 
an110, logo não decorreu o prazo do 15 mezes. 

Or3., si não clct~orr0u cr,:se prazo, como ap
plicn.r a. chtu•ula 37 do contracto que diz: 

, . 
lrega, r/os 1·c{urirlos r{OC'I.tílieJ!tOS O fjO'!;er;IQ -f 
;u!o tiver chegado a accDnlo sobre a fia;aç{lo 
do t:apital garantido.ficará 1/e ncllhnm. cfTeito 
a ;·e(cl"irla conccssao~ ? 

Si decorrido:; i2 mezcs da ~prcsentação de 
estudos o orç:umnto n?io hou\'esf:c o governo 
c:.c.-ado a nccôl'Clo com os conccssionarios a ,., . 
res·Joito d.\ ftx;\ç1io do capit~d garantido. ficana 

I , \ • t • a conccs:-:ão cauuca; mns s1mos re1 quo o prazo 
foi intcrrornpido ett\ virtude dos :wisos cxpe
clido, pelo ex-miaistro da a gt·icultura o nobre 
deputado o Sr. conselheiro Fleury, segue-se 
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que nem começou 3. correr o prazo da. citada. 
clausuh :)i e porta.nto não se deu a caducid\ide. 

Os SRs. ANDRADE FrGcEmA E LEoPOLDO 
Cu::nL\.: -Dão aparte~. 
. Si o nobre deput3.dO p~lo Espiritn S:lnto con-

... . • - lO'" ;, ~o- .... -

. ces!ões Q.a:; estr<1.das de fet•t·o, veri que temos 
.:..{diversos regimen~. alg-uns dos quaes euj:illlai.s 

licari·t em con ·essã'o tlO tiYe;,::se de fazet•. 
a o regm•cn (ft. fi.x:~.ção o capit3. , antes da 

:~.ssig:ns.tura do contr~\cto e de q uaesqu_cr obt·a,;:; 
ha o à;~ fixn.ç:To posterior ao <:ontr:tcto e :mtes 
das obra,;:, e ha até o da fi:s:aç~ão depois las ob;·as~ 
marcando-se ::mena.8 o maxin1o nos contt·actos ; 
mas. now por ·isso. em qun.l,luer <icstes regi
meus. os contractos não se reputam. definitiva
mente feitos. 

As ba~es estão asr:entadas; o~ cone 's~ionarios 
adL uiriram dirGitos e não Jod•;m Jet·dcl-os ~e:n 
indelnniz:~ção ; tanto 3-ssim, que todos os de
creto;; de co nces~ão. :tlém das clau~ulas quo 
regulam os direito_s e o_bl'ig;~ções, entre o g-o-

. 
certó e ;;ositivo e o go'\"'erno não pô'h arraucat· 
de::;::;es indiddnos a <:oncess:Io, sem que os in
d(•mn iz,. Diante do nos~o direito admiaistt·a · 
ti,•o, diante das nossas pt•ati,•as J·ehtiva.s a con
tra.cto~ dess::t natureza. muitos t:llrez feito.spnlo 
nobre deputn.do pelo Espirito Santo, qu indo mi
nistro n por qu:mtos t~m o~c:.:tpa•_lo a. pa.::;t:l. da 
ag-ricultum, estn. é a doutrina que não pode 
deix:1.r de sQr seguida. Si outra q na.lqu(~ 1" prü-

... - . . 
tt·acto, eu p"!lv menos jàma.is o r.ceitn.ri~: .. sem 
qu8 desJ.e Jogo se fixctSS0 o c::pit:il. 

. . 
que o conc~s;;;iona rio tiYesf;e fa VOl'')~ igu:"!S a 
r·sses qu~' V. Ex. i'e:r.. 

O Sn.. C.m:-.;-Emo DA RocH.\.:- V. E~. quer 
nt .. st:~r o met·e ·irn:nto do acto qne pr:uiqu~i. 
dcrr.mzando com S 4 1 I. UOt) os concc<stonat·tos 

um cuntracto onel'oso l'ar:l. o Est:1.do. que 
I em virtude Jel!e t ••J'i·t q 11(~ p:1gar c40: ouu~ 
· n.nnualmcnte ,i~r~mt·! :~0 unnos 1 

VV. EE:s:s. tc!'iam toda. :t r~tz:'lo ~i mo •tr : t~Sr:!rn 
CJliC a conccss~b est:~.va caduca, porctu••. ~~aductL 
ella, o go•..-emo só t!t';t obrigado a indemnizat· ~t 
uesp r:-z :t _com os estudos. 

O Sn.. CosTA PEr,mnA .Jc~tO:l:- Qa~r nesta, 
tf1Ci:' na outr·a hypothe,c, V. Ex. nilo tem 
r~Lziio ; lt:uJe se lhe p!'OYar iqto. 

O Sn. C.utNlm\o DA RocrrA:-Dcsde que não 
provem, po1\1ue nJo.pod0m (tenho :1.qu: os do
cu:nentos) que essa. conc"ssão estav~ c::t.luca, 
cu não polleria rcsdndir o contracto B3m 
indcmnizat· os conerssionat•ios. 

O Sn.. Cosu PEnE mA Jc~ro:~ : -.Já pedi ~ pa-
lavra. Hei de demon-::tr:n· o contrario. 

r:_ o :-:r:.. CAI::-;Er!lO n.\. Roeu A:- Não o pôti~ <1e
, monstrar ; j:i pelos princípios de d rei to. já palas 

\

noss:\s pra.ticas LfU t'J r'' gul:nn ess"ls tl':l.ns :-tc~:õc!:', 
não póle pt•ovar, digo. qnr1 eu tinha o dÍrt)itO de 
rescindir 0sso contracto sem indemniz:~r os con-

I 
cessionarios: i:;;so daria. log:u· 3. que elles fossem) 
prapo:.- perante os tribunaes urna a.cç.:Io de in
dr.>.mniza ção p~x·luct·os ce-'santé:s e infracção de 
contracto. 

O Sr.. FEr.:cro n:~s S.\NT08 E OUTRos Sr:s. DE
PUT,\.oos :-N~"i a ia 

o Sn.. CARNEIRO DA Rocru:-Fh um con
ti\lCtO que gn.rantc a nn::; individuos a con
struc ão de uma estra•h cn'o "'07.o lhes foi on-
cedido por 70 annos, com :;araotia de juros por· 
30 ::nnos sobre o capital que fos,;;e fixado. · 

Essn. concessão 11i:io c,td:1COit. o" conccssio
narios cumpriram até no momento as obrigaçÕi3S, 
a que se sujeitar:nn, e VV. EEx. queriam que o 
res;:ectivo cotút·acto íoss~~ rescindido sem uma 
ind.emnização ! . 

O SR. BJ:ZA:'<L\T:- l\ão haYin. ncnhnm dit·eito 
firma.do. 

viso rio. 
O Sit. C.-\.RNEUO DA RoctL\. :- Não é exacto, . ' 

definitiva-

O Sit. CA:txErr:.o DA Roeu.\. : Não estava fi
xa lo o capital, ma-: o concessionarw tinha, 
pr:lo contracto que a.;;signou, o direito de, de
pois d·.~ apr•'s0nl.::tr os o:·ç:tmentos, duranto o 
prazo de 12 mezes discutir com. o overno e 
chc:gat• n. <lccoedo so ro ess·3 ca.pitJ.l. 

O Sn. Bl~Z.DL\.T :-Si assim ó. o conce::
!'iona.rio. cnjo contr:!Cto foi consicterádo caduco 
tetn o diNltO de ser 1[1dernnizado. 

O Sn. C.utxEmo n.\. Roeu.\. : - O gover
no dr;verin, aprow•itando-s'1 desta disposição, 
e~ig·i•· fl•tc o concc;;~ionnl"io construis~e n. cs
ü·nd:t pot· um or~n.mento i.naceitavcl. parn. 

1 dotnrminar ~ssim :t caducichcl · ~. nu então com 
, a s"ricd 'de que dev · distinguir os armi; netos, 
. pt·ocut·ar r~h. '·gn.r n um :\ccor lo sobre nm ot•-
çamcnt::> reg-uhr. 

::\lus, Sr. i'l'csidento, aind:t (pJ::tn lo o governo 
t.·.he;.ps;;;•J ~ css:.t. conclusão, ainda. qoando pu
eles--e obter do conce.;;sionario um orçamento 
razowcl, o or,,mmcnto vigente n:"io mundou 
rescindir sómentc os contractos, quo fossem 
lesivo ~ :tó Est:ldo. ma.n lon r; ·scin ~lit· o~ con-
tt·,~.do~, clljo a .li;tifJCnto não fos"e prejudicial, 
· 1m 1 r1ue a.~s1m os cores pu 1cos pu es..;em 
ter um de;;;afog-o e rnelhor tSScm o nosso estado 
finan eeiro. 

Estudai lJGm a. letl':t do OJ'Çamento : qn:1nto :i 
autoriz~v;.:1o u qnc allmli, elL! não mn.udou que 
o governo rcse índisse os c'ontr:1ctos lesh•os ou 
ex:1g0rn.dos, man.don t•escindir· os cont~a:to~ que 
puJ.css···m ser- ad1ados sem granJe proJuizo para 
o Estado. 

O SR . CosTA Pm:umtA: - Essa ei;t!·ad:t. d·~ 
ferro n:!o póde ser n.diarl~· sem gran:lc prejuizo 
para as 1n·ov!.nci.~~s do g~pirito-Si\nto c de 11inn.s 

1 Gorae~. 
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O Sa. C.\R~n;:mo n.-1.. RocHA :-Sr. presi- 1 estudos e do confronto que sepóde fazer desta. 
, dente, sobre o adiant1mrmto desb. ('Stl·n.da. estrada com outras, o proprio orgão da oppo· 
· eu podia, lendo o pMecer sobre os est~:dos que sição aconselh::n·a que se· rescindisse o con
' se fizct·am, provat· exhuberant:~mente quo olb tracto, porque a g:1rantia de juros se faria 

- • - 1 .uro mu1 o r e- e e:ct1 va umn c os annos o con r·ac o. 
mo.~0, I} que :l. g-:1rantia s(n·ia efi'ecti.v:~ durante o Sn.. FELicro nos SA::nos:-0. Sr. Alves 
os · :~nnos · do Araujo está ahi a seu la :lo. (Hct out·;-os 

O Sa. BE~A~IAT :- Vá com vista ao seu col- aparte.~.) 
lega, r.:s:-mini,tro da Agl'icultura, que assignou 0 SR. CARNEIRO n,\. RocHA: -Sr. 1n·esidcnte, 
0 c::>ntracto. '!'OU rc,.;ponüer á arguíç:Io ue se uiz f1zer ao 

·.;.R:\EIRO DA m0u nobre amtgo c co ega o r. conse erro 
comps!'ar :1 constr·ucção com & de muitas cs- Manuel Alves do Ar:1.ujo, pm· ter contl'!l.Ctado 
tr·ad~1s quo j:i. esllio r:m traüg-o o que não dão :1. col!:::trucçiio dessa estrada. 
nr<m para as despczas. Qw:m. mando:1 abrir concurrenci:J. para esta 

O Sa. BE:t..\:>!AT :- o Sr. conselheiro Ah·es estrada foi o fallecido con;;clh.eiro Bl'l.arque da 
,de A1·a.uj'J ~c cncarregarà] do dar a v. E:s::. M.ac_ct.lo,; ::-o nobre d~.put::J.do, ass:J~~ndo_ a ad-

o ap~nas teve do 
O SR. C.\.RxEmo D.\ 1\ocn.\.:- Não é preciso mais vantajosa. 

,que o nobre deputado pelo Paran::i, mett parti-
, • • , ·,., , <t • . qo OU SOCCOl'I'Cr-

Dezembro c o miuis-llle á opin!ão do 01·g-ão de V. Ex .. 0 qunl acon- foram abertas em 
·sr.lhou em Sct,~mbro do anno passada "quo o rro- t0rio é de 21 de Janeiro. 
V·:Jrn.o rcsúD.disse cs"e comracto. "' O SR. C,\RNEIRO nA RocuA:-0 ministro 

O 81:. CosTA. PEREIRA:- l.eyantei immo- quo mandou faz0r os ():<:tudo;: desta estrada foi 
diat:J.ment1) um protesto. o nobre deputa.do pehL provincia do Espirit~ 

Santo. usando do e:li:Ce$SO do creJzto àa. 1cz 
o s~. C"\\U\lW.\0 D.\ Rocr.d.:- o Bl'a;il de 11. 2450 de 24. ele Setembro de 187;1, 

20 de Set)mbw do anno p .<Ssado, dando n. cn- Já vê portanto, V. Ex., Sr. pt·Gsid~nte, que 
. ten~e~ rp.te alg'tlm contrr~c\:o il·~ gat·an.tia de juros 0 nobt·o' deputado pelo Parauà niio pó~e ser 
· · - · ·' ·' :- · ~ ... :, 'c 11 ~ e 1 - , censuro. o pc o acto que pra 1cou. powr os. 
_ tig-o da responsabi':td~\d<> claro!acçito que o go· s. E,;:. apenas escol~0u das p:opostas apre-

1 vcrno, em vez do. <>-arantir os i nros á estr:~dn ele sent::das aquella que .JLllgou mats favoravcl ao:y 
fen·o da Vi_ct·: ... r':a"'s. Na.ti.viclad.e, re~cind:.ssc o interesses do Est,ld•). 
contracto. 1~· ~ssim qne cl;~ o seguinte no finat Porúm, St·. pt·e.üclende, o Estado naqu?lla 
do s0.n :t··. tigo-Estr:1da da VictOJ·ia :i Natividade: occasião niio se achava nas condições em que 

« P·dtt n , s, l;:n·t não acons ·lhl\1'-:lmos a con· : · · .- · '"liber::do )ar::t.r de 
c7~~.são d:1. 'gMa ntin. d1) juros ã Of'tt·ada rh Victo- un~::t vez com :~lg-uns melhoramentos: alg-uns es· 
r.1a. 9. N:ttiriàade 110r nenhum dos dous tt'<1!pdos i.avnrn em vi:t de IY:s:ecução,e outros apenas p!:t
:J<. -q ne nos temos referido e pcnsalltOS qne na o noj:1c1os. De corto tempo para c~ ó que o parln.· 
,; tempo do rtU[Jillenleti'-SC a 1·espoí1sabilul!lde monto eomprehcndGil que devt::unos 1)01." uma 
-rlo thesou;·o ainda ;w pc1·.~pcct:v(t de g1·a;nks voz p:1rar com e;;s'.l.~ :melhot·~mentos, e decretorL 
·:'OIIidagcns,mas _si o g·overno se considera acima :t dispos;ção do orçamento ngontc. 

•O ~cnot•, o tt•açad~ ·d,~ leste. 
C mclhm· se;·ia 11!7'1 co.:cerler,m:IS ."<i ost:i. re

. . :;o! vi do s··m t·e~urso pt•cfir;J.-S':! o traça1o m:1is 
·i-Lei!, monos uispoudioso e mn.is provavt::lme.ntc 
util. » 

E' o proprio D_l'lt :;i/, orp.ão. conscr\':td?r, f[UC 
nconsdltav[l. qu() não so deVta constt·mr e~sa 
cstt:-ada. 

,-coa,:::·e::-v:tdot· qttcm o a0onsclhou, pos<·o n<snvernr 
:a. V. E~. ; foi o Bta:,·il mal informado, e 
·hou\!'"~ pi'Otcst:). 

.(} :Sr... C.m:-mmo DA l\.ocll.\:- E' um artig-o 
,ele respon:-;abiliclttdc da Ga::cta. 

quo a concessão dMta 
J~·:.~·?..i.né.id:i.. Eu en\:!o 

v. m.-:- lfi 

cr an . · · . • 
porque não stJ couhecb perfeitamente o es
t-~do do Tllc <out·o • ••• 

o Srt. ANoU.\DE FrvuEnu.:- Sempre se co·· 
nhecon. 

o Sn. Cxa:olmno DA- Rocn.\. .... se f~cilit~s
S;)ll1 es;;e;; melhoramentos; . m?s dcpo1s a .r~t~ 
tem ~ido otttt·a, temos entendtdo quo deve h,t\.cr 
rola a C:l,utch 0 o m;\ior escr·upulo na decreta-
Ç"'l : ( • • . d à '"1;,0 ;:· minh:1. partn 11i:Lo posso sct· accu:.n o e 
te!' infri n''Jào csto preceito, pois {)IH} estb~~~r:-
dO·"C 0 à"rç •mento, observ.t-SI) que re.~'_! t. dt-

.. · ~ pen·1s 1cc uthtzet e vo1•3as autor1zaçues, e a · · . . 
tlm:.t referente aos 'lçudeG do Co:tr:l.; todas ~s 
n\.r!1~· sobre novas obr::~.s e prolong-amentos e 
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isso, pol'que terei o prazer de rrsponder-lhes j-5:, 4!i_OOO como foi mencionado no officio de ?.8 
duas ou tres vez:~s e na maior latitude. mas en- 1 de D,-,zembro. 
tendi, para qun não paÍ!':lssem c3rta" duvidas o Nlio querendo, pm·c:n. o abaixo assigllo···o 
comm~nt:trios sobre um acto no qual julgo ter alterar :.t. s:1mm:L de S \:G.OC•O j<i menc!On .. ;in, 
attendi. lo ,ís conveniencias do Es:ado e os pre- resolve ab:ltCt' o exc••s·w de -~ 6.000 !l::s 
ceitos de direi to, que r''g-uhm os eontractos, S 50.000 ped.irlas por indcmnizaç:1o, fica:!lrk 
vir à tribuna e offel'ccet· :i Co1.mara os-doeu- esta retluzid:t a 5?. "14. 000. 
mentos que peço à V. Ex. f:1ça publicai" JJ.O Si o abaixo assignado folg-a·.•n. de pode- c~-
:fim do meu discurso. (1lluito br:;n.) perar qu() no eleyado conceiLo de V. Ex. a 

Victoria& Natividade Raiway (Brazil).-Rio :-:omma pedic!a de -~ 50.000 era parea curtl-
de Janeiro, :?3 de Dezembro de 1884. pensaçib dos prejuizos, chmnos c perdas q:1e 

acart·et.:tt·á aos seu;; constituintes o ab m•.!o:to 
Em ~olução ao convite que por ordem do p;o~ da empraza, dando h-,je mua prova. de sua iJoa. 

ver no imperialmB foi dirjgido pelo eug-enhiro fé com a I'Pctificac:.ão q 11 e vem de appresent.<.r~ 
fiscal da estra.da de ferro \'ictoria a Natividade, que import:l diminuição da indemnizaçi'w pi.!
:1. 10 de Novembt·o proximo passado, reiterado di da. com maiot· razão e~pera que V. Ex. 
por V. Ex. na audiencia que se dignou conce- achará ruwa 1·el a propo,~ta apresentada. 
der-rue no dia 10 do corrente mez e-auno, ve- Deus g-uat·de a V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. 
nho declarar a V. Ex. que os conces;;ion:u·ios conselheu·o Antonio Cameiro da Rocha, di
\Varing Bt·others estão do accôt·do em :::enun- gni,simo mini~tt·o e seer~!tario do Eswdo dos 
ciar :is concessões feit:ls pelo govemo impe- Nogocios d:1 Ag-1·icultm·a. Commercio e Obras 
rial, bem como ao contraeto já cel()brado para Publicas.-li. E. Jlwu, representante dos 
construcção, uso e gozo da ref,3rida estrada. de conco~;;ionados. 

{
ferro, mediante celebração immediata do con-
tracto de rescisão, o embolso até Dezembro de Aviso n. 9:2.- i"' sccç:1o.- Directoria J::s 

· 1885, de tudo quanto tem até aqui despendido Obr::s Publicas ern 4 de ;\'ovembro de 18::>2.
com e:s:plora~~ões, nqy_gs es•,ndQ.ê., acqui,.;ição da Ao ~;ng.:nheiro fiscal d 1 esrr::da dr: f"J-ro do. 
concessão, agentss, escl'; ptorios. estadias, via- Victori:.l. a N atí::id:dc. 
p;ens, etc., e r~., no valor de i: ·:í6. OUO e mais Em seus oílic:,'ls de 20 e 2·~ de Outubro pro
f:, 50.000 como indemniz.ação, alem de prompto ximo pass;ldn, cnn·municr. Vm. a ~;st•J minis
levautamento da \::tução que pt·estaram, c, final- tel'iO ter chc•"::do d" ;<:m·opa, ficando de p:tt•Lir 
mente, preferencia e igual(lade de condições, p::u·:t :t provin~i:t do Es 11 i_•·üo S:tnto, a cornmis
caso o governo resolva mais tarde levar a cfl":.:ito sito de cn•"enheiros qu:; te.:-n de f•tz•;i· a revidão 
esta estrada de ferro. dos estud~~ da E,;;trada. cJ 1; r."':~rro da Victoria. ú 

O abaixo as~ignado folg-a de poder e,;;perar );ati\·idade. Em rc·sposta d:•da."o-lhe par:.t. os 
que no elevado conceito de Y. E:c esta somn1a dc\·idos ell'citos, q u:~ ante~ ds en::ct·n· os os
parecerá parca compensação dos prejuizos. tu dos rlefinitivos cl1 estr.Ld,, a eomn .. ·iss:lo_ d•)
damnos e perdas que acarretará aos seus con- verá ]'rocecl••r a duns l'l!eonhocim:-!ntos :so;umdo 
tribuintes o abandono de ernp1·cza tão impor-~ o \'alle do Rio S:m~:.' Maria e a cstt-acb d·:S ro
tantc. par~'!. cuja execução ti\·et•am que pr •dispot· dagem qttr• passa pPh c i ;ade d.t S:•rra, .-le: 
avultadissimos capitaos, ha long-o tempo inacLi- t1todo a habilitar u g-o\'CJ·no a resolvc·r ,:ul.Jrê' o 
vos e sem retribuiç:io. tr-aç:1du c1ue convenha ">"tudar dcfiniriva•11Cnte. 

Deus guarde a v. Ex:. _ Illm. e E~m. Sr. Deus g-u:u·Je a VJU.- A . .:1. Parfua Flettry. 
conselheiro Dt·. Antonio Carneit·o da Hoc!,a, 
digni~simo ::--.rinistro e Secretari" de Estado dos 
Negocias da AgricuJt,wa, CommrTcio e Ob!·as 
Publicas.- H. E. Hunt, r•-•prescntante do< 
concessionarios. 

Estrada de Ferro ch Victoria a Natividade
Rio de Janeiro, li de Janeiro de 18t5. 

Em additamento ao officio t}Ue o abaixo as•i
g-nado tev() a honra de diri:,;-ü· a V. Ex. d:•:·"·io 
do 23 de Dezembro ultimo, em r ~sposta ao •; :~o 
em nome do g-ovemo imperial lhe foi diri~. ,Jn 
pelo engenheiro fiscal da. Estrada de Ferr·o da 
Victor~a a Natividade, no qual decl~rou o ah:ti-
xo as~a!:!·nado as eondi ~õ s ~;d' · · 
estavam os concessionarios \Varing- Brotb '::·~ 
de accordo em renunciar ás conce~sões f:> i hs 
pelo :governo impet·ial. como ao contJ·aetl1 1á 
· , umpre ao a)alxo ass1gna o n:c:.:li
car, em vista das infor·mações detalhadas, t• ill
m~mente ministr:Jdas pela correspontlencin. •"~>-

• • • o • 

Ministe1·io dos Neg-ocios ,J:t Ag-ricultura, 
Corumorcio e Obras Public::s.- Di1·ectoria das 
Obras l'ublicas.-1" secção.- N. 14.- Rio de 
.Janeiro, 31 de .Tanc-it·o de 1·S8:L 

Declar,J :1 Vm. em resposta :..o seu officio 
de 16 d•! Xovembr•) do ::nno pasSltdo. que nüo 
ctjclc ser contarfo. no pl·c~::;o de r1ue tr·ata a 
dcwsula 7" rio cont,·actu ria com;wnlti•.t dessa 
est1·rt•fa du (i:n·,-, pu1·a a. entí·cgo. rlus cstwlos 
definitivo-<·'' tempo gasto , .. os ,-ccunhecimcntos 
oí·Lle,•ado.~ por este miitistc.·io 110 m;i.~o que 
em. duta rle -J (lo mesmo ou~::; lhe (oi r.l:dr;úlo. 

Deus g-uarde a Vm. - H enriquc cl'A ni/ a.
. e lo· nbeiro fiscal da CSct•::tdt~ de fcr !'O d;;t. 

Victoria :i Natividade. 

Aos 23 dias do mez de Abril de 1885, pre-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1524- PÃjgina 11 de 24 

------·------------------------------

conc:>s.si~u.rio~·~l. qn:wf"J. de ~otenta :nil Jii>I·ns 
st ·rlin:;s (~ 70.t:00) ~üó Dm:0.mbt·o do corr,'nLc 
anno. na detc!!:lc:a do T:lo.•OIIro N::cionnl em 
Lon(h·es, qno Zomp:·ehcnde :-2 impor-t:~ncin dos 
cstudu~ (ht refcrid<l r:-st:·tda .Jc fc1·ro. ju fci to:;: 
peJos dito;;; ~onccssionarlos c entr·ogues :10 go
verno imperial. 

9 :1 -· Si o govemo .i ult;at• ;-on,·cnienl:o · promovcJ 
'· .- . . .,. 

'l.r:Lb: l<OJ'ITJ prcf~!'i·l~s. ·t=~ll'~~ aquellc fim. \V~.
ri ng; Bi·othcrs. em i,g;ua.l,latle das condições e~

, c,,·à·t > 'ÍD wcsmo !!'overno. 

E' pCrlllitt.Ílh aos 111: ~mos \\.:t ri.ng· HI·ot.!Lc:·~ 
le\·~tJlt:.u·, d<·'S }!'. j:t, ::t e::uc.~iio <1UC d:!posit:ll':llll 
n~ d<Jloga<·. in. do TllCSOUl'Li Nacioual ••nt Lond1·c~. 
par:l cclebr11c;.;i1J do cotür.rct•> dt~ ~'J tle Junho 
de 188~. 

-1.:L 
. \V·m da indcuJ!lil.:l~:i'io inrlicadn. n:t pl·imoirll 

das m·eseutc~s clau:;;ulas~ nenhuma. outra. snbre 
quaic-1 n~'l' l.itnlo ou pretex.t.o. porle:·ão rec!am::tr 
\rnrin:: TlJ'I)i.h')!"fl J·Ch !'c~scisfio ora accorcl,td:. .. 
fic::tndo. \'\':tt'Í ng Hl·othct·.:;. por sn::t p:u·l.c, li \'rt~s 
c: iMntos ,1.;~ qn:'l'r::cr compromisso par:~. com o 
wwerno imlwrial. 

E. por assim h:lvm·cn: n.:cnt·d:vio, se 1 r>ron o 
p1·e:scntc tci·mo do rc ~c1sao do contraet.o. que . . . ,.., ' .. 

O Sr. Costa Pe:reiru.(pela o;·~ 
r~:J111) :-Sz·. pre;idente, peço a V. Ex. qlle se 
cugne consult&r u casa se me concede meia ho~ 
I'i.l. . e lll'g:· nci.a no primeiro dia de sessão para 
discuti!." este assuru pto. · 

reprovar· negando 
qtJ::wdo fo!' votado o dito ot• ç·ament(). 

Q11:n1do meoccupar deste assumpto hei de 
prO\':l.r n.tc a s •ele a..ie que não 110 1a ter logar 
•~ Tescisão flo con tracto ~\ que elle se refere. 

Consultada á casa é concedida n. urn-encia. 
pe raa. . 

O Sr. Leopoldo Cunha (pela' 
~.I • • • , .... 

' o 
8X • alin i --tro da a<Jrictd tm·n: occupou a tribuna 
p !l' . ~ Lr;~ t~r deste assumpto. pedi a palavra., 
por'.Jll e desejn. v a oppõr algumas csnsidera.çõcs 
ao que S. Es. aqui expendeu ; porôm, não me 
sendo possiYel u~:n- n.,gül':.\ da. ll~thvra., peço a. 
V. Ex. que con"'ulte á cas:.:t s~ me concede 20 
mia11to : de urgenciú po.ra no IJrimrjiro dia de 
sessão r:;~ponder ao nobre ex -ministro. 

Ctm:mltada. a cl\sa.. e concedida a urgencia. 

O Sr. P.~:·u<leute de ~lo1·a.e$: 
-~io me achava. pt·eseut•:} na. ie•sào de 12 

. • , t r 4, • • -.:- • 

rJile IPnt de <br p·:reecr ~obre o projccto do 
~leme:l:o s•!t·vil u.presnntado nessa occasii'io. 
Nt.:s di;t.s posteriore; por incornmorlo ele s:mde 
nãu i)U•! ·~ eo1r: p;tt•ncnr. Comparecendo hoje ve
nho p.·dil· a V. Ex. 1lispensa de fazer p:.wte da. 
uw"' ''i:L cumwissão. ;:\:io só o:-:: meus in~.:ommodos 
de saude :a~ imp:!dem d:! ser nssidno aos tr·aba
lhos da eornmis.;ào, como principalmente por
qtte occlt-pando nest:t rama.rn., em frente :iquella 
~~onHnÜ:::fi:; uma posição toda excepcional. 1ne 
p:~rP.:,r) •:rue o~ meus c~sft1rçüs alli seriam todos 
íneífil·n.;o.r'S. (_\-/'( • rt1j01::ulos.} Entrec:, ntlt aguar
do. I'Omo dis~c llO tlb H, por occasião da ~pre
scn taç:.~io d0 m i nister·io, a c1 i.scnsf;ão do pro
je:.· to 1\ eom os m0. u:~: cot'rnl igionarios pro(! lira

·~·emo;.; con~~orrer para n. ~oh1ç~o t.!esse grande 
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A cam::;ra concede a dispensa pedid:1. e o Sr. 
Presidente nomeia o Sr. Felicio dos Santos 
para o lo.;ar do Sr. Prc:donte de :Moraes. 

ORDE:.I DO DIA 

Votação das nltim:ls conclusões do parecer 
n. 113-1885 relativo i eleição do 1° districto 
da província do Pará. 

O Sn. Pn<:SIDE~TE diz que da votnção d:~ 
primeir3 con,~lusão do voto em separado rda
tivo :~.o parr.cer sobre a eleiçã:1 do 1" clistricto 
do P<lri:, deu-se o incirlente de que :1. cama;·n. 
deve estar perfeitament" l<>mbrada. A proposito 
de"se jncidente ficou d·'ciclido pelo pic,ident·~ 
ela camara q11e a vot1ção annunciada •'m logu· 
de ter sido de -!9 voto' em um seaLiclo. ouer 
dizet• contra. a condll;;ão, 0 -18 votos no sen"tido 
imer;:o, foi no senl ido contra.rio, isto é, 49 vo
tos a fwo1· e -18 contra. 

E3:i~tindo, portanto. uma. r!ecisão a este res
peito, parece que incumbe-lhe procedet• a. 
voto.çrt.o da condusão seguinte: Si com tudo 
qualquer nobre deputado, attendendo às cir
cumstane.i:1s cxtr;wrdinarias que se deram Dl'Sse 
incidente. julgar neccssario que a cam:1ra ~e 
pronnncie novrunrmte. pó:le requerel-o, por q•:e 
na fórma rlo regimento ter:i de consultar a 
camara. 

O Sr. Cand ~do de OH..-eh·a 
(pela o;-rleii1 l não vem pedir nova votaçilo. ~cria. 
js"o collocar o Sr. vi .. e-presidente em difficul
da.lcs, po;· cansa da decisão 1)roferida na ultima 
scssiL> pelo Sr. pr·e~idente da camara. Lev:m
tou-se simplesmente para dizer Cfll'" a su:1 
annuenc:i:1 á d·:liber:Jçiio tomada. por S. Ex., não 
importa a a pprovação do acto do Sr. presiden t.e 
da c:.:mara. Opportunam"nte, e pot· uma indi
caçib que tenciona apt·esentar, para a reforma 
do regimnnto, ha de discutir estrt lJUesl.ão e 
mostrar que o Sr·. presidr'ntc d:l camarrt viol011 
o regimento e a" rc!::'ras ele direito, aclmittindo 
a rectificação. (.Apoiarias c ;,ao (ljJ·;iudos .) :Mas 
esta discussão é impertinente agom. 

o Srr. FJ":LlCIO D03 s_\:'\TOS J:i um :•parte. 

E' tambem approvada p::,r 51 votos a seguint c 
co:J.dusão do parece1·: 

3." Que sejrnn approvaJas as elei•;u?s dos 
demais collegios ::l•;itoraes de que se compõe. 
o 1° districto do P:1rá. 

Procede-se {t YOtação da seguint·J conclusão 
do parecer: 

4.o Qu() se mand·3 proceder a no\':1 eleiç:io 
entl'e os dous c:1ndidatos mais votados, Drs • 
.Tos:! Ferreira Cantãc• e Americo :\Iarques ele 
Santa. R··sa, visto como nenhum reuniu em 
1° escrutínio ma.iorüt absolut:~.. 

O §r. Si.:n.ilu.bú • .J'un.ior (pela Oi'

deiil): -Sr. pr.:sid,mt·:;, uma .-ez que se alluliu 
ao incideute do ante-hontcm, peço a benevola 
attcmçi'iv tb;t:t a ugust::. C amara ... 

O Sn.. PnESiDZXTB: - Eu lembro ao nobre 
clqmtatlo, r1ue ni'io é a;;ora occasirlo opportuna 
para dar r,xplicaçves. Agora o nobre deputaU.o 
só póde fa!lar pela ordem sob!'e a vot:1.ção que 
está pendente. 

O Sn. Sr::-:nmu' Ju:;ror.:- Então re.;;r)r\'o-me 
para outra occasião. 

O Sr. Ríu.c-T)o-......-cn (pela o;·dem) 
entende que a. camara é ~obr'rana no modo ele 
dec.i.cli:· e votnr· sobre Yerific:l\;1iO do pc:derc2. 
Unicamente vai U5ar d::1. p::tlavr~~ pat·a explicar 
a razão por que no voto em sep.<radJ o oratlor e 
os seus colleg::s que o assignaram concluir::~.m 
pedindo que a 4" concludi:o fo,se submettida a 
votos, cru virtude das prccedcntr!s conclusões 
approvatl:ts. (tpuiacl,.,s.) 

ToJas as t!OJJclusõcs do vo~o em :::cpa;oado, 
e:xcrpção feita d:t 3" e d,t ultima, que não foi 
·ainda submettida a votos, forarn approyada;;. 

O Sr •. A:-;ort.\DE F:a:;r::rr.A E ouT:~os Sns. or.
PUT.\ DOS:- A ;~a CO!lC]il~:io t<UllUClll foi :tl'pl'O-
yada. · 

O Sn . .1\L\c-DowEr.r. pede ao S1·. j:l'Csidenic 
que o informo si a :1" condt:~n:o :~ que se re
fere, fc~i approvada. ? 

O Stt. Pnc:s:DE:\T:::- A conclusi';o foi appro
v::d.t, e informa o nobre Sr. 1" secreta. riu 'lue 
p•a· 51 votos. O Sn. CA~DIDO nr-: Or.:vEIRA entende .-in O o 

nobrl) d(•pnt:;:.lo qH•~dclr o aparte não tem dir·eito 
de interp:·ctar o pcnsamrc·nto ::J.lheio. corno 0 o r· a- . O Stt. J\LH::-Duw1:r.r. cli;~ q tw l)~b. r1c.-l::r:J.çiTo 
Jor não llltcrprcl:t o s0u. O nobre deputado s:lln- a.tncb rct'o1·ça. o seu a!'gurnenlo. 
pre ~e dirig·e ao orador inconrcnientcmoni:e. Foram :1.pprc·mdas a 1", 2" c :> conclusues 

os F·- s. 0 . do voto em sep,1mdo. Neste voto i1 r1ue se lo-
. n. . EL.tcro DOS .\.::'\TOS =.- nde esb a nmta. ou por outra, é que se vai lo•antar a 
·=nconvemencta do meu ap:u'tc ? A camara que c uestão. 

" - · Não computaram no voto em separado par:~ JU!·~u" . 11 
O Sn. CA:XDIDO DE Or.rY;mu resorv:J.-;;c na r a. maiot·ia :~.bsoln ta os ole!tores quo concorreram 

em occasi.ão opport:ma: tratar dosta •JUC~tiio: 1 á ~lc~ção da parochia do Conrle, po::c1ue a co~-
J' O' c;:. • • " n l l 1o :" '' · • ' • • :" 

O Sn.. Pru:smr-:~TE:- Segue-se a votaç:to da 
(r' • .. 1 .~ 

o·sn. JO.\QUDl T.\.\'.\llES.- :Mas havia clei-

3.o Que sc.ia descontallo ao candidato Dr·. O Stt. Armi.\NO Pr.IIENTEL: - A c;nuar<>. 
Ami.!J·ico :l\Jar-:lues San.ta H.csa o voto tomado ann ullou essa eleição por vicio ua organiÚ1t;ão 
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qual o fundamento de voto em separado, de 
c o primeiro signatario. 

· O Sn.. Josi nL\nu~~o : - Si V. Ex. cstú 
discutindo o parcc·.~r, como relator, p?ço a 
palavra. 

que í tida a ultima conclusão do voto em separado :i 
votação da camara. A camara est!i. no seu di
reito de r(>j~ital-a, mac,; e"'sa conclusão não póde 
coher•)ntewente Jeh::ar de ser submettida. e logo 
:i considera~~ão da. camara, pois é a consequen
cia das out:-as que foram approvadas. (.4.poict

O SR. M.-~.c-DowEr.L esta c dos, nao apoiados c apa;·tfJs.) 

O SR. PnESIDENTE :-;Certamente; si assim 
não foss3 V. Ex. não podia con tinunr. 

rt • .r ' AC- OWELL diz que pelns decl:ll"açõ~s 
do St·. presidGnte,sabe que S. Ex. vai submetter 
a votos :1. ultima conctusão do parecer, e o or!l.
dor prova que S. Ex. dr)via snbmetter a ul
timo. conclusão tlo voto em sepai·ado. Si nisto 
resume a sua. reclamação~ como póde dizer o 
nobre dr.put:.tdo que o orivlor esta àiscutindo o 
parecer? 

O Sn.. Pr,ESIDE='ITE : - V. Ex. pôdG con-

O Sr:.. nL\.c-Dowur. não tem a. pretenção 
de alliciar- Yotos e conYcmce.r .a gue:n não P.õda 

O SR .. Jo;:J~ 1\Lmuxxo:- A r:lcição foi an
nnllada por vicio na organização da mesa. 

O Sn. ~hc-Dowm.T. entende que TI:\ hypo
these de simulaçllo de eleição não s-; 1)rHo com
pntal" eleiLoi'es. 

O Sr... .Jos.B ).!ARíANNO:- Si a commissão 
reconhecesse qne houve simul<"~çiro, prdporia a 
rcsponsab ilidadc dos :nesarios. 

R. _ .\.C· O\l'ELL llHO po e acompan ar- o 
nobre dcput::tdo t~essc diu.pasào. I-Ia de acom
panh~ü-~ em voz natural, po~que não tc:nu ~. p;:·ô-

... • ~. :'1 

' <:':> 

nGsta cam:tra. 

O Sn .• JusÉ 1\hr..rA:'\Xo:- Fallo alto no1·Ic::.uss 
dos tympanos elo S1•. prcsi,lcntc. • •· 

O Sr... M.\c-DowEr.r. lê o que se ref{!rc i p:l
rochia do Conde: 

Esta. eleição é como si não ti v esse ex.isticlo ; é 
uma 0lr:içfio que d·J facto niio hOU\' C ; a. eom
miss5o julgou. que d:wh assim con!!idcr·n.l-:1! 
porque n:i:o havi:1. um ''l·ito:.- para. s~lpot·it· :1. 

falta do immcdinto rJue dP.via formar a ·mcs~-~. 
P ort;J.nto, em. <lc irnpossibiiiclade legal cil'e

ctuar-sG o. cleiç;i:o. A lei dclerminou que, nos 
casos de simulação on de úüsificaçtío, não se 
pudr!SS0lll computa.r os votos pat·a maim·ic1. ab
solut<~.: é evi .lcnt-:: uc. no caso em r ucsu·o. 
n ;io se podem computat· os votos para e .'>tc 
eil'eito. 

O SR. Pmrs!DENTE :-Peço n.o nobre cle.puto.do 
que restrinja :1.s suas observações. 

O SR. MAc-DIJWJ!:T,r. e::;tà r·~striugindo. Este 
incidente, como disse, deve StW rapido, mas 
o orador foi interrow pí:.lo por apat·tcs. 

Já võ S. Ex:.. por estas hreves conf:iderações, 
qno, Vmdo si.dC) Cl pp~ovatlas as conclusões do 
voto em separado, oxc~pto :.:. ultima. não ha, 
pois, razão pbusivcH pela 1111:.tl não seja arlmU· 

•1s porque pe tu a pa avra pe a or em, para. 
reclamar cüntra a dr~libcra.~~ão do Sl". presidente, 
de subn:ctter :i votaçao de prefcrenc_ia a ulti:na 

~ • o 
dic~•da, em vista das votações q1B acab.:t:n de 
ter-Jogar. (..,lpoiaàos e 1tt!J apoiados.) 

O Sn.. PRESIDENTE :-Darci a palavra ao Sr. 
C;mdL!o de Oliveira, e depois resolverei a 
qnest~o como entender. 

O Sr. Can.dido de Oliveira 
entende que a votação que estâ em questão 
actualmente, à preliruinhr, prefere a todas as 
ou 1 as. 

Sempre tem siào a praxe nn. actual sr.ss&o 
votarem-se todas ns conclusões. que importam 

.. .. - . . . . 
mo quando das votaçõ0s anteriores a conclusão 
a tirar-se é o r·cconb.ecimento à o deput,tdo. 
:Í' oiados. Isto fez o nobre reside!lt·'J de 

então :ú:t eleiç:1o do 7° districto do Ccarà, e em 
outras muitas occasiõcs. (.:11JOÍ({dos). E então 
a. nobr··3 opposi,·ão achou sempre ra;:ão no 
pre;.;iclento ; é ,justo~ portanto, que agora 
mostt·e ao menos espirito de coherencia. achan
do jui·idico e razoavel o procedimento do no
bl·o vice-presidente que vresido a sessão. 

O Sr{. ANDRADE Frmnmu.:-Peço a palavra 
pela ordem. 

(v i'lczam.-sc muitos apm·tcs guc tnter-rom
pc;n o orarloJ·.) 

O Sn.. C.\.XDIDO DE OLIYEHU. não csti dis·:os-
to a fatigar-se ; po:.-tanto, q uan<lo acauarem. as 
intcrru.p~\Ges, continuará. 

o s,~. Pr,EStDE:\TI:: :- Attenç~o ! Quem tem 
a p::llavra i.· o Sr. Candido de Olireira. O nouro 
depu ta.rlo pód.e contia uor. 

O Sn.. CAxnroo DZ Or.rnm:.A di7. que na cir
cnmstu.nci•1. ~clu::~.l a volacão é fOI\·ad:l.; é a 
con~cc1u0nciíJ. logica das proprins p:.-emiss~ts os
tniJeLI..!cidas pela cn.mara nas \'Ot::tr;;:ies :ultcf'io
res e resulta Ú\lahnente da :l.l'g-umcnt:\ção c~. 
pciosa do nobre deputado pelo Pad .. (~1poiados 
e w7.J CTpoiados.) 

O Sr... :M.\.C DowELL :-V. E:\:. n[to prnsava 
assim. g uando se julgou a eleição do 2·> üistt"icto 
do ~ortc. 

11. A:\'Dll}O DE I.IVEIIU. COD !llll:?.O O lZ 
quo foi presente :.i. can:ara a seguinte con
clusão do parecer : <.~ 2° que :,;t•jam ann11lbdas 
o.s cleit;~ões de S. Domingo~ á Boa Vi-:ta e Conde. 
po::- vicio substanci:1.l nv. organização da mesa.>'> 

Na oc.casião da yotação, si Dão so engana, o 
nobre deput:t dO pulo 13o dist1·icto de Pernam
lJuco r.~qut~1·eu 'luo~ se separassem c;,;l:J.s vota
çõe~. qu<:! ~c votasse en.1 1° log<n" a nullida<le de 
S. Dolllingos ú Boa Vista. e depoi~ a do Conde. 

Niio prevaleceu a nullidade da parochi:L de 
S. Domingos :.'t Boa Vist:t, mo.s prevaleceu a 
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O ::-n. C.\:'\D:Do v:~ Or,l\-EL:A su-:t •:1ta. rr!c o ' isto é. o facto de precederem !!'' vota.çã.o as 
nobr1'! dnpu~a ~o pcl~~ Pal':Í :tca.b:;- dtl pr~nn~1~'} :1·l emendas qne con.~l~tbrn pela mlllid:1de. 
a p~•l:n7:1 s~~n-,.d'.:i~·w:; e ag-or:1. (l11: '-i1tC nao b.,Lou 1 ~\.sst'g:,r,'l. a S. Ex. que o seu argum!!nto eon-
em snaulaç:!~)?! t1rm:~ a thcs~- No easo c!e que se trat.L o pat·e-

0 Sr.. ~LI.c Do\;·r:n :-Isto foi pM comp::t- · cer ailirlllou a validade de vnios collegios. 
ração. O parecer da com miss:1o pi·opunhn. a. p ulii-

, ·~r. , .. , . 
1

, .• "' . • ,., l dado •l""SC<; colle.~ios e pot·ta.nto a vcta(:.:to deve 
u 

1
' G?l·'' ·' ·P--· •U· •• contilll.wr 110 sentido àas premissa;; :tclopLdas 

O Sr,. CA:'\D!DO n:~ 0LrvEmA cnten le e ~tl:o chts -rreroissns J'ejcitad;ts. O nobre 1i0pu-

minar·, o or~tdor contin11a!'~t. 
O Sr.. M.\.c-DowELL :- Não tem o di:·eito de . . .. . 

clusões .!a maioria d:.>. cornmissão uma 
lando o coll;~gio do Conde. 

O Sn .. C,\:'\DIDO DE ÜLI\'EIRA affirma ~1 uc esta voto da.' C:\mara foi.' pronunciado no sentido de 
:u·g-nment:1ç.io da cam::ra impol":on ueducção na annulla~· o: Yoto: alli ~_la~os ; mas ntna vez: que 

• 1 ., • ,, • , • a com:r,t!>""ao alll ex rmnu-sc t • t:t. lme t~ no 
a-!!'~:-a os. daào3 estat:stic.os, veja-se q ·~: 11. fica seu parecer ~obre. o ftmda.ment0 da. J~ull_idade 
sendo a pos ! ç::t:~ LlOS c:mcli:.!~\tos em face d!Js I pt·op?st:l, nao P?dc a Camara ~tt"CSClUdt.:." de 
<::leiror.•s c1;:e conco:-re;·:uu. avel'lgu<tr e:;ses iun.lameutos. 

Concon·;;)ram a elci~.ão, cont:>.ndo o voto r>m , Si não fo1·a:n contados os votos, podem ~er 
sei1ara-lo, dndo :1..c can lid\\to S<\nta Rosa., LH)41 compnt:1.dos par:'\. c~llcul i r a m:1ioria absoluta~ 
d··itoc·:>s, de iuún(!,, 1 voto, que foi c::::cluido E' un~ t qu'3~tão de bom s~nso. BnstCI. vet· opa
pcb Camara. ficam i. -1\):J,e a metadt~ destes L 1 \I:) l"(!C<!J' d:?. commi•são. Na. pa1·oclua do Conde 
é 5<J .. i~ qn:lndo a maioL"ÜI. ~~ bsnhta. deve ser 5\)7. não hn.via mais a~ s:•is e1eitore-:~ compal•ece
Ç.1hr.ilu:..-; ap·u·tes c u ,\"i·. p;·,;sidrJnte ,·.:c/a.iil~! ram. quatt:o qu' eram juit.es de paz. cHes não 

ÜI'il., si estes :-;fio os rltdus, pcr~·unta. ''i"al (: o 
direito~ Di;~ o art. '18 Ja lei eleito1·a.l. c1u0 vai -- . . . 
- ·:. . .. .._. 

d~put<.!do i assombléa g-eral o cidad:io ·:u<:! n:"ro 
r'3unÍ!" a. mai.oria. fl0 vot"s dos eleitnt·es qno 
concOi"l'Cl'CL:l :.i. eleit;ão. >> (T ~·o :·a,.t. ·.~e ·Jitttf.tos 
(I.'Jrr;• / t.:s {' o • .;.,·, ... ,•Ji·(·:-; i:lc;l le j"JtJrl(• t.e / l,_~ ,!~:r7o. ) 

' . 
A :1cta. fi1i feiüt. cst~l·ipt.t c r·cf•lPiti . !:t :i Ca

lll:tl"a dos S1·s. D:·pnb.\os: a Jll)b t·~ Ja cOtlwii~sfi.o 
a C':atninou r'lit.n:ti)S oJ;urtc.·: >~ co:uo ,·. 'luc se 
, J'l rot• nc ,~·:1.r um Lictq mate r! :tl. pal p:Lvd ·~ ( JJ ·~ i
tos a'fJtrrt t'S.' 

O ~~:. Pí1B·' lTJE:>iT:·: :-P0-:-o :'1.0~ noh;·:•s 'l · j•ll· 
tr~ lo=: 'i'lO ni.í•) int \rrn:np:un o ot·:v!oi',n :tn Qt':ldc•r 
r1n•' :::e l"~'sr,t·inj:t ú ln<'l.tr•ria. 

o S::. C.\XDIDO DE ÚL!\'Erl': .. \ dir. fjll :' os 
qn:üro ,_.J.,~ i torcs. qn ~ aqni fig: ~ J·am, tl.er:tm o 
"' · • 1; :1•·· r:i. sn dctlUr.'·tn: m :ls. dl!s<lc . uc 

~ ~ · • ~ 
,·atos fur:Ltnjul!.!·ados nullos, pOL'(ftl'~, diz a Collt-

nüss[o, não põdc h~w"r eleição ua p~\I'Ochia. 

tJ , I • 

ccre:r1 quau·o clcitO!'I'~. n:1o s· ·rcm validos os 
l-iCus votos e cnt1·et:tnto I'OWJH.tL:d-os pa1·a f,,r
nm.r m:do1·ia ai,solu h~. Dcsconlado,, em no ngo 
pürli :t~n dcix:!!' de EH · r dt:l~l!ontados os vo
tos do Coude ~)0!' n!'ío har:•r clei\ãc), o ttne l"PSt:t 

é f:ti.Ct· v:1tar a ultima conclnsão do p:trcccr 
I!~_·, o crne I'e:JiiCl'Í aoS!·. prcsid•)llL(l. 

O Sn. Pm:smi~:'\T.:~ m:1ntem :1 :>11:1. tlocisão 
co ntii~n·Ln k• :~ snbmett'!r :i appr·ov:t~::io d;l. ca
tuar:'l. :1. 4:~ \'Olieiui;::io do parecer. ( .-tpoin.do.o:.) 
A.-:-:in.l n fa·r. t•OI"I[U~. :'L vista da disen!;siio h:wi(h 
pela crdem. co.;t:'L fó!':L de quo~t:Io. qu~> se tr~t: •. 
d.; um ponto de doutrina de 1er;i~lnç1io eleitoral 
·:no podo :-;c1· apreciad!l ditrerentaméntc pch. 
c:lmsr·!l. P?l' out,·::~;, que po !c ser o!i_jccto de 

::-: ·~ deduz·:ro, l: q uestito de nov:t e!eir;iiu. (.·1 j)o i rc- votac;flo da p~t'OI!hia. do Conde. Na opiniã 1 de 
rio .·:. ?t ii·J awdados c {lfJ(}.l"trJ;;' .) Assim. pc:le ao algnns Srs. deputados ns to. V;>tação é corno si 
SL·. Pl'•'sidente q ue sub meu,~ á vota<;:~o d:t Cn.- n:i:J cxi.~tis:.:c e n1'io deve influir na maiori:1 
nut.r:l. c- tn, I<Ont~ 1·1s:1o, p:--.!':1. a. '111 d pede vobJção :1.bsol::L~1.. Outros, prm!m, entendem qnf) esses 
nominal. (.-tpo iodos c divcr s(Js ' 'f1U1"! es .) ·.-otos d-2vem ser computados p:l ra a maioria 

0 Sr. _,;\...:n.dr~l,dC Fi~uc~ra~ usn.n- ab!;o!t1t.a. Nosta conformidade, a. eamar~. no 
cse1·cicio das ~U~ts amnlas attri!Juições . decH1irU. élc da f ICtilJ.adt~ r eg-imental. lcrubrar:i tambem ,. 

- :L r '!:i '_.,.úto da. 4'• conclusão, ~ •rn rJreJ'uizo aliás 
;J..(J :::1·. l'rcs:dcnte (1uc u. vot<u~:io d:l. ulLi1n · c:m- 1· 

1!<1. conclusão fin:1l ele.: voto em :;eparado. (A.poia
du~:iu do p:~t·eeer em scpal':tdo. ô uma consl.l-

ç d , - 1 C tlo~.) 
quL:ttc~,a 101'<;osa ·~ vo,açao c:1. ama1·a nas · .... . . 
conclu-ões ant(!riol'es do nwo::.tno voto ''ID sepa- E :'l.pprova.do o r11quer;m~ntn do Sr. Canthdo 
r:ldo. (o\poiados rla bancada cot~scí·vado1·a.) . do Oliveirn., p~dindo votaçrio nomjnaJ. 
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Sess-ão em 15 de ?viaio de 1885 19'"' _, 

Feita ~ chamada, respondem 

SiJJt : 

i Sa.tyr·o Di3.s. 
Z Adriano Pimentel. 
3 D!metl'io Bezerra. 

:1 Cost:t Rodt·igues. 
G Vianna V:1.z . 
7 Castello Bt·anco. 
8 Miguel Castro, 
9 Am .ro Bezerrl'· 

1. O Morei!· a B:·andão. 
i i Dant:1s Góes. 
1.2 .José Maria.nno. 
i>~ .1oar1uím Ta.v~tres. 
1.4 Segismundo Gonçalve.;;. 
15 Ulys:;es Vi.~1nna. 
iG .bntonioSirueira.. 
17 Rib,~i.ro de .Mene?.es. 
18 Prisco Pa:raiso. 
1!1 Fr·anciseo Sodré. 
20 llde.fo~so de At•aujo. 

a•·neu·o ~ c u. 
João Dantas Junio:- _ 

2:-3 Ce~at• Zama .. 

25 L"opoldo Cunha. 
2i:) Valdf_•taro. 
27 13ezer·:·a d:-• Menezes . 
28 Fr:.ln(}:t Ca.rv;1 lho. 
:?9 Caadido de Olívoir[l.. 
:-:o 1\'lascarr.nha.:;. 
:31 Vaz de l\Iello. 
:3:? .1o:1o Pcu ido. 
:3:3 A!v&l'u Botelho. 
.... . .; 

:3:i 1\Tont::nlon. 
:~íi Felicio dos Santo:-J. .,• I 

:3~ .A :l11n:-:o Celso Juniot·. 
3~.1 Campos S:~llo~. 
4!J P1·ude nt~ ll•~ )lo!·aes. 
4l Pad na. F!ourv. 
42 Hul hões. u 

43 Augu:O: to Fleury. 
!H Alve~ do Araujo. 
·t5 Schutel. 
4G Silva ?lfaft':l . 
-17 Sahrado. 
-18 It~quy. 
40 M:1cic l. 
50 Diana.. 
51 Joaqmm Pedro. 

.:..Ycio: 

1 G I'UZ . 
2 Leitão da Ctt nhn. 
>; .Mac-Dowcll. 
4 Silra Maia~ 
5 Gom"s de Castro. 
6 Dias Carneir.t. 
7 .Tosé Pompeo . 
8 :\lvar11 Ca rni nh:t . 
!) r:u•nc! ro da. (! .;nh :t. 

1. O H.<~m·i.q ~\~5 . 
:1.1 Cr·uz Gou\·ea. 
12 l'Mtell:~ . 
1:~ fh;,~)~tr D1·un:unon·i. 

I 
H Alcofondo Junior. 
15 Bento Rat;.;o:>. 
ii\ Gonçah'(lS Fnn•()ira. 
17 B·~rnat·do dt'! .Mendonç(.\. So.l>:·inho. 
it: B~trãu de Anadi.a. 
1\l Leand1·o :Maciel. 
·-") 

'21 Cuetho c Campo'>. 
22 Ba r:Io do Gu«hy. 
23 At"aujo Pinho. 
:...4 Ar<l.njo ... oes um o r. 
25 Accioli Franco. 
26 Costa. Pereira.. 
27 F~rnandes de Oliveira. 
21'\ C:tstrioto. 
20 l1'ranci~co Beli•at·io. 
:30 C·:Jelho de Almeida. 
:31 r51~ZíUUO.t. 
32 Alfredo Chave~. 
:3:3 Lace1·da \Verneck. 
3-~ A.ndrad:~ ig11e.ira .. 

I :·35 Cba~ss . 
:~6 l3~r~~~ da. L13opulr1inn.. 

41. Ant ;nio P:·ndo. 
42 .Rodl'igues Ah·c~ . 
4:} Rodágo Silva. 
41: Du:-1.rte de AheYeclo. 
45 Dellino Cintr<! . 
4!.i Eufmzio Cot•r•cia. 

A conclus~o é approv::~.ch por 51 Yotos con
tra 46. 

Foi prejuJÍ(:ach a seguinte conda~ão do voto 
, crn sPparaao. I •J..a (jlle , ~··l'Prov:Hh a:):.~. conclm;:'io do pare

~:.e:· d:1. m:ÜOl'ÜL :la co:u:nís~ão, o obt"lldo : 1 :;;;~ i m 
o l'. c ; :t ' 

de Jous Yotos. s ·.i:t rcc:mhccido de i• utado pela 
provÍitc ia do L>~lt'à. 

ProcedC·SO á vntaçfto do p:~ l'f\CCr n. "120-
lS~:i . r·2iativo :i cl(;!i•d 1 do 4 · distt·ic to da m·o-. . . 
vinda. d~ p. ~ rn:uab1~co. 

O S:;. Pn.1~~l!H~:>:Tt:: aununci:L qur; v:1i pro
ceJC::t' :Í vot:r•;ÜO da 1:1 cunclu~ãO do p :ti'I'C f'<• ua 
n.w.iur ia d:t CQ rn w i::;::<iO. 

1.(1. Que s"j:1n1 appravad:1s todas as olait;õcs 
dos con~ · ;;ios do i.i0 distL'il:LrJ do Pem:uubuco. 

O .Su . . Jo..;.qt: nr T AYA::Es l'eq:•er qn•:, de ac
côt·iio com o-; e~~v los :;"guidos pelo Sr. presi~ 
chntC l'iiectiVO. Sr>ja de lJi'l'fCrel!CÍa pOSt:l a 

I voLos a conclu~ão t~O parcct~r r. m sepn.r·~do. 

l O SrL Ptn:S i DE~T!: dr>clt F['. que, visto como 
, 0111 d,~fiuitiv:~ u catu,: ra votará n0 !';CUtido que 
j e!l tcnd(·r, n. Lten te :1 0 p(·dd o do nol.n·t.l d·;:

puta.Jo. 

O Sn.. B.t:z:r.:n.r.A C.\ Y.\.LCANTI, requer qu f! a 
vota1}ão seja nominal. 

ConsnH::uh :1 C:tmar:t é regc·i tJ.do o reclueri
mento . 

E' posta :t votos p:·imeiramente a seguinte 
e: - ncl't~:in do voto ~~m s13parado : 

1. a Qu~~ nn: ) :~".fam tom:tdas em considernção 
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Sessüo em 15 t.le ?\laio de 1.88tí .- ----
a.s eleições da 
Escad:1. 

1~ o sa. SQCÇÕes da parochia da ! o Sa. ARAUJO GóES Ju~IOR:- Perdão, mas 
i V. Ex. não pó Je deixar de dar a intelligcncia 

E' rejeitada. 

Em segui b. submettida à vobçi!o a 1 a. con
clusão do parecer, é approv<!da. 

conveniente ao voto do Sr. conselheiro Lou
r•enço ele ..:\.lbuquerque, o qual assignou com 
I"estriccão ~ómentc com reladio i ultima con-
clusão:. . . . · 

presta juramento c toma assento. ... • o D1·. Pedro Cnrnc:ro da Sllva. 

o Sn .. T'n.ES:?EXTE:- Decln.ro quoJ vai procc-- ~ S~)3Ez.;n.~A D~ I\lE~E~~~:-lsto e n.pcnas 
der-se a vota.çao do n::trecer sobre o i:Jo distri- um .... expücaçao do \Oto delL. . 
C to d!l n_~a'11."'. • O .;;; ~ G · J O S - n [ "' .. r:. •• -.~..r •. \U.lO OES uxton.:- r;~, o r. con-

selheiro l\Iorcira de Barros aceitou aqui muitos o SR.. i 0 s~cR.ETA.RrO le a seguinte . . d roquenmentas, mu1tn.s emen: as ..... 

Emei!da aopa1·ecer ii. 121 O Sn.. PnESIDENTE:- Esu\. ~nga.nado o nobre 

Considerada niio existent0. e· nulli.llcada a 
e etção e l'\ossa Scn or.1 (a rloria, c nã~ sendo 
reconhecido o Dr. Pedro Carnei,·o d!l Sih·a, 
m~nde-~c proc_edet· a nova ?leiç~o no i:~o dis-

J' Ut; 

Araujo Pi Hho. - .:'1. Frail-co.- Gualty. 

O Sn.: Pn.:;;:smEXTE:- Declaro r:lue, na fôt•m:t 
·o !:,1 • ar . l • s gun; a. par e, nao 
p0sso aceit!lr a ~menda que acaba. de Rer lida. 
visto como não f)i apresentada, segund:J exige 
o m0smo rcg-im8nto, perante a T'Cspectiva 
commis~:1o do inclUCl'ito. (.-ipoiados dus ba;l
c:adt(S l~bctacs.) ~ 

O Sn.. ARAu.ro Gózs .Tuxror:.:- J?eço a. pa
lav!':l pela ordem. 

O Sn.. Pr.ESIDE:\TE: -T~m a lH\lavra o nobre 

O Sr. Arau.jo Góes.,_Tunior:
Sr. wcsid·~nte V. Ex. deu uma decisão con-
tt·ari:~ a todos an tecedentcs seguidos p ,~lo presi
sidcnte etfecti'\"o d'esta casa, o Sr. conselheiro 
Moreir·a de B1~i'ros. 

O Sn.. PltESIOENTE:-0 nobre d<Jput:ülo est:t 
engJ.nado. 

O Sn.. AH.-\U.T.) GúE:S J uxro?.:-V. E~. verà, 
quundo ti\·er de submetter a vot·\ç:io :lS divc·rsas 
conclusões do parecer e tio voto em separado, 
a nece;.:s:dade d·~sl~L emenda, Eaivo si a Camat·a 
ou V. Ex:. entcnd•!r que, d•.Üx:mdo de ser reco
nheciclo o candidato que ficar em minot·ia c não 
sendo reconhecido o q ne ficar em maio ri:~. a. 
conclusão logica deve ser a nov:.1. eleição em 
todo o districto; mas. como isto n<1o está consi
gnado no pare~ er c sô dedt:z-se e_ste facto do 

rlc Albuqu•!rqur ~ . o qual. :1pe~a:-: assign.ou co~ 
r~~stricr;üo. é chro q uc nüo h:~ uma formula, 
p0la qual V. E:s:. possa pôt· em voln.c;.ão a nuili
dade tia ol~ição em todo o distt·icto. 

Si V. Ex:. me ga.rante que, a vis ta. ào voto 
em separado do . Sr. cons ·~lheiro Lourenço de 
Albuquerque, pode furmul:l.t• . uma. conclusão 
pat•a pôt• em votaç~ão a nullidade d:~ cleic;i!o dr:l 
lOdo o tlistt·ict·J, o ~t fico sa.Lisf~ito. 

O Sr... Pm~srog~n:: -V. Ex. saba r1nc o 
presidc!ltc da Ct.tma.r.~ n:"to fot·muh r:on~lu
sücs. 

cleput:J.do, 

J:.~ - ·"· • • • 1 
nham sido apresentadas á commissã.o. rehti\•a
mc nte a parcce:·cs. V. Ex. cons~lte os pre-

ar~~hi\'0 da cas.9.. (.4.p~l;·tes .) Não ha, portanto, 
motivo para não srr aceita. ~1 minha. emenda. 

Mas urna yrz tte V. E:s:. não uer acei-
tal-a •.. 

O Sn.. Pm~stDEXT.E:- Não quero, não se
nhor; não posso. 

O Sr .. ARW.JO GóEs JuxroR ... peço licença 
a V. Ex. pa~·il. aprGsontar um requet•irnonto, 
que mandarei por êscripto, si V. Ex. entender 
nccesso.rio, para. qu·1 este parecer seja adiado c 
posto na ot·dem do d~a (oh! oh!) •. • 

adm; ttir este req ucrimcnto. 

O Sn.. AR,\.UJO GóEs Juxror:.:-Ouçam. 

EPUTADOs:- uça:n. 

O Sr.. Ar..AUJO GüEs Juxron.... afim de ter 
discussüo. visto que nenhum dos candid.llos foi 
diplomado. e, portanto, é justo e razoavel que 
a·1ui defendam 01: seus direitos. 

No mc->mo c;--:.so se acha o p:H~COi' <h um:l. 
el8içib da provincb l.lo Pat'á, em que os cancli
ds.tos não tivet·a.m diploma. 

O Sn.. Z.uu.:- )ião ha analogia nos dons 
cn.sns. 

O Sr.. .. CA::->Droo m~ ÜLIYEmA: -?rias não houve 
discussão. 

- O Sn.. A rumo GoEs .TuxroR: -N:!o se discutin 
porque foi renl': ttido novamente :i commi•si'ío. 

Orn. não ve·,> r.-1 zão ara toihl"'r-' e aml 
e:;tcs candidatos o direito d~~ discutir~m perante 
n. Cam::mi a su3. eleição (oh! oh! da e.<:')il(.mlrt,J. 
H.oquciro, pot·tanto, a V. E:s::. quo submett\ ú 
Yo.Lçiro o meu reqt:.cri .nento. 

O Sr •. PRESIDEXTE : - Não posso submetter 
~l votaçiio este t·ocpterimento, a darei depois a 
l":lz:1o !lO nobr·e: deputado. (JfttUo bem, mõ~i!o 
b~·m, da C-"fj1!~i·da.) 

O S::. AnAU.!O Gór::~ Juxron:-Dccidid:tmcnto 
so nob1·cs doptH::dos a:;ora ost:lo satisfoiLos. 
(Jittilos npal'te.~.) 

O Sn.. PttESlDI~~TF. - .t\lt·: nt;!to : 
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o s~. ARAUJO GóES JUNIOR:- Mas, peço' Lembra a S. E:\:., e a Cam~·ra. o tem beJL re
licença a V. E:s:. para lembrar-lhe uma dis- cente que tratando-se na ultima se:;são d0 pa
cussão que ha pouco tempo houve ne;;;ta casa. recer sobre o 1° districto da província do Pará, 
O Sr. conselheiro Moreira dd Barros afinal ren.- com referencia á 1 a seC'ção da paro chia da Sé. o 
deu-se á evidencia com que lhe provei que presidente etrectivo da Carnara julgou-se au
desd_e ~empos antigos se_rnp~e foi esta p~axe torizado a formular conclusões que não consta-

Campos e Silveira. Martins, como outros mem- Refere-:::e o or;;dor :t quest;o dos seis 
oros do partido liberétl, apresenhram aqui re- vutos da Boa Vista a respeito da oual a. 
quet•imentos p:tra que voltassem os areceres commissão se hav·a. · · · -. ·~ 
ai:! commtssoes. dif~rentes c o presidente da Camara formulou 

Ora, si esto. é a pra:\:e seguida, como pode a. conclusd:o segundo o voto ào Sr. Dt·. Tav;~res 
Y. E:s::. rejeitar um requerimento, que não e membro da commissão. isto é, sobre si de..-e
para VOltat• a COmmÍSSãO, mas para. COll<ICar 0 riam ser COmputadOS esseS seÍi> VOtOS par.:-. a. 
parecer mordem do dia? E quem é que tem maio!"in. absolutn.. 

· autorização para deciJir isto ~ E" V. Ex.. ou Si o pre!;i.lentc efi'ectivo da Camo.v., ha dous 
a casa·~ (H ui! os apa.1·tes .) Si V. Ex. conta I di;:ts, pode formular conclusões que não esto.vam 
eom a maioria da Carno.ra pwa tomar esta de- formuladas pela. commissão. corno é que o Sr. 
cisão arbitraria~ eu peço licença_pa.!a protestar, l pr:•sidente diz h_oje que o não pode f:~zer por 
pelo menos em nome dos d1re1tos de uni ser contra o re 001mento e o~ . t -
os can 1 a os. con a csb ec1sào. contr!l. os mnra ~ 

direitos da Can.o.ra. representada na minha. 0 SR ZA~rA:-Tem fallado muito bem, m!l.'> 
pessoa, -porque. V. Ex. não pó~c tol?er-me o nós votamos contra 

tido. (M teitos apar-tes.) O SR. MAc-DowELL diz que S. Ex.póde votar 
Mantenho, portanto, 0 meu requerimento, e, como quizer. e não falia para. o convencer,por-

si V. Ex.. · itat· c 1 ~ • c ue vê ue erderia 
trario (apw·tcs). que eu não podia esperar de O SR. Z.uu:- Então para que'? 
V. Ex. (Co;~tinuum os apcirtes .) 

Não t·mho mais nada a dizer, àesde que na 
presiden.cia. dista Camara não se senta mais o 
regimento vivo, mas o nrbitrio. (Oh! Oh! 
H!t muitos opartes:;) 

O SR. PRESIDENTE:- O nobre deputado, 
não aceitando a minha decisã:), quiz em pri
meiro logar y_ue ~osse admittid~ a emenda 

Declarei que em face da segunda parte do 
art. 81) do regimento, emendas ta."s não são 
submettid:o.s i a 
si·Jo previamente apresentadas :is commissões 
de inquerito, sentindo não poder aceiLar a do 
nobre deputado. 

Já vê, pot·to.nto, S. Ex .• quo ao menos qu~nto 
a esta parte não me d·:sviei do regimento. 
(i1poiado::: e apartes.) 

Quanto ao r:~querimento de adiam ; nto, o nobre 
depntado invocou sim)Jlesmente a. pra::s:e. mas 
declarei que não reconhecia a cxisteucia de 
semelhant'! praxf.l, ao contrario, temos caso de 
não admiLtir-.;;e o adiamento de nm parecer 
com o fim de ser devolvido ú cornmissão depois 
de ter sido apresentado á mr.sa. 

O SR. A1u.mo GóEs JuNIOR E OUTROS Sas. 
DEPUTADOS dão apartes. 

Devo observa t· ao nobre deputado que o pre-
ce en e que cttou nao co e, porque 01 a 
propria maioria d~l commissão que requereu á 
Camara que lhe fosse devolvido o pa.re..:er. 

O Sr. Mac-Do""\Vell (pela o1·dcm) 
pediu a pa.lav.!'a para recl:l.mar contra a decisão 
dada. pelo Sr. presidente a respeito deste inci
dente e com referencia a um ponto que vai 
tornar bast~nte explicito. 

O Sr. presidente declarou qae não podia for
mular conclusõea e que só submetteriaá vot::tção 
as que já estivessem formuladas no parecer e 
no voto separado. 

V. III. 17 

O SR. 1\hc-DowELL observa que c uma qu•3s
tão de ordem e conta com o espirito de justiça 
do honrado presidente da camara. 

O SR. Z .. Du:- J:i. decidiu, não e homem 
d~ voltar atraz. 

O SR. MAc-DowELL diz que ha ainda out1·o 
ponto sobre o qual entende que a decisão do 

... . - .. 

pelo requerimento que só foi assignado por 
cinco dos membros da commi<:são, embora fusse 
vot:~.do por todos, esse requet•imento foi man
dado á lllesa e aceito pelo nobre presidente da. 
Camara. 

S. Ex., porém, não o submcttnu a votos na 
hora do expediente ; considerou-o requerimento 
de adi::unento, e ao orador declarou que o fari:1 
votar na occasião de tratar-se da. votação ào 
pat·ecet·. Ententieu _S. Ex_: que e:nbora. a ,.m.a
teria não tivesse dtscussao, tod~w1a em J.tclto 
apresentar-se um reqnerimento de adia~ento, 
c a Camara o votou_ Pol'taut.o, o requerlmen
to do honrado deputado, não pó !e deixar de ser 
considerado como requel'imento de adiamento. 
Embora a materia não su orte discussão, a. 
Camara póje a 1ar a votação do parecer de que 
se trata. 

O SR. ZA!>U :-Póde~ mas não quer. 

O SR.M.Ac-DowEL diz que si .não que:,não _adie, 
ma.s ao menos haja coherenc1a e umform1dade 
no seu procedimento. 

Esta reclamação que levanta é, pois, justíssi
ma pelos seus fundamentas. Não ten: o or~d?r 
interesse algum em demorar a votaçao da elel
ção de que se trata c pela qua.J se _mostra tã~ 
ancioso o nobre deputado pela Bahm ; mas e 
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preciso que se guarde coh0rencia e uniformi
dade nas decisões d~• Cam~1ra e da mesa. 

O Sn.. Pn.ESIDF..XTE : -Não posso, absoluta
mente, formular uma conclusão sobre ponto 

·q19..e não serviu de objecto a nenhuma con.-
' ~ . 

O regimento é bast mte dat·o a este respeito, 
e sinto não poder conformat·-:nc com o prece
dente a ue o no!.lre de ut:tJo se ref!riu. 

Tr~tando dos pareceres sobre verificação de 
poderes, o regimento diz, positivamente, no 
§ 4_o do art. jo (li'J) : 

« Log-o, depois, a commissão formulará. o 
relatorio do ioquerito sobre as eleições de cada 
districto. concluindo, com o seu parecet·. em 
arrigos pr~cisos.~ 

Or:1, logo que o p:lrecer ou o voto separado 
não tem conclusões preci:,:as, não pód ~ ser o 
presi en e 11a amara o enca.r::-ega. o o suppnr 
essa omissão. (::1poiados .) Tenho de cumprir 
o. regituento: .Entratanto. ac~resce~tarei :1ue, 

~ -
do rarecer e do voto em s~p:u·aJo, a 
quenci·t fo1·çada ser1~ -voltar o pa:."ecer 
missão nra ella formular t a 
s~ntido indicado pelo nobre deputado. 

Vou, porLanto, submctter à votação, a pri
meira. conclusão. 

O Sr. _.t\..ndrade Figueira (pela 
ordem! lembra ao Sr. presidente que, de accor
do com o principio formulado ha pouco por 
S. Ex., cabe·votar em primeiro logar a nulli
da,lc do collegio de Nos:-:a Senhora da Gloria, 
não só porque é o particular antes do "'era!, 
como por-que e o;;tn a un1ca cone usão, a res
peito da qual h~ parecer da maiol'i:.L da com mis
são. A conclusão que o nobre presidente quet· . - . . 

o • 
apenas quatro votos de membros da commíssão, 
emquanto que a. unica conclusão que tem cinco 
votos é aquell:~. :1. que o orador acaba de al
ludir. 

Em respo:,;ta :1. uma contes;tação do Sr. Zama, 
o orador lc os nomes dos membros da commissã.o, 
que votaram por essa. c :mclusão. 

Não .•endo figurado o numero de membros d:t 
commi~ sito, que cumpria que figunv~s~, a con
sequcnch é votar· o requerimento <te adiamento. 
pa ra que seja d•,volv ido o parecer á cowruissão, 
afim de to ma.•·· em conside1·ação a questão agi
tada. desde que se trata de um ponto decisivo. 

A c:onclu~::t o a re,:.peito da. ell} ição de Nossa 
s.enhora da (:-Ho.~ia tev~ quatro votos pronun-

O Sn.. BEZERRA. DE MENEZES:-J:i esta vamos 
votando. (H a outros apartes.) 

O Sn.. PRESIDENTE ; -O requerimento do 
nobre deputado vai contra o que tenho decidido 
a. respeito. 

ont1nua a vota\.aO. 

O SR. ANDRADE FrGUEIUA requer votação 
nominal. 

(E' approvado o 'reque~·imento .) 

O Sr. Araujo G6es Junior 
(pela ordem):- Não é possível... (Inter-. 
1'UpÇÕ3$ .) 

O Sr. Z.urA :-Ja passou a votação nominal. 
E' imprudsncia. 

(Ha outf'o:.; apa1·tes e o S1·. presidente 1'e
clama attenç.üo.) 

O SR . .ARAUJO GóEs Ju:-aon:- Tenho menos 
direito que os outros~ Si não posso fa,llar sen
to-me. 

O SR. ZA~.-\:-Jà fallou pela ordem . 
O Sa. ARAUJO GóEs Jusron. : - Vou fallar 

sobre outra 11estão. 

VozEs:-0 acto da votaçã') não póda ser in
terrompido. 

O Sa. r\R.\UJO GóEs Ju~IOR : -Eu vou re
querer a V. Ex. que submetta esta conclusão 
a votos, fazendo e:s:cepção de Nossa Senhora 
da Gloria para ter votação especial. 

O SR. PRESIDENTE : -Não posso attendol-o; 
não ha conC!u~ão a este respeito. 

. .... .;. .. . 
o absurdo que póie resultar desta votação. 
(Apartes ; iítt~rntpçües .) 

Veja V. E:x: . o ah;;urdo desta votação. Si fôr, 
supponhamos, rejeitada pela. Camara esta con
clusão, o re;;ultado seria não poJe1• ser reco~ 
nheciclo deputado algum por este districto. 

O Sn.. ZA:-.rA:-Está claro. 

O SR . .ARAUJO GoEs Ju:-.:roR:-Logo, Sr. pt·esi
dente,V. E:x:. coUoca na impossibilidade do votar 
aquelles que quizerem reconhec·Jr deputado a 
qualquer dos dous candidatos, ao p9-sso q=re, 
pondo a votos 1•m primeiro logar a eleição da 
freguezia de Nossa Senhora da Gloria, V. Ex. 
dava ma.t·gem a que cal::~. um de nós podesse 
votar pelo reconhecimento de um dos candi
datos. (.Aparl C$ .) 

Requeiro, portanto, a V. E:x. que consulte a 
~ o 

trario · (apoiados) , e~ si V. Ex. pretende con- Nossa Senho1·a d::1. Gloria da votação desta con-
formar-se com os prr cedentes, não })Ó.le deixar 1 -0 
de admittir o requerimento. 

A commi;;são está incompleta. 

Em uma conclusão capital, não havendo 
maioria porqu0 a commis~ão não funccionou 
com todos os S3US membros, é o mesmo que não 
haver parecer . Recorda o orador g ue o Sr. 
Atlonso Penna foi nomeado ministro e substi
tuto na commissão pelo Sr. Felicio dos Santos; 
e não tendo este funccionado, é regular que 
.seja o parecer devolvido ü commissão. 

c usa ..• 

O SR. PREsroENTE : - E ' contra o regi
mento . 

O SR. ARAUJO [GóEs JuNIOR ... porque 
então nós todos votaremos por ella. 

O SR. ZAMA:- Votem contra. Quem os im
pede 1 

O Sn.. ARAUJO GóEs JuNIOR: -Não queremos 
votar contra, porque queremos reconhece1· um 
dos candidatos. (Continuam os apartes.) 
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Sr-._pres!dente, eu considero-me vencido, mas 1 ALGUNS Sas. DEPUTADOS :-E' preciso que a 
não convencido, e continuo a protestar contl·a Camara consinta. · 
o procedimento de V· Ex. O Sa. PRESIDENTE:- Tem razão o nobre de-

O Sa. BEzAMAT : - Peço a. palavra pela putado. 

ordem· Consultada a Camara sobre a retirada do re-

O Sr. Beza111.a-t (pela ordem) . -
VV. EExas. verão que, si em alguma occasião 

· a ir i o o ever e a ar 
pela ordem, é actualmente. 

O nobre deputado que acabou de levantar a 
questão ficara satisfeito com as explicaçõ.::!s que 
eu, mem.bro da 2a commissão, vou dar, e, a.o 
mesmo tempo, a ca~a ficafá inteirada do modo 
como pód~ votar as questões propo;;tas pelo 
Sr. presidente, sem cahir- em nenhuma das 
pontas do l,lifficil dilemma apregentado pelo no
bre deputado. 

o Sr... BEz.nr.A.T : - Houve nuas acta::. uma 
del.las dando votação ao Sr. Dr .. Spinola. · .•. 

O Sa. ZA~IA : -Não apoiado ; h.~uve uma. só 
acta, umn. só ~1uthentica. Não affirme um fa,:to 
que não é real. 

O Sn. BE?.AMAT : - Foi o que se apresentou 
à commissão. 

O Sn.. ZA~IA : -Uma certidão falsa, mani
festamente fal~a, provadamente falsa. 

O Sa. BEZAMAT :-Portanto, ·os senhores de-

O Sa. ZA~rA : -:\Ias, si só houve uma, como 
apurar duas ? 

I) S1t. BEZ.\MAT : -Peço ao nobre deputado 
que leh o p:•rPcer da commissão. · 

Parece-me, portanto, que as dnvidas dos 
nobres deplltalos não têm fundamento. 

O Sr. Andrade Fi~ueira 
(pala o'·d~m)diz que, em vista da êxplicação 
q_ue ncn.l.la de d~r o Sr. Bezamat, pe le -a r e-

votação nominal da. conclusão de que s~ trata; 
requerimento, porém, que renovará quando se 
tratar da conclusão que reconhece o Sr . Dr. 
Spinola. (.4poiados .) 

O Sa. PRESIDENTE:- Vai se proceder á vo
ta~tão. 

O Sr. Bezerra Ca.v.:a.lcan-ti 
(pela ordem) pergunta si depois de votado um 
requerimento para votação nominal. · póde o 
~eu autor retlral-o sem approvação da ca-
mara ~ . 

. . 
pela affirmativa. 

O Sr. A. de Si u.eirat ela m·dem: 
- r. pres1dente, nas condições . em que se 
acha o parecer em discussão, creio qu~ V. E::s::. 
não póde deixar de aceitar como em~nda o que 
faz ~bjecto de uma. das eonclusões do voto em 
sep~t"ado. (Apoiados.) 

O SR. CARNEIRO D.o\. Cu:-<H.o\. : -E' o que nós 
reclamamos. 

O Sr •. A .. DE SIQUEIRA:- Eu, tendo de votar 
sobre a 9ua.rta conclusã~. apezar ~e n~o votar 

ALGUN'> Sas. DEI>UTADO.S :-Ha. : V. Ex. leia. 
(Ha ottt1·os apartes.) 

O SR. A. DE SrQUElRA:- V. Ex. póde 
pede :tamente conciliar as duas pretenc,~ões 
oppostas, pondo a votos a 4a. conclusão, salvo a 
emenda constante da. conclusão do voto em se
par-ado. 

O SR. Pn.ESIDENTE: -Eu não ve.;o no voto 

O Sr. Za.1na (Jlela M'd~Jm) tem attcm
dido á discussão, e julga ' ter eomprehen.Jido o 
que querem os nobres deputados. Vai, por
ta.nto, propo1· um meio de resolver completa
m~nte a questão com satisfação dos merub~os 
da direita. 

isso. 
O SR. Z.AMA pede ao Sr . presidente que sub

metta á votação symbolica a approvação de 
todas as eleições do i3° districto d-~. Bahia, me
nos a de Nossa Senhora da Glori~ , para a qual 
requer votação nominal. (Muitns apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE:- A' vista das observa
ções feitas pelos nobres .deput·:1 do~ que falla.ram. 
em ultimo logar, accelto o alv1tre lembrado 
pelo nobre deputado para que se pt•oceda ã. vo
tação symbolica da approyação de todas as 
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eleições do 13o districto da prov_incia da Bahia, 
sem prejuízo da votação JlOmmal par~ a de 
Nossa Senhora da Gloria. (Muitos apozados .) 

O S.r . .:"-raujo Góes .Junior 
(pcl~. O?'(lcm) ~bserva que o Sr. presià~nte não 

:3 Demetrio. 
4 Almeida Oliveira. 
5 Costa Rodl'igues. 
6 Vianna Vaz. 
7 Castello Bran<w~ 
8 Frcde~ico ~o1·ges. 

.. . 
10 l\liguel Castro. 
H Bezerra Cavalcanti. 
') . .-

clusão, não compr··hendendo a ele~çcro fei.t~-.. na 1.3 Dantas Góes. 
Parochia de Nossa Senhora da Glorm: 14 José Marianno. 

. , . _ 15 Joaquim Tava1·es. 
« Qu? seJam ~ppr~v-a~as todas as _elelçoes das 16 Sigismundo Gonc;-.alve-s. 

pa:.-ocbas do 13o d1str1cto da Bahla.>) 17 Ulysses Vianna. 
Procede-se :i votação da validade da eleição \ 18 Antonio de Siqueira. 

feita na parocbia de Nossa Senhora da Glorra. i9 R~b~iro _de M~nezes. 
Feita a chamada, respond0m 20 Su~uubu JuJ?-IOr. 

S-. 21 Pnsco Paratzo. t,n : ');') 

ruz. 2:3 Udef 1nso de Ara,Ijo. 
2 Leitão da Cunha. 24 Cameiro da Rocha. 
:3 2\lac-Dowell. 25 João Dantas Filho. 

- Ccsnr Zama. 
5 Gomes de C~<stt·o · 27 .Juvencio Alves. 
6 Dias C:1rneiro. 28 ~eopoldo Cunha. 
i Ah•aro Ca01inha. . 
S Cu.rneiro da Cunh:1.. : ... 30 Bcz~>rra de Menezes. 
9 Henriques. 31 Ftança Carvalho. 

iO Cruz' Gouvêa. 32 Candiào de Oliveira. 
H Pt:rtelb. 33 Mascarenhas. 
iZ HenriLt ue ).fal"que::. 34 V~z de Mello. 
13 Ga::p~r Drummoncl. 35 João Penido. 
i4 Alcoforado Janior. 36 Alvaro Botulho. 
15 Bento Ramos. 37 C:1rlos Affonso. 
16 Gonçalves Ferreira. 38 Montandon. 
7 Bernardo de Mendon a Sobrinho. 

18 Barão de Anallia. 
i9 Leandro Maciel, 
20 Olympi.o C:unpos. 
_ oe o e ampos. 
22 Barão do Guahy. 
23 Araujo Pinho. 
24 Araujo Gôes Jun1or. 
25 Accioli Ft·anco. 
26 Costa Pereira.· 
27 Fern,,ndGs de Oliveira. 
28 Castrioto. 
29 Francisco Belisario. 
30 Coelho à e Almeida. 
:H Bezamat. 
::12 Alf1·Pdo Cba ves . 
::3 Lacer la \Verneck . 
:]4 AndradG Figuei1•a.. 
~15 Chag:•s. 
:~G Barão da Leopoldina. 
::;7 BibEjro da Luz. 
:~8 Barros Cobra. 
39 Soares. 
40 Carlos Peixoto. 
41 Antonio Prado. 
42 Rodrigues Alves . 
43 Rodrigo Silva. 
44 Dul\rte de Azevedo. 
45 Delfino Cintra. 
46 Eufrasio Correia. 

Nao: 
1 Satyro Dias. 
2 Adrillono Pimentel. 

. . 
40 Affon -o Celso Junior. 
41 Ma1·t.im Francisco. 

'> 

43 Prudente de Moraes. 
44 Padua Fleury. 
45 Bulhões. 
46 Augusto Fleury. 
41 Alv~s de Araujo. 
48 Schutel. 
49 Silva Mafra. 
50 Salgado. 
51 ltaqui. 
52 MncieL 
5:3 Diana. 
54. Joaquim Pedro. 

Não é approvada, por 54 votos contra 46.; ::x. 
eleição feita na parochia de Nossa Senllora (h< 
Gloria. 

E' a.pprovada a seguinte conclusão · 
Que s~ja reconhecido e proclamado deputado 

o Dr. Aristides de Souza Spinola. 
Achando-se presente, é convidado a prestar 

juramento c a tomar assento. 

::·OSr. Sini:m..búJunior (petí'attma 
ex}Jlicação pessoal; silencio) :-Pe_ç~ antes de 
tndo a illustre ass~mbléa benevolenc1a e atten
ção para as poucas palavras que vou dizer. . 

Ante-hontem no meio- do tumulto que motl
YOU a. suspensãd d<ls nossos trabalhos, ~ão era. 
possivel que eu t.i.,essc a calma. n~ce~s:rrm \)ar:~ 
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responde!' como devera 30S apartes violentos 
contra. mim dirigidos. 

Parece que odios, por muito _tempo repre
sados, a proveita.ram a occasião ]lara tomnr uma 
vingança, mas, como o odio é semp~e cego, 
errou o alvo. 

· 1- t > u os que era 
nulla a eleição que se ia vot~r; e um rlclles 
accrescentou que, embora apprcvada a elei~ão . - ~ . . .. 

ria absoluta dos votos do districto. 
Acreditando na sinceridade das informações, 

e certo de que não se tratava de uma eleição em 
que por duas vezes eu havia manifestado o meu 
voto, symbolica e nominHlmente, pr-ometti vo
tar pela nullidade, o nest~ sentido votei. 

Só depois que decla1·ei o me11 voto, o que um 
apart~ dJ nobre deputado por Minas, o Sr. Car
los Pei-s:oto, advertiu-ror~ do engano. Dahi mi-

- . 02 v emen es 
prot(\stos, de que a Camara foi testemunha. 

Sim, Sr. pt·esidente, eu não podia compro-
. e e uma e P.l-

çil:o que na. ve!;pr!ra tinha approv:!dO . Fiz 
aquella promessa, é certo, mas no presurposto 
de que se tratan da eleiç:- ' :::: , 
nem eu podia acredit:1r que correligionarios, 
que se diziam e que eu tinha em conta de meus 
amigos, fossem c~1pazes de me induzir a. com
metter uma indianidade, unicamente para sa
tisfazer in tet·esses elei toraes. 

Impossi.vel me era tomar um compromisso, 
cujo preço seria o sacrificio de minha con
~ciencia c d' meu caracter; mas esse snctifi::io, 
à \'ista dos clon~tos.qu•· me foram lançados, era, 
par , . · u es meus 
correligiona.rios c bons amigos ! 

Venho da_r estas ~xplicaç?~s. porque quando 
a av 1 cumpr1-a . 

O Sn.. ZA:'It.A: -Nós lhe fazemos ,justiça. 

O Sn.. Sl:"I:\IB'u JU-:\101\ : -Condemnem-me 
aquclles que no intervallo àe 2l horas são 
~·apnzes <te dar dous ...-o Los contradictorios. 

Quallto a mim, basta-me o conceito dos ho
mens sensatos. 

Estes, estou certo, me farão justiça. (3l!'itl) 
Ót?'ín). 

O SR. PRE~IDE:"TE annuncia a. eleição de com
missões. 

O Sr. Maciel (pela ordem) julga con
veniente o <'l.diamento da eleição das commis
sões de l'e!:õposta à í~11la do throno e das commis-
sões permanentes, um:t v · 
esgota.Jo o tP.m-po da sessao e::s:traordinnria. 
Nesse sentido requer o adiamento da eleição 
das commissões por quatro dias. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

Reqtteí·imento 

Requeiro o a.di:tmento por qnatro dias da elei4 

ção das com.missões. 

Sala das sessões, 15 de Maio de 1885.- A n
tunes 1lf aciel. 

O Sr . .Andrade Figueira (pela 
o1·dem) diz que pretende votar pelo requeri
mento do nobre dr'putado pelo Rio Grand~ do 
Sul ; faria, pol'ém_,uma resalva ql•anto à com
missão d·~ J'esposta á falla do throno, visto que 
Sua Magestade o Imperador deve estar á es-
pera a respos a ao ISCt.irso com que 01 a er a 
a presente sessão extmo~dinaria. 

E' 11pprovado o requerimento do adiamento e 
a emen a o r. .J n ra e 1gue1ra. 

Discussão do parecP.r n. 128-1885, rehtivo á 
elr>ição do 12° districto da província do Rio de 
Jan,!iro. 

O Sr. Vh"\.n.na Vaz (;)eía oJ·dem,) : 
-Sr. presidente P.stabelecendo o regimr>nto 
que o candidato diplomado pód~ vir discutir 
per~inte a cam~~a a eleição que lho disser res
p,ito, e ncba.ndo-se doente o Sr·. Dr. Oliveira . . . . 

discu~.,:.ão d~ parece;· sobre :.1 el~>ição do 12° dis
tricto d • provincia. do Rio de Janeiro. 

:3:.. discu~são oo projecto n. 5- 1884 (fi)rçns 
de t'"l'r:1) prec~-~endo o. requerimento .de _;epa.-

ex e rei to, apresen t:ldo pelo 
Teixeira. 

O Sr. Enf_~_·a,sio Correia (pela 
ordem) diz q•.1e o projecto d~\"ia ter sido distri
buído pelos Sr;;. deputados o anno pas:::.aao, e 
que ::t or·dem do dia refere-SI) ::t um additivo, ~e 
ql1e o oradot· é urn dos qu~ não tem conhec1-
mento. As:;im, pois, ã vi,;:ta do precedente c1ue 
se acaba d" est:Jbeleccr, adiando-se um parecer 
so )l'C vel'l caçao e poc eres, requer o a jamen o 
da. discussão, até que o projecto, impresso. seja 
de novo dist1ibuido pelos actuaes dr:!pntados. 

U•)ID il \• _, , C ppr va T q ·-
rnento do Sr. Eufr~tsio Correia, teo.do havido 
verificaçã/1 da vota<,~[o. 

Fica~ porte.n to, adiada a discu~são. 
2a di!';c~•!'>siio do projecto n. 4-i884 (forças 

do ma1·). 
O Sr·. Eut''ra8iO Correia (pelª' 

ordem) dií: que sub•istem as mesrua~ razões 
para. que reqt1eira o adiamento dr•sta discussão, 
que comport·c1 a aoaly;:;e da politica. g eral, e a. 
que não ó pos,.:i ,·el p1·oceder á hora ,5~ tão 
adiantuda., sem estar presente o Sr. IDJmstro 
da marinha. (A11o·i ados.) 

O Sr. Oau.clido de Oliveit·a 
declara que é dill'erente a t'azão por que vota pelo 

· utado ro õe ois os 
Srs. deputados d~viam estar preparados para a 
discussão. Essa razão é que não h3: comll?-issão 
de m::~.rinh:l e gltat"ra, a qual deve mterv1r no 
debate, e sustentar' a proposta. 

Manda. :i me~a o seguinte additivo, que e lido, 
apoia.do, e posto em discussão : 

Req-u.erimento 

Requeiro o adiamento do projecto até que so 
eleja a commissão de marinha e guerra. 

Sala das sessões~ -H5 de Maio de 1885.
Candido de Oliveh·a. 
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Ninguem pe lindo a paln.vra, encerra-se a 
discussão ; e. postos a votos a emenda e o ad
ditamento. são approvados. 

Entra em discussão o pr~jecto n. 220-f879, 
iniciado no senado sobre consultas do conselho 
de Estado~ 

O Sr .AraL.j o G6es Junio:r pede 
ao Sr. pt·e~idente que, quando se di~na.r dar a 

l:l 

de declarar a materia dos projectos annuncíados 
para a discussão, e de lh'os mandar distri
buir. Na ordem do dia. publicada no Diario 
O fficial. ap"na.s leu o seguinte : 3a. discussão 
do projecto n. 210 do senado; e não sabe de 
que trata esse projecto. 

Pedindo esta providencia, espera ser mais 
feliz do que ha pouco quando fez um requeri
n;ento que não mereceu as graças do Sr. pre-

O SR. PnEs:oENTE: -0 pedido do nobre de
putado será. toma,io em consideração. 

R . ' AO- o'v.ELL requer o a 1amento do 
projecto até que st·ja distribuído. 

Este reonerimento é a oiado e entra em dis-
cussão. 

O Sr. -~· de Siqueira acha· ir
regular que S'3 apresentem á camara e se vo· 
tem r ·qu nrimentos de adiamento da discus
são de projP-ctos, sob o fundamento de que o 
deputado não conhece a. materia, quando t$J.GS 

projecto,; já foram publicados no Dinno O ffi
cial e eonstam da synopse distribuida na 
casa. 

• r u a o que, como . !.::>:.., 
não conhece a m!lteria. de que tt·nt!l. o 

projecto ; mas a culpa e delle or;~dor e não 

de adiamr·nto. Por esta razão vota contra ore
querimento. 

O Sr. 1\-.lac-Do-vvell (pela ordem,:) 
-0 nobre deputado não tem razão nas suas 
obset·vaçües. . 

Fui á SP<~retaria p0dir os projec tos dados para 
a ord0m do di:1, e -com effeito recebi os im
pressos rebtivos à fi~aç~ão de f,_rças de ma.r e 
terra e ao a iditivo sobre a reorganiz;~ção do 
exercit0, rnas deixaram de cla.r-me o avulso re
lativo ao projecto de que se trata. 

A synopse. como a palavra está dizendo, d:i 
resumidis.;;ima. idéa da materia, e n~o é suffi
ciente informação para della se poder conhe
cer e tomar parte na discussão. Não ha a ui 
questão de culpa da nossa parte. 

Po1·tanto. Sr. presidente, o requerimento que 
eu fiz foi dir~tado por motivos que me parecem 
muito at!endh·eis. Não sei do que se trata e 
não é possivel que esta materia sej~ encerrada 
e que eu tenha da dar o meu voto sobre ella 
sem que absolutamente a conheç~. 

• A caruara é nova, eleita depois de uma 
dissoltJção. O nobre deputado não tem razão 
quando se refere à publicação no Diario Offi
·Cia.l, que foram talvez feita~ na legislatura 
passada. Agora, nesta legislatura, nenhuma 

publicação me consta que tenha sido feita no 
Diario Officia& referente a este assumpto. 

Jã. se vê, pois, que o meu intuito não é pro
telar a discussão, e o nobre deputado não foi 
justo na maneira por que encarou os motivos 
do meu requerimento. 

, · ~ · · a iamen o, e, 
si este não passar, ·solicitarei de V. Ex. que 
me m•mde os papeis, e ver-m.e~ei forçado a es-

, 
emittir o meu juizo. Eis o alvitre a que os no
bres deputados me forçarão. 

O Sr . .A.:ff"onso Ce2so .J"unior 
(1<J secreta1·io) vem defender a mesa de uma 
increpação que lhe foi feita com o fim de jus
tificar-se o adiamento, isto é, de não se have
rem distribuído os projectos dados para ordem 
do dia. 

a mesa. 

0 SR. AFFO~SO CELSO JUNIOR (to secreta1·io) - . . . 
no pedido de adiamento. 

A obrigação da distribuição de pr~jectos não 
n . o- "' 

regimento, quando se trata de projectos ante
riormente dados para ordem do dia. O regi
mento apenas diz o seguinte (lê): 

~ Dada a hora de :findar a sessão, o presiden
te, tendo e::>:.aminado com os secretaries as ma
terias e projectos que houver na ca::;a, designa
rã o que lhe parecer mais intere~sa.nte para a 
ordem do dia da sessão seguinte. )) 

N;;;da. ha no regimento uanto á distribui ão 
e impressão dos pareceres. 

0 SR. CARNEIRO DA CUNHA :-H~ outro arti .. 
o-o no re()'imento. 

O SR. AFFO:'{SO CELSO JuNIOR (1° sec,·etrwio), 
continuando, diz que as praxes tem introduzi
do, para commodidade dos Srs. deputarias, o es
tylo de manlarem-se imprimir e distribuir os 
pareceres dados para ordem do dia. Esta praxe, 
porém, vigora simplesmente quanto aos pare
c~res novos. porque, quanto aos pareceres an
tigos, ha as synopses que se distribuem aos 
Srs. deputado~. 

Si SS. EE::>:.as. quizerem cumprir o regi
mento á risca, sabida a ordem do dia, devem 
tomar conhecimento das matet·ias de~ignadas. 

Censurar a mesa porqnc não man.!oJ dis tri
buir o~ projectos impressos, é uma accusação 
que não tem base. 

A razão unica do adiamento é 
o a es vs.m prepara 

cuasão de hoje. 

O Sr.. ARAUJO Góxs JUNIOR:- Porque pre
cerha, na ordem do dia, a eleição das commis
sões. 

O SR. GoMEs DE CAsTRo:- Assumpto de na
tureza urg,nte, porque entende com a organi-
zaçiio da Camara. : 

O SR. AFFoNso CELso JUNIOR obse.-va que, em 
todo o caso.a materia figurava na ordem do dia 
e os nobres deput~dos deviam estar preparados 
para discutil-a. 
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Não póde. haver accusação, e, si houve da 
parte do nobre d.eputado, ella é inJusta. 

Ul'rr Sa. DEPUTADJ:- Não houve accusação. 

Não hav~ndo numero, procede-se á. chamada. 
Feita a ch>i.mada, reconhece-se que se ausen-

taram os se uintes Srs.: 

1 Mnscare nhas. 
2 Alvaro Botelho. 
3 Chag-M. 
4 José Pompeu. 
5 Antonio Prado. 
6 Silva Maia. 
7 .Schutel. 
8 Prisco Para.izo. 
9 Silva Mafra. -

10 Martim Francisco. 
11 Sinimbú Junior. 
12 Leopoldo Cunha. 
1:3 Francisco SoJré. 
14 Fernandes de Oliveira. 
15 Lourenço de Albuquerque. 
16 Felicio dos Santos. 

0 a o. 
18 Dem".ltrio Bezerra. 
19 Moreira Brandão . 

. 
21 Bezerra Cavalcanti. 
22 Mo!itandon. 
23 Joaquim Pedro. 
24 Miguel Castro. 
25 Bulhões. 
26 João Dantas Filho. 
27 Vi:;nua Vaz. 
28 Alves de Araujo. 
29 França Carvalho. 

31 Bezerra de Menezes . 
32 Almeida Oliveira. 
33 Mares Guia. 
34 Carlos Affonso. 
35 Itaqui. 
36 Frederico Borges. 
37 Anton1o Pinto. 
;j8 Juvoncio Alves. 
39 Vaz de Mello. 
40 Satyt·o Dias. 
41 Dantas Góes. 
42 Di~:tna .. 

Conclue-se a. chamada, e não havendo nu
mero para votar, continúa a discussão. do pro
jecto. 

projectos impressos que são dados para a oràem 
do dia. Si S. Ex. consultar o regimento, en
contl'ará. alli as seguintes disposi~:ões, que o 

·orador resumirá para não alongar o debate, 
citando artigo por artigo. 

Os proje:tos ap.resenta.dos n~ ~amara, lidos 

te, a qual,dentro do prazo de 30 dias,os offereee 
com o $eu parecer e as emendas que Ih ·~ occor-:-
rcrem. Si assados os 30 dias a mmis -
apresenta o seu trabalho, ou si, não o apresen
tando, .a Camara, sob reclamação de um depu
tado, resolve que se prescinda do parecer, o 
projecto entra na ordem do dia, é impresso em 
avulso e ainda distribuído por todos os membros 
da Camara, ao ter de ser dado para ordem do 
dia. 

Pretende o nobre 1° secretario que esta dis
posição é sómente npplicavel quando;o projecto 
entra ela rimeira vez em discussão mas 
S. Ex. labora em duplo equivoco. 

S. E:!.. suppõe que, sóruen.te quando é im
presso pela primeira vez, deve a distribuição 

rn ros a camara,e nao quan o 
entra em cada uma das ~ubsequentes discus
sões, que po~em sr~r distinctas, em 8spa~o:; di-

Comprehende a C unàra que, quand.o o regi
mento mande'!. distribuir impresso o projecto, 
não só se 'refere ao impres-.o primitivo paL·a a 
ia. discussão, mas ainda ao impr.:lsso com as 
em~ndas adaptadas em 2a discussão para a 3:~., 
porque, pelo regimento, os projectos ado
ptados em 2a. discussão não entr<lm em 3a., sem 
terem antns ido á commi~são para refund ir o 
projecto primitivo com as emendas adopta<las, 

·., 

cussão. 

I Tratando-se de 3a. discussão do projecto, 
como é esta. é chro que, qu··ndo vingasse 

· a disposição, não podia ellc ter sido dll do p:1ra 
ordem do dia sem h•wcr-se distribuído o r.:spe
cti v o impresso. 

Em seg11ndo logar, a theoria do nobre f o se
cretario não s:t'hl. applicavel, porque é dos 
estylos, e consta de uma nota publicad,l. no rc
gimentll, ao tr.t ta r-se da discussão da lei da 
forças, que, quando um projecto qualquer for 
adiado de uma para outra legislatura, consi
dera-se p1·ejndicado o debate iniciado, e a ma

O Sr. Andrade Figueira en- teria entra no'\"aroente em discussão, como si 
tende que o projecto que se discute é mais de novo tivessn sido aprl'sentad;\. 
simples em :;eu teor do que as questões provo- E a razão desta disposição é clara: é porque 

a fu o · - ~ · 
ordem do dia s ~m haver-~e procedido ã suadistri-j uma sessão póde não ser, e de facto não é o 
buição ~ e como a materia já offereceu assuropto mesmo de que se compoem as legishturas se
ao orador p:1ra uma. discussão nesta mesma guintes. 
Camara. na legislatura anterior, vai guardar o A distribuição e indispens&vel, e incumbe 
pouco que sobre elle tinha de dizer para pri- à mesa mundar r:•ffectual~a pelos empregados da 
meira'llente occupar-se com os incidentes secretaria, desde que á mesa jncumbe reger a 
occorridos ao annunciar-se a discussão res~ secretaria e dirigir os seus trabalhos . 
pectiva. ·' , Quanto á materia do adiamento em si, é pie-

Não concorda com a nova theoria regimental, nam<>nte jus~ifica.vel. 
introduz . .i Ja em circulação pelo nobre i 0 secre-~ O illustre f o secretario pareceu atirar -um 
tario, de que nenhum dever tem a mesa de labéo sobre ~q uelles que propuzeram o adia
mandar distribuir, pelos-membros da Camara, . mento por não estarem preparados para a_ 
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discussão do proj~cto; mas cert:Lmente que não i Quasi todas .as Secretarias de Estado têm jà 
o deviam estar, desde que o l'rojecto não tinha · complet'l.;.;; 011 em via de complGta.r-se as cal
sido distribuído. e ignoram a sua materia.. - lecçõ~s das consultas das respectivas secções. 

P•)l"tanto, S. Ex. não teve razão de estranhar Quanto aos tra.b:J.lhos do Conselho de Estado 
um fado qu13 não é mais do que uma. come- pleno, raras vezes os ha, e quando ha algum 
quencia natural da falta da me3a, c1ue não importante, como por exemplo :-:obre n. ques-. . . . - . , . 

não procede, porque esta contém apenas dados 
esta.tistic~s, não suppre a distribuição, nem a 
syÍlOJ..>se fui creada para substituir 03 impressos. 
E' ate um volume tal que não se póde conter 
nas algibeiras. 

Acaba-se de infcrmar ao orador que não se 
fez a di ;tt•ibuição porque esgotaram-se os itn
pressos, mas não comprebende como. dado este 
~acto, se po;;;~a manter na ?rclem do di~ um pro-

do Conselho de Estado esti conseguido: ji se 
faz a publicação. 

O projecto abre as portas para novas des
pe;r.a:";, o o o::-ador continuará no seu systema 
de fechar a porta a todos esses pratextos para 
desperdícios. Não dará ao governo carta branca 
para nomear relactores para esses trabalhos em 
cadn. uma ~as secl'etarias, com boas gratifica
ções, e ra.ra ajust_ar dep~is a Ímpr,~SSà') em ty-

,.,. 
membros da Camai"a. corre á Impren3a Nacional, 

O orador o conhece porc1ue já se avistou com mina a lei. 
elle. · 

epots estes reparos tra a gnrna cousa. so
bre o projecto. Ji teYe occ~sião de condemnal-o, 
po~ superftu ~ _; m:~s ~ão póde deixar _de cum-
1 • . 

em maiori:.t (crê o orador, e assim se exp1·ime 
porque, apezar de tres mezes de trabalhos a 
verificação de poder.~s ainda não está. concluida, 
a in ia faltam pareceres do Piauhy, Pernambuco 
e Ceará) não póde dcix.ar, diz, de cumprimentar 
a situação liberal, pel:l. amende honorabte que 
fez, trazendo este projecto para a discu::;sã.o. 
Realmente é pa1-;~ admirr~r que o partido que 
pegou em arm:1s contra a ct·eaç:1o do Conselho 

que não é elle devidv á circumstancia fortuita 
de ter enchido as cadeiras do Conselho de E->
tado com os membro;; mais respeita.veis da sua 
par·~ialídade. 

Em respo~ta a um aparte do Sr. Penido, 
mostt•a que a instituição não é inconstitucional. 
A confusão vem de que se suppõe que ~>ste 
Cons'.!lho d·3 Estado, creado pela lei de 1840, é 
o me::nno que o Acro Addiccioo.al aboliu. A ul
tima era ~;ma i n;;;tituição eminentemente po
litica, responsavel pêlos conselhos que d~sse ao 
po.ler mode:-,tdor. O Conselho de Estado actual 
é muito differrJnte, nio tem attribuiçõ,>s de na
breza política, é um tribunal administrativo, 
creado por lei ordinaria. 

Desfeito este ~>ngano, diz ue não salva o 
proJecto •-o caracter e 1nut1 , pe o qua. votará 
contra P.lle, o intuito que revela a situação li
ber~l d·; ti1·ar bom pt•oveito dos import:.t.ntes 
trab,;.lho ~ do Conselho de Estado. 

Na disposição do pr~jecto vê nada mais, 
nada ruenos , do que uma porta aberta para 
crearem-~e superfluamente novas despezas. 

Os trabalho;; do Conselho de Estado jã são 
conhecidos pela publicação no Diario 0/ficial , 
que tem ou póde ter a circulação necessaria ao 
conhecimento daquelles a. quem possam inte
ress::U" taes trab()Jhos. 

. . 
o partido que 0stivesse no poder. 

O SR. AxoRADE FrGUEIRA concorda quP. 
.. . (')" , 

tido libéral nega-lhe estes meios. Quando o 
partido conso;rvaJ.or subir, o orador conta que o 
nobre deputado pot· :Minas lhe fará. o mesmo. 

A discussão :fica adiada pela hora . 

O Sa. PaEsiDEXTE dá para amanhi:i: a se
guinte ordern do dia: 

Urgencias concedidas aos St·s. Costa Pe
reir<l. e Leopoldo Cunha. 

e prOJ·~ctos~ m 1c çoes e re-

adiados na 

Levanta-se a. sessã:o ás i horas. 

ACTA. E~I 16 DE )!AIO DE f835 

Presirlencia. do Sr. Low·cn.ç:o rlc Albuqt(iJI'IJl'C 
(1 ' vica-pl·e.ddc;-..tc) 

A's 1i hol'as da manhã, acham-se presentes 
os Srs.: Lout·enço do Albuque1·que, Affonso 
Celso .Junior, Sinimbú Junior, Costa Rodrigues, 
Ar:sti,los Spinola. Castrioto, Silva Mafra, José 
Pompeu. Miguel Castro, Alvaro Botelho. 
Ben.to. Ramos, Soares, Carneiro da . Ca~ha. 

1 ' , 1 ~ 
João Penido. Augusto Flrmry, Dantas Góes, 
Barão do Guahy, Dias Carneiro, Costa Pereira, 
Prudente do Moraes, Dt~metrio Bezerra, Cha
ga.s. Lac~rda "Werneck, Gomes de Castt·o, Mo
reira Brandão, João Dantas Filho, Eufrasio 
Correia, Alvaro Ca.min.ha. Antonio de Si
qneira. Almeida Oliveira, Cô~lho de Almeida , 
Rodrigo Silva, Maciel, Alves de Araujo, Campos 
Salles, Olympio Cámpos,. Bcrnnrdo de Men
donça Sobrinho, Leopoldo Cunha, Ribeiro da 
Luz, Franklin · Dorin, Barão da Leopoldina, Ro
drigues Alves, Cruz, Fernandes de Oliveira, 
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Andrade Figueira , Antonio Prado, Delfi.no 
Cintra, Gonçalves Ferreira e Henrique Mar
ques. 

Comparecem, depois da c ha.mada, oa Sre.: 
C1·uz Gouvôa, F. Belisario, Carlos Peixoto, Bar
ros Cobra, Araujo Pha.ho, Leandro Maciel, Ilde
fonso de .Ar u · o- ~ 
Affonso. 

Faltam, com causa 
M roir df-' 
Branco, ValladarP.s, Diogo de Vasco!lce.Uos, Pa
dua Fleury e Martim Francisco. 

Faltam, sem causa participada, os Srs . : 
Alfredo Chaves, Ar:.t ujo Gôe3 Junior, Adriano 
Pimentel, Bezerra Cavalcanti, Antonio Pinto~ 
:Bulhões, Bezerra de Menezes, Barão de Anadia, 
Candido de Oliveira, Carneiro dt~. Rocha, 
Coelho e Campos, D ianu., Duarte de Azevedo, 
Francisco Sodré, _Felicio dos Santos, França 

' -Dowell, Mares Guia~ Manoel Portella, Prisco 
Paraizo, Ribeiro de Menezes, Schutel, Sigis
mundo Sat ro Dias • .Silva .Maia, Ul sses Vian-
na, Vbnna Vaz, \,-aldetaro, V~z de MeJ.lo. e 
Zama.. 

O Sa.P.R.ESIDENTE declara que não ha sessão. 

0 Sa. 1° SECRETARIO clã COUtt\. do soguinte 

EXPEDIENTE 

Representações : 
Da. Cn.mara 1\~un~cipal d~ S. Sebastião do 

mesma provincia. -li.: commissão de com
mercio, industria e artes. 

Da Camarn. :Municipal da. Villn. de Piripiry, 
no Pi:1uhy. pedindo o estabelecimento de um 
ramal telegraphico n:.. mencionada villa :i ci
dade da Parahyba, passando pela villa Pera
curaca.-A· commissão do obras publicas. 

Officio: 
Do Sr. Oliveirt~ Bello, p~rtieipan'clo poder 

comparecer à sessão do dia 18 do corrcnte.
Inteirn.da. 

O Sa. ÜAnLos P]liXOTO manda à mes~ ~ se
guinte 

D~clar(u;tio d~ "'oto 

Declaro que votei contra a. ~nnulbção d~ 
eleição do 1° disti'icto do Pará. por estar con
vencido de não se haver annullado votos, visto 
que não podia ter havido eleição ll~l freguezi:l. 
do Conde. 

Sab. das sessões, 15 de Maio de ·1885. -
C atlos Peixoto. ~ 

ber do mesmo Augusto Senhor o dia, hor~ e 
logar de encerramento da sessão extraordina
ria, o dia e hora da missa do Espírito Santo, e 
dia, hora c logar da abertura da primeir3. ses
são da 19:t legislatura, e nomeia a seguinte 

DEPUTAÇÃO 

i Almeida. Oli v eh·a. 
2 Satyro Dias. 
3 Cruz. 
4 Dias Carneiro . 
5 F. Doria. 
6 A.. Pinto. 
7 Dantas Góes. 
8 Gaspar Drummond. 
9 A. d~ Siqueira. 

10 Bezerra de Menezes. 
H Olympio Campos. 
12 lldefonso. 
13 ai.~ã de Anadia. 

-
2i Itaqui. 
22 Joaquim Pedro. 
23 Leopoldo Bulhões. 
24 Alvaro Caminha. 

O Sa. Pn.ESUlE~TE dá para o dia 18 a se
guinte ordem. do di::~. ; 

liL"gencias concedidas aos Srs. Costa Pereirfl. 
~ Leop<?ldo ~ur;ha p~r?- tratarem da e;;trada de 

,, 
em 14 de Julho do anno passado pela. commis
são de marinha e guerr[L á proposta do governo, 
que fixa as forças de terra para o el:ercicio de 
1885-1886. 

Continuação da diFicussão elo 1)rojecto n. 22.0 
-1879. c1ue mn.nda sejam publicados no lJiario 
Of!icial os pareceres do conselho de Estado, 
annualmcnte compilados por ministerios. 

SESSÃO E)I f8 DE :'IL\.[0 DE 1885 

P;·csidcncirt do S1·.Low·enço de A.lbuquerq_ue 
( 1.o vice-presidente) 

S!im[Aino,-LeHut·a e approva~ão das acta~ tlc l5 c iú do 
Cl'lrt·cntu.-Ex:o&LIIENTE.-Bcqucrimonlo do Sr. Vialllm 
Yar. .-OJ:rlltw J>O DIA.-Urgcuciu. conccdid:t ao Sr. Co:> La. 
PcrC'ira. O Sr .Carneiro tla Hor.ha falia. poltt ortlem.-Ur
gonci;t r.l'ncctlid:t ao Sr. Leopoldo Cuuha.-Ur:,:cuci:~. 
conco•liclrt ao Sr. C:trnoiro d:t Hocha.-Discus:~ão do 
pt:vjcelo n. 5 A-:l.f\8~.-Diseursos dos Sr~. Andrat.lc Fi
~ncira,Ca.margo (rnin!stro .la. ~ucn·a), Canuido do Oli
Ycira o cmenúa do St•. Andrade }'igncira.-ApproT:tção 
do projcclo n. 5 A-ISS+.-Approvação Llo projocto u. 220 
-!Si!>. 

O Sn.. PRESIDE~TE decln.l"a qu~ vai-se officiar . "-
ao governo pedindo a designação do dia, hora e A's ii horas acham-se p:esentes os Srs.: 
lo_ga.r em que Sua Magesta~le o Imperador s- LouL"enço de Alb~querque, Sinimbti Junio:, 
thgnará de receber a deputaç<to, que tem de sae Affonso Celso . Junror, Bezamat, Costa Rodrr-

v. III.- 18 
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gnes, Maciel. José Pompeu, João Penido~ · Grande._ do S-ul pede em seu favor a mesma. 
Campos Sa.lles, Alv:..ro Botelho. Soares, Silva : garantia de juros de que goza o capital da 
Maia, Costa Pereira, Franklin Daria, Augusto estrada de ferro do Rio Grande a Bagé.- A' 
Fleury, Chagas, Alves de Araujo, Alvaro Ca.- commiasão de commercio. 
m~ha, Migu~l Castro~ _Prisco Paraiz~; Ca!los · Requerimento do Visconde de Goussenc·ourt, 
Pe1x.ot~, More1ra Brandão. Andrad_e ~'lguetra, concessionario da estrada de ferro de S. Fran-, . 

doido de Oliveir.t, Bufrasio Correia, -
ciel, Bariro de Gua.hy,Coelho de Almeida, Mares 
G~ia,_ Henriqu~s, !3arão de Anadia., A~m~ida 

Cruz Gouvea. Demetrio Bezerra, Sigismundo, 
Antonio de Siqueira, Joaquim Tavares, Mon
tandon e Barros Cobra. 

Abre-se a sessão. 
Comparecem, depois de aberta a sessão, os 

Srs.: Araujo Pinho~ Vianna Vaz, F. Belisario, 
Alfredo Chaves, Joaquim Pedro, Gaspar de 
Drummond, Cruz, Va.ldetaro, França. Carvalho, 
Gonçalves Ferreira, Henrique Mar-1ues, Ma
noel Portella, Ulysses Vianua, Diana, Mac
Dowell, Felicio dos Santos, Castello Branco, 
Francisco Sodré, Aristides Spinola., Satyro 

1as, ore1rn. e arros e nano 1mente • 

Faltam, com causa participada, os Srs.: An
tonio Carlos, Carlos Affonso, Dioooo de Vascon-
ce os, uarte e Azeve o, 1 a.rtim Francisco e 
Valladares. 

Faltam. sem causa participada, os Srs.: 
Araujo Góes Junior, Alcoforado Junior, Delfino 
Cintra, Itaqui, Leitão da Cunha e Ribeiro da 
Luz. 

S~o lidas e approvadas as actaa de 15 e 16 
do corrente. 

O Sn.. 1 o SEcn.ET.\.mo di conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do Ministerio do Im.perio, de 18 de Maio 
corrente, communicanr.lo, em resposta; a.o officio 
de iG dirigido pela mesa da Camara dos Srs. 
Deputados, que Sua Magestade o Imperador 
digna-se receber no dia 19, a i hora da tarde. 
no Paço da cidade, a deputação que tem de 
pedir a designação do dia e hora de encet·ra
mento da. sessão extraordina.t·ia da Assembléa 
Geral 9 abertura da i a. sessão ordinaria da 
HJa. legislatura.-Inteirada. · 

Do Ministerio dn. Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, de 13 de Maio corrente, remet
tendo o requerimento em que a companhia 
estrada de ferro Sou tlw1·n · B rasilian Rio 

PARECER 

N. 122-1885 

P1·ovincia do C earà, 4o dist"ricto 

todas as àuthenticas da eleição a que se pro· 
cedeu no 4° districto da provincia do Ceará, 
que se compõe de oito collegios, a saber: Ca-
moc1m. ranJa, 1çosa, • e ro biapina, 
S. Benedicto, I pu, Principe Imperial~ lnd~-
pendenci~. . . · 

' · ter corrido regularmente o processo eleitoral, 
sem protesto ou reclamação alguma mencio
nados nas mosmas actas, salvo o de 48 eleitot·es, 
que na eleiyão do Principe Imperial decla
raram. antes de aberta a urna para ~1. contagem 
das cedulas, haverem todos votado no ca.ndida.to 
Dr. Theod.ureto Souto. 

.A respostt1. da mesa a essa reclamação de
monstra c:~.. sua improcedencia. 

ao epcn enc1a. apparecera.m 
duas cadulas de mais sobre o numero dos elei
tores inscriptos, as quaes, segundo os prece-

' mais votado no districto 
Nada mais consta das authenticas contra a 

validade do processo eleitoral, cujo resultado 
foi o seguinte : 

Dr. Theotluroto Souto 

Ca.mocim ••. : . .. • . 28 
Granja..... . ..... 71 
Viçoso..... . . . . • . • 62 
S. Pedro Ibiapina. 44 
S. Benedito.. . . . . 36 
lpü.. . . • . . . . . . . . . 72 
Príncipe Imperial. 47 
Independencia... • 50 

410 

Conselheiro Rourigues 

23 
66 

i 
74 
72 

53 
00 

385 
Obtiveram ainda votos: padre Dr. Luiz Lope.~ 

Tei:s:eira~ 4; Dt•. Domingos José Nogueira Ja
guaribe Filho, i; commendado1· Tobias Lau
riano Figueira de Mello, 1. . 

Sendo a maioria àbsoluta 402, foi eleito o 
candidato Dr. Theodoreto Carlos de Far1:1. Souto, 
que obteve 410 votos, sendo a sua. maioria. sobre 
o conselheiro Rodrigues de 25 votos. 

Contra. as eleições, porém, de Ipú e da Vi
çosa foi produzida uma contes~ação pelo conse
lheiro Rodrigues, a qual foi contrariada. pelo 
Dr. Thcodoreto, tendo havido larga discussão 
de parte a parte perante a commissão. 
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Contra a eleição do Ipú. foi allegado que é 1 dição com os outros documentos do cont~s· 
simulad:1. e posthuma, porque só foi concluida · tante. 
5 ou l3 dias depois do dia. 1 o de Dezembro, de- Quanto às, certidões, que nada provam, por-
'J)ois de conhecido o resultado dos outros col- ~uanto pedia-se sempre e in variavelmente nel-
legios do districto, . e o contestante procurou las que as cópias das actas fossem dadas pelo 
pr(}val-o : . - escri...-ão do juiz de paz, quando é certo que tal 

o • • • - . • • 

sos eleitores no dia 30 de Novembro, vespera 
ã.a eleic;ão_, e no dia da eleição pet~ante o tabel~ 
hão ubhco · 

2.v Com duas justificações promovidas pe
rante o f o suppleute do juiz municipal do Ipú, 
Antonio de Souza Martins, um dos signatarios 
dos protestos ; 

3. o Com alguns requerimentos do eleitor 
Peregrino Liberato de Carvalho e certidões 
assignadas, mas não escriptas, pelo·official de 
justiça. F. Bomfim~ a respeito de diligencias 
para obter-se copias das actas. 

4.0 o a · i - r 
mara Municipal de Campo Grande, como sup
plente do. juiz municipal~ e otl.tra do delegado 
em exet·cicio na uella localidade, nas q uaes. se 
requer em anetro es o anno a ctrac:fao e a
g11ns eleitores para dcpôrem, como testemu
n~as, so~ I:ena de confessos, sobre os itens das 

' 5. o Com cartas de 3 eleitores escriptas em 
Janeiro passado, nas quaes declaram não ter 
votado. na. eleição do dia.1° de Dezembro; 

6. o Co.m certidão negativa de transcripção 
da acta nas notas do tabellião Jose Antonio 
Coelho, de lpú; 

7. o Com uma certidão. do alista.mento,. pelo 
qual, diz. o contes.tante, d&via ter sido feita a 
chamada dos eleitores. 

( s a , 
foram longamente desenvolvidos no debat.e oral,. 
respondeu o candid~to Dr. Th~odoreto Souto, 

' capitão João Corrêa de Sá, que serviu de escri-
vão acl hoc, para lançar a acta da installação da 

. mesa· não adia nem tinha com ten ia a a. 
fornecer taes documentos, achando-se os livros 
em. poder do secretario da. mesa eleitoral o 
alferes Justino Josó Uchôa, pelo que é patente 
que o contestante não tinha séria intenção de 
obter taes documentos, pois os ex_igia .de quem 
não podia ministrai-os. 

Quanto ás cit<~-ções de alguns eleitores para 
deporem com pena de confessos, que são inad· 
missiv~is .como ac9õ0s de juramento d'alma,. 

Quanto ás cartas de. tres eleitores, obtidas em 
.Janeiro deste. anuo, são absolutamente inaceita· 
v.eis. e não podem elidir a fé das actas sendo 
JUrtspru enc1a 1nvs.r.ta.ve a oamara a ~tua. 

· rejeição. 
Quanto ~ transcri.pç~o, '-:iue nada. p_r_~va senão. 

. ' 
que esquivou-se ao cumprimento do seu dever,. 
pelo que foi por officio convidado o escriYão de 
paz da parochia visinha, Ipueiras, que lançou a 
acta no seu livro de notas com to'las as formali
dades, garantida assim a inalterabilidade da. 
acta, segundo os intuitos da lei, e como se veri
fica pelos l,ivros que foram presentes :i com.
missão. 

Quanto á lista. d~ chamada, que ella se ac~ava 

o 
Quanto ao primeiro, que ta.es protestos, como mada na eleição de i 0 de Dor.embro, pois conti-

documontos graciosos e e~tt·a-officiaes, não nha o ultimo estado do alistamento até a. revisão 
tendo sido apresentados perante a mesa ~lei- . concluida em -1883, unica que podia servir de 
toral, não podem invalidar a acta, documento base á eleição, e na qual não podiam estar elimi
publico e authentico, tanto mais quanto são n;:dos os el~;itores a que se referiu o contestante, 
ílag-ra.ntemcnte contraditorios entre si e com a.s não tendo votado s.liás, como :ficou provado pelo 
juatificações em relação ã q11estão capital da exame da acta e do livro das assignatut·~\S, 
hora em que deu-se a retirada ou abandono da nenhum eleitor que por direito estives:)e ali
eleição, por parte elos protestantes, dizendo, minado. 
ora que foi :.i.s 10 1/2 da. man bã, ora á 11/"!. e Em relnção :i olei\.ãO de Vi~osa, argl.i.e o con
ora as 2 horas da tarde, quando da acta consta tef.itanto a sua nullidade pelo facto de inter
ter começado e terminado a eleição na casa da venção da força publica e de capangas da par
Camara ás horas leg:l.es. · · cialidade contrat•ia, pelos quaes foram repelli~ 

Quanto ás justificações~ que nenhum valor • <los eleitores e membros da mesa. 
juridico tem,_ pois, alé~ das razõ~s de direito, As prEivas produ~idas limita_m.-se a al$"u~s te• 
·.urisprudenclt"l. e doutrma corrente, foram pro- legrammas expedtdos pelo J?lZ de dll'(~lt~ da 
cessa as perante um .JUlZ 1 et ra · o, srg-natar10 comarca ~o prest en e a provmc1a~ a uma JUS
dos protestos, sem citação de todos os membros : ti:ficação proce;:~ada perante o mesmo juiz de di
da mesa e com a citação sô do 1° juiz de paz, reito, dous protestos firmados por varios elei...: 
quando es.te, tendo sido convocado pe_lo juiz de di~ tores, mas. não. lança.~os em notas, e um attes
reito da Granja, para fazer parte d"::l JUnta apura- ' tado do v1gar1o de V1çosa, datado de 24 de De-
dora, não podia estar pres~nte aos termos do zembro. -
processo, segundo represontou no Dr. juiz do · Pelo contestado foi respondido que taes 
direito da comarca e ao presidente da p rovincia; provas são de todo improcedente~ , porquanto : 
que ta.es justificações se baseavam em depoi- i o,os telegrammas foram contrariados por outros 
mentos de testemunhas suspeitas, · que taes das autoridades locaes, como o juiz municipal; 
e.ram os me!mos protestantes, fo.ram processa· o delegado de policia, j~iz de paz, e o juiz de 
das e concluidas em. um só, dia, cada. uma., e dir~i.to. che.fe exaltado. da parcialida.de do con ... 
estão, ccmo ficou dito, em manifesta CQntl'a· tes.tante~ nem sequer, UQ dia 1° de Dez$mbro 
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Toltou a c::tsa da. camara, nelll dirigiu depois 
officio algum ao presidente d:1 }lrovincia. a res
peito, nem promoveu a responsabilidade cri
mina.! de ninguem:; :2°, (1ue a justificação, dém 
do mais, e n ull.a e insubsistente de pleno di
reito, tendo sl.do ~:da ve.rante ~ut~ridade in-

' ·.. .. '!I 

vendo um escriv-ão afl hoc, quando havia ser-
ventuario leg-2-l de todos os oificios no termo, e 

mb i.n.ti:x::nad um r t r d hoc 
havendo p:-om.otor adjunto, e que justificações 
por justifica~ões devem contra a do contestante 
prevalecer as duas~ que o contestaào exhibe, 
regularmente processadas: 3t\ que os protestos 
são abaixo a.ssignados, sem autbenticidade 
alguma : 4 .'-' ~ que o attestado do parocho é 
muito poRterior~ su5peito pela origem~ e exc~ede 
ao rninisterio sacerd.otn.l, que não tem fé pu
blica sobre actas eleitoraes. 

::s • ' 
:ficado, não havendo nem nas cõpias, nem nos 
originaes, vicio algum intrinseco, nem extrin
seco, resultando de uns e outros que 72 eleito
res, cujos nomes se acham inscriptos, votaram 
no Dr. Theodoreto Souto ; 

Considet·ando que~ si a a.uthentica como ins~ 
trumento publico já. é por si mesDlo prova plena, 
estabelece presumpção j'IHis, de maneira tp~c 
só or outro instr-umento e uivalente ode ser 
estruida a sua fé~ por maioria de :razão o é o 

acto publico, offi c ia!~ origin:1l e ::olemne, cons
tante dos livros eleitoraes, contr-a os qu~es não 

' 
nos testemunha.e~~ salvo caso verificado de vi-
eios internos, reconhecidos o patentes ; 

Considerando q u.e~ contra a legalidade e legi
timidade desse s a.ctos., não prevalecem aa pro\•as 
produzidas pelo contestante: L". porque con~
tam de protestos sem. força juridica, mio apre
sentados perante a :tll.csa eleitoral, o de juR
tificaçües q uc se contradizem n1anii'estamento 
sobre o ponto essencial da ho1·a em r1ue de
claram os ~i~na tarios dos mesmos haverem-so 
retirado da casa da. camara, O que, a SCl' 
vet•dade, importou da parto <lelles o aban~ 
dono do pleito eleitoral, ou a. sua absten~:ão, 
aliás explicavel por di v ersos mo ti vos, affirmando 
ora ~ur: i:;;so teve logar :'ts 10 e_ 1n, ora. á i e Jf2, 

. ' , . ' 
o pr.:.,testo,que se diz feito no dia Jo e :is 10 e 1/2 
le,•ado ao tabellião~ só foi la nçado no dia 2, 
como se ve da. nota respectiva ; 

Considel'ando que nd:o pó de zer l•epu tada si
mulada uma elei~o em taes condições, presi
didida pelo i o juiz de paz ~ sendo mesarios o 2° e . 
o 4') e dous eleitores designados na fórma da 
lei, lançada n;ls notas do tabellião de lpneiras 
no dia 3, publicada na cãpital da provinciano 
dia-4 de lJ ~zembro~ quando não era possivel o 
c·onhecimento do resultado de t<><los os collegios 
que co.tnpoem o distrieto; principal razão alle· 

gada pelo contestante como fundamento da 
sim• .ação ; · 

Considerando que o lançamento em notas 
tev~ logar, embora · no di~~ 3, como se verifica 
pela. nota do tabellião e pelo traslado respe
ctivo. não tendo comparecido para isso o tabel-
1a.o o termo, sen o cet·to por um a ·o que a 

falta de transcr:ipção não é motivo de nullidade 
decl3:r~do na lei senão er::' relaçã? ús eleições 

' . . o. 
n. 8213 de 1::> de Agosto de 1881. art. 217, 
§ 1°), e por outro lado que a nullificação em. 
todos os casos por falta de transcripção faria. 
dos tabelliães os arbitras exclusivos das elei
ções,contra os intuitos da lei, e finalmente que, 
tendo a transcripção por :fim-conservar a inalte
rabilidade da acta, a do Ipú acha-se perfc•ita
mentc eseoimada de vicios que <t alterem, tendo 
s~do al~às transcripta por um official que tem 

Foi de opinião o relator, e juntamente um 
dos membros da commisaão, que fosse conside
rada valida. a referida eleição e contados ao Dr. 
Theodoreto Souto os votos que a.lli obteve ; a 
maioria da commisaão, por motivos diversos, 
entendeu que a referida eleição devia sE>r an
nullada, sendo que dous de seus membros assim 
votaram, por cousiderarem irregular e tumul
tuaria o rocesso eleitoral, votando em massa. 
e prom1scuamente os eleitores; e tres outros, 
porque era manifestamente simula.da e clan
destina. 

Quanto á eleição da Vjçosá, considernndo a. 
maioria da commissão que não foi provada a 
intervenção da força publica no pleito, nem 
violencia alguma contra eleitores ; 

Considerando que a mesa foi regula.rmente 
organizada depois das dun.s horas da tarde, c 
feita a flleição no dia 1", COf110 tudo consta das 
reapectivas actas, forma.lisn.das com todas as 
solemnidades leg-n.es, opinou pela validade da 
referida eleição conlra os votos de tres de seus 
membros. 

Resultando da :mnulbç.:Lo da elei<}ão do Ipú, 
ficar monos votado o candidato Dr. Theodoreto 
Souto, qt:e ha~·ia r,btido maioria absoluto do 
votos, opinou ainda a m~ioria da commissão 

' . 
da lei de «J de .Janeiro de 1881, se devia mandar 
proceder a nova eleição, contra os YOtos de tt"cz 
de seus membros que opinaram pelo reconhe
eimento do conselheiro Antonio Joaquim Ro':". 
d1·igues Junior. ··· 

E assim, é de parecer !l com missão: 

1. o Que s0ja annullada a eleição do Ipü. 
2. o Que sejam approvadn.s as eleições dos de

mais collegios do 4u distrieto eleitoral do 
Ceará. 
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:3.0 Que se mande proceder á· nova eleição, 
pelo refet·ido distr.icto. . 

Sala das sessões da ia comr:a.issão em 29 de 
Abril de i885.-J osci 1.11 arümno .-Jl. .A.lves 
de .Araujo.-F1·ankli1~ Do1·ia.-J oaquim Pc
dro.-.:~tvcwo Caíl-ânha, com restricção qu.anto 

E mcnd c, ao pai·cce1· 

a a e elçao pl"oce L' a pn e 
contados ao Dr. Theodoreto Souto os votos que 
alli obt ovo. 

Jose 2lla1·íanno.-.ilZVa1·o Caminhct. 

Voto em separado 

Divergindo do voto dado pc!a maioria da ia 
commissão de inquerito; sobre a eleição do 4o 
distric~o do Ceará, julgando nulla. a e~eição àa 
p · 1 u e cor c eq uen Ia. er 
proceder-se a nova eleição no distdcto, passam 
os abaixo assignll.dos n. ex pender as :·a~ões. em 

tuaram~se os voto~; da commissão, então com
posta de oito membros. 

Tres, declarando~se pela nullidade da eleição 
da parochia de Ipü, por inquinada de vicios 
insanave[s, :opinart~m por ?J,Ova eleição, seg·undo 
o art. 20 da lei eleitoral, 2a. parte. 

Tres~ os abab::o asaignadóa, considerando 
simulada a eleição daq Llella. parochia e nu lia 
de plen_o direito a da Viçosa.! concluir~m pelo ~e-

:, 

Rodrigues .Junior. por haver alcançado maioria 
absoluta de votos. 

u ·r fi.nalmen a r ranclo todas 
as eleições do districto, propazeram o re(~o
nhecimento do Dr. Theodureto Carlos de Faria 
Souto. 

Submettida á votação, depois de vencida a 
nullid:l.cle da eleição do Ipti, o que se deveria 
seguir, venceu-c:;c por cinco votos contr11 os tres 
dos abaixo ::ssignados, que an nullalla fo,;;se a 
eleição Elo distrícto. . 

Coml"lcemos considerando a el0ic;Ko, qnc s o 
diz fl3ila. n:\ parochia do Ipü .• 

Tal eleição não existio ; ~~c real tem unica
mente a acta, que se lavrou depois do dia 1° 
de Dezembro ; é uma eleição visivelmente si~ 
mulada e cuja falsiJade se apalpa. . 

Demonstr[l.m~n·o todos os documentos produ
zidos na villa do Ipti antes ~ ~epo:s do dia 5 de 

immediatos , sob o futil e falso pretexto de 
não haver uma pessoa, que , n~ falta do 
escrivão de paz e da subdelegacin., lavrasse 
n. respectiva :1cta, quando varios individuos 
habilitados se offereceram ao presidente da mesa 
pat"a servir aquelle cargo, basta a provar o cri-. . . . . . . ..:.· 
do coilegio eleitoral no dia :!. u de Dezembro. 
Neste dia, logo às 8 llo~;"as da manhã, compare
coram na casa d}.t. Camara, edificio designado 
para a e e1çao, o :jo JUIZ e paz 0 os ous 1mme~ 
dia tos, adversos á. parcialidade do 1° _juiz de paz 
e mais de 100 eleitores, que se dirigiam avo
tal" e aguardaram a organisação da mesa. 

Ainda. a pretexto de não comparecer a pe;;;soa · 
convidada ll 'L vespera para servir de escrivão, 
o 1 o juiz de paz, B.aymundo H.odl"igues Maga-- . 
lhães, recusou-se a 01·ganisar a mesa, guar
dando entt·etanto o seu legar c ás 10 horas da 
ma.nhã declarou ue, em face da lei não odia 
proceJer~se á e eição. 

· Releva notar, que logo no di.a 30 foram le
vados ao tabdliã_o publico trcs. protestos, ?-r-

seguida á declaração feita no dia 1° de Dezem
bro por este !unccionario na casa da Camara, 
:is 10 horas da manhã,de que não havia eleição, 
os mesmos 3 most\rios e 11:3 eleitores na 
propria mesa, que devia servir para os tra
balho:; elcitoraes, redigiram e firmaram um 
protesto, que levaram áquelle mesmo funccio
nar1o l)arn transcrere-lo em seu livro de notas, 
contm o procedimento cri~iz:_oso do i 0 juiz _de 

., 
em termo especial, de que se lhes tivesse sido 
permettido exercer o direito de voto, teriàm. vo
tndo no conselheiro Antonio Joa uim Roclri-
gues Junior. 

Foi essa declaração firmada pelos trcs mesa
rios e por 109 eleitores, cujas a.ssignaturaa fo
ram todas reconhecidas. 

Como depois disso dizer, que houve eleição 
c que si na acta figuram como tendo votado 
unicamente 7:2 clcito?·cs, a razão procede de 
haverem abandonado a elciçiio os eleitores da 
parcialidade do conselheiro Rodrigues Junior·~ 

Póde, porventura, presumir-se tal abandono, 
quando todas as provas são em contrario , 
quando desde o dia :30 de Novembro tres mesa
rios e varies eleitores da parcialidade do mes
mo conselheiro se apresentaram reclamando o 

#cumpt•trucnto da lei e no di:1. 1° de Dezembro . . . . 
, "' ,1 1 

so dava como existente uma eieição no dia 1° designado p::~.ra a eleição a exercer o direito de 
naquella parocbia. E como prova della se oífe- voto·~ As provas que se accumulam n. tornar 
rece unicamente a acta, que -!lÜO póde ser evidente, que na parochia do Ipú não hoU\'G 
aceita por força. das cir·cumstancias, que con- eleição, são robLtstas, convincentes e comple
corrern accórde e exhuberantemente para con- tas . Arém das que constituem os protestos 
dcmn:ll-a. e declaração de Yotos dados no dia :~o de Novem-

O fa~to de não haver o i o juiz dG paz do Ipú bro c 1'' de De~embro, muitas outras foram pro
org-aniza'<lo a mesa eleitoral no dir1. 30 de No· duzidas a começar do dia 5, quando se espalhou 
vcinbro, desde as H horás da manhã a.t6 ás 6 dn. com cr. rtt~ insisteo.cia. na villa o boato de que 
tarde, quando se achavam pre~entos todos os se dcraeomo existente uma. e!eição no d~a 1.0 

membros, que a deviam compor, a su.ber : de Dezembro, em casa do el~Hor Antomo 4e 
os in, 2°. e 3o juizes de paz e o 1') e 2·'. Mello Marinho, onde foram v1.~tos entrar e sa-
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hir alguns individuas. entre elles, o f. o juiz de. 
paz. 

Já. então era conhecido o resultado .ias elei
ções procedidas nos demais collegios ~o di~ 
tricto e attribuia-se na. supposta eleição do Ipti 
72 votos ao Dr. Theodureto Souto. 

.1. S proYa& prv: UZl as c COnSlS em: 
Na recust'L por parte do 1 o juiz de paz em 

mandar dar certidões da acta da. supposta elêi-
çao e ~ 1nscrtpr;.a.o os e euores, 1gnoran o-se 
qual o individuo que devera figurar como se
cr~tario nas respectivas actas, o que induzia a 
crer, que não se achava então cómpleta a assi· 
gnatura dos 72 eEeitoJ~es. 

No impedimento opposto peb policia à en
- trada. do juiz municipal na sala das audiencüts 
para processar a justifica~iio pelos interessados 

_ req_u~rida com citação do promotor publ_ico e 
o 1z az. r v 

eleição se áizia alli feita, tal eleição er:1. ima
ginaria, tendo sido 11 eces~ario instalb.r·se 
aquclle funccionario em outra casa, onde )1"0-

ce cu a JUS 1ncaçao, a reve 1a o 0 JUlZ c e paz 
e do promotor publico de sua. parcin.lidade, os 
quaes não quizer:1m comparecer. 

lpü. Ou eu~ e:sistiu e é o resullado de uma 
violencia, inqua1ificavel, ou ella não existiu e 
vale tanto qUanto a da parochia do Ipu, só 
di:fferindo quanto ao meio empregado. para appa-

·routal-a. Si e:~:i:stiu, e n.ella votaram, como diz 
a act.a, 62 eleitores, taes votos não devem ser 

. , melhante elei~ão é pura 
e simplesmente o resultado da violencia como. 
demonst1·a.l-o-emos; si não e:Iistiu, ou apenas 
re resentou-sc uma far .a em a f, .a 
blica fez o papel principal, os 62 votos que se 
attribue ao candidato Dr. Theodoreto devem ter 
o mesmo valor dos 72 da eleição do 1 pu. 

Das allegações produzidas contra a eleição da 
Viçosn. ficou provado: que no dia 30 de Novem· 
bro foi a cas:J. da camara municipal cerea.da 
peb. força publica e impedida pelo delegado de 
policia, capitão Tristão Sucupir:t de ALencar 
~ ... ral'ip~, a entrada de dous j!lizes d~ I?az e um 

e :is 9 horas da manhã se dirigiam pal'a aquelle 
edificio com divet"sos eleiLores. 

A· Yista da recusa violenta o r arte da auto-
. n 2. e 1?0 1c1a pa1·a que penet-rassem~ afim de 
tomarem parte os tres referidos cid:.: dãos nos 

. tr<1.balho.s da organização ~a. mesa, . en_cami-
O e"Uma da acta. da sttppo 

offerece ig-ualmente abundante subsidio para ' comal.'ca a communicar~lhes o occorrido e pe
que se a considere como um documento sem àir-lhes conselho. 
valor algum. Basta, para t<mto, a declaração, E$.c;e magistr,ldo immediatamente. telegra
que nella se depara de que no dia 1° de Dezem- ' phou ao presidente da pro.vincia mm·ando-lhe 
bro. ás 8 horas àa manhã~ não compa.-ecer,1m · a occurrencia havida e pedindo providencias. 
os 3 mesarios, que deviam ter parte nos tra.ba- Sômente n.o dia. seguinte 1o de Dezembro, 
lhos eleitoraes. quantio se provou exhuberante- · -recebetl elle resposta daquella autoridade, c 
mente. que elles estiveram presentes até depois : isto já. depois das 9 horas da m:mhã, quando já 
das 10 horas da m:mbã, tendo ficado scientes de . volt:wam de tiovo da casa da camara não só 
não haver eleiçã , ·i:l - ac a : os rcs ci a aos, que eVIam serv1r como me
livro de notas do escriv~io de paz de Ipueiras. : sarlOs, como gTa.nde numero de e!Aitores, que 
7 leguas t1istante do lpú, e por esse offi.cial con- ' foram ainda uma voz repellidos, havendo no-

---~.c~efl'-I"l.iita~da.~ndo na Villa ha tabellião de no , , 0 , • ão Stteupi-
tendo estado sempre prese11te e não sendo con- . ra, que as~im procedia de ordem do governo. 
vidado ; a falta de ordem, que se encontra nas : Mas conihndo no telegra.mma llessa. tl.utori
assignaturas dos eleitores, compara<l:.1. a sua i dade! qne mandav(l. o delegado ab.;;ter-se de to
collocação com a. que consta da lista respecti~a, ; mar parte no pl•;ilo com a força. ás suas ordens~ 
o que leva o. crer, que fo.\'ám adm~ttidos a. assi- : voltaram de no•;o {l. casa du. camara. distante 
gnar o livro tia inscripção os eleitores da sim:z.t- :da qual :30 passo.;,; foram obrigados a p:~.t·ar, 
lada eleição, :i medida que s0 apreseuto.vam a : em razão da vnz amo:1çaclor(\ do delegado, quo 
fc~.zel-o, o qui) ainda corrobol'a o facto de figut·ar · bradava d:~. rorta. : nem mais um pai;~O. 
assig-n3.do um individuo com o nomlê! , com que · Destacando-se do grupo o eleito!', púdre Josó 
ê vulgnrmente conhecido ~ ni'io com aquelle com Bevilac::c[U:l., vig:u·io da frcgnezia, com dous 
que fóra a-listado. e um outro mandado incluir outJ'Of; cleitoJ'0:o, <'o!·onel Fontencllos e Pinho 
na revisão tl.e 1884, e, finalmente, a circnm- Pessoa, dirigilt-sc a fallar ao delegado o mos
stancia de ter sido remettido o livro das actas à . tra.r-lhe a resposta po1' telegramma. do pre3i
presidencia no dia 2 de Dezembro, quando ~ó dente da província. 
a 3 foi a. Clcta trans_cripta, como se àiz. no . A na.àa qui7. attender es.~a. autoridade, 
livro d.o escrivão de Ipueiras, remessa feita ã - d·~ ois de luwer conf,~rcnciado com o 1.0 ·uiz 
pres1 enCia a provmc1a e não a cs.mara muni- de paz. que se achava no interior do edi
cipal por se rcceiar, como no mesmo officio se ficio, declarando, que não acreditava no te .. 
declara, qu~ vie:;se a acta lançada no livro a legramma. por não ter a necessa.t·ia authentici
:ser falsificada. . . . dadc, e que .. não lhes permittia a entrada. 

Outras provas circumstanciaes poqeriamo~ .

1

. Voltaram, portanto, mais uma vez os t1·es mesa
adduzir ainda para tornar m!'l-is patente a si- · rios. impedidos assim como um grande nu
mulação da eleição. de que se trata, como bem 

1
. mGro de oleitores de tomar parte nos trabalhos 

a recusa formal dos eleitQres,que nella figuram, . eleitoraes, ou ao D;~enos do verificar o que alli se 
a jurar que com effeito votara·mno Dr. Theod.o- · fazia a titulo de eleição. . 
r:eto, si quanto fica e:Ipendidq não fosse de so- . Pat·a resalvar os seus direitos, acto. continuo 
be.jo. : á repulsa soifrida na casa. da. camara, protes• 

. A .doi~?~ q_ue ~e ~z J?I'O~edicla na pa,ro~h~a_ LI tal"c~.m- .eleitOr<lS, .ell!- numero de SZ; conbra o 
dê Villa. V1çoaa nao e mel}()& nu}lá do- q-ue- a do- proc-echm&nto CNmlDOSO- do delegado- de po .. 
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li'c~a~ apoiado na força publ~ca, qu. e se a.chava 1 Consid~rando que, na p::trochia do I.pu, n§.o 
alh postada e declararal:n ao mesmo tempo~ houve elerção de ordem alg11ma, porquanto nem 
que si lhes tivess~ sido permittido votar, te- na vespera, nem no dia da eleição .foi instai
riam dado seus votos ao 'Conselheiro Antonio la'd.a a niesa ~leitora!, sem qlie para tamáuha 
Joaqnim Rodrigues Junior. · infracção actuasse um motivo confessavel, 

Ta!.~protest? não _foi lanç~1~o elll: notas do da orde~ daqu~l~~s que ao menos apparen-. ... . -
zerril pol" se occultar elle 
ex:-er·cer o seu officio fóra 
sua authen'ticida.de •• :ficou 
meio. 

Dessa snpposta eleição da Viçosa não conse'
guir~m os interessados obter ccn·tidão senão no 
dia 24 de Dezembro, isto é, já. depois da res
pectiva apuração, por mais deligencias que 
fizessem. Todos esses factos foram devida
mente comprovados em uma justificação judiCial 
produzida com citação do protnotor publico e · 
do 1° jui~ ~e paz! q~H~ não quiz compa~ecer pe-

se recu~ara a processai-a o juiz municipal · poi:':: clandestinamente, a acta, que foi presente 
Dr. José Patricia de Castro Natalcnse, fazendo á commigsão, na qual figura-se como tendo 
até recolher á c:1.deia o official de ·ustiça; ue com arecido somente 72 eleitores, ue votaram 
em uma oocu.s1ao ~e entt·egara um·,~ pettção n. no r. 1eot oreto outo em um co eg10 e 
despacho ! mais de 220 eleitores ; 

Eis o 'qUê foi a prP.tensa eleição da Viçosa. Consid·~ranào, que este facto por si só basta-
. - . - . " . . . , . 

, 
apuração, e, antes de dar começo aos respectivos fim. dat• ao candidato diplomado todo Ó prestigio 
trabalhos, ind::~gou dos mesmos seis mesa- o:fficial para ~geitar·lhe a victoria, c que no lpú 
rios, si e!'>tavam ou não dispostos a apurar a sua missão pr"incipal foi obstar a reunião do 
as duas eleições do Ipú e da Viçosa. Ao collegio eleitoral, para qtte depois o 1° ,juiz de 
ouvir resposta negativa, clemittitc :1quclles paz, conhecido o resultado de todo o distL·icto, 
fttnccionn.I"ios de membros dajunta, convocando pudesse simular um~~ eleição, como o fez, 
cinco juizos de paz de dous districtos, dos com exclusão da maioria. da mesa e de i13 elei
quaes, declarando tres que igualmente não tores, é claro que a acta dessa eleição repre
a.purariam as eleições das duas referidas pal."o- senta uma fraude l)Osthtima., um process::> elei
chiàs, restaram dous, um delles legalmente toral, cttte não existiu, e ó indifferente saber-se 
impedido de e:s.:ercer funcção de juiz ele paz onde foi escripto; 
por ser escripturario da e.~t1•ada de ferro de Considerando Lambem, que . na Viçosa fo-
Sobt•al, João Evangelista Barhoza. I ram oxcluidos de fazer pat•te da mesa 3 ci-

Esse a.cto de força e arbítrio do juiz de direito dadãos, q Lte deviam compol-à, e de votar 82 
da Granja~ Dr. Jose JQaquini Domingues Car.. eleitores, que comparecet·am, por havet· a força 
neiL·o, deu logar a ue a . a.put•ação das eleições publica vedado a toào~:o'sses cidadãos o ingresso 
do d1stncto em. questão ·osse proce t a perante no co eg10 e e1 oral, an o que a ac a raspe
junta incompetente, e~aut01·ada a que devia ctiva. dá ao Dr. Theodoreto Souto 61 votos e ao 
funccionar por força de lei. conselheiro Rodrigues Jtinior um voto, embuste . 

Em .presença., pois, de tudo quanto fica e::t.~ aliás grosseiro, inventado á. ultima hora para 
posto e demonstrado: appat•enta~ uma tal ou qual r egular!dade, 
· Considerando que a Canura uos Srs. Drpu- g,u:mdo o que se passou nesse collegio não 

tados, na verificação dos poderes do seus mem- e f)Onão uóla variante do plano do Ipu, 
bros, não pódc computar para o cai1~ulo da istrJ ó, exclusão de eleitores pare. fabricá
maioria absoluta senão os votos dos eleitoNs l'Ofil·se dl)pois n.~l:n s com os votos necessarios, 
que tenham concorrido ' :i · elei~o par:t. r eco- em 01·dem ti. cob!·ir-se !'· maior! a, que d~vi~ 
nheccr qual o eleito, ou mandar proecdcr :i obta1· o me~tmo conselheu·o Rodr1gucs Jumor; 
nova, verifica.da. para este oíféito quálquer d:l.S Co11Sidorando, finaltuontG, que, conforme o 
hypotheses previs~s na lei ; l direito, os actos abaolutu.mente nullos s~o como 
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si não existissem, pelo que, com maiori::~. de 1 Di:~s depois o Jo;·nal do Commercio publi.ea 
razão no diJ·eito el,útoral os que não exjstiram minuciosa noticin, confirmando o boato, que 

:não podem ser julgados senão como taes. sem a muitos parecia inacreditavel. 
ellcito algum legal, embora uma simulação Esta noticia nilo foi contesta-da., mas t•ml
qualquer que os apparente (lei citada arts. :127 bem não foi coni!rm::~.da pelo Diario Official 
e i28: nem. dur_:nte. t?do o tempo da _a~ministração do 

-.:om s p:.wccer CJ.Ue se a op Gm ~s se-
g.uin tes conclusões : 

i. a Que não houye eleição na parochia do 
pu; 

2. :~. Que s~ja declarada. nulla a eleição da 
paro chia. da Viçosa. 

3. ~ Que sejam resl)Onsabilisa.•.los cs mcsurics 
da simulada eleição do Ipü ; os mesarios da 
eleição de Viçosa o o delegado de policin. ca
pitão Tristão Sucupira de Alencar Ara.ri pe ; 

·L a Que sejam n.pprovadas as elei~l5es dos 
demais collen-ios do 4° districto · 

5. a. Que seja reconhecido deputado o consP
lheiro Antonio Joaquim Rodrigues J!lnior. 

Sala das co er n ia .. ·.,_ r · 
quet·ito. 18 de ?\Iaio de 1885.-Josd Pompeu. 
-Jf ac-Dou:ell. -Gonçalves F.~n·eira. 

,_ 
dente, tendo esta Camar:1 votado em uma das 
sessões anteriat·es um reCJ.uer-imentc meu pe
dindo o adiamento da. discussão do parecer do 
12• distt·icto da provincia do Rio de Janeiro, 
por se achar doent.G o candidato diplomado, o 
St•. Oliveirll- Bello, venho pedir a V. Ex. clue 
consulte a mesma. Camara se concede que faça. 
parte da ordem do dia de amn.nhã o dito pa
recer. yis~o achar-se j:l. restn. belecido o Sr. 

Posto n. votos. é appt·ova.do o requerimento 
do Sr. Vianna Vaz. 

O~DEM DO DIA 

U1·genci:J. de meia hora concedida n.o Sr. 
Costa Pereira para tratar da q u~~tão da rescisão 
do contt·acto da Estraua de Ferro Victoria i 
Na.tiviJa.de. 

~ 

· O Sn. PRES!DE::"\TE:- Tem a. l)abvra o 
St·. Cost~ Pereira a qur' rn a Camara concedeu 
urgenda na ultima sesEãO. 

A~:qtt>le (t pn!sidencia u S ;·. Af!'uiiSO Celsc 
Junicr (I' sccJ:etario!. 

O s~ .... C os t,a Per e i:ra. comoça re
cordando á Cama r a que nn. ~essão de 27 do 
mez pass:1do foi votado um requ0rimento sub-. 

" ~ t ~ 

2') distrícto do E:>pirito Santo e pelos illu~tres 
d~pulados da província dl} l\Iinas, pedindo in
formaçi3es ao g'O\'Crno a respeito da roscisão 
do contmcto attincnte :i projectada cstl'ada de 
ferrq da Vi c toria á Nacti vicla.d~: . 

P]·e~entc á sessão, o n c;bre ex-ministro da 
agricultura entendeu tl lie devia. gu:~rJar si
lencio ern rei ação a esse respeito, a que deu 
logat• o bo::Lto, ent~!o corrente, d e se ter rcali
z~do .a reseisão ~~m manifesto prf'jnizo das pro
vmctas do Espmto Santo e Minas Geraes, e 
grande lesão do. ThesourQ. 

' to de rescisão, a que aliáF; so attribue a data de 
1Q de Abril, isto é de época. anterior à em que 
f.'rá votadiJ o 'á · ( · · · c ·· 

A publicação deste decreto só se effectuou 
hoje. 

Comquanto o orador tivesse motivos para sus
pGitar da veracidade do boato,- não quiz discu
tir a fiuestão, P')Jo facto Je Sll:t gravidade, 
senão ante :1 evicleuciu. que dl}via resultar do 
a c to no DiaJ·io O fficictl, das informações pedi
d;JS ao govel'Uo Otl das dccla.r·ações e:s::plicitas do 
nobt·e ex:ministro da agl"icult~ra. 

P. 

p:1.rtir do nobre c:s::-mintstro. A apresentaç;io 
dos re(tuerimentos, a que jà se referiu. assás 
demonstra ue er~ de 1·ig-ot·oso e im rescindi-
\'e dever i:>cu tir a que;-;tão, mostr:mdo o im
rnen;:.o pr0juiso que se pretendeu irr·ogar ás 
duas já. mencio_nad~~ provincias e :to Thesouro. 

,, 11 1 c o, q 
saltara aos autores dos requerimento~, o nobre 
e~-mini~tro decbrou ter procedido de acc01·do 
com o art. !8 ~ 2" da lei n 3229 de ·1884, 
que orçou a rece-ita para o exercicio de 1884-
1885. . 

Basta a lei t nra. deste artigo e o seu confronto 
com o contrato celebrado pnra construcção 
da que,tionada estrada, par•1. que s•:'l chegue á 
conclu~ão d~ que S. Ex. não póde absoluta-
menre :nuparar-se com a. tspostçao ega • 

Concedeu a citada lei autori:r.ação ao governo 
pn.l"a rescindi!" os contractos de emprezas ~e 

ve~em garantia ele jui'Os e que pod~ssem ser 
a.:.líad:•s. 

Conseg-t1intemente, doas recplisitos esscn
ciaes ::Jão exigido:5 par::~. que poss:1. ter applica
ção a lei. J.u que os concessionarios tenh::~.m 
direitos adtluiridos á g-ar,\ntia de juros; 2." que 
as 0mprezas possam ser adiadas. 

Nenhumdeste:"; requi,itos se verifica.; eaina:1. 
quando apreciações menos exactas levassem ao 
result:vio de rr ue s r\ dava a seg-unda hypothese, 
a primeit·a [Lbsolutamente não podia ser in
vocada. 

Para assim opina1·, basta a ~imples leitura 
das clausulas 5a e Ga. do decreto de concessão, 
que. Íl)_r::un tr·an~eriptas no contracto com os em-. . 

Essas 'êlausulas tornaram hem claro e expli
cito que a cmpre:~a só obteria garantia de jll
ros. si, depois da revisão dos cstt ,dos feitos 
oíficia.lmcnte por uma commuissão de profissio
nacs de quo fora director o engenheiro Hermillo 
Candido da Co:-;ta Alves. chegasse a um accôrdo 
com o governo a 1·espoito do capital necessario. 

Com a leitura das clausulas do contracto, 
procura. o orador reforçat• a argumentação que 
produziu, e pergunta si o governo chegou :t 
accõrdo com os referidos emprezarios a respeito 
do capital. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 15:25- PÃigina 20 de 120 

8ess&o em 18 de Maio de i88ã 1:45 

Não chegou, continúa o orador, nem poderá 
chegar·, quer se encare :1. questão sob o aspecto 
juridico, quer pelo lado da moralidade. 

Os concessionarios apt··~sentarsm os estu·los, 
~ ...... • • o .. 

. ·- o 
cu! tura, em Janeiro dost'" anno. orçando os 
219 kilometros da estrada de ferro de bitola 
ostr·eita em 45,900 c tantos contos, isto õ 
220:000$ por kilometr·o, ou cerc~ de 1.500:0008 
por legua.! 

Não é preciso, diz o or·aclol', te:- conhecim~n-
pr " s::;i na s para repe :r esc e og-o seme

lhante or~~amcnto. Ellc representa indabita
velment'l o triplo ou Cflladruplo da despoza ne
ce!;s:l.ria para construcção dn. estrada. 

Em fac·~- de semelhante orçamento, que nüo 
podi:~. deixar de ser- considerado como. a pro-
osta feita elos c C" :;;i n· rios s -

aceitação por parte do govemo estabelecia o 
desaccor·do, impossibilitando, portanto, a con
clusão do contr·ato, nos termos do. clausula ()a, 
por roanetra que aos emprezarws so ca e
ria o direito de 1·ecebcr de out1··• em preza ou do 
Estado, conforme a mesma clausula, a impor
tancia dos estudos que til·essem reali;::ado. 

O orador não preciso. entrar em largo desen
volvimento para demonstrar que semelhante 
orçamento não podia. ser aceito. 

Remontando-se ainda aos tempos de nosso 
dispendioso tirocinio nesta ma teria, não achar
se-á uma só estrada· de ferro ue fosse cons-
truiJa, não ll'l\ pe o preço ped1 o, mas pels. 
metade delle, salvo quant) a este ponto a de 
Santos á .Tt!ndiahv. 

A estrada de fet·ro de Pedto II, excentuados 
os k.ilometrJs em q U'.l se acha o grande tunel, 
gastou por kilometro i20 a 1:30:000$. os da Ba-. ~ '.,,: ~. 

á J undiahy, arde se re:l.lis:~ram obras impor
tn.ntissimas e a re.~peito da qual se deram outros 
avultados dispendios, não excedeu àe 170:000.) 
por kilometro, e são todas ellas de bitola brga .• 

Pois bem, pondera o or·ador. a da Victoria á 
Nativida·le, de bitola. não excedeu te a um mett·o, 
nes a epoca em qu.e a engen \'"-ria razi eira. 
tem conseguido resultar[os vantajogi~simos. 
construindo vias fel'reas nr.;;tas condições ã 
:razão de 20 a 25:000$ por kilom~tro nm ter
reno facil e 40 a 45:000$ em condições 'dos favo
r:weis, d'lvia custar, segun lo o or~amento e 
proposto. do coricessionario, 220:000$ por ki
lometro. 

Indaga a vzão por que o nobro ex-ministro, 
tendo diante de si uma proposta de tal ordem, 
não a repe m ogo, c porque en rou ern ac
córclo com a empreza,do que resultou a garantia 
de jur-os que ddle ficava deprmdente. 

As razões apresentada.s por S. Ex. foram em 
primeiro logar porque não podia fazer uma 
rn.pida. aprec~i~ção dos estudo~ ap1:esontados 

bastava-lhe para a rescisão os 14.000:000$ do 
orç:1.mento :iprosonta.do pelo engenheiro Her
millo, entendendo cruo devia trat~r sobre essa 
base. o 

Quanto ao primeiro ponto, o orador pergunta. 
que urgenci.a tinha S. E:t. para não examinar 
s 

Jla.r~ .o g9verno deliberar sobre elles, só ha· 
v. m . ..,.,..1~ 

vendo caducidade e portanto prejuízo' para os . 
concossional'ios si no :fim desse prazo o governo . 
nada resolvesse. 

Col1ocand~-se noyonto de vista dos interesses 

o direito dos concessionario:;, o nobre e:t-rni
nistro devia dcsd() logo declarar-lhes que nrro 
aceit:wa o orçamento proposto, jámais ir pro
~urar uma hypoth~se tão favoravel que pu
iesse ser aceita por elles. Para que o nobre ex
ministl'O r~corresse a esta hypothese, procu-
ran o c 1egar a um accor o com os concessw
narios, seria necessario que no contt·acto se 
hotwcsse estipulado que a não ser aceita a pro
posta dos concessionarios, o 'governo em todo 
ca!'.O teria de fazer a conces:.ão de ga1•antia de 
juros pelo orçamento apresentado. Mas esta 
clansula nã foi nem Jodü1 ter sido iucfuida no 
contracto; p0lo contrario, as clausulaS'5.a e 6."' 
tornam bem e:s:plicito q_uc o orçamento e fixação 
do cn.pital só deviam ser feitos depois da revisão 
e os e;;tu os o engen en·o erm1 o e a v1s 
dos trabalhos assim praticados. 

Accresce que o orçamento f.üto por este en
genheir·o não poderia, em caso algum, servir 
pat·a o accôrdo com os emprezarios, porque tal 
orçamento não é definitivo e perfeito. E nem 
é e.:;:acto que impol."tasse em 14.000:000$, con
forme declarou o nobre ex-ministro. 

O engenheiro Hermillo apresentou duo.s hy~ 
otheses e, portanto, dous orçamentos. Pri-

mell'a : a e part1r s. estra a e erro a c1 a e 
da Victoria, atr-avessar o braço de mar em 
frent~ a essa cidade, em um.1. ponte de custo· 
<h 2.000:000$, seguindo do ponto terminal na 
Natividade, hypotl?-eS:3 em que o custo seri·.• de 
14.155:001$229; segunda: a da suppre.~são da 

A 

cion.ada cidade d:t Victor·ia. no log:1r denomi
naio Itn.tibá ou no Porto Velho, onde existe 
profundidade não inferior a oito metros no 
prêa.mar, com o qtt<) a p~ovinc:::~ já se conten
taria. 

Nnsto. hypothase a e~trada custada apenas 
• :' \.~ • • • o • 

I-Iermillo ó o proprio a declarar não ser o seu 
orçamento rigorosamente exo.cto, dependendo 
de melhores e mais minuciosos estudos, espe
cialmente na 2~ secção, que é a das serras do 
Timbuhy e Pontões, sendo mais que provavel, 
sensível re:lucção em rebção a este tPecho. 

Apoia-se o o~a.dot• no relatorio do engenheiro 
Her·millo. para mostt·ar a procedencia. de suas 
observa ões. 

No contracto não ha disposição alguma que 
obrigasse S. Ex. a toma1· por base o orçamento 
de 14.000:000$. Tal contracto limita-se a est~
tuir que, não havendo accôrdo ela companh1a 
com o governo quanto ao capital, depois da re• 
visão dos estudos officiaes, aquella só terá direito 
ao pagamen o s t· : · -

, Na opinião do orador, todo o maJ- J;roveio da. 
procipitaç.ão com que o nobre .ex-m1mstro,~ntes 
de que fossem apresentados a sua secretar1a os 
estudos de revisão e orçamentos, antes da. con
clus~ de~ses estudos, m.!l~dou intimar aos con-

termos do art. 18 § 2° da lei de 3 de Setembro· 
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de 1884, que absolutamente lhe não podia ser 
applieada. 

Si QS concessionarios não conhecessem o in
tuito do governo no sentido de applicar-lhe.::; o 
já indicado art. 18 § 2o da lei de ti::s:açli:o da ·re
ceita de 1884 e 18~5, que aliàs não tinh•~ cabi-

Coube ao orador con.tractar os estudos para a 
estrada de Ponte Nova ã Uruguayana e a do 
sul da provincia do Rio Grande do Sul. áo razão 

. de 850$ por kilo~et1·o ~ Tambem mandou pro
ceder. por administração, aos estudos para o 
prolongamento da estrs.da de fen·o de S. Paulo, 

c a '='uns con ra em-pcs, nao exce· e-
ram elles de 750 . .:; por kilomett·o. 

Posteriorment~, outras estraJas foram rea-

se de todas as contigencias sujeitas e r , .. •ceberam 
o reço de seus estua · · 

tm aUl, mas que o governo lhes reconhecia. 
·Proseguindo no assumpto, o oradvr diz que o 

11obre ex-ministro, nas tradições do seu g}1bi-
, · · .o . ui o si0 m -

cati vaa a respeito desses concessionario;;:. 
Foram clles os emp~·ez.:J.rios da estrada do Rio 
Verde, e, segundo consta, da linha de Cacequi 
à Uruguayana, para e::s:ecução da qual apresen
taram tres orc;.amentDs. sendo um de 2.5.000:000$. 
para s. extensão de 160 kilometros. 

O respectivo engenheiro-fiscal Torr::!s Ne>es, 
zeloso e integro funcciona.r!o levou esse ot·ça
men.to a considel."avel redllC .ão de rc .o mais 

a meta e, e o actual honrado minist1·o ela jus
tiça, então na pasta da agricultura, declarou 
que só t1·a.taria sobre a base de 13.000:000$000. 

O orador não quer entrar na questão da 
caducidade, trata.la pelo nobre ex-ministro. 
As clausulas 5a. e 6a. do con"tracto resolvem per
feitamente o ponto de que se trata. sem que 
haja necessidade de recorrer á.quelle me1o. 
Admittido que prevaleça o contracto nos ter~os 
em. que se acha formulado. pergunta o orador 
si o governo poderia avaliar a. indemnizaçã) 
dos estudos em 30 mil !ibl'as esterlina;; por 
219 kilometros de bitola estreit~. attingiodo o 
total dessa in.demnização á cerca de 4~0:000~ 
em moeda do paiz. S. Ex. declarou que tivera 
informações da secretaria de que esses estudos 
deveriam orçar por :300:000$. Taes informações 
não foram public·:ldas; o orador tem os empre
gados daq uella secretaria no melhor c:mceito 
pos. · ·. · . , 
que. salvo circumstancias que o orador ignor,,, 
a expcrienda tem dernonstt·ado que não ss póde 
d~spender com estudos para. estradas de bitola 
estreita., na. extensão de 219 kilometros, a. 
quantia de 480: 000$000. 

Os estudoc; mais caros qud temos pago foram 
os da Bahia. e Pernambuco. pot· circumstancias 
muito especiaes em relação á falta de pesson.l 
te(!bnico, de operario e expet·ienciu ·do serviço. 
Custaram 1:000$ pot· kilometro, lllas ainla 
assim, referindo-se ás duas bitolas, larga e 
estreita. . · 

. • · . - - ~ • o ndo-se ao 
resultado de 400$ e 500:3 pot· kilometro. 

Calcubdos os · f·studos. de que se trata, i 
razão de 1:000$ por kilometro, corno foram 
pagos os de ép:)cas da nossa ex.peri(mcia. o 
preço total seri:1. de 2W: 000:); na razão de 850.~ 
seria de 186: 150$; na de i50:000,.::; seria de 
'164: 205~UOO. .. 

Demais, pergunta o orador, com que direito 
S. E::s:. decretou o pagamento em ouro, em vez 

o em moedtt do pai:/. 1 
O contracto llÜO outorgo:\ essa vantag-em~ e lle 

· a~:, :uuen o em o~ro com refe-

levantamento do respectivo 
ctuasse. 

.C'Io orador parece ue, no ue a.caba de ex-
pen e r. na mate na e so t•a para. a censura 
que faz com muito pezar de molestar o nobre 
ex-ministro, mas não podia fugir ao cumpri· 
menta do seu dever. 

Ht.t. porém, mais do que isto : não ~atisfeito 
o nobt•e ex-ministro com o ter dado terrivel 
golpe na::; provincias do Espírito Santo e Mi
nas. considerando adiavel a est:·ada de f:~rro 
que as deve ligar e demot·ando po1· muito tempo 
a r<'\alis~ção desse em r~hentlimento ue con· 
st1tue a VIt:ll aspiraQão das respectivas popula
ções, sobretudo do Espirito Santo ; não satis
feiio, rflpete, com isto. S, Ex.. difficultou a 

- • . - 1 t· mpreza seria, que 
no" futuro se q ucira encarrega1· daquella obra, 
desde· que garantiu aos fc!lizes coucessionarios 
\Vanig & Brüthers ill'eferencia pa.ra a realiza
ção da emprez:1, quando o governo julgue con· 
\"eniente promovei-a.. 

Foi ponco o que obtivernm ; convinha collo
cal-os em posiÇão ainda rna.is · favora.vel. e por 
isto deu-se-lhes o direito de preferencia., de 
5'-0rt.e que se apparecer qualguer empz·eza séria 
será obrigada a pagar-lhe resgate que já tão 
caro nos hão custaJo, si o parlamento não de· 
terminar o contrario. 

A prefe rencia est:i. estabelecidB- com o syste· 
ma de interpretação qu.e o nolJre e~-ministro 
àeu ao contrar:to de 10 de Junho do 1882 e de 

u ora se trat . ., 
preza. ou terà de p;tgar aos concessionarios ou o 
go\•er·no ver-~e-á em contingencia., o que ó 
muito difficil na. situação actual das nossas 
finançs..;:. de mlUdJr con~truir essa ei:tradu. pol.' 
conta do Estado. 

O orador acredita te~· em poncas palavra~ de
monstrado que o act() praticado pelo no:,re cx
ministJ•o é gravemente lesivo para o Thcsuuro 
Naeif.•nl\.l, alérn do 1mmen~o prejuizo que n.ccar· 
rota. á d•las províncias, E..;piritu Santo <~Minas. 

Quanto ao 2u rr~quisito da lei de ;3 de SeLem· 
bro de 1884, isto é, a. de ser ad.i~vel a empreza, 
o orador dirá rapid11.mente o que entende a este 
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respeito, porque em debate mais largo podei-o-á r Nessa occasião o orador não pedia ao Sr .ex
fllzer á vontade. ··. ministro que, affrontando todas a.s difficuldàdes 

A conhecida irnportancia da parte do terr.i- financeiras do E~tado, mantivesse a existencia 
torio da provinda do Espírito Santo, que deve desse c:ontracto,no intuito de tornar effectiva a 
ser atravessad::L por es;;a estrada em sua 1:1. sec- estrada. . 
ção onde s·J acha.m estabelecimentos agricolas Chamava simplesmente a attencão de S. Ex. 
florescentes e até com a populosa e prospera para o acto da t·cscisao, que seria lesivo ao 
colonia, a de Santa- Leopoldina, com outl'os Estado. 
nucleos adjacentes, tambcm em ct·escente des- Por um avisCY'de Janoiro ultimo, foi determi
eilvoJ\rimento, a. considemvel popula(}ão do , nado aos engenheiros fises.es de diversas es-
norte da provincia do lllinas, que teut de apro-1 tradas de ferro. entre as quaes se achava a de 
veitar com essa estrada em direcção ao cxcel-

1 

Nati•·idade à Victoria, que procurassem entrar 
len:_e l?orto ~?· Victoria, garantem á. empret.a, 1 em ' accôl.'do com ~s respectivas companhias, 
senao llnmeaiatamcntc, ao menos dentro de I afim de serem adtada.s as obras · em vesperas 
certo prazo, cor.apensaçõ~s ·aos s:tcrificios que de execução. · 
se afigu1·aram insuper:w:~is ao nobt·e e:s.-mi- \ Os estudos da revisão do tra.çado daquella. e:::-
niiltro. · lrada ja ~e achavam concluidcs; t:·atava-se da 

A população de Habir::1, Ponte Nova. Dia- organização da planta. 
mantina, Serro, Minas No;ras, e de tod::L essa O acto do ex-ministro,re!;cinrlindo o contracto, 
parte da provineia de Minas, que eneontl'ará : tevr1 log-ar-de )ois da a ·)resenta.r.ão df'sses =!c:ttu • 
~Lu::;:;a ~s .ra· -•~ mews c.e transporte para to~ios : dos, de;;;;:e ot·çamento que elevou acerca de 
os seus genet·os, em CiirBcçào ao ponto meneio- 46.000:000~, quando nas clausulas da concessão 

a do v-ulta ou:.idn a v l . t • t: · · -

ge ao algarismo de 800.000 ha!Jilantes. nizado por uma commissão de engenheiros, 
Fazendo ainda algumas obset·vnções a re::;pci- nome:tclos pelo governo, no. va.lor ele .••••• 

to deste assumrto! o orador di~ que compre- i4.000:000$u00. 
en e que a pos~çao o no re ex-mm1s t·o e a occas1ao em que a ou~ t:~n o Ja ma1s ou 

muito diffi.~il, porque S. Ex. Mve natural. I menos conhecimento da enorme difft:!rença en
mente, no intimo d'alma, ter sincero arrepen- . trc os dous ot·çamentos, chamou a attenção do 
dimento de h:,vet· praticado um acto, cuja irre- nobre ex-ministro para este f:J.cto extraordi
gularidade não podia deixar ele reconhecei." de- nario. 
pois de mais detido es:udo, e a prvva 'de que ; O engenheiro Hormillio Alves orçou em 
as.~im é, é qne S. 'Ex. amp.tro:r-iie com . um ;.:r- ' 14.000:\JOU$ a estt·ada, partindo do centro da 
tigo do B ra; :' l. org,lo do pa.t·tiuo conservador. capit:~ol e att·avessando um braço de mar, em 

O art!.go não exprime, nem pode oxpr·imir o urna po:lle. de rua1s de 500 metros de ex
)ensameuto do par·tido, por mats respeit[l.vel tensão, e cujt) valor elevava-se <L mais de 

que seja;: p':!::soa qu~ o exarou. .....tO : · .jl' .1. 
O pensarnr~nto do parti.-!o é ma·;if ~stado com Suppriwida e.;s:J. ponte pelos concessiona-

refet·onc;a. ti questões politicas, pur,t ue só nr~s- . rios na revisão de seus e:studo~, deveria haver 
sa.c:;_podc h<Her .1cc6tdo )Mttida1·io; uu;s GUl r-:- 1 um::t diminuição na verba por estd f~cto. 
fnrencia. :is admiaistt·ath·a.~, não se ch o mesmo Os conceosion~•rios, em vez de pr·ocura-
facto. rl'm a margl'm direita do rio Saut.a Maria, por 

Nestas questões poJn haver divergencin.s até r onde o engenheiro ff,:rmillio Alves levou o seu 
de um rninister-io ~t outr·o do mesmo partido . traçado. proc11raram a parte onde já. havia la
O a.rtigt~ expt·irniu juir.o resultante de infot•ma- vonm e tl"ansito. 
ções em part·! infuudHdas. O oradot· uroL•Js:ou As cund!çües topog-1·aphic;;s do teueno são 
incontinenti p;ú:L mesma fiJlha . i lenticas. 

Conclue o Ol'a.dor ,acroditundu ler demonstrado O ong~nbeir.l Hormillio Alvus, no estudo es-
de modo ca.tegudco qne o acto p1·uticado pe:o tati--lico com que fez <Lcompanhar os seus tra.
nobt·e ~x-minitro da. ~\g-riculturD. e constnntc balhos, rl·~clar·a que vat·ias alterações so podem 
do decreto de i8 d·~ Abril nüo está. ele conformi- fazet· no t.ra~<ldo. no intuito de diillinuir mnito 
dade corn a lei,que não póde subsistir, e que não o orc:amento já f.· i to. 
só é direito cotno é dever do parlamento negar, Para c1ue houv~s:;e contracto, seria preciso 
ll(~ occnsião competrmte,os mr~ios para. pagamen- que houve!5se accôrdo; era preci~o que houvesse 
to n:i.o dcvirlo, e\'itn.ndo-se. por tal fórma. graYe orç:uaenlo. 
lesão ao Thesour.) Nu.cional. Quul foi o orcamento ue rocuro•1 o nobre 

U rgencia do ·J /2 hora. concedida ao St· . L2opol
do Cunha, p.'lrft trabr da questão da. rescü•iio do 
contracto da estrada de fet·ro Victorb. e Nnti
vidadc. 

O :§r. Leopoldo Cunha. começn. 
dizendo qun, qu::~.nrio n:t soss;'io de 24 do passa
do chamava. du. tribuna a attençiio do nouro 
deputado peb. Bahia., que então e:-.; tava :i. fi-ente 
da pasta da agricnltura, para ;t questão relativa 
â ferro-via d ;L Victoria à Nati\•idade. estava be·m 
longe de suppôt· que esse acto já se achava. 
realizado. 

ministro par~L cntrat· em accõr o com os con
cessianal·ios 1 Foi o de Hermillio Alves, ou de 
\VarinQ's Brothet·s '~ 

Natt{i-a!mente foi o ot·çaxtoento dos conce~sic
na.rios. E. claro e intuitivo que se podi:t veri
ficat• entre o govot·no e os concsssionarios ac-
cõrdo,ou desaccõrdo. . 

No primeil'o càso, o contra.cto estarja defini
tivamente ;:cabado, concluído; os concessiona
rios esta.v;t:n no prrfoilo gozo deste contracto; 
no caso de desaccõrdo, ao governo só cumpria 
re.stituit· as despezas de revisão~ pagar os es.;. 
tu'dos. 
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Não existia contracto algum definitivo; só 
podia-se considerar perfeito depois do_ gov<:rno 
ter chegado a accôrdo com os concess1onanos. 

O nobre ex-ministro tinha perfeita base para 
declarar aos concessionarios que esse orça
mento não convinha, e;-a exagerado. O nobre 
ex-ministro decidiu toda e.::sa questão com a\~O
damento; não só ru:ltou uma estrada de ferro, 
cujo desenvolvimento natural estava -projecta
do, mas matou tambem a linha da Natividade á 
Ponte Nova.. 

O que o no1Jre ex-ministro devia fazer era., 
tendo diante de si o prazo de 12 mezes, mandar 
exa~inar por uma commissão competente o que 
havia. · · 

O governo res~indiu o co~tracto com tods.s 
a.s vantagens para os concessionario.;:, esque
cenJo todos os direitos do Estado, e dando 
á.quellcs a. preferencill.l)ara novo contrücto. 

No decreto da rescisão, os termos da prefc
rencia estão um pouco ambiguos; a clausula. 
final diz que serão preferidos, em igul"l.ldade de 
circumstancias, conforme as bases. 

Essa m:üfadada estrada t•:m carregado com 
todos os o nus · fal tav:J. m ü Oi< 

n·mgs Brothers obtiveram do go\-erno, 
não só 30 _ 000 libras sterlina.s pela. rescisão -Jos 
estudos, como ainda mais 40.000 de h:cros 
cessantes; novos encargos. 

Declara que esse orçamento foi preparado 
propositalmente para o resultado obtido. 

Apoiou o governo ~.te aos ultimas momr;ntos, 
e declara que, si não fossem as condições anor
maes em que se achou a camara. a posição do 
orador não teria sido essa depois do acto. E' 
verdade que o orado1· não tinha conhecimento 
delle. 

Chamou o orador, em particular, a attenção 
do nobre c:;:,-mir.istro para tudo qut1.nto se pren
dia a essa estrada; S. Ex., fallando ao orador 
tla rescisão, disse que considerava inauferivcis 
os direitos dos concessionar~cs, e que e>'-tes não 
haviam de abrir mão da concessão, senão me
diante indemnizaçãu aYultad:J.. O orador disse 
então ao nobre ex-mi.nist1·o : Pois C\1 l.ambem 
não terei remedio senão, da tribuna, chamar a 
attenção de V. Ex. para esses factos. 

. Declara que só o dever o traz á. tribuna. Si 
chegasse aos ou.vidos do nobre ex-ministro o 
clamor que se levantou na provincia á noticia 
do acto pratic:1üo por S. 1~x., não pt•ocederia-o 
com tanta frieza de espirito, como disse. 

Cada. vez o orador mais se convence de que 
não havia direito de indemnização por lucros 
incessantes. E' claro que, pelo contracto, os 
conccssionarios tinhum direito ao pug~mento 
da revisão dos estudos, embora essa revisão 
custasse ao thesouro o r1uadruplo do que custa
ram os proprios estudos, mandados fazer por 
ordem do governo ; mas não indemnização de 
lucros cr>ssantes. 

Lamenta que ess'J orça~ento fique archi
vad,J, pois, q uanJ.o reviver a questão tless~ ferro
via, isso a podeJ"á prej udical."'. 

O mesmo orçamento do engenhoü·o Her
minio Alves póde talvez ser reàuzi lo a 10 ou 
iLOOO:OOO.(:, attcndendo a certas circumstan
cias favoraveis, que, nos ultimas tempos têm fa
cilit;v.ln n.s op•~r:Jçües financoiras, rcbtivas a 
estradas de f·'rro-

L:unentn. que esse or:ç~mento fique archi~ 
vado ; pede ao actual mm1stro da agricultura 
quo mande pro~cguir no exam/3 delle. 

Convém sabor si foi o engenheiro Hormillio 
Alves quem errOLl nÇJ orçamento apresentado 
ao governo, ou si foram os con.cessionarios que 
proc~raram illudi_t· á ~oa fé do ministro_ 

,, - . • J. L as provmcras 
pequenas. Nada dirá sobr·e a vant2-gem dessa 
estrada. apenas a.ppellara para o noure actual 
Sr. ministro da agricultura para ver si·ainda 
é possível remediar e>se acto. 

Si de alguma fórma magoem ao nobre ex-mi
nistro, pede-lhe mil desculpas ; pede a S. E:x. 
que colloquc-se no Jogar de representante de 
uma. provincia que t':\m sido completamente es
quecida, que nos ultimas tempos princip:J.l
me}lte h a sido mutib.:l:l. per todas as formas, 
t".m-se-lhe tirado qua>'.Í to:las cs~as pequenas ins
tituições que lá existiam. Ainda ha pouco, por 
occasião da reorganizaçãn das companhi:J.s de 
aprendi.z~s mal'inbciros, sOÜ!'CU gmnde injus
tiça a. província do Espirito S::~.nto. Opportuna
mentc o orador_tratará dessa questão. 

O Sr. Carneiro da Rocbare
quer uma urgencia de 1/2 hora. para no primeiro 
dia de sessão respon.df!r aos Srs. t:osta Pereira e 
Leopoldo Cunha, que trataram da rescisão do 
contracto da estrada de ferro Victoria a Nati
·l'id<\de . 

A camara approva a urgencia requerida. 
Discussão do projecto n. 5 A-18S'1 (reorga

nizaç::lo do exercito) precedendo a discussão do 
requerimento do Sr. Duquc-Estr:ida Teixeira, 
rel:ttivo á sepat•ação do additivo apresentado 
em 14 de Julho do anno passado, pela ccmmissão 
de marinha e guerrn, a proposta do governo que 
fixa o.;: forças de t':lrl'n. para o ex.ercicio de 
1885--1886. . 

O Sr .. Andrade Figueira não 
tem a intenção de cre:::.r embaraços ao g-overno, 
fazendo da discussão da fixflção das forças de 

• c e · c s cia. r 
principias do di r ·i to administraLivo, negando os I conhece as difficulda.dcs com que luta o gab
direitos do Estado; é pela mesma applicação neto, difficuldade;: que clle he1·dou do seu ántc
dos princi ios do direito administrativo, em 'cessur, não di.spondo dos ultimes dias do 
mater1a e contracto, que se ve que o contra- exerc1cxo as e1s annu~:s e que carece p;lra 
cto em questão não estava valioso; faltava-lhe su~1. gestão. 
formalidade ess~nciaL que era. o accõrdo entre Não podia mesmo ~nstitu_!.r um semelhante 

~ D . 
Desde que o governo podia entrar em ac

cordo, e c~te não ,era ~inopport.uno, dos~ o que. o . ' 
deixar de esforçar-se para entrar é::n accôrdo. 
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sente, sobre a intenção do governo a respeito 
do requerimento em discussão. 

Si S. E::s::. pretende manter como artigo da 
propost:t o additivo relativo a reorganização do 
exercito, com .ns differentes emendas que lhe 
foram annexadas, naturalmente permittirá 

eseJarla ouv1r a pa1a.vra c o go,•erno so r r:: a 
eonveniencia da separttção. Com esse addi
tivo outros ha offerecidos como cmenàas, quer . , . 

' 1 t L· L 

missão de marinha e gucl'l'a, os qu:.J.es inte-
ressam :i proj ectada reo!·ganisa\~ão. 

Entre elles existe o que eleva o cffectivo do 
exercito de 13. 500 praças. quo o governo p'}dia 
em sua p1•oposta, a 15.080, que a reorganis:lção 
proJ~ctada to1•na necessario. 

Si o govemo coneorda em separar o ad::!itivo 
relativo à reor-ganisaçüo. nã;o póde deixat· de 
eoncordar em s:parar i~ual:mente o additivo que 

. praças, porque. 
quando estf.l additivo foi aprescntttdo, a justifi
oação produzida por part1J do governo foi que 
era nec · · · 
organisaçi!o. 

.C:ntreta.uto o requerimento, que se discute, 
não comp~·chende este additivo. Assim, si o 
nobre ministro concordar em que elle seja 
igualmente separado, o orador ter:.i. de adJ.itar 
o requerimenlto, pedindo que s t>ja tambem se
paJ·ado o augmcn.lo proposto. 

Si, porém, o governo entender que, som em
bargo de não pn.ssn:r desde jti a reorg·anisação 
do c::s::orcito, o cffactivo carece de ser elevado ás 
:15,000 pra~~as pedidas~ resal va o orador os 
direitos de discussão immn. di::~.ta sobre o pro
jecto, porque nas actuaes circumstancias finan
ceiras do paiz :üão se póde decretlr o augmento 
de praças, sem exame mais detido. 

conformn a sua. resposta, usará novamente 
palavra para tratar do a3sumpto. 

O Sr. Cam.argo ( minis !,·o da 
guel·ra):-Sr. presidente; como G do meu de
ver levanto-me para immediatamente responder 
ás interrogações do illustre deputado, pedindo, 
antes, permissão para maniD~star o pezar que 
sinto pelo desappar~cimento da vida e dest:1 
Camara, do eminente brazileü·o, autor do reque
rimento que so discutB, que na tribuna par
lamentar com tanto brilho djscutia os inte
resses publicos e essencialmente os da classe 

militar, o Sr. Dr. Duque-Estrada Tei::s::eira. 
(.:.1:[ ui tos apoiadas~) 

Sr. J.Wesidente, quando discutia-se, nesta 
casa, em 1884, este pl'ojecto, por circumstancias 
especiaes resolveu-se que fosse o additivo de 
que se trata apresentaJo em 3u. discussão, o . - .. . 

24 do Novembro de 1830 (fixação de 
'> 

Lei de 15 ele Novembro de 1831 (m·ça1nento), 
art. 15§ 4.o 

Lei n. 42 d'} 20 de Setembro d13 1838 fixn. ~ão 
de forças), art. 3. o 

Lei n. 190 do 9 de Agosto de 1841 (fixação 
d0 forças), art. 2. o 

Decreto n. :377 de 25 de Junho de 18-!6 (fixa
ção de forças), art. 2. o 

Decreto n. 542 de 21 de Mtüo de 1850 (fixa
ção de forças), art. 12. 0 

Lei n . 648 de 18 de Agosto de 1852 (:fixação 
de forvas). art. 10 § 2_o 

Lei n. 1.2:16 d'l 2" 
de forças), art. 1. ·• 

Lei. n. 1765 ele 28 de Junho de 18i0 (fil:a
ção da forças), art. ::> .0 

c1 n. :...:..LJ c e -" e ·1a1o e · '.:> xação 
do Í<)rÇ.1S), art . :3.o · 
· A organir.ação ac~ual, autoriza-da pelas duas 
ultimas leis citadas foi executada pelos decre
tos ns . 4572 de 12 de Agosto de 1Si0, e 559li de 
18 de Abril de i8i4, 5t'•7!J e 5G73 de 27 de Ju
nho de 1874. 

Assim, Sr. presidente, v e a Cama1•a q 11 e o 
meio actoptado para a apre~cntução do additivo 
foi o do:; precedentes estabelecidos . Concordo, 
porém, que o pr•~jecto de lei para um as
Sllmpto dessa importancia me•ece larga e 
pr·ofundo, discussão. (Júeitos cyJOiado,~.) 

Folgo muito, Se · pre~identê, ouvir o illus
tre chefe dn. opposição dcclnrar que é conhecidn. 
:l. necessid21de da reorganização do 0l:ercito ; . . . ' . 
ração do nobre deputado. porque ella me auto
riz:a. a acr2ditar que de S. E:c e de seus i !lus
tre ~ correligionarios encontr·arã o governo pa
triotica c,oper;1ção para a discussão do pro-
jacto. . 

O Srt. A~nRADE FIGUEIRA : - ·Som duvida. 
E' nos:::o dever estudal-o. ~ 

O Sr.. . CA~IAR.GO (·m.inistro da gue)''i"a) :-De
claL'O, pois , que o governo est:.i. de ac c:ôrdo com 
o l'equerime1lto que se discute para que seja 
separado do projecto o additivo, os additivos e 
a.s emend:ts que Ih~ são rclati vas. Devo, no cn-
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tr~tanto, defender a commissão d~ ma:::-ínha e 
guerra. de 1884 du. censura. que lh1~ foi fe :ta. 

O additivo foi amesentado nes;;e anuo, qua.nno 
se di seu ria. o projecto à e 'fixação ele força-s par~-... 
o exercicio de '1885 a 1SSG . .Tà vê a Camara. 
que ha\'ia então temp:.> p~L·a a su:t discL<ssfio 

Adualmente, pot·ém. ponc.o m~L~s d{) um mcz 
resta para. terminar. o e~;·rció o ~ falta a.bsoln
tament0 t'~mno )ara a. discussãv do ndditin 
ne5ta Camara c no SO!l['.dO, e se rroseguisse 3. 

discus,;:ão,. fica1i·~ o p:liz sem lei de forças no 
prox.imo e~crcicio. (.4.;)0~wlos.) Ji no seu tem
po dizi:~ o gr<1.11da '.Vh:~shing-ton que o ma.ior 
cl'ime crue podiam commetter governo<; c pal'
lamentos, era o de deü::(l.l' r.s na<;ões dcsar
m:J.das por falta de leis regu.Lrmente votadas. 

Em relação á em r. n.J~1. que augmenta o nu
moro de praças do exercito~ cumpre-me t:r:n
bem d clarar elll nome do ..,. · • n 1e n-

revcmento deye s~r a.pt·esentado o orçámeJÚa 
relativo ao pr(jedo qw; se discute, como por-
que ot e.L a apt·esenta a com. I"e CI."encaa. ao at
ditivo. 

O Sn.. Axmu.DE FIGuEIRA.: - Estou =-:ati.s
fúto. 

O Sr. Canclido (lc Oliveira 
diz que si. não fosse a razão do tempo invocad:~ 
pelo nob1·e ministt·o da g-uerr:, P''ra justili.::a~ a 
separação do alditi\"O que proru·•Ye a r1:organi
zação do exe!'cito se 1wonunciaria. C•Jiltr:.l. o:S~a. 

ara ão. E' sabido c1mo :J.,.; •• •fi r a~ se fa:.: 1 

Si não se aprovei ta r o .~ca,i:::o de disc:1ssiio do 
projectos nece:::sarios e indispensa•rci:.; c ·lln:) 
meio de goyerno pat•j. uelte se intt·od ~ tzij· i~m 
me 1 a;; que ten am p.w .ma. rco!"gan!z:~çao c os 
serviços, sô muito demorada!nente, sõ depoi::; 
de decorrido gr<\nde hpso de t ro tnpo é 'i ue ;;s 
reformas se dêL~rcL:~m e s~ ('Xccutam. 

importancia seja. Yotada em tão poucas sessões 
e por is,;o con(!orda o orador na sepa.ra~,~ão. 

P·:diu .a po.bvra sómen.te pM·a. prot·.~star con
tl"a a irr-egulu.t'idade desta situ:-;.ção que foi 
Ci';)nda pela illustre opposiçfío conservadora. 

Si na se:hão do anno -passado, logo que foi 
annunciaaa a l~S·J uçao. a. 1 ustre oppos1çao 
t.i vcsstl maior das :;rendimento, si se afasta,-se 
do· estreito caminho partiàario q llC seguiu . ~ . . ... ..-

. , 
e~tarü adiaut<'da a ponto de ser breve roali
zad~1.-

A nobrG opposi.ção, porém, que declarou 
d:~r ao g·on.~L"no lU'J ios de vida. que pela 
YO:·: àc seu ch=!Í•l veiu di;~er que niio se julgava 
aút0riza.da a a;mar o governo d.:1 dic tadura ; 
indiroctam~nte concorreu pat·a a dictadur:t, 
;J.di<tndo para a Sr::'S'ão do corr·ente ~nno a 
di:-;cuss:"lo do rojecto de forças d1} ter·ra, e ~i o 

t·i<u:uente a n.ssembl~;~. geral. forç~osa.mcnte 
terL o. pn._iz. de a~s:stir. ~o tr~st~ especta~ulo 

. 
.Junho, os unicos que teriam de preceder o novo 
ex.~rcicio, seriam consumidos nesse tr~b:tlho 
como fo:·am os mczes de Março c Abril da cor
rente se!'isão . ( .4.po iaclos .) 

Disse o nobre deputado que o governo teve 
culpa dessa situ,1.ç::lo anomala o qu" era obriga
ção dellc te;· proawvi.do a P<1.Ssagcm das leis de 
fot· •:::~. na. sessão passada . Ou o nobre deputado 
não qniz estudar ~~ h.istor:a. .la ulLima sessão, ou 
::;. '.X. O atn<Cl. 1Il5pll'a O p~ :l S"!U éXa talO 
s ~utiracnto pat·tidã.r-io. 

Dc;;de n p;·irnciro ·lja. c:n q111~ se annunciou a 
c lS:'O uc_~:w. :t 1 11str·:1 oppo!:!Içao assumiu ares-
pons::l.bilid:tdc (!:1. Jirecção ela Camat·a. · 

A maioria ministel'ial tinlut des:1pparecido, 
o~ g!·up?s oppn~>ieionistas ti11h:am-sc collig~do. 

O nobre ministt·o d:l. g"lHH't'n foi. o primr!it'i) a D.::s ;a. fút'llln. mutibr~tm o m·~·:tmento com me
c itar uma long-:.t ~et·ic de actos le;isbtivos d id: • rr:stricti\•as, diffic:t l bnd!J .r, ~~pedindo a 
mostt·ando que sempt·e :.L t·eot·:..:·ani~:~.:.~ J.o .lo eXI?l'· acr;.a o g'ú\'C:rutuue!ltal. NPs ta occa..;tao. n. oppo
cito s e fez, ou tt·atando-:-:o das leis do or~a- ::.:i,::o devia es ptecel"-s~ do seu sentimcntr, pat·
m~~ntoou das lei,:; de fixaç:io d•) Ü.>l',;;.<Js. ~- E:=. tid(l.r· , , o lemul'ar-se especialmerü•) que!><: tru.~ 
por cousequen~.:ia, pel'f~itamente po.1ia. ia\·oc:w tav:t d '} uma rrforn:l '·~ que interessa uma :1lta 
esse t)l'e ~edente pa:·ajustiftca.r a ~~m r-:: ~.Ja q1.1e i nstit uição do paiz ~ o exercito. 

~-pt·esent;~lncomo me~~l~:o ~.~ c~m~~;:1:o c;:.l ~na- Inc::iste, J?Ois. o ora.dor para qr1c nesta. ~es-:ão 
unha e ? ~vra e ped.r ·~ su~ _d.scu~ --lO · l\..a ~:;, o · fiq u :; con.-s1••nada a culpa da praer:1St1nação 
nobr·e numstro dr>u um;. raz:J.o po lei·osa. an~e.n. àest.a r:)fo t·n~:t. 
qual cessa qunlquer oh.Je ·:~ç~o. O novo P. ~: e rctCI:) 
b!'-te ús portas, dentr·o do nrn mcz ha ncces-

l X.'l. 

as forças de ter ra para o oxerc1c;o uc 
1885-1885 e assim não res ta t0rnpo bas tante 
par~ ser c :mside1·ada em todas tts suas parte:-:, 
uma reforma da ord"m, importa.ncia e YaLor <:l.~ 
de que trat::~. o ndditivo, r 0forma que a ltnra cvru
pletarnente o nosso mecanismo militar, intt·o
duzindo nelle ideias novas e p::-incip ios inte i
r amente oppostos aos a ctuaes. E' p::> r!ci-:o con
fessar q_ue o que sx.iste entre nó~ a res!)e :to d~ 
~~ ssmnptos milita res é rudimentar e o paiz pre
ciza caminhar e cawinh:.tr muito. Realmente, 
e impossivel qLle Ullla materia de tão larga 

Elh v:ti sei.' adiada . Niio sabo si diante dos , 
1:::1. .... ""' 4 :,... 

s e Yoto.d.· cst'~ a nnJ ~ mns ostà. cet·to de que o 
n obre minis tro d rl guerra que tem por si as 
symps.thias do exer cito, que tem de:licado todos 
os seus esforços n.o estudo d es tas mâterias·, em
P'!nlnri todos os elem!:lntos de forças do que 
pu.dcr d :spór, para que a sua passagem pelo 
p:)der s lgnifiqu o o a diantamento, s enão a so
Inç~ão . immediat.a. deste grave problema que 
bnto mteres~a. à n a ção. 

E" lida., a poiada e po:.ta em discusaãó a se
guinte emenda. a.o requerimento apresentado 

-p_elo Sr . Du<1ue-Est1·ada. · 
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Emenda ~; terio, porque perdeu essa :maror1a em :fins de 
r- Ac~rescGnte-se : ~ a emenda augm,~ntando 0 i .J.ulho~~ tenàr~ decorrido .~empo bastante,..,. p~rá 
effe~tlvo das praças. vota~ ~e a le1 d~}uc se .t"ata .. E_:ta alle0a~ao, 

R10 ele .Janeiro, 18 de Maio de iSS'5.-<'in- em' ez dr:; ser r ..... ,.,alva, e accu-a~ao. 
(hadc Ftr.ueira. . De qaem, p:1rgun~a .o or~dor, e. a respol~sa-

g bH!ad.'l de haver· o m1mster10 contmuado ~ v1ver 
,..,. . se i it i n es de ntinu~tr na 

clece a re~posta que deu o nobr:) ministra
0 

da direcção dos négocios publicos sem as condi
guerra, respost:L que satisfez o orador na con- çõe~ de vida regular'~ 
formi<bde da c ua.l rocetlet•á. Não ód.e orém A 1'3~ponsa.bilid~de 6 G~clusi.vamente sua. 
deixar de evant:.1.r a luva que lhe atirou 0 oowrtos. 
nobre deputado por Mina~>, n.ntecessor de s. Si a iei Je forças fosse dispensavel á vida do 
Ex., q~ercndo evitar a. responsabilidi:!.de, que minist1!l"io de (i de Junho, devia o governo tor
e~clusivamentD lhe eabe, pot· não ja ter sido n:tr eifecti v~L a annunciada dissolução da Ca
votada a lei d~~ fot·r~as do e::.:ercicio de 1885 a mara (c:-poit:trl1sj, propor a comulta à nação e 
i8Sli: Basta atti:md~r que a respectiva propoeta re.m:r extraordin~•riamente o parlamento. 
foi apresentada no dia 5 de l\Iaio do anno (.Apoiado;;.) 
pa_ssado e dc:via ter sido discutida com a p:·orn- o Sa. C.\xomo DE OLIVEHL\ : _ Reuniu-se 
pttdão que requeria ~"1. natm•eza da medida, da- ex.traordim.t"i::un~mte. 
rante os rimr~Í!'Os dlas d3 sessão · basta a re-
commen{ açao :t e1, que mn.rca prazo p.'l.rn. 
apresentação da pi·oposta. ; ba;;ta considrlrar fi. 

natureza e urgcncia da m3.teria ; pal'a reco-
n eccr que o no re ex-m1n1s ro c o govoJ·n:) 
de que S. Ex. fez parte, faltwam a seu~ de
veres, demorando a discussão e votação desta 

., 

O nobre e~-ministro da guerra. entr·ou para o 
mini;;:terio no principio do m0z de Junho e des
curou completamente a discussão do projecto. 

O SR. C.n7DIDO DE OLivEIRA:- Não apoiado. 

O SR. ANDRJ..DE FIGUEIRA, continuando. diz 
que declarou- se :J. crise ministel·ial em cons~
quencia da mo!:ão do nobre deputado-por 1\linas 
a t•esp~ito do projecto do elemc1:Lo S' \rvil, no 

tert·a já deveria <'l:>tar discutida e votad:L. 
(:1poiado~) . Foi unicamenta em dias do mez de 
An-osto ne o orador, cousideranJo na JOsi ~ão 
do govet·no na camara. e obedec~ndo aos pre
ceito;; fundamcnta~'s do re.~imen r opt•esrmtn.ti\•o, 
quo não toleram questücs de confit.\nt,:a oult'.} 
um gubinete derrotado o a maioria tt·itlmph:tuto 
0-m opposição, (apoiarlus), apre~emou um re
querimento para LlllO foss3 a~liada a discus..;:1o 
da lei de forças. 

Pretende o nobre ex-ministro ll ue foi c~ ta 
medida que demorou a paseagern da ld . En
tretanto, o requerimento tem a data. do uni 
dos ultimos dias do mez elo Agosto ; c a. esse 
tempo a. lei devia estar vota.d~\ e enviada a. ou· 
tra camar;J.. Tanto basta para reconhecer que a 
reponsabilida.de é exclusivamente do nob1·e ex
ministro. qua de se urou dos seus deveres. ( Apo
iados e. n a·o «.poiados). 

• 
orador ponclera que o procedimento d:~. opposi-
ç:io não podia pt·ejutlicar os ·meios de g-overno, 
porque não ~e tratava de uma lei que devesse 
:figurar <no exercício ent:lo vigente, mas no 
exercício futuro, quando o ministario de qua 
fez pa rte o nobre ex-minist1·o não devia mais 
viver. como de facto não vive. (J1.1uito bem . ) 

O nobre A~-ministt·o pretende aind:t que não 
lhe cabe a. responsabilidade desse acto de ~de 
que perdeu a maioria da Camara. 

O orador póde replicar a S. Ex. que ainda 
neste caso a. responsabilidade é toda do minis-

!.-\.. • v .. 

tr:.~rio, o ministerio prefer·iu a vida ingloriJ que 
todos conhe:.:em e o paiz co ~1demnou, e a ousadia 
I 1 • • • • 

• • 1:) 

buir aos advet·sar·ios a responsabilidade •le um 
acto, a qual é exclusivamente sua. (Apartes.) 

A a.udacia do nobre ex.--ministro. diz o orador 
ch()gou ao gráu de conde muar, hoje, aq uillo 
que mereceu o seu assent'mento e d·) que se 
a p r•.>veito u. 

O ot·:t..lor recorrh que, quando le\·antou-s~ 
pwa t·equt~rer· o a.liamento da. lei de força~ de 
tcl'ro., rnate1·ia cmin··ntcmentc de confiança. 
o mirü~tel·io applau iiu a s_tt~_attitude e bem 
assim o~ amigos que· o apõrãvam. 

Contestando a um aparte do Sr. Candido de 
l i v i ·a. o rad t• diz rue S Ex. bcrn mostra 

quo passou pelo Lethes do ministC:rio, porque 
esquec.-~u-se d ·St•: acto, q ae foi seu c de seu;; 
amigos •1 LlG o [~poia Yam. {:1poiados .) 

Dirigindo-se ao St•. Canclido de Oliveir·a~ 
diz ain.la o oradoL·: rnn.~s L'espoito a.os seus pro
prioi3 aclos. 

Os anna.cs dr. Cama.ra d:'lo noticia daqttillo 
quo aca.ua tle atfit·m 1r, isto é, que a indicação 
df) or·adot• foi appr.J,·ada. sem disct·o;,a ncia e 
coru a.pplausos de amigo; prestimosos do go-
ver no . 

O Srt. CANDIDO n~ OLIVEIRA:- O arlia.meuto 
foi contr~ o meu tnrldo de pensar. 

O Sn.. AxnRADE FIGUEIRA observa qu~ o 
nobre ex-ministro não es:pendeu esta opi
nião. 

Havia nn. Ca mat·a n:!o menos de q u~\tro mem
l.:r os do ""abinetB . Os amirros do o-ovcrno diri-
giam o debate e ent1·c elles o dig-no filho do 
nobre ex-presidente do conselho, que àeclarou 
ser correcto o procedimento do orador. (: lpoia
dos e apw·tes. ) 

S. E:s::. não ma.nifestou d ivergencia; não 
podia deixar de estar de accôrdo com os seus 
colleg:ts, porque o orador acredit~t que, apezat· 
das doutri nn.s singulares que editou pera nte 
este p :liz absorto, S. E~ . e seus collegas não 
chegaram ao panto de quebrar a. solidariedade, 
que deve e:s::istir entre os mem:bros õ.o governo. 
(Apoiados.) · 
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Lavrado . o seu protesto, o OL'ador senta-se 
tranquillo de que a nação condemnará a quem 
deve condemnar; ao nobre ex-ministro e a seus 
collegas. ( .4poiados; muito bem , ·muito 
bem.) 

Ninguom mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e em seguida :1pprovado ore
querimento do Sr. Duque-Estrada Teheira, 
e bem assim a emend:~ do Sr. Andrade Fi
gueit·a. 

3"-·discusstto elo p;·ojecto n. ;; -1884 

(Forças e terra para o exercício de 1885-iSSô) 

Niriguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e post:t. a votos ci approvada a pro
posta do governo c adaptado o projecto. 

Vai ;i commissão de redacção a seguinte . 
Proposta 

Exceptuam-se sómente os do conselho de 
estado pleno, quando envolverem segredo de 
Estado. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço do Senado em 27 de Maio do i8i9.
Vi.~co;~dc de Jaquary, presidente.-Jose Pe
dro Dias (le C(o··valho. 1° secret:1rio.- Ba
rii:o de Jiaman;1uapc, ·:3' sect·etario servindo 
de segundo. 

Ninguem mais pedindo a palavra é encerra
da :~discussão e posto a votos é approvado e 
adaptado par:\ subir a sancção imperial; offici·
ando-se ao S0nado. 

O S1't. ULYSSES VrAXNA pede dispensa do 
membro da i;), commissão de inqLlcl'ito. 

A Camara concede, e o Sr. presidente no
meia o Sr. Viannn. Vaz. 

0 Sn. PnEsroE::TE Já para amanhã a se-

Art. 1. ,, As forças de terra para 0 anuo fi- UJ•goncia. conceJida ao Sr. Carneiro da Rocha 
nanceiro dCl 1885-1886 constarão: (1/2 hora) para responder aos St·s. Costa Pe-

reira e Leopol:lo Cunha. sobre negocias da es
§ 1." Dos offi~iaes das differentes classes do trada lle ferro Victoria ti-. Natividade. 

qu~d~o}o exercito. . Di<cuss:lo do parecer n. 118-1885, annul-
;s .-· De_13.?00 praças a; prot e~ C!rcum- lando o dipbma conferido ao Dr. Oliveira 

t~ncias ordm.arut~ e de 30.0c0 em cl_:cumst:tn- Bello e reconheceu lo o Dr. Cunha L3itão como 
cws extra~rdmarias .. Estas_!o_;ças s:rao comple- deputado r)elo 12o districto da provincia do Rio 
tadas na forma da lo1 n. 2oot> de 26 de Setem- d J . 
b d 1"'-4 I o ane1ro. ro e "' . _ . 

§ 3. o Vas companhias da aprendizes arti- Le\•anta-se a sessao us 3 horas. 
lheiros, não excedendo de -iOO praças, das duas --
companhias de aprendizes militares creadas co:;TEsnçlo E DOCUliEX'IOS API:.ESEX'IADOS .\. 
nas províncias dfJ .Minas Géraes e Goyaz, com 1"' CO)DI!SSÃO DE IXQUErtiTO PELO CONSELHEIRO 
o pessoal que lhes foi m:trcado, e do corpo de A. ,J. ltODrt!GUES JUNIOR, RELATIV03 A .. ELJ~JÇÃO 
alumnos da Escola. Militar da C(n·te c das com- DO 4' ms·mrcTo DO CEAlÜ 
p:inhias dn nlumnos da Escola. Militar da pro- Considerando-mo o deputado eleito pelo .to 
vincia do Rio Grande do Sul. at;j ·100 pt•aças. districto da pt•ovin,!ia do Cear,í, contesto a Ioga-

Art. 2. 0 O premio pat'i:!. os vol1mt:u·ics scr:i lid:tde e legitimid:tde do diploma apresentado 
de 400$ e para os cng-ajn.dos de 500$, pago em pelo Dt·. Theocloreto Cllrlos de Faria Souto; 
trcs pre.;;t!Lções, sendo o dos seg-unrlos propOt·- assim como a legalid~do c legitimidade das 
cional :10 tempo pelo qual do no\'O se engaja- eleif:ucs das parochias do Ipti e de Viço'u, que, 
rem, nos te1·mos do art. 2' do. lei n. 262:3 de 1:3 sendo apurada~, como foram, der~m pr:~toxto 
de Setembro d~ 1Si5. par~~ :~ e:;;:pr!àição do dito diploma. 

§ 1.o Os voluntarios pel'ceborão, emquanto Pelo;; documentos juntos concernente~ aos 
forem pro.ças de pl'Ct, m:tis uma gratitic:tc;.ão trabalhos da junta apuradora.. eifcctu:üios nos 
ig-ual :~ metade do soldo do primeira praç:1, con- dias 17 ~~ 18 de Dezembro, se verifica: 
forme a ar:n:t em que servirem; o;; eng-ajados 1.o Que iniciados a i7 e continuados e con
perceberão mais uma g-ratificaçito igual ao soldo cluidos a 18 · os tl'abalhos da junta apuraàora, 
de primeira praça, c ta.ruiJem. seg-undo a arma devendo haver, portanto, inseparavel e neces
em que sct·virem. sari:t conne::s:ão entre o que se fez naquelle e 

§ 2." Qltando forem escusos do se1•viço se lhes neste dia, expediu-se todavia, par<~ servir de 
concede:rá nas colonias do Estado um prazo de diplom•~ ao n1eu competidor, unica e éxclusi
terras de 108.900 mett·os quadrados. vamente, a act;t do dia 18, a qual foi redig-id<\ 

§ 3." A importancin. da co:'ltribuição pecu- de modo a se suppor que todo o trabalho da 
niaria, de que trata o art. i", §i" n. 7 da lei apuração fôra principiado c terminado no 
de 26 de Setembro de 187-1 será de 1:0008000. mesmo dia. · 

v <>a s as 1sposiçoes em roce 1mento art1fic1o.:;o, que teve um triplo 
contrario. fim : 1°, cancellar do referido diploma as arbi-

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Mnio de 1 trariedades o illegalidades commetti:ias, que 
1884. Filippe Franee ae Sei. I plin!a {ttcie o h.LViam de nodoar e n_ullifi~ar, 

criminosos dn. violencia e da fraude, premedita
esta- damcnte preparadas pelo candidato official; e, 

3o finalmente, outorn-ar a este os direitos ue o 
reg-imento da Camara do& S!,'s~ D~~utados qq~~ 
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fere a.os candidatos diplomados com exclusão 
do adverso, embora legitimamente eleito. 

A simples confrontação dessas actas revela :i. 
evidencia o altegado, e de quanto é capaz a 
prevaricação de um magistrado partidario como 
o JUiz e treJto a comarca a ranJa, r- ose 
Joaquim Domingues Carneiro, quando é a.coro.:... 
çoada pelo poder publico e animada pela im
punidade, que tem sempre protegido todos os 
crimes, fraudes e escandalos eleitoraes. 

2. o Quf:\ não só pela transgressão da lei como 
la violcncia a mão arm - o 

e excluídos das funcções que lhes são dadas 
pela lei seis presidentes de mesas eleitoraes, 
membros legítimos da junta apuradora (seis 
dentre os oito que a deviam constituir ! ) sendo 
substituídos como si não houvessem compare
cido ao;; tra!:alhos ?U ~stivesscm au~entes, ?Or 

demittidos, protestaram contra a violencia e as 
illegalidades commettidas, retirando-se, acto 
continuo, sem assignarem a acta que foi ex
pedida como diploma. 

3.0 Que pot· meio de semelhantes artificios 
só com -4-mcmbt·os fez o juiz de direito a 
apuração e expediu o diploma ao meu compe
tidor ; a saber : com o qum·to juiz de paz da 
Granja c o qttarto juiz de p:az de Ca.mocim, 

tribuido, pelo que era legalmente inhibido de 
funccionar como juiz de paz :donde se vê que 
a junta. apuradora foi industriosamente orga
nizada, julgando-se tão sómente aproveitavel 
o concurso dos que, doceis, submettet·am-sc á 
yontadc do juiz de direito, prepotcntomente 

de um major de policia c um capitão do exer
cito, que, durante os trabalhos do dia 18, esti
veram sempre perfilados e de promptidão :i en
trada do edificio, c :is ordens immediatas do 
mesmo juiz, conformll as instrucções L'Xpodidas 

elo t"<?siden te da rovinch Dr. Carlos Ho-
nor10 Benedicto Ottoni, de mcmorin imperecível 
na inditosa província do C•lar:i. 

E não só por essa força publica, cobar·de
mente julgada insufficiente, como tamtem por 
dezenas de capangas armado•, de modo que 
houve occasião em que o abaixo assignndo, os 
6 presidentP.>: das me!'1as eleitoraes de In zepen
dencia, d::~ Prin<'.ipe Imperial, de S. Benedicto, 
de S. Pedro d<> lbíapina, da Granja e do Camo
cim. e com ellP.s dezenas de eleitores viram-se 
collocados, ainda que inermes, entre a força pu
blica po~ta:Ja pela frente, e os capangas Rrmad•.:S 
pel.s costas ao mando do delegado de policia de 
Camocim, Custodio Archanjo Soares, que ainda 
hoje é mantido nesse cargo, graças á justiça, 
tolerancia e impa1·cialidadc do g?verno. 

na discussão oral desenvolvido e comp;ovado 
com outro<; documentos, e ver-se-á, com admi
ração, toda a historia da eleição do 4° districto 
da província do Ceará e dos privilegtos de que 
esteve investido e armado o meu competirlor, 
ex-presidente da província do Amazonas. Can-

. o unico no mperi , r s 
V. III.-20 

andar a cabalar em todas as parocbias .do dis
tricto eleitoral, acompanhado, invariavel e con
stantemente, de um capitão e duas praças do 
exercito, e por tal fórma, sempre escoltado, 
regressar, como sahira, ã ca i tal da rovincia 

cumpr1mento do. dever e a consciencia. 
do direito dictaram-me esta reclamação 
porque, habituado a entrar par:• a Camara 
dos Deputados, do modo o mais digno, gra
ças á vonta ]P. do eleitorado, não seria hoje, 
q~ando já adian_tado em annos, e sem illu-

seu recinto pela mão de um governo como o 
actual, com o favor e o empenho, unicos ele
mentos, além das actas falsas do lpú e de Vi
çosa, com que tenta vencer este !Jleito o meu 
competidor. 

Contest~nd~ o. ingresso de1le _no ~eio da R~-

pela ;fraude; lavro áo mesmo tempo um pro
testo em nome da lei, da moral publica e da li
berdade do voto. 

Como parte integrante da. pr:Jsente exposição 
offereço a que consta do impresso junto, fir
mado por mim, na Fortaleza, em data de 19 de 
Janeiro ultimo, acomranhado dos documentos 
de ns. 1 a 24, e ainda dos de ns. 1 a 14 serie A, 
esperan?o que_ a illu~tre commissão,tom:~:ndo-os 

legitimidade de minha eleição.-Antonio J oa-
qttim, Rod1·igues .Junior. -

Eleição !lo 4' districto eze:towtl do Cea,·d, 
em 1884.- Uma reacção no Cenr:i, como 
conseq uencia da opposição q uc su~tcntci nn 
camara. contra os Srs. Lafa ette c Dantas, era 
cousa geralmente esperada. 

A eacolha de um presidento por aquelle e a 
con11ervaç:io do rne;;mo dele)::'ado por '-'stc, fo
ram as p:-imeirns medidas tomadas para. ess·t 
obra de demoliçiio, com que todos contavam, 
nus cujos estragos excederam á espectn.tiva 
aqu es r s q acr i a a i · 

venção dil·ecia do governo no pll"ito, contraria
mente á lei da. novis-ima reforma eleitoral. 

Encerradas as camat·as, dentro elll pouco a 
província começou a ser revolvida de (ond en 
comble, gyrando os actos do presiti~>nte entre o 
acinte, filho do despeito partidario, e aquellas 
medidas que lhe pareceram melhores armas 
eleitoraes contra mim e meus amigos. Nesse 
afan, sem attenção aos interesses publicos, foi 
completamente subst1tu1 o o pessoa a po Cla 
por outro, que não era, certamente, o mais 
idoneo, porém compunha-se de individuas em 
cada um dos quaes o governo tinha um agente 
de elei-.:ões. De par com a ra=zia na policia, 
cr.minhara.m as demis~~es :Je empregados re-

sões escandalosas a uns, a ameaça, intimidação 
e até a violencia contra meus amigos. 

A provincia, em geral, foi pasti> da reacção; 
o 4° districto; por onde eu havia já sido eleito 
duas vezes e propunha-me sel-o a terceira, o 
foi em particular .• Compr~hende-se o motivo; 
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para o gabinete que eu a.jodara. a derrotar na 
camara; á parte as boas razões que eu tive me 
conduzindo por aquelle modu, e a deslealdade 
com que foram aqui empregadas as armas, que 
a _vinganÇa impotente costuma suggerir. 

Essas disposições de animo do governo con-. . - - . 

removei-o::, charns.l-os do districto vizinho, etc., 
e expedindo o telegramma de 14 de Novembro, 
em que o delegado militar do Ipú recebia au
torizaç.ão pa1·a engajar paisanos ! 

A• esses actos, que são da maior not1riedade, 
e constam mesmo do expediente do govt~rno: 
reuniram-se medidas equivalentes a um começo 
de violencb, como fossem as nomeações de 
quatro ddeg:dos militare:::, a remessa. de força 
em diligencia e a presenç:~ de seis mil itares n 
districto, ~anto menos respeitad 1res ~a lei, 

' .... e .. ' p t~n s 
juiz municipal (!), :1. cassação de tituJ.,s de 
juizes supplentes, e, ]7ro!t pudo~·~ até a exone
ração d ':~ todos os carcerei 1·os com cujos votos 
nüo contava. o governo, fo1·am~ além do wais, 
as p1·a viiLen cias ?n·clim,inan;s tomadas contra 
a minha candidatura. 
N~ medi Ir~. em t1ue ó possivel colher dados no 

expediente de um governo que empregou todos 
os meios imaginaveis de simulação, a s~>guinte 

• :s ' mis-o s, nomeaç~o· ·s e ac os o pre-
sidtmto Ottoni com Yi~ta' :i eleição do 4" dis
trict•>, dá uma iclé:L da intervenção official. 

emi-.sões: 

1 Do m:-tjor ~I iguel do Valle Roriz, cujo ti
tulo de su .. plent~ do jniz municipal foi cas~a (lo, 
depois de pag-o.~ os di1·eitos. 
~ De Jo,é do ~l ··ndonça Fu1·t-tdo, tambcm 

snpplente do juiz municipal ro n:~s mesmas con
dições. 

3 Do f'scriv:io da coll ,~dot·ia do lp!'t, Pet·e
grino Liberato dr3 C .r\•alhu. 

·l Dll , . ..,c rido da collecto~ia de Granja, Tho
maz d·~ . \ lld1·adc Pes.:on. Li ma. 

5 Do adjmto do promotor de S. Benedicto, 
Felicissimo Eusbchio 1te Oliv0irn. Freire. 

6 Dü Dt· . Em~r,; to ~!arque:"; da Silva, promo
tor da Viço~a, dalli r~Jmovido para ~\.!; ;,aré. 

7 Do carcereiro do Camocim, Candido Joa-
qUlm ves. 

8 Do carcereiro de Viçosa~ José Tavares Pe
reira. 

9 Do carcereiro de S. Benedicto, Pedro Ale
~andrino de Oliveira. 

10 Do carcereiro do Principe Imperial, João 
Corr'\ia Lima. 

11 Do carcerei.ru da Independencia, Fran
cisco Sabino da Silva. 

12 Do delegatlo do Camocim, Joaquim Ignacio 
Pessoa~ 

13 Do delegado de Granja, José Militão de 
Carvalho Menescal. 

i4 Do i 0 supplente do mesmo, João Carloto 
Lima. 

i5 Do sub:lelegado de Granja, Francisco de 
Paula Brazil. :c 

16 Do delegado da Viçosa, coronel José Joa
quim Fontenelle Sobrinho. 

ar-

do mesmo, José Seve-

19 Do subdelegado da Viçosa:, Augusto Lopes 
Freire. 

20 Jo delegado de S. Benedicto, Placido 
Benicio Fontenelle . 

2i Do subdelegado de S. Benedicto, sem ser 
declarado o nome no expediente. (1) 

22 Do 2° supplente do mesmo e por igual 
modo. (1) 

23 Do deleg~do do lpú, tenente-coronel José 

gelista. de Oliveira. 
26 Do delegado de Pri:acipe Imperial, AnM 

tonio Vieira do Espirito Santo. 
_'. o suppten e o mesmo, sem ec ar-

rar-lhe o norne (:3) . 
28. Do delegado da Independencia, tenente 

Franklin do .Areia! Souto, tio legimo e padri
nho do can lidato Theodureto Carlos de F~~-ria 
Souto, a quem n P.gou o voto. 

29 . Do 1 o su pplente do mesmo, sem declarar 
o nome. 

:30. Do 1° supplcnte do juiz municipal do 
Ipü, tenento·cot·onel José Liberu.to de Car-
va o. 

3l . Do i' supplonta do juiz municipal do 
Camocim, Snbastião dC: Souz:. :Machad,1, que não 

· · , orme :c nota 8:t . 
H.el•!Va notar: contra nenhuma dessas auto

ridadr~s e1·am J, ~ \'an ta las reclamações. 
Otl1da.os do e:tereito, de polida. otc . -A 

força que exi~tia foi remettida clandestina
lllen te, dnndo-..;n c •mo proml'ta8 n, < tua.rt·~l pra
ças d(~ facto au..;ontes, em diligencins, s,mdo 
disso prov:1 fa,..•·rem-.;;o guardas permanentes 
uas rep 1t·tiçües. e negar~·m.-se honras funebres, 
á falta. de "''l.J ados . 

Seis mili tn.r ·::; foram mandados pat•a o dis
triclo como ngent,•s Je cabala, o distribuiram
so pela seguinte fórma: 

i. :Manoel Bcze1·ra de Abuquerque, capitão 
reformado do exercito, ajudante de ordens do 
brigadeiro T\burcio. foi nom.ead? inspecion~-

(i) Porta1·ias em branco; veja-se o Cearense 
de i9 de Novembro. 

(2) Portaria assignada em branco ; veja-se o 
Cearense de 22 de Novembro de 1884. 

(3a) Em razão do protesto tfa parte do eup
. plente illegalmente demittido, appareceu em 
pala.cio um officio falso, dado como do mesmo 
supplente solicitando a eu;oneraçilo ! Vejam-se 
os Cearenses d~ 10 e 12 de Dezembro, e a Ga
zeta do No'rte deU. 
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são nunca vista na provincia), e com duas }?ra
ças acompanhou o candidato official ern todas 
as excursões que este fez pelos collegios, vol
tando corn o mesmo. 

2. Tristão Sncupira de.Alencar Araripe, ca-
itão do 11 batalhão de · fa · · 

delegado de policia da Viçosa, onde prohibiu 
que houvesse eleição. 

3. Ca.ndido Le 
o' . 

batalhão de infantaria foi nomeado delegado da 25. Ue Lucedor·o Delmiro de Faria$, para 2o 
lndependencia. supplente do mesmo . 

4. Ale::s:andre de Brito Paiva, major do corpo 26. De Franci~co Lopes Pedra, para delega-
de }:IOlicia, foi nomeado commandante do des- do do Príncipe Imperial. 
tacamento da Granja. · 27. De Antonio Correia Lima, para f•l sup-

5. Ludovico Praxedes de Souza C<~tunda, ca- plentc do m· smo. · 
pitão do corpo de policia, foi nomeado delegado 28. De Ray;nun .!o Gomes Vieira, para dele-
do Ipü. gado da Independencía (porque finda a eleição, 

6. José Joaquin;t .dos Prazeres Junior, tenen- retirou-se o delegado militar Candi:lo Es-

Nomeações; 

1 r1 o, mu1 proxl-
mo p:1rente do candidato official para. promotor 
publico da. Viçosa . 

2. De Clarindo Pessoa Cavalcante de Albu
querque para professor da Independencia, con
tra disposição terminante do art. 184 do Reg. 
organico da. instrucção publica. 

3 . De Maria de Araujo Lima para uma ca
deira da ludependencia nas mesmas cond çôes. 

4 .. De Antonio Frp.ncisco de Azevedo, para 
s a. a co e c orta a ranJa. 
5. lJe Manoel Sergino de Oliveira, pa ra 

a?junto do promotor publico de S. Benc-

6. De Paulo Marques d:t Assumpç~o, para 
collector :e S. Benedicto. 

7. De Mar1oel Martiniano Lopes, para carce
reiro do Camocim. 

8. De José Febronio Freire Bizerril, para 
carceiro de \'içoza. 

9. De José lgn:tcio da Cunha, parn. carcerei
ro de S . Be n~dicto. 

10. De Ma.noel de Souza. Mourão Tadinho, 
para carcereiro de Principe Imperial~ 

11. De José Ribeiro Soares Godinho, para 
carcereiro de lndr.>pendencia. 

12. De Custodio Archanjo Soares, para de
legado do Camocim, _estando o nomeado com 
grande alcance para com a fazenda. 

13. De Joaquim Pe1•egrino de Vasconcellos, 
supp ente o mesmo. 
14. De José Julio da Ponte, pa.ra. 2° supplen

te do subdelegado do Camocim . 
15. De FI"a.ncisco Gomes dé Vasconcellos Fi

lho, para d legado da Granja. 
i6. De Francisco Delmiro Rocha, 1° sup

plente do mesmo. 
i 7. De Francisco Gomes de V a.sconcellos 

Junior, pa.t·a subdelegado da Granja. 
18. De Placido FonteneUe Filho, para 2\ e 

depois 1" supplente do delegado de Viçoza. 
i9. De João Ferreira da Motta, para subde

legado da Viç.oza. 

... ... . \. 

1 o supplente do subdelegado da Indepen
dn· 

:30 . De Leonel Ximenes de Ar:1gão, para. 
3° suppiente do juiz municipal do Ipú. 

:3t. De Antonio Manoel Peres, )ara 3o 
p ente 1 em. 1 o accesso ao anteriOr. 

32. De Diogo .José de Souza, para 3o sup
plente do juiz municipal do CHmo:·im>) 

33. De Ant·,nio Jeronymo do Rego Lima, 
para 1') snpplente do subdelegado do Paço 
Imperial. 

84. De Rilzendo Pereira Vianna. 2o idem. 
35. De l\'Ldaquias Alves de Almeida. para 

3o supplente ·lO Stlbdolegado de S. Gonçalo. 
Guarda Nacional.- >ara 

municipio de S. Benedicto, foram nomeados : 
c ,lpitães: 

. . . 
2 Tiburcio Gonçn.lves de Paula. 
3 João dn Cr11Z Souz·1. 
4 Joaquim Gomes de Oliveira. 
5 Ray.rnundo Gonç:tlves de Paula. 
6 Fr.~ncisco Chrispiniano de Souza. 

Tenentes: 
7 José ~'liguei t.l:l. Cost-1 .. 
8 Firmino de Araujo Chaves. 
9 .João lsaias de Andrade . 

10 Francisco Pinto de l\Icllo. 
11 João l\I.;ndes da Silva. 
12 .Antonio Rodrigues de Medeiros. 
13 S !Veriano Joaquim de Souza. 
14 Vicente Pinto de Mello. 

Alferes: 
15 Igaacio Jose Gonçalves . 
16 Manoel Ignacio da Silva. 
17 Vicente José de Lyra. . 
18 Francisco Manoel da. Costa. 
19 Antonio Coelho de Paula. 
20 José Marques da Silva. 

Para o 29° b:üalhão do Ipú e a seccção d~ 
reserva foram nomeados: 

Capitães: 
21 João Antonio Peres. 
22 Jeronymo Alves de Araujo . 
23 Lucidoro Delrniro de Farias. 
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24 Francisco Xavier do Rego. 
25 Justíiió José Uchõa. 
26 Alexandre de Bar1·os Mello. 
27 José Ignacio Mineiro. 
28 José RayJllundo de Aragão. 
29 Vicente Ribeiro do Valle. 
30 d . 

Tenentes: 
31 Antonio Jo;;é de Mello Andrade . 

-33 João de Farias Mororó. 
34 João Gonçalve' Lima. 
35 Simplicio de :Mello Falcão. 
:36 Joaquim da co~ta Oliv~ira. 
37 Viéente Domingues Chaves. 
38 Francisco Moreira. Boavt>ntura. 
39 Alexandre Corrêa de :Mello. 
40 Gonvalo Bar·bosa Freire. 
41 João de Paula Bezerra. . . 

eres: 
43 Pedro Peres Nun 
4-1 Mala 1uias Ah·es de Almeida. 

· 45 Manoel de Azclvedo Belio. 
46 Francisco Barbos:\ Freire. 

quim e arros · e o. 
48 Torqu:1.to Rodrigues Moreira. 
4H Angelo Ferreira da Costa. 
50 José Bezerra do Valle. 
51 Jo::;6 Pedro ila Costa. 
52 Francisco Ribeiro de .Mello e Souza. 

Camocim 

A. J. Rodrigues Junior ............... . 
Dr. Theodureto .• . ....•....... . ...•.•. 

Total: 

a saber : 

Ipú 

Dr. Theodureto .......... . ..... . ... . ..• 
Rodrigues Junior . . .......... . .... . . . . . 

Dr. Theodureto ........ ; ...•. . .......• 
Rodrigues Junior ................ . .... . 

ur o . .. • .•• . •. •. •.••••.•••• 
Rodrigues Jun ior ................ . .. .. 
Differenç:t em favor de Theodureto ...... . 

23 
28 

276 
108 

i2 
o 

62 

· "' 

410 
385 
25 

ompu a os, porem, a "odrigues Jtmiot· os 
votos declarados pelos eleitures do Ipú 109 e 
Viçosa 82, total i91, ter-se-ia o seguinte resul
tado : 

Ao todo i25 actos conhecidos, r ecahindo a 
maior parte das nomeações em conservadoras 
do gt·upo do bat·ão de lbiapaba. 

Rodrigues Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
Dr. Theodureto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 
Differença em favor de· Rodrigues Junior 167 

Príncipe I 'III]Jei·iat 

A. ,J. Rodrigues Junior ................ _ 
Dr. Theodureto •.••..•..••.•.•• . ..•.••• 
Padre Dr: Luiz Lopes (2). 

S. Benedicto 
A. J. Rodrigues Junior ................ . 

Ps.dre Dr . Luiz L~p~s· (i).' · . · · ...... . · . -
S. Pedro de Ibiapina 

A. J. Rodrigues Junior ................ . 
Dr. TheodurPto .•...••..•.•• ; •..••••.•• 
Padre Dr. Luiz Lopes ('1). 

Granja 
A. J. Rodrigues Junior . . ••••• • ••••..••• 
Dr. Theodureto •.•........•....••.••••• 
Commendador Ja~naribe Filho (1) 
Commendador Tobias (1) : 

• 
nem no dia i de Dezembro, à pretexto de não 
ter uma pessoa para, em. falta do escrivão de 
paz e da subclelegacia, hvrar a respectiva acta. 

Neste intuito, consummiu o juiz de paz todo o 
dia 30, la.nça.n:lo mão do e:tpedicnte de convi
dar, por officio, para servirem de escrivão, a 

96 tres pessoas :l usentes do recinto do e<lüieio, das 
50 qu11es du~s recusaram o enc:~.rgo e a ultima 

respondeu ás 6 horas da tarde que aceitava ~L 
. nomeação, mas não compareceu. Adiou por isso 

53 o juiz os tro balhos para o dia seguinte. 
47 Contra semelhante ardil, tão grosse1ro quan-

to cavilloso. reclamaram e protestaram debalde 
a maio1·ia dos cida 1ãos,· que deviam constituir 
a mesa (o 3 • juiz de pn o 5 ·> e 6'> votadlls) e 

74 
44 

66 
71 

m . . . :: 
dia os seus protestos (i", 2• e 3 ')ao tabellião da 
villa, que os transcreveu em seu livro de notas. 
Documentos sob ns. i, 2 e 3. 

Accentuou-se ainda mais o procedimento ca
viloso do juiz de paz, quanto estavam presentes 
muitos cidadãos, que além de bem poderem 
exercer o CC~.rgo, para isso officiosamcnte se offe
reciam ; como entre outros o fez, por petição 
e cripta, o cidadão João Baptista da Siiva Filho, 
eserivão do juizo de paz do districto de Campo 
Grande, o mais visinho da séde da parochia da 
villa do Ipü. Documento~ ns. 1, 2 e 3. 
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l\o dia. i de Dezembro continuou o estrata
gema do dia anterior, não co.IDparecendo até de
pois das 10 horas da manhã o indiv-iduo que na 
vespera. havia réspondido que aceitaria o cargo. 
Documentos citados e mais o de n. 4. 

Esgotado com este artificio o prazo, além do 
qua nao po 1a ser organiza a a mesa e e1 o
ral, nem podia haver mais eleição por força 
do que dispõe o art. 1~7 d~ reg. :D. 821~ ~e 13 

' paz. dissolveu este, acto continuo, a reunião ! 
Foi levado, assim,_ á effeiio o primeiro plano 

co_ncertado entre esse hfeliz juiz e o com
parsa seu eommensal e assessor Dr. Theo
dureto Carlos de Faria Souto, que assistiu. :•o 
lado delle, tudo quanto occorreu nos dias :30 e 
1°! animando-o com a pr"'sença ~ conselhos, 
e até ousando, em contradicta as reclamações 
dos eleitores e ás minhas, dizer .e repetir, ~.l~o 

delegado a engajar paisanos para refor~ar des
ta(·amento, si for preciso, para garantir ordem 
puhlica.-Carlos Ottoni. » 

Quem ameaçãva perturbar a ordem publica e 
provocava. providencias tão ex.cepeionaes; como 
estas, era o autor destas linhas ! 

unca ouve na provmCia e eara, em epoca 
alguma, nem mesmo no tempo das maiores ver
tigens partídarias, um candidato que tivesse as 

' o 4o distrieto ·acompanhado de um capitão do 
exercito e duas praças de linha, .e desembarcou. 
de regresso, com este mesmo sequito; que per
cc::-reu com elle todo o districto ; á porta das ca-. 
sas em que se hospedou teve sempr·e ordenan
ças ; as pr·aças do exercito eram seus Cl'iados e. 
muit~s vezes, os portadores para cartas e pa
peis à as suas cabalbs. (Does. sob ns. 4, 5 
e6B.) . . . 

, ' ' 
de paz, durante os dous dias referidos, erll. per- tin.uemos o historico sobre as occurrencias elei-
feitamen~e lega.l e correcto ; qu~ ninguem ::oais -toraP.s da r.arochia do lpú, a teí·ro. natal de 

sido um dos collaboradores.» 
Documentos sob ns. 4 e 5. 
No meio das reclamações, ás vezes, as mais 

ve emen es. sncce eu o que ca exposto ; se
guros o juiz de paz e o seu assessor das dis
posições pacificas da gr·ande maioria do e lei ta
rado, e da coadjuvação e garantia que aos seus 
planos haviam de prestar as 17 praças ue pri
rncira linha e de policia que, bem ar·ma.das e 
municiad11.s, acharam-se sempre r~unidas de 
promptid:'io no andar tcrreo do edificio em que 
se devia fazer a eleição, tendo à ·sua frente o ca-
pitão r,~formado do exercito, :Manoel Bezerra 

c • uquerqu·~, com?ntssionac o para tnspcc
cionar os clestacamentos do 4 • districto, o 
~esmo q_ue, com duas praças do 11'' batalhão de 

' ' ' competidor na excursão e caballa por todas as 
parocbia~ do districto. 

Documuntos sob ns. 4 e 5. 
Essa forçn., d'~ um momento para outro, podia 

ser consideravelmente augmenlada pelo enga
jamento de paisanos (scilicet cr.cpangas) se
gundo as ordens exp,!didas pelo presidente da 
provincia ao ddcgado capit:1o Catunds c ao ins-

. Jlector rlos destacamentos, capitão Bezerra. 
Aq uelle~ ernq uanto este guardava cuidadosa
mente o interior do edificio, guardava o exterior 
delle e velav!\ !'-iobre a villa. 

Documentos impressos na folha do expediente 
sob n ·- 6 e documentos sob ns. 4 e 5. 

Peb originalidade da especie e impressão que 
causou ao ublico essas ordens do presidente, 
o r. ar os ttom, transcrevo-as aq Ul zpsts 
'!'e,·bis : · 

<.< Sr. capitão Catunda, delegado de policia do 
Ipu-Sobral. 

« Mando no vapor de amanhã 10 praças de 
linh'\. Si continúa em perigo a ordem publica, 
autorizo V me. a engajar paisanos, pàra reforçar 
o destacamento.-Cm·lo.~ Ottoni., 

~ Sr. ~a pilão Manoel Bezerra, inspector dos 
destacamentos. Ipú-Sobral. 

· « Recebi telegramma. Ordenei sigam ama.
nhã iO praças, e autorizo, por telegramma, ao 

Tendo decla.rado o fu juiz de paz que não ha
vja eleiçüo por- força do disposto no art. 127 do 
1·egulamento cit:1.do, e pelo que :fica exposto, os 
Cl :J. aos que evH1m constltuu· a m.a·wnn a 
mesa, e 113 cleitor·es, a m.aio?·iu dos alistados 
da parochia. sobre :1. me.·mw me,>;a. em que de
viam ser feitos os trabalhos eleitoraes, lavraram 
e assignaram o protesto sob n. 3 (importante 
documento, do qual constam ~s tropelias dos 
dias :30 e 1<>), o qunl. 1)elus 2 boras da tarde, 
clles o levarJm ao t~bellião d~ vills., que o tran
screv"n em seu livro de notas, c onde fizeram, 
igualmente, a declaração, em um termo espe-
Cla , que, st a e etç•io se ou v era e1to, ertam 
votado no candidato A . . l. Hotlr-igues Junior. 
{Doc •. -sob n. 7 .) 

edificio, assi:'tindo a esct"cver-se e nssignar-se o 
.rrotesto sob n. ::; o i o juiz de paz: e o meu com
petidor-. Vendo este que subf'creviam o protesto 
dous eleitores, que supp•mha serem seus ade
ptos, a clles dü·igiu-se advet·tindo:-os de quo 
vissem bem o que assignu.vam: fJ.1.lt.: c>·a um 
popct c 10iut dcscowpostw·a co;lt;·a cllc! 
(Doc. sob n. 8.) 

Ei11 o historico rigol'Os:l.mente verdadeiro do 
que occorr.,u no.:; dias 30 e 1'; entt·etanto, por 
mais trist(~ o vergonhoso que i~so seja, ainda 
não é tudo. 

Cinco dias depois, circulou o boato, na vilh 
do Ipú~ de que a eleição se havia feito no 1° . d_e 
Dezembro, na mesma casa da Camara Mumcl
pnl, 1ís horas competentes e com todas .as for-
ma 1 a( es egaes, e e que, s1 na e e1çao s 
tinham votado os eleitores adhesos ao meu 
competidor, era porque os outros, que lhe eram 
adversos, aliás em g1·ande maioria, haviam vo-
luntariamente abandonado o pleito! ·-

E ta.mbem, como estes, haviam abandonado 
a eleição os tres cidadãos que deviam formar a 
mesa cleiteral em 11utioria! 

De feito, no dia 5 de Dezembro., notou-se, na 
pequena. villa. movimento desusado em casa do 
capitão Antonio de Mel1o Marinho. chefe da 
fraeçiio conseryadora lbi3pa.bs. porque alli en
trnvam e sahi:lm Jl1Uitos indh·iduos, notando-se 
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entre estes o 1° juiz de paz Magalhães, o can
didato Dr. Theodureto e o professor Mineiro, e 
no dia 6, quando já. ·era conhecido o resultado 
da -votação em todo o districto, se dizia que em 
tal eleição havia o meu competidor obtido 72 
votos. (Doe. sob n. 8.). 

da direito, primeira autoridade da comarca. 
(Does. sob ns.9~ 10,11 e 12.) 

No dia 9 o juiz de paz retirou- se da villa, fa
zendo parte do sequito do meu competidor, não 
p:1ra Viçosa, como a principio propalou-se, mas 
para a cid<~.de de Sobral e d<J.hi para Gt·anja, 
onde a8sistiu á apul'a~~ão, ma.rca:la pat·a o dia 
i7, sem que deixas~e. como devia, os livros das 
actas no archivo da Camara Municipal, não 
~··- . 

quts: ta a .·e o pres1 
(Doc. sob n, 13.) 

Assim Jo acto ne deve ser o mais ublico 
como é uma eleição, e do qual a lei e:xpres•a
mente ordena que, sem demora, se dêm os 
traslad?s a q?em os requ ·~rer,_f~zia-se o I?aior 

s er . u • m 1z1 , as asslgnn.-
tura.s do~ f? leitores do Sr. D.r. Theodureto esta
vam ainda por completar, e por isso não se 
deram as certidões requeridas, nem os livros 
se recolhr•ram ao a.rchivo. 

Requerendo-se ao juiz municipal uma justi
ficação a Nspeito de tod:.~.s essas cxtraordina
rias occurrencias, com as citações do juiz de 
paz n do Dr. promotor ptblico, foi obstado 
ãquelle juiz, escrivão e testem unhas, o in-
~re:oso na sa a as au 1enc1as, no e.:...t cto :L 

~amara, p~la força publica, de bayonetas cala
das, de ordem do delegado, 1<~ supplente em . . . . . , . 

Importa. a respeito de facto tão escaudaloso, 
que, inf lizmente, presenciei, fazer saliente a 
circumstanc1a de que, reclamando, em pessoa, 
o juiz municipal o levantamento desse üttc1·· 
llicto, ordenado pelo prepotentfl a.:;ente de po
licia, não só não o conseguiu, como teve ~inda 
a declaração de que continuaria a s9r mantido 
atô ordem em contrario do chefe de policia! Era 
pre~ente á :<cena. tão original o canuidato Dr. 
Theodureto, quo, dando razão ao d (•legado, con
tra o juiz, dis,;e, em ar escarninho, para e~te : 
«vã qu~ixar-se ao chefe de policia» ! Foram 
testemunhas deste facto mais de 20 pessoas da 
villli e os infalliucis ·guarda-costas do Sr. Dr. 
Theodureto, o capitão .Manoel Bezerra e os dous 
soldados do i 1 o ! (Doc. n. 5 á fis. 16, n. 14 e 15. 

em o qae ca exposto, amda ma1s os ob
staculos ao esclarecimento da -vr•rdade ! 

O 1° suppl13nte do delegado em e~ercicio era 
o que, por uma dns portarias em b1·anco, con
duzida-s pelo candidato Dr .. Theodureto, fõra 
recentemenr.e nomeado em lagar do capitão João 
Pio de Andrade Pessoa. (Doc. n .•. Cearense 
ns. 257. 258 e 260.) . 

A existencia das portarias em b1·anco con
cedidas ao Dr. Theodureto, foi denanciada e 
repetida pela imprensa da opposição, e nunca 
seriamente contestada pela folha official. 

Na famosa apuração dos votos d.1s eleições do 

4° districto, da qual tratarei especialmente, sur .. 
giram afinal o juiz de paz Raymundo Maga
lhães e o Sr. Dr. Theodureto Souto sobraçados 
com as suas actas da parochia do Ipú, que 
foram ••...• apu1·adas ! 

Assim o plano concertado de ante-mão: pri-
. e iça egi ima, , pois, 

do fabricar-se clandestinamente outra eleição 
para apuração, chegou a seu termo; colhendo 

' · · adamente, a fraude os seas 
infames e criminosos fructos. 

Em 1881 sendo presidente do conselho de 
ministros o venerando senador Saraiva. com?e
tindo commigo, na. eleição do 4° districto, o 
honrado Sr. Jaguaribe Filho e o Sr. Theodureto, 
eu tive no Ipú 82 votos, aquelle 48 e o St·. Theo-
dureto ...... um voto. (Doc. n. 16.) 

Em 1883 congregadas contra a minha candi
datura .Pelo mesmo districto, as ~or~as unidas . 
t erta ores e as a racção chama:la brigido

pompeu, eu tive ·122 votos, o Si". Jaguaribe Fi
lho 51 o r. Th1·odur o nihil nd c rt u 
não era candidato. (Do<;. n. 16.) 

Em 1884 o Sr. Tbeodureto teve 72 votos, nas 
actas fahas em que foi o unico :::uffragado, mas 
na ec araçao e vo os os e e1 ores no 1vro e 
notas d:> tabellião eu tive 109, além dos votos 
de outros e::lei tores, meus amigos, que se reti
raram logo depois qae o juiz de paz declarou 
que não havia ·eleição. · 

Por 1ue estranho meio conseguiu-agora
o meu compr~tiJor, que se afastasse das urnns a 
grande maioria do;, eleitores da parochia do Ipú, 
c, só concorressem a ella.s os eleitores que, elle 
diz, adaptaram a sua ~andi . iatui"a ·~ 

... o por VIr u e as aguas ttstrae:> o m:\zo
nas ·~Não. 

Os proprios eleitores seus parentes o repu· 
, , ova inconeus~a o protesC~"JtOrT----

sob n. 3 e a decl1ra\.ãO de votos sob n. 7. Só 
S. S. poderá explicar :i camara ·e ao paiz esse 
mystcrio! 

Explicação que tem de estender-se á paro
chia de Vi~~osà, cuja historia ó mais ou menos 
igual a do lp u. 
Vejamo~. porem, o que são e:;s::s actas, que 

tão diffieilmente vieram á luz, pois qlle dellas 
só pude obter certidão em 24 de Dezembro, não 
ob;;t·tnte as maiores diligencias anteriormente 
empregadas ! 

Não foram transcriptas ns actas no livro de 
notas do tab~lli!io da villa do Tpti; como e:tige 
o § 20 do art. i5 da lei n. 3.029 de 9 de Ja
neiro de 1881. (Doc. sob n. f7 .) .· 

Não foram as suas có ias concertadas or este 
serventuario ; na fórma do art. 151 do ecreto 
n. 8.213 de 13 de· Agosto de i881. rDoc. n. i8.) 

Figuram as actas a mesa eleitoral organiza.da 
·no dia i de De~embro, as 8 hó,·as da manhã, 
em, ausencia, sem causa justificada do 3° jui: 
de pa:, e de todos os supplentes do juiz de 
pa:, substituindo ao 3o o 4o juiz de paz, e aos 
supplentes dous eleitores nomeados pelo pi"e
sidente. 

Pelo que acim::1. fica. exposto vê-se, á eviden
cia, toda a fahidaàe des~a organização de mesa. 
O go juiz de paz, Jeronymo Ferreira Passos, o 
f o e 2o supplentes Felix de Souza Soares e An-
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cussão o~al: 
1.0 , que a eloi(}ãO da parochia do Ipti é clan

destina, falsa, fraudulenta e posthuma. 
2°, que os autores principaes dess:t eleição 

foram o Dr Theodureto Carlo~ de Farias Souto 
e ·o primeiro j niz de paz RaymLmdo Rodrigues 
Magalhães, pelo que: 

~ar:~ co~recção sua e exemplo de outros, re;;-;
P 

justiç:1. social c a moralidade publ1ca, dev•~m 
ser c!les competentemente processados e sevé
ramcnte punidos. 

Pa1·ochia de Viçosa 

Nei;ta p~ rochia o estratagema empregado 
para bm·b r-se a 1Üeição legi tirn::t, substituindo-a 
por urna. farça, fui mais franco ainda q uc bl'U

tal. 
A força publica ao mando do delegado de po

licia, capitão do exercito, Tristão Sucupira., pôz 
cerco [~ casa da Ca.mara. .Municipal no dia :30 de 
Novernbr·o e 1 dn Dezembro, obstando formal
mente naqnelle dia q11e tivess•)m in!!rr·sso no 
edificio c concorre.::sem para a organizaçãn da 
mesa eleitoral os cidadãos que deviam consti
tuil-a em m.aio1·ia, e no dia 1 que entras,;e e 
votasso a maio1·ia dos eleitore;, do collegio. 

Pediu-se providencias por telegramma, logo . •) 

• ' •. ::> • 

« S. P. 9 1/2 da manhã. Urg-encia. Ao Exm. 
Sr. Pr,sidente rla Provincia. Fortaleza. 

« Casa da Camara cerca la pelo d~legado e 
commandantP. do destacamento, c·apitão Tristão 
Sucupit·a; maioria do eleitorado, in··iusive tres 
mesarios, repcülidos pela força pu.blica, de or
dem do governo ; s f.!gundo declarou dito com
mandante perante mim e dito eleitorado, ã cuja 
recL~m~1ção fui á porta da casa da Camara. Pro
videncia. '7> 

<.< Viçoza, 30 de Nozembro de 1884.-0 juiz 
de direito, Jose Gomes da Frota,-, 

Respondeu o presidente da ·provincia: 
« S. P. 30 de Novembro. Sr. delegado de 

policia de Ibiapina: 

Logo que receber este, expeça portador 
transmittindo ao delegado de Viçosa o seguinte: 

~ 

camara. co~ 12 praças não consentindo entra
rem tres mesarios liberaes e miúdos. Reitero 
recommenda ã tcrmin ~n 
se abstm·em, completamente de negocio;;; elei
toraes. Devem conservar-se longe do collegio 
e deixar a ele~ção correr exdusivamente por 
conta dos parttdos. -Carlos Ottoní. » 

Não obstante uma ordem~ na apparencia, tão 
terminante, o delegado militar d'; escolha e 
nomeação do presid~ntc manteve e continuou 
o ae,::e.iio ; como ainda, por telegramma com-
municou o jni:r. de direito : ' 

maioria do eleitorado, a quem respondeu que 
não obedecia por falta de authenticidade de dito 
telegramma. Maioria do eleitorado só pôcle 
chegar até 40 passos da cJ.sa da (·amara, donde 
foi repellida. Tenho feito o possivel no sentido 
de evitar conflicto. » 

A distancia Ja ciclade de Viçosa à villa de 
S. Pedro de lbiapina, onde ha a e:::taçã:) pela 
q_ual se expediam os teleg-ranu:r:as~. não pern;tit-

ordem no pleito.-Carlos Ottoni. » 
« Telegr:1mm·1. do Dr. juiz de direito de Vi

çosa ao presidente. Dirigido em 2 de Dezem
bro ãs i2 horas da manhã. 

« Não sendo consentido ingresso da maioria 
do eleitorado e tres mesarios na casa da cama
ra, que continuou cercada hont~m pela força 
pubEca, consegui que sem conflicto se retiras
sem dita .. maioria e mesarios. » 

Assim consummou .. se no collegio de Viçosa a 
mesma trama q_ue, com algumas va-riantes, se 
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havia urdido e levado a etfeito no collegio do 
Ipú. 

Dessa. trama.. resultou, como alli, que a cha
mada eleição de Viçosa ~orresse por conta ex
clusiva dos partida.rios do privilegiado candi
dato official, ex-presidente da provincia do 
Amazonas. 

O que seja uma eleição nas condiçõe;: de,cri· 
ptas. e o como ella,.; se fazem, na auscncia. dos 
interes~ados advet·sos, todos sabe:n ; tudo se ar
ranja e se faz pela simula_ção, sõ havenlo 
uma preoccupação-a de a','emu·-se os factos e 
salvar a le~alidad•l das formulas . 

No loü a::_m:üoria-do;: eleitores foi esbulha
da do dheito do voto, na Viço;:;a a-maiot·ia-dos 
eleitores foi esbulhada de igual direito. 

No Ipú a-maioria dos cidatüios que deviam 
formal' a mesa eleitorai foi.-nas :tct;Js-. de
clarada ausente, em Viçosa a: mesma causa ·suc
cedi)U : Doc. ns. 21, 22 e 23. 

No Inú não me del'am nem fiscal nem um sõ 

direito, tendo-se aJoptado pat·a isso o mise:-avel 
estratagema de ,;e esconde!' o celebre P'·evari
cadOI' ta.belliii:o Febronio Bise!'ril, que devia 
desde 1 de Dezemb1·o te!' tt·ansc!'ipto as actas 
no seu livro de notas, se a eleição tivesse sido 
feita regulat·mente nesse di;i . Dor.:umento sob 
ns. 22 e 24. 

E' isto prova evidente de que todos 05 papeis da 
simulada farç~a,e dos fa:-cistas,ainda não estav:J.m 
bem distribuídos e completos: quando, entretan
to, prescrtWe a lei, pa!'a garantia da ve1·d""Je da. 
eleição,-''que o tabeUi:i:J é obrigado a dar .~em 
clcmora traslado das actas a quem o requerer» 
<trt . 1-19 § 4" do decreto n. 8213. 

Consta dos documentos sob ns. 21, :22 e 23, c 
dos telcgramm~s ·<teima transct·iptos do juiz de 
dii·eito, que o 2° e 3o juizes de paz e i 'J sup
plente, C:mdido do B;;piri to Santo lvlagalhães, 
Thomaz Cr,sario de Carvalho e Teophilo H.oberto 
de Souza, a m aio1·ia dos mesn.rio;; l Dgitimo;;, 
protesta. :-a.m contra o attentado da fot· :t . ublica . "i" • o 

. o ~ - aux1 1a a por capangas 1aver-lhe;:; vedado o 
ingresso no ctlificio para occuparem sell.~ loga
re;; ; no entanto dizem as actas que ellP.s dei
x:u·am de comparecer apezar de convidados por 
officio ! 

mearam-m<~ fi:;cal e deram .•. um voto. ;. 
E' o q ~1e se vedas ar-tas; mas peb dcchii·ação 

de votos dos elcitol'es eu poderia ter tido em 
Viçosa 82 votos, pelo menos ; que são maio> do 
que 62, que na eleição simnlada foram distri
buídos ao meu competi.!or. Doc. n. 21. 

Em 1881 eompetindo commigo na eleiçlio o 
Sr. Dr. Jaguaribe Filho e o Sr. DI'. Theodu
reto Souto L·~ve aquelle honrado cavalheiro 93 
votos ; Rodt·igues J unio1· 52 votos, e o Sr. Dr. 
Theodureto ... 2 . . . ! Doc . n. 16. 

Agora tinha eu como meus alliados na eleição 
os partidarios do illustre chefe consel'\·ador o 
Sr. Barão -le Aqtt:raz. 

Em 1883 tinha eu P':<r unico competidot· o mes
mo Sr. Jaguaribe e estando, por essa occasião, 
colligadas contra mim as forças unidas do par
tidu conservador, do qual são chefes na provín
cia os Srs Barão de Aquiraz e Barão de lbia
paba, as do;; que se chamam libet·tadores, e. as 
da ft·acção lib,.ral-brigido-pompeu-. teve o 
Sr .. Jaguaribe na Viçosa 97 votos e Rodrigues 
.Junior 33. 

O Sr. Dr. Theodureto não teve um sõ voto. 
E' certo que ú esse tempo S. S. não tinha go
verno que o ap!'esentasse e apatrocina~se ; ac
cresc~ ; !dO que, então, dizia-se S. S.-meu 
amigo-c procurava mansa e cuidado•amP.nte 
a minha protecção de chefe do partido para 
que e•1 o a.ccommodas;:;e em algum dis triclo 
da província. 

Os factos acima articulados estão provados 
pelr•s documentos de ns. 21 à ..• , e a enuncia
ção delles já por si é sufficiente para que · seja 
condr~rnnada in liminc essa farça ct·iminosa e 
immoral, que se denomina eleição de Viçosa. 

• n re u o :>eJa-me perm1tt1 o am a consi
derar : 

Aconteceu, portanto, como no Ipú, que os 
mesa.rios legittmos, em 11w i orio, fossem substi
tuídos por intrusos, é certo, mas pessoas da 
confhmça plena do St·. Dr. Theodttl'<~ to Souto ; 
o feliz candidato, que timbrava em se procla
mar. ostentosamente, candid;\to dilecto do 
governo, por e~te n.rmado cl1t cabeça {!td o .~ pds, 
e aquelle que teria a vict01·in n:~ .eleição, ctts
tassc o (jUe r;ustassc ! 

Em vi>: ta do exposto, e do mais q ne se ha de 
esclaro r.:er na discu;:são oral, é manifesto que a 
tal eleição da Viçosa é nulla de pleno dit·eito, 
devendo se!' responsabilisados os seus autoras, 
assim como o delegado de polieia, c:tpitão do 
exe rcito Tristão Sucupira de Alencat· Araripe . 

.4.p~n·a.çc"to. -A apuração dos votos das elei
ções do 4° districto foi um triste e vergonho:;;o 
epiJog-o da histeria nefanda das deições da 
província do Ceará, no anno de 1!:i84, sob o 
g-overno e adrninistl'ação do gabinete 6 de 
Junho, depois de urn:1- dis,oluç:ão da Camara dos 
Deputados e quando S. M. o Imperador fazia 
uma consulta n appello á unção. 

O conf,·onto que urn dia ha dP. fazer o hi<;to
riadot· ent!'e a.:;; eleiç~ões goraes do anno de 1881, 
quando peh l;rirneint v c; ~e deu execução a 
lei n . :3029 de 9 de Janeiro, c as de 1884, no 
lmperio, e com especialidr.de na proYincia do 
Ceat·à; sendo presidente do conselho de minis
tt·os naquella época o venerando senador, 
grande· cidadão, José Antonio Sal':liva, e em 

, onselheira de est+.,ta"'di..o~,:-i\}\f:iarutm~orne~l~--------
Pinto de Souza Dantas, esse conf,·outo, digo, 
dal'á ao primeil-o uma pagina brilhante de leal-
dade e im arcialidtd d · 
tismo. e ao segundo...... o que está na 
consciencia entristecida. e sobresa.ltada da 
n~ção.. e ha de affirmal-o a severidade da 

1 • . 

A mim não affi:igem os attent.a.do-:: do governo, 
pelo qne toca á minha humilde individualidade, 

- stante as acintes e as amargaras que 
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soifri, e que aqffreram minha familia e meus 
amigos; o que mo aftlíg-e e sobresalta no intimo 
d'alma, como cidadão, é o reg:esao aos tcmoos 
:~?assados do a_:;salto :is _u ~·~as :até ~ I_?ã:o armada, 

verdade do systema constitucional e r:-,pt·esen
tivo, é o fatal precedente, é o incitamento ás 
represali:1 s. 

O que foi a apuração dos votos das eleições 
do 4° di.stricto vai se ver summariamente. 

Pelos documentos ns. 1 e 2 se1·ie :\., as duas 

s ·r a os a 
4 e 5 da seria A-) 

Isto foi executado no intuito de serem 
subtrahidas ao diplom::J. 0:cpcdido as nodoas 
das illegalidades commetLidas. e para que a 
audaciosa fabricação de actas falsas e·clandes
tinas podasse colher os resultr~do~ de :tntemão 
preparados pelo meu competidor. · 

2. 0 Que não só illegal como violentamente 
foram demittidos e excluídos do exercício das 
uncçoes que tes ta a e1-seis pre~i ê;n es e 

mesas eleitoraes, membros bgitimos da. junta 
apuradora, seis dentre os oito que a constituí
ram, que ainda illegalmente foram sub"tituidos 
por juizes de P.:lZ das parochias de Granja e 
Camocim, convocados ad;·ecle pelo juiz prcsi

nte a -una. em numero de cinco. dos uaes 
tres, do mesmo moçlo que os seis demittidos, 
protestaram contra a prepotencia e illoQ·ali
dades commettidas, retirando-se acto continuo 
e sem a.ssig-narcm a acta. 

3. o Que por m0io de taes artificios o juiz prc
zidente reduziu á junta de ~lt? a quatt-o n;te.:?--
bz os, a .~a.ber . ao>. d tL.< jHt.::,,s ~ , 
falsas do I pu e de Viçosa. :tO qum·tn juiz de paz 
da Granja e ao_._ quarto juiz de paz tle Cama
ciro ! Estes dous ultimas, que H1ío e~·mn presi
dentes de mesas elcito~·a~~.~. foram convocados 
adrede! De maneira. que só puderam funccio
nar como membros d:1. junta os quatro indi
viduas que, doceis :-~o aceno c:·o juiz, se 
submettcram, servilmente, f sun. vontade. 
. Von!ade pr_epot~n~e que, para ser o~r~ecida, 

linha, ao mando de u~ maj~~ de policia e de 
um capitão do exercito, perfilados de promptidão 
á. entrada da casa d:;~. camara, e além dcllas, 
como se ainda não fossem bastantes. dezenas de 
capangas, armados de faca e cacetes, sob o 
comma.ndo do delegado de policia de Camocim, 
Custo io Are anJO oares, que se ac avam 
ostensivamente :i. postos, e correram ameaça
dores até :i calçada da. camaro., na occasião em 
que o juiz presidente da junta prohibia o 
ingresso no edificio á eleitores e até ... aos s~is 
pre>;identes das m~sa~ eleitoraes dos collegios 

- - • 1 " ial , · -.l 

Camocim, S. Benedicto c S. P. de lbi~1piua, 
V. III.-21 

afim de não occuparem seus lagares-e exercerem 
as funcções que lhes são conferidas pela lei. 

Por ess:l. occasião os eleitores e os presidentes 
das mesas, reunidos á po:ta do edificio, tinham 

capangas para alli êonvoca'do! ao aignal de 
corneta e de apitos. 

Essa sccna es~andalosa, além de" provada. 
pelos documentos sob ns. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 
eu, infelizmente. fui della testemunha ocular. 

Além do e::tposto, e do que consta das proprias 
s, · por \' r que unccionou, lncom-

p8tentem'lnte, como membro da junta apura
dora. o 4° juiz de paz de Camocim, João 
EvangPlista Barbosa, amanuense da estrada 
àe ferro de Sobral ; porque as funcções de juiz 
de paz são incompatíveis com as de emprego 

ul.>lico retribuído: art. 230 do decreto n. 8213. 
Verificada, portanto, esta incompatibilidade, 

e por outro lado sendo certo _q~e a junta só 

proce imen.o es e jtüz, que roam es ou-se 
desbragadamente ad·:;ogado t'x!renun do meu 
competidor. e o procedimento de alguns dos 
seus collegas que, como clle, presidiram as 
juntas apuradoras de outros districtos da pro
víncia_ Documentos ns. 12, 13 e f4 da $Crie A .• 

E' certo o c ue deve :ficar consi nado c u a 
ccrebrina jurisprudencia do juiz de direito de 
Granja, invocada contra mim para ser e:!:pedido 
o dipioma ao meu competidor. que foi approvad:t 
pelo p1·esidente da província, e tambcm pelo 
ministro do Imperio. em despachos telegraphi
~?s, serv_iu eonti'~lriamcnte ~~~·a que se ex_pe-

e a~igos< do presidente da provincia e do 
governo! 

Os factos acima articulados estão provados 
por muitos e authen ticos documentos, que serão 
exhibidos e impres~os em devido tempo ; e na. 
discussão or:ü terão elles commentarios mn.is 
desenvolvidos. 

Em conclusão, a hist.ori~ da eleição do 4n dis
tricto da provincia do Cearà à uma pagina de 

., .. · ~ .... . -
commettil~s contrs mim p~los agentes do poder 
publico e em favor do mr.u competidor. 

Fortaleza, f\) de Janeiro de 1~85. 
..-L J- Rod •iaues J tmior. 

Does. 1, 2 e 3_- Illm. Sr- "juiz municipaL
Diz PeregrinoLiberato de Carvalho, eleitor desta. 
p:troc 1a, qtle a em a.e seu u·e1 o, prrcisa que 
V.S.lhe mande dar por certidão verbo ad verlmm. 
os tres protestos feitos no dia 30 de Novembro 
ultimo, por eleitores da mesma parochia e la
vrados no livro de notas do tnbellião Coelho. 
Nestes termos pede de:firimento.- E. R. ~L 

I ú d Dezembro de 1884.-Pere ritlo 
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N. 26l.- Pagou 200 rs. de sello de verba 
em falta de estampilha. Ipú, 6 de Dezembro ue 
1884.- O escrivão interino, Pedro Aragtio .-
0 collector, Salles. 

Sim. Ipú, 6 de Dez~mbro de 1884.-Antonio 
Mm·tim. 

Joaé Antonio Coêlho, escrivão do Cl"ime1 civ~l, 
tabellião jo publico judicial e notas e mais 
officios anne:t.os do termo du Ipu, pur Sua. Ma-

eleitor, João Porfirio de Faria, eleitor, Joaquim 
Porfirio dos Passos, eleitor, Luiz Alves Fen·ei
ra, eleitor, .João Pio de .-\.ndrade Pessoa, eleitor, 
Antonio Manoel Martins, eleitor, Vicente Fer
reira Pontes, eleitor, Vicente Ferreira de Frei
tas_ Sobrin~o, eleitor, . Luiz Franco de Barros, 

' , 
gesta e mperu1 a quem eus guar e, etc. Vicente de Pa.iva Ar:.\ujo, eleitor, Jeronymo de 

·Certifico qne, revendo o meu livro de notas Oliveira Memoria, eleitor, Domingos de Pa.iva 
delle a fls. 171 v~~ rso a fls.175, acham-se os pro-. Dias, eleitor, Peregrino Liberato de Carvalho, 
testos de que tt·ata o peticionaria, dos quaes seu eleitor, Sebastião Cados de Lima, eleitor, Za
teor é o seguinte: Protesto la.nçado em notas charias Ja.come de Araujo V eras, el1~itor, João 
a requerimento do coronel Porfirio José de Sergio de Araujo Chaves, eleitor. E nada mais 
Souza, como abaixo se declara. Saibam qu&ntos se coniinha em o dito protesto, pois bem e :fiel
este publico instrumento de protesto virem, mente para aqui o transcrevi do proprio origi
que no anno do Na;;:cimeuto de Nosso Senhor nal, o qual depois de transcripto e conferido, 

------~J~e~su~S-Ch~·~,~~~~~~~~~~404n~~~~~~o~~-~~~~s&elnlt~a~n~t~e,~q~u~e~eo~mmnmtligg~o~a~s~-------
Novembro do dito anno, nesta villa do lpti., signou, tudo erante as testemunh 

·~ , -u ompa- corone oão de Mendonça Furladv e Manoel 
receu o coronel Porfirio José .de Souza mo- A.un-usto Ma alhã · · 
rador nesta villa, pessoa de mim tabelhão bcllião pelos proprios do que dou fé. Eu, José 
publico conhecida, do que dou fé ser o proprio, Antonio Coelho, tabellião publico que o escrevi 
e perante as testemunhas adiante nomealias e e assigno em publico signal de ue uso. Em 
a a.ix ~ · , 1 oi apre,:;en a o es emun o a ver a. o (cs ava o stgna pu
um protesto para. ser lançado em notas, do qual blico), o tabellião publico José Antonio Coe
seu teor é o seguinte : Os abaixo assignalos, lho, Porfirio José de Souza~ João de .Mendonçn. 
3o jui·.:; de paz deste di.stl"icto, 5° e ü0 imm.e~ Fut"tado, Manoel Augusto :Magalhães. Prote!to 
di~tos ao 4o juiz de P'\Z, eleitores desta pn.- lançado em notas a requerimentl) do coronel 
rochia, considel"ando que se acham presentes Porfirio José de Sou:t.a, como abai:s:o se declara. 
no paço d~ camar~~ municipal, de:,de as -Saibam quantos este publico instrumento de 
9 horas da manhã, para o fim de procelercm protesto virem. que IlO anno do Nascimento 
á organização da mesa eleitot·al, que tem de Nosso Senhor Jesus Christo de 1884, aos 
de presidir amanhã: a eleição de um de- 30 dias do mez de Novembro do dito ao.no 
pu a o a ssem ea -rera nesta v1 a o pu, provmc1a do Ceara, em 
este .J:o districto, acontece que o juiz do paz meu cartorio compareceu o coronel Porfirio 
mais votado, capitão Raymundo Rodrigues l\Ia~ José de Souza, morador nesta villa, pessoa de 

----fr.ga.Hiftes, a. pretexto de nome · ~ - ·- - · · 
para servir nos trabalhos de hoje. demora de ser o proprio, e perante as testemunhas udi2l.n
propcsito e caso pensado os mesmos trabalhos, te nome:1das e abaixo a:;si~nadas, pot· elle me 
servindo-se do recurso de nomear ~ pessoas foi apresentado um segundo protesto para sei' 
que não estão presentes pnra. escrivão, offi- la.nç:ldo em notas, do qual seu teor é o sa
ciando a estas, e aguardando a resposta por guintc: -Sendo 2 horas da tarde e o juiz de 
horas, e assim a contece qne até este momento, paz mais votado ainda não tendo organizado 
uma hora da tarde, ainda não achou o escrivão a mesa a pretexto de não encontrai" um cida
que procura, qm ... ndo é certo que acham-se pre- dão qne sirva nos trabalhos eleitoraes, que 
sentes cidadãos aptos e idoneos para e:tcrcerl~m hoje deviam ter logar, quando é certo que mui
devida e comp~tentemente o cargo, que para tos cidadãos idoneos para e~ercer esse cargo 
este fim se dão por promptos. Sendo este pro~ se acham presentes e promptos para esse ser
cedimento abusivo, contrario :l. liberdade do viço, procurando sempre o mesmo juiz a 
voto, flagrantemente attentatorio contra a l ei. cidadãos ausentes, a quem offi.cia. mas que sà 
desde jà contra elle protestam solemnemente e respondem tardiamente não a ceitando a. no
levam ao tabelli:1o o seu protesto. O fim do meação, como aconteceu no convite que fez a 
i. o "uiz de az é não formar a. mesa. e burlar a Luiz de Mello Marinho e a José · 
eleição. aço da cam~ra, 00 de NovembL·o de Silva !\1oral. e tudo isto no intuito manifesto 
i 884.-Jeronymo Ferrei ra Passos, 3° juiz de de hoje não 'se organizar a mesa, que diz elle 
paz, FeliK de Souza. So:,res, 5° votado })a.ra j uiz «amanhã ninc1a se poderá organizar» quando 
de paz, Antonio Paz de Lima, 6° votado, Por- si hoje levou-~e todo o dia e não se pôde orga
:fi.rio José de Souza. eleitor, Manoel de Andrade nizar a mesa, amanhã repetido o mesmo e~tra
Pessoa., eleitor, joão de !vlendonça. Furtado, ta gema, isto serà impossivel ou se fari de 
eleitor. Feli~ de Souza Martins, eleitor, Vi- modo a não se poder concluir no dia a elei
cente Ferreira _ d"e Araujo Lima, eleitor, 1\fa- ção. Nós abail:o assigoados additando ao pro
noel Augusto Magalhües, eleitor, João de Sou- testo jà feito, e que mandamos in~ex-ir no l ivro 
:a Mar tins, eleit01·, Raymundo Peres Segundo,- de notas fazemos publico a conti1!unção do pro
eleitor, João de F:orias Leite, eleitor. Rodolpho ceder tumultuaria, illegal e criminoso do re
Rod.rig ues Leite, eleitor. Luiz Ferreira de Frei- ferido juiz de paz, ao qual se acha junto, 
ta.s, eleitor, Laurentino Rodrigues de Farias, como assessor, o candidato Dr. Theodoreto 
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Carlos de Faria Souto. E manJamos e.:;te novo p:'ssoas que não estão pres'Bntes no r-eci.ntoda 
p:otesto para o livro de notas do ta bellião desta . camaru., q uan io ha neste muitos cidadãos ido
Vllla, _afim de constar a todo o tempo, e para i neos, que podem bem exercer interin.a.x:aente as 
o~ de\•1dos ~ns. Paço cb. Cama r a. Municipal da 1 funcções de escrivão do juizo de paz = de moio 
V1lla do Ipu em 30 de Novembro de i884.-0 que desde ás 9 horas da manhã a:té :i hora aci-
3o ju~z de p:11., Jeronymo _Ferreira Passos. :na indicada ain.ia não .achou um_ só d.a.que!les 

do~ PasSi)S: eleltor.- M~noel Au~usto Maga- ; Silva Filho, escrivão do juizo de paz do dis
l~aei, elertor.-Laurentmo Rodrigues de Fa.- tricto de Campo Grande, dest:.L mesma. parocbia, 
r!a~, eleitor .-Peregrino Liberato de Caryalho, o mencionado juiz, recebendo a pet:i..ção, que 
eleitor .-Dorotheo Pereira de Paiva, eleitor. lhe foi lida em alta voz para conhec"i..x:nento de 
-João do Souza 1\I:J.rtim~. eleitor. -Domingos todos os presentes, a. guardou e não de "O despa
de Pai v~ Dias, eleitor .-Feli:x de Souza Mar- cho algum ! estando por esta occa.s:i.ão a seu 
tins, eleitor. -João de Farias Leite, eleitor. lado o candid:üo Dr. Theodoreto Carlos de Faria 
-_:Antonio Pereira do Reis, eleitor, João Pe- Souto. E~te procedimento revel3. po._. demais o 
remt. Damaceno, eleitor . -Zacharias Jacome plano crimino:;o do supradito fo ju.i.:z; de paz, 
d Arau ·o . T ;- ,..,.· - rr • -

• 
Paiva Dias, eleitor .-Francisco Alves de Car· 
valho, eleitor.-Luiz de Paiva Araujo, eleitor. 
-Joaquim Ferreira de Freitas, eleitor.-Ber · 
nardo Gomes de Carvalho, eleito1·. -Vicente d13 
Paiva Ar.,ujo, el itor .-Antonio :Manoel .Mar
tins, eleitor.-José Florencio de Can·alho, elei
tor.-Manoel Pedro Maximo, eleitor.-João de 
Mendonça Fllrtado, eleitor: E nada mais 
se continha em o ~ito protesto,_ pois, be?l 

~ . 
Para constar levamos ainda este protesto ao 
livro de notas do tabellião desta. villa.- Paço da 

. Camara Municipal da villa do Ipu, a.os lrinta 
de Novembro de i881. - Jeronymo Ferreira 
Passos, 3·1 juiz de paz, Feli::x::. de Souza. 
Soares, Ó" votado para jlliz de paz~ .Antonio 
Paz de Lima, sexto votado.-Francisco _-\lves de 
Carvalho, eleitor-.-Feli:t de Souz~1. Bax-roe, elei
tor.-2.\1anoel. de Andr~de Pc~soa An ~~ ele~tor. 

, - a • a , 1 .- o-a. 
original, e depois do transcripto e conferido o Andrade Pessoa, eleitor.-J oão de Fa:r·1a.s Leite~ 
entreguei ao arresentantc, que este commigo eleüor.--Josc~ Liberato ~e Carv~lho, eleitor.-
a- 'rr .. 

coronel João de Men&onça Furtado e Manoel Rodrigue::Leite, ebitor.-1\ianoel _ .. \.:u.gustoMa
Augusto Magalhães, reconhnciclos de mim ta- galhãe~, eldtor. -Felix de Souza l\I~rtins, elei
bellião publico pelos p!·oprios. do que dou fé. tor·.-.loão de Souza Martins, eleitor_-- Porfirio 
-Eu, Jcsé Antonio Coelho, tabellião publico José de Souza, eleitor.- Joaquim Fe.rre:ra de 
que o f-'Screvi e a;;;signo em publico signal de Freitas, eleitor.-Anrelbno Afra de C.uvalho, 
que uso. Em t~stemunho da verdade. (Esta.v<~ eleitor .-José Candido de Souz~1. Ca;:-va.lbo. elei
o signal publico).-0 tabeUião publico, José tor.-Jo::~.quim Rodrigue~ de Azevedo_ eleitor.
Antonio Coelho, Porfiri1> José de Souza, João de Antonio da Silva Mourão., eleitor_- E nada 
Men:ionça. Furtado • .Manool Augusto de. I\Iag-a- m:.is se continha em o dito protesto~ pois bem 
l11ães. · Protesto lançado em notas a reque-ri- e fielmente p:•r~l, aqui o tran5crevi. do proprio 
monto do corond Porfirio José Souza, como -ot'iginal, o qu:.tl entreguei ::10 apresP.ntante 
abaixo se dc1clara. Saibn.m quantos este pu- depois de confer-ido, e estfJ commigo a.ssignou, 
blico inst.rnmento de protesto virem, qu'l no sendo presentes por testemunhas <> tcn,~nte
::mno do Nasc!mento de Nosso Senhor J•·lsus coronel João de Mendonç:..~. Furtado ~ Manoel 
Christo de 1.8)4, ao primeiro dia Jo rnez do Dr~- Augusto l\!agalhães, do que dou fé _ ELI, José 
z:m~ro do dito anno, nesta vill_a do Ipü, pro- Ant.o!lio Coelho, t·:.bclli~o publ~co .. qu.e o e,;cr,wi 
1c , a a~ . • 

o coronel Porfirio José d~:~ Souza, morador nesta testemunho d,\ verdade (estava o signa1. ·publico). 
villa, pc:s8oa a~~ mim tabellião publico conhe- -0 tabellião publico, JosrJ A n tonio C oclho.
cido do que don fé ser o proprio, e perante as Porfi:rio Jose d e Souza.-João de 2.JcE" enclo1~ça 
testemunhas adiante nomeadas e abaixo assi- Fw·tado .- Til anoeZ Augttsio .1.1:í aga:.ZhAe.~ .-E 
gnC~ clas, por elln me foi apresentado um prote8to nada mais se continha nos tres pi"ote:stos acima 
para ser transcriuto em notas, do qual seu teor I mencion::tdos, lançados em meu livro à1J notas, 
é o seguinte :_:Sendo 6 horas da tarde o juiz pois bem e :fielmente para aqui os tra. ~screvi, e 
de paz mais votado desta parochia, Rayroundo vão sem cou!a que duvjd:l. faç:1. com <>s proprios 
Rodt."iguea Magalhães, não obstante as mais in- originaes, do que dou fé. Ipú~ 6 de Dezembro 
stantes reclamações e reit0rados protestos dos de :1884.-N. 268.-Rs. ROO.-Pa.go-a. 800 rs . 
abaixo assignados~ ai.nda não organizou a mesn. de sello de verba em falta de estampi1h.a. lpú, 6 
eleitoral,· mantendo o estratagema de officiar a de Dezembro de 1884.-0 collector~ Salles.-
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O escrivão interino, Pedro A,-agão.-0 tabel- lisal." a eleição deste collegio, onde o mencio
lião publico, Jose .4.ntonio C oetlw. n:Hio cautiidatoJliio conta a maioria dos eleitores, 

Duc. n. 4.-0s abaixo asignados 3·> juiz de e denunciam a maior immoraliuacle e compres
paz deste districto, 5o c Go votados para o mesmo são, compellem o.;; abaixo assignados a fazer 
cargo deste mesmo tlistricto, eleitores desta o presente protesto, que sei."á. conhecido da 
parochia, protestam contra o procedimento irre- Augusta Camara dos Srs. Deputados e do paiz 
guiar e criminoso do juiz de paz mais votado, inteiro_ Como consequencia dos factos expostos 
Raymundo Rod!·igues .Mag;~lhàes, pelos facto:; aconteceu que b('je, por mais de ti huras da 
seguintes:-De o mencionado juiz d\3 paz mais manhi:r, compareceu o dito juiz d.; p:<z m~is 
YOtudo, de proposito a calculadamente, nii:o ter votado, e com elles os cidadãos que deviam 
organizado a mesa eleitor:~! hontem, 30 de ~\o- compor- a mesa, e reclamandv-se- pela organi
"Vembro, como preceitua a lei, com o manejo : zação dest:~., decbrou elle que ainda era cêtlo e 
de chamar, por officio, par~ servir de escrivão •1ue esperava que o cidadão João Gorreia de Sá 
na organização da mesa, n~ falt:" de escrivão comparecesse~ visto corno havia acceitado a 
de paz e da subdeleg:tcia, que, actualmente não nomeação. Decorria o te::upo, reclama1•am fre
existem neste dist1·icto, a indil•iduos que só tar- quentemente em no:ne da lei os que deviam 
diamante respondiam aos seus officios recu- compor a mesa, rccbm:!Vam os eleitores pela 
s:mdo aceitar :l. nomeação; quando haviam pN- nomeação Je um outro esc1·ivão dentre os cida
sentes no recinto da casa. d:t camar:t. muitos dão,.; pre~e ntes e porque queriam c:s::ercer o seu 
c.idaàãos idoneos pa~~. como es.crivão, Íunccio- clireito <le vuto, mas sempre de balde, lOr ue 

clles se diziam promptoi', entre ourros, notada- LjUan.Jo o official de justiça veiu declaral"-lhe 
m.3nte, o escrivão do juizo de paz do districto que procurando em casa de sua rcsidcncia o 
do Campo Gr:mde desta mesma. parochia, o ci- nomeado JiJão Correia a mulher- deste dissera 
àadão João Baptista da Sih•a Filho, o qual para quo elle não estav:J. em casa ! 
esse fim se ofr.~receu, em petição escripta, que Scrn prc ao !:\do do juiz de paz, achava-se o 
foi iida em alta voz e entregue ao dito iu jui7. candidato Theodoreto Carlos de Faria. Souto, 
de paz, que não a despacholl sob prete:s:to da que 0 aconselhava e assessoi."iava. Decorl"ia o 
jã ter officiado a outro indi"Viduo que sabia tompú até que afinal sendl> mais de 10 horas, 
aceitar a nomeação, r:c;,.s que até ãs G horas da. 0 me;;mo juiz declarou que não tendo podido 
tarde do dia de hontem, :lO, não compareceu ! organizar a mesa, por falta de urn. escrivão, le-

,, "' "• e J' u juiz u paz a nana se moveu, nem mesmo 

Dahi r esultou que desde as 9 horas da. manhã van ta \"a-se e pOi' isso não podia fazer a eleição 
até as 6 da tarde não se organizou a meso., a que h oje se devia ler procedido, declai."ação 
~1chando-se alias presentes todos os cidadtios esta que foi recebida com as mais vivas recla
que deviam compor e formal' a mesma mesa. mações, por que importava um c;;bulho ao 
Devem not1r os abaixo as~ignados que desde direit,_. d•i voto. I-kde como hontem, o destaca
as 9 horas da manhã até :is 6 da tarde, esteve meu to existente ne;ta vi!b., conservou-se no 
sempre presente, sendo assessor do mencionado andar t erreo ih\ saia onde se achavam reunidos 
f o juiz de paz, o candidato Dr. Theodo1·eto Cm- 08 abaixo assigno.dos, e onde se devia ter · pro
los de Faria Souto, que dizia para todos ouvi- cedido ú eleição. 
rem que o seu procedimento (o do juiz) era 
J.lerfeitamente legal e correcto ! Na impossibilidade de -protestar por outro 

Contra a;; reclawar,~ões dos abai:>:o assignaàos, meio, os abaixo assignados, levam o seu pro
constantes e reitcira.das, limitava-se a dizer 0 testo :10 tabellião de nelas desta villa parn. 
1 o juiz de paz: «Não procedem as reclamaçõ~s, transcrc\·el-o. Paço da C:;.mr~ r a Municipal d:.l. 
a competencia de nomea1• 0 escrivão é minha, villa do Ipú em 1 de Dezembro (ás 10 1/2 horas 
si a meza não se organisar hoje organizar- da manhü) de 183':. 
se-a amanhã.» Jeronymo Ferreira Passos, 3° juiz de paz. 

Desde :1s 9 horas d :L manhir nté às G da lardc Feli.x de Souza ~oares, 5o votado para 
consenou-se sempre o destacamento existente de paz. 
nesta villa, no andar terrro da casa da c:<rnara Antonio Vaz de Lima. G' vo~ado. 
e suas immediações, onde se :;chavam l'eunidos Dom ia !,:'OS da Costa Úlivcira, eleitor. 
os abaixo assignados para o fim de assistirem Jerony:no de Oliveira. Memoria. idem. 
à organização da m·~ sa, sendo commandacla essa .loão Pio de Andrade Pessoa, idem. 
!orça pdo capit:to 11anoel Br;zerra d"Albu- Gonçalo Josó B. :Mourii:o, idem. 
querque, nomeado, segundo consta, para. in- Francisco Alves de Carvalho, idem, 
specionar todos os destacamentos que existem .Jo~e Ferreira Gomos, idem. 

-----------llll~e.ss{rl~eHiJLº--fàHis-st~r'tieet<:to:r-Be-rle' . - - , . a . ,., is a âe Oliveira, 1dcm. 
que acompanhou sempre com duas praças do Francisco Pereira de Sallcs, idem_ 
batalhão i1 ° o referido candiJato Theodoreto, .Tose L~ be:rato de Carvalho, idem: 

_ _______ _ _ _,n~a~e~::.:.~-c~u~r;_:;s~ãuo_~qfUi.i"'~J_~.c~sl!.tJ::ec__.ífJ::ei..Z---!1P:~1rc_~t;Jl'O.u· Q.)___cQ~rl.!c1u-01;'~ .. ~· -~· V--j~'Vll~·~·~: s de Pai na Dias, idem. 
eleitoral. ,iosé Florencio Carvalho, idem_ 

O candit1ato Theodoreto quo se Manoal de Andrade Pessoa Auta, idem. 
ostento&~\mer.te candidato do go\'Ol'no, dizendo- Aureliano Alves da Cruz i 

1stn m1àor de . Oõquim Rodt·igues de Azevedo,· idem. 
Frauklin Xirnenes de Fa1·ia, idem. 
João -;\maro da Costa, idem. 

juiz 
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Antonio ela Si! va Iviourão,. idem. 
João de Mendonça Furtado, idem 
Porfirio Josó de Souza, idem. 
Vicente do Paiva Di~s, idem. 
João Baptista do Rego, idem. 
José Xavier de Aragão, idem. . .. - . 

o . 1::> ... ' 

Gonçalo José de Aragão, idem. 
Manoel Gonçalves Belém, idem. 
11 ~ • 

Laurentino Rodrigues de Farias, idem. 
Aureliano Afta de Carvalho, idem. 
IV!<~noel Raymundo Pere•, idem. 
Thomg.z de Aquino Fonseci:l., idem. 
Antonio Perei m do:; Reis, idell. 
..:\.ntonio do Faria Souza, idi~ru. 
José C<:ncliclo d~ Souza C?.!'\·alho, idem. 
José àe Bat·ros Rocha, idem. 
/;ntonio d.c Souza Aragão, idem. 

: ,.., 1 ~ "' 

Z::carias Jacome de Araujo Veras, idem. 
Luiz de P~iva ..:\..raujo, idem. 
Poreg-rino Libcrato de Car-.·alho idem. 
J~ ;!o A. de Mesquita, idem. 
Rnymundu Ferreira Pontes, idem. 
V~cente Ferre~ra de Freitas S~brinho, idem. 

l 

Vicente de Pai,-a Araujo, idem. 
Bernardo Gomes de Carvalho, idem. 
José Raymundo de Aragão, idem. 
José l.Iai."tins de Araujo Veras, idem. 
Jo•uino Pot·phirio de F<lrias, idem. 
lg-nacio Gon~alo de Loyola, idr]ru. 
Pedro José de Souza Arng-ão, idem. 
Felix de Souza Mart-ins. idem.· 
João S~rgio de .:\rauj~ Chav:r-s, idem. 

' !lligucl do Valle Rol'iz, idem. 
João Fut·t·1do de ?lh·n lor:ça., id1)m. 
:1fn.rir.no Ferreir::l.. do Oliveira. idem. 
Luiz .Ah·cs Fcrr0ira. idem. · 
R:u.ymundo Peres Segundo, idem. 
Fe:1uklim Ximenrs dê !\Ir. ttos, idem. 
Francisco Xog-u.~irn. do Som::~ L ima, idem. 
Lucio Rodrigues l\Ioreira, !dcm. 
Scbasti:"ío B·~serra ele ::\1enr:zes. idem. 
Fr:mciscn Benjamim Lope.::, idem. 
Antonio !1I::tnod .Martin.::, idem. 
.lo!5Ó àa Silva Passos, idem. 
Antonio Pereira de Souz:1, id~;m . 
Roclolpho H.odrigues Leite, idem. 
.Tosá de Barros f.{,ch3. Filho, idem. 
Luiz Franco de B<'t'!'O~. idem. 
1.. nton10 c c -arrns ·-oc a , 1· om. 
Felix de Souza Barro:;. idem. 
.loaquim Ferreira de Freitas, idem. 
Vicente Bnzerra da Cruz; idêm. 
José Carlos de Souza Lima, idem. 
R:1.ymundo P ereir:• S:mti::tgo~ idem. 
Dorótbeo Pereira. de Pa.iva, idem. 
Jn:tquim Bezerra de Men(~zes, idem. 
Vicente Fem!ira. de Freita!';, idem. 
.Toão de Souza. :Martins, idem. · 
.Toão de Fari :~. Lr~i te. idem. 
Gonçalo Bezerr~ do Vall~' , idem. 
Carlos de Soaza Lim~, idem. 

-· ' . 
Viee n.te Ferreira de Farias. id.em. 
Antonio Ruíino 1Iagalhães·, idem. 
Francisco L11cio de .Souza, idem. 
Jr.:ão Gomes de Jesus, idem. 
Antonio de Souza. ~Iacedo, idem . 
Leonel Ximenes de Aragão, iclum. 
Antonio Ribr:iro Lima. idem. 
Pedro Fe;.orcira P:Jssos. idem. 
Cyro Franciseo Torr•:s· o Vasconcellos, idem. 

. . " : ' . 
.Jcsé do ~.Iendonça Furtado , idom. 
Vicente Gomos elo Nascimento, idem. 
Jeronvmo Climaco de Arau ·a V era.,;: idem 

Fica lançado em ll!eu lin·o ele ll.otas de il. 1i7 
a 1i. 180. Dou fê. Ipü, Z de Dezembro de 
-188-L- O t:tbclliEro . publico.- JosrJ A.í1lOHio 

e . w. - ·lvC n eço serem ver a e1ras as·· · 
firmas do::; signatarios e!-: i lares con~tan tes do 
protesto 1·etro, Jeronymo Ferreira Passos, Fclix 
àe Souza Soares, Antonio Paz ue Lima, Do
lllingos da Co~ta Oliveira, Jeronymo de Oli
veil'a Mr·moria~ João Pio de J .. ndrad0 Pessôa, 
Gonçalo José Bezerr~ ?liourüo, Francisco ~\lves 
de Carvalho, .José Ferl"eira Gomes, João Evr.n
gelista de O li v eira, Francisco Pereira de Sal
les_, Josó. Liberato de Car:valho, Domingos de 

ws, os e 1.' ~orcnc10 e arva o, l a.
noel de Andrade Pessõ:t Anta, Aureliano Alves 
da Cruz, Jouquün Hodrigue;;; àc Azevedo, Fran-
-1- .. • • • .. ., -;' " 

- . . ' 
Francisco Peres Sunes, .João Porfi.rio de Fari::~ s. 

. Antonio de Sou;:<l. .Mourão, João de Mcndonc,:Ú. 
Fu:-t:tdo, Podlrio .lo:sé de Souza. Vicente do 
PaiYa Dias. João 13aptisto. do Rego, José Xi
mcn~'s th Aragão, ~I:tnoel ~\uguslo Magalhães 
Gonçalo Ximen 'S de Arag::io, :Manoel Uonçalves 
Belóm. :Manoel Peres Nnnes. Laurentino Ro
drigacs de Farias, Aureliano. Afra. ue Carvalho, 
l\Ianocl Ihynmndo Pere.~. Thorna1: de Aquino 
Fonseca, Antonio Perr' ir·a dos Reis, Antouio de 
Far ;us SClul.a, José Candido de Sou:~a Carvalho, 
Jose de ]3~1 rros Rocha. Antonio de Souza At·a
gão, Lucio Gome.~ de Carv:• lho~ Zacharias Ja
come àc A1·aujo Vera~, Luiz de Paiva ..:\raujo, 
Peregrino Lilicl·~to de C~rvalho, João Annun
r.i.o de Mc:>q ui ~:t, Rnym~mdo Fer:roira P?ntr:!s, 

tcon ~· erretra o re1 as , 
Frf·!itas Pon tes. Vicontr. do Paiva .•\.raujo, Ber
n:~.r·do Gomes de Carvalho, José H.aymunclo de 
Ara:::"ío, .José l\Iartin" do Ar:mjo Veras, Jcsuino 
Porfirio do F:1rias~ Ignacio Gonç:tlo de Loyola., 
Ped1·o Jos•; de Souza ..:\ragão. Felix do Souza 
l\Ia:·t.ins, João Sergio de .:\.rat1jo Chaves, Sebas
tião Carlos de Lima. João Pet·eira. Damasecno, 
Jo:io Felippc Rodrigues, :Manoel Pedro Ma.
ximo, Miguel do V:lllo Roris~ João Furtado 
de f.lendonça, l\l·rciano Ferrcita de Oliveira, 
Luiz Alves F'crreira,Raymundo Peres Segundo, 
Fraukliu Ximcncs de l\Iattos, Francisco No-
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gueira de Souz <~ Lima, Lucia Rodrigues Mo- i 
reira. S ~bastião Be:,:erra de l\lenczes, Fran-~ 
cisco· Benjamim. Lopes, "'mtonio Manoel l\1ar
tins, José da Silva Passos, Antonio Pereira de 
Souza, Rodolpho 1\odrigue:> L~ite, .José de Bar-
r os oc a. ~ 1 o. mz 'rance de a:-ros, A n
tonio de Barros H.ocha. Felix de Souza Ban·os, 
Joaquim Fel."rúra de Freitas, Vi.ccnte Bez ~ rra 
da Cruz, José Carlos ,Jc Souza L-!ma, l\1'.ymundo 
Ferreira S:t:ntiago, Dorotheo Per.oir;). de Paiva, 
Joaqu im Bezerr;). de l\hnezes, Vicente F.~rreira 

F ·:. "' J ã dA . .• : . .-, ,, ];'.-
rias Lé!ite, GÓnçalo Bezerra. do Valle, Carlo:-. de 
Souz·L Lima, Vicente F.~rr"•ira de Araujo Li.mtl, 
Joaquim Porfirio dos P :,ssos, João de Far!a~ 
I\lororó. Luiz Pereira de Freitas, João Leonardo 
de Freitas. Francisco Bltrbosa F1·eire, Vicente 
Martinho Pereira, Felix: Jose de Soaza Netto. 

------- ---.J-6s•e-Byriaeo XimeJH Filho. Siwplicio 
Lima. Vic···n te Ferr!ira de Fari-~s. Ant •nioRu
fino ~ía.galhã " S, Francisco Irinês de So~za .. J<:ão 

Leonel X.imenes de j.ragão • .Antonio H.ibúro 
Lim~, P edro Fe.::-reira Passos, Cy:-o Francisco 
de Torres, Joaqtlim Pereira Barros, José de 
lllendonçJ. Furtado, Vicente Gor1tes elo Nasci
mento e Jeronymo Climaco de Avujo V eras. por 
t~r dellas inteiro conhecimento. Dou fé. lpti, 
2 de Dc7.embro de 1884.- N. 2c1G. Pagon 
200 réis de sello da Yerba em falta de estampi
lha. lpú, 2 de D.;zembro de 1884.- O colector, 

• ~ llcs O escr-· ~ · · · , · . · 
. gtio. Em testemunho da verd:1de.- O tabellião 
publico.- JosJ .Antonio Coel-ho. 

Doc. n. 5, f a. justificação, 1884.-Vilh do Ipú. 
-Juizo m unici pal.-.1:.:: sti!ic::~ç5o civei entre par
tes.----"-Pereg-rino Liberato de C::m•alllO, justi-

~nte - Capit- , ~· .. 
galhãcs, justiticado.-0 escrivão, Jose Coelho. 

Autoamcnte.-Anno do Nascimento de'Nos~o 
Senhor Jesus Christo de 1884, aos 6 dins do 
mez de Dezembro do dito ~tnno, n 'esta Yilla do 
Ipt.i, pro\incia do Ceará, em meu cartorio, faço 
autoamcato de uma pcti ão 1 ' • • • • 

ca.nte-Peregl."iuo Libera to de Carvalho, e jus
tificado-o capi 1~0 Ra.yrnundo F:.odrig-ul';; ~I:t
gu.lhã-:s, a ciual i;\ a que adbnte sr; segue: do 
que par:1 constat· fiz c~tc a ~1to, c dou fe.-Eu, 
Jost! :Lctoniú Coêlho, escrivão qt!e o e:scre\"i. 

lllm. Sr. juiz municipal.- Diz Peregrino 
Liberato de Carvai.ho, cidadão b:·azileiro, que 
não houve deiÇ~O para Ulll dC:]JUtn.do a n.ssem
bléa gerallcgi-<lativ:t em o di:L i 0 d,, Dezembro 
corrent"l, no coLegto c o 1pu, em .r·azao (o pl·o
cedimento irreguht· e i !legal do i" .i uiz d'! paz 
Rayrnundo Rodrigues ?llngalhães, o que ó ne
ceE<sario ao supplicante provar em bem de seu 
direito; dos direj tos dos cleitori' s dest:~. parochia, 
e em desag-gra vo da lei e da .i mti\~ll public:t ; 

d ( . . . ' 

:se segue: 
1." Que :is ü horas da manh:I do dia 30 r! e 

Novembro ultimo, na sab da Ca.maral\1unicipal, 
designada para os trabalhos el,,itoraes, o io, 2~ 
c 3° juizes de p:tz Raymundo Rodrigues l\Ia-_ 
p;alhãcs, Pedro de Souza J\larinho e .Jeronvmo· 

6° votados para juizes de paz Felix de Souza 
Soares e Antonio Paz de Lima, se achavam 
todos pre~ent0s e reunidos para proceder á 
organização da mesa eleitoral, ahi demor::m
do-~e desde as 9 horas da manhã até as 6 da 
tar e. 

~-0 Que ahi nesse mesmo loga.r e pela mesma 
fórma. estiveram todos elles reunidos no dia i o 
de Dezembro, até depois das 10 horas do dia, 
quando o 1" juiz de paz levantou-se e dissolveu 
a reuniiio. 

qu ::! , ;;:cgundo a lo!, dcyem compôr e format· a 
mesa elcitol·.d. 

4." Que o 1o juiz de paz, sob o prete:tto de 
procurar qu;~m sen·issc como escrivão nos re
feri ,los trabalhos, consumiu todo o tempo do 
di;;~. 30 e to, sem achar jamais um só dos in-

. i uo~ p e c convi a os, po:: mew e o IClO, 
que se prestasse a servir. 

5.o u0 a .ha ··1 .q 

·lites eiàaàães e:tp"1,es de sen :r como 
e;;ct·i\·ão, todavia., o 1° juiz de paz nunca se 
q uiz u tilisar dos serviços de nenhum, prefe
rindo con\'idar, por officio, a ausentes, dos 
qu::~es uns não aceitaram :.1. nomeaçã·.), como 
Luiz de Mello l\I:lrinho o José Monteit•o da 
Silva l\Ioral, c outro, como João Correa de Sá, 
t•espnndeu, diss'J o 1 o juiz de paz, que aceitava, 
mas nun,,a compareceu. 

6.'' QtiC entre os cidadãos pr.1sentcs houve 
o • · • · o~m~o~e~s~- --------------------

crivão. em vist:t do procedimento protelatorio 
do 1 o juiz de pa;;, como, entre outros, o eleitor 
:\Iano!>l Augu~to de Magalhães, o eleitor e 
ex-vereador c:tpitão Vicente F., rreira de Araujo 
Lima,o eleitot· c professCJr publico .José FlOI''.:mcio 
de Car\•:dho. o elr)itor Aurrlia:10 Afra de Carva-
1 o, n cru I' outt·cs. e ainda.notadamcnte, o ci
d::~.dão João Baptista da Silva Filho,qne é esct•ivão. 
do juizo de paz do d:stricto c!e Campo Grande, 
desta mesllla pn.rochia do Ipü,oíf..'recendo-se este 
por petição c~cripta, qne , sendo lida em voz 
alta, foi !'ntr·r>gue ao 1° juiz de pa~, que não 

> dnp ~ roinima con:;ideração 0 nom despaehe 
al~·un1. 

i ... Qu'!. as.:;im cOi·rendo as causas, desde o 
dia ::o até além d::~s 10 horas elo dia Jo, sem 
jám:ti;; :.pp:;rcccr nenhum do>~ convilados para 

.e<::crivão pelo -1• jui7. de po.z, nem este qnerer 
nomear a nenhum dos cidadãos presentes, o 
mc;;mo i" juiz de paz, londo o art. i27 do reg. 
n. ~21::1 de 1:3 de Agosto de -1881, d!lcl:orou •tue, 
ainda não estando organisnda a mes:L até ess:J. 
' · a,s-stEteHna-eOJss-tt:ee-l:aHr'-t'tljiõ~aa.,~ntllã;(Jo.-----------
podia. haver mais eleição e levantou os tra-
b:l.!hos. 

8.0 Que contra esse procedimento do 1.0 juiz 
de p :1z, q ll ~'.r no dia :30, q ner no dia 1 '', rr.•cla
maYam frequentemente nã•• só os :nesn.rios, 
como tfl.mbem muitos dos eleitores presentr.s, 
invoc:muo . e es na•J s a e1 como a grave res
ponsabilidade c;m que incorria o nlfJSmo fo juiz 
do p:1z, lendo-se-lhe até o§ (jo do art. 232 do 
citado regulamento. 

n.o Que, dur;lntr. todo o dia 30 e dia.i",esteve 
semprt: no recinto dos trabalhos, o candidato 
Dr. Theodoret Carlos d Faria ut 
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sustentava em opposição ás reclamações que se 
faziam, que o procedimento do mesmo juiz era 
o mais legal o perfeitamflntc eorrocto. 

iO.o Que, durante as reuniões dos dias 30 e 
fo, o destacamento existente nesh villa, forte 
de 15 praças, conservon-se sempre reunido no . . 

a sua excursão poi" todos os collegios de~te 4o 
districto, como si fàra seu ajudante de ordens 
ou gum·da-costa:-:. 

11.0 Que os livros, nos quaes se lançam os 
trabalhos cleitoraes, presentes na niesa no dia 
30, e conduzidos pelas 6 horas da tarde desse 
dia pelo juiz de paz, não mais voltaram à mesa 
no dia 1 o, dizendo o -jui~ do pn.z, in terp0lhdo a 
respeito dos referidos liv~o~, qu~ os havi~ en-

(. c .. ' 

e é de notoriedade puhH ca que durante os dias 
30 e 1° tod::s as praças do mesmo de:-:tacamcnto 
estavam com as suas armas embaladas. 

13°. Que o dito destacamento estava refor
çado por mais duas pt·a ça.s do 11" batalhão de 
infantaria, as que acompanhavam sempre o 
candidato Theodoreto com o ref:;rido capitão 
Bezerra, na slla nlludida escursil:o por . todos os 
collegios do 4o .district.o eleit?t·al. · . 

. ue~ p1 a z · rrn., av1~t 

mais nesta villn. o capitão de !)Olicia. Loduvico . ~ 

Catunda, que e ao mesmo tempo deleg~tdo de 
policia, recentemente · 
Carlos Ottoni. 

B.equer o supplicante a V. S. que digne-se 
de ordenar á citação das testemunhas abaixo 
indicadas sob pena de a,~sobedicncia, a.~sim 
como a do Dr. proruotot• publico da comarca. e do 
1u juiz de paz Raymundo Rodt·igues Magalhães, 
sob pena de revelia. 

Espera de V. S. deferimento! pelo qno E. 
R. 1\I. 

Testemunhas 

Capitão João Pio de Andrade P9sSO:l.. 
Alferl's Manoel de Andrade Pessoa Allta, 
Tenente coronel J osó elo Souza ~.Ia.t·tins. 
Professor Rodolpho Hoclrigues Leite. 
J ã B Jt' ta d R ,., . 
João Evangelista do Oliveira. 
Sebastião Carlos t!e Lima. 
Tenente Francisco Pereira. Salles. 
Capitão Vicent·~ Ferreira do Araujo. 
Tenente coronelJoão de J\·1endonça Furtado. 

Ipü, 5 de Dezembro de 188,1.- Percg1·ino 
Libe1·ato d e Carvalho . 

Certifico que nesta villa, em cumprimantn do 
despacho do Sr. juiz municipal! citei ao justi
:ficado,c:'l pitão lhymundo Rodrigues M:1.~a.lhães, 
ao Dr. promotor publico, Herculano ele Ar:;tujo 
Salles, assim como as testemunhas, capitão João 

Pio de An lrade Pe;;soa, alferes Manoel de An
drade Pessoa Anta, tenente coronel Jose de 
SouzaMn.rtins, professor Rodolpho Rodrig·ues 
Leit0, Joio Baptista do Rego, João Evangelista 
de Oliveira. Sebastião Ga.rlos de Lima e tenente 
Francisco Pereira de Salles. e deixei de citar 

.;. 

suas proprias pessoas. os quaes ficaram bem 
scientes do conteLi.do da petição retro, e des
pacho nella exarado: do que dou fe. Ipú, 6_ 
de Dezembro de 1884.- O escrivão, Jose An-
tonio C celho. · 

Sim, para a cas:l. da f'!ama.ra municipal ás 10 
horas do tlia 9 do corrente. Ipü, 5 de Dezembro 
de iS84.- Anto,tio J1 artins. 

~, a u, , 
em casa de residencia do primeiro supplente do 
.juiz municipal em exercício pleno, o cidadão 
Antonio Manoel Martins, present<~ este commigo 
escrivão de seu cargo abaixo nomeado, e as 
testemunhas que foram intimad:ts par:1. depor 
sobro os itens da petição de folhas; foram iuqui
ricbs as testemunhas :i revelia do primeiro juiz 
de paz, ('.:.lpitão R:1ymundo Rodrig-ues Maga
li1ães~ e do prom~tor publico Dr. Herc~l::tn~ ~c 

. , 
Cerquoira· Mano e praças do ba to.lbão 11° de in
fan aria, aqui desta.c:1das, ser obst~tda a cntradn. 
do juiz, th~ mim escrivão c das testemunha~; 
teado o ref Tido c:·dete, e m cumprimento de or
dens do primetL'O supplento do d0legado de po
licia em exC' rcicio, Pedro TeiXf!irn. Lyt·a. como 
d·~clarara , mandaio cabr baionetas, o que effe
clivamonte foi f1.• itc•, :tcrc~contRndo que, em .. 
bora jncorresse em responsabilidad•J como sol
dado niio podia d•'b:ar do cumprir as ordens 
rect'bidas,o por isso oppunhn.-~e :i ordem do r e
ferido juiz municipal, a olle intimnd:t sob pena 
de desobr~tliencia ; pelo que o mesmo juiz 
acompanhado do :nim csct·ivão dirigiu-se em 
pessoa ú pr~scnça do dito delegado '' m exerci
cio, quo se achava em casa do f o juiz de paz 

11 ·o · .. ... · 0 · -cs. reclama ndo 
contra essa irrt·guln.ridade e :~rbitrariedade, 
tnn ;!o em t·csposta que o procedimento do refe
rido cad!!te tinha !;ido po1· elle delcgo.do,cl:pres
sa.men te, autorizado,e que continuava a mante.r 
as me"mas ordt•ns assumindo toda. a respon~abl
dade que dahi lhe pudesse provir: do que para. 
constar hwrei o presente Lermo, e dou fé. 
Eu, José Antonio Coelho, escrivão que o escrevi. 
·la. testcmunh:l . - Tenente coronel .ioão de 
Mendonça. Furtado. de 45 annos de idade, ca
sado, negociante, morador n~ villa de Campo 
Grande, a aos costumes disse nada.. Testemunha 
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j ura.da aos S:::.n tos Ev:tngclhos. em um livro · de paz, tnn to no dia 30, como no dia i recla
delles em que poz sua mão direita e promettcu mavarn assiduamente os mesarios e muitos dos 
dizer a verdade do que soubesse e lhe fo~se per- eleitores prest>ntes, o;; quaes invocaram não só 
gunta.do. E sendo inquei·ida sobre os iten,; <la. a lei comQ a grave responsabilidade em que in
petição do justiilcuntrJ que lhe foi lida e d:·cla- corri<'!. o :r:nesJ.Uo 1° juiz de paz. lendo~se-lhe até 
rad;1: ao primeiro respondeu que f;abo por ter o art. 232 § 6° do mencionado regulamento. 
o servauo occu armente, que no dl:l <> e !. o- o o rl:lspondcu que, ura.nte to o o dia. 30 
vembt·o ultimo, na Casa da Cumar!l Municipal do passado e 1o do corrente esteve sempre pre
desta \illa, design:tda pa.ra os trab::~.lhos eleito- sente no recinto dos tt·abalhos o candidato Dr. 

- l . ., . 

' ' o 
nhã· até às ô da tarde'~ o 1° juiz de p&z Ray-
mundo Rodrigues 1\Iag-albãe~, o 2o Pedro de 
Souza .Marinho e o 3° .Jeronymo Ferrc·ira Pas
sos,bcm como os 5o e (io vota:.ios para juiz· do p:tz, 
Felix de Souz:1 Soares e Antonio Paz de Lirn:t, 
pnrtt. o iim de procederem a organiz::ção da mesa 
eleitoral. Ao :-l0 q nc no dia i de Dezembro do 
cort·ente anno no mesr::1o 1ogn.t· e pela. we;:;ma 
forma._ estiveram to~os elles :eunid~s. nté depois 

mesa eleitoral. Ao 4° que sabe que o 1° juiz 
de paz, proeurando qu:?m servisse de escrivão 
nos referidos tra.ba.lhos sem acll.ar · àri\:Üs um só 

os m 1v1duos por e .e convidados por meio ele 
officio,que se p1·esta.sso a servir, con ... nmiu iodo 
o tempo do dia. 30 de Novembro ultimo e i do 
corrente. Ao 5·) que f'abe que ~ch:~nclo-se pro
sentes. no recinto da carnal'<\. divez·sos cidadãos 
capaze·s de servir como escrivão, não obstante o 
1° juiz de pa:t. não se quiz utili~ar dos serviç')s de 
nenhum del!cs, prefc~rindo convidar, }JOr ollicio. 
a ausentes dos quaes uns não !lceitaram a no
mea ·ão. como Luiz de :Mello :Marinho e .José 
:!\lonteiroda Silv!l Moral, e outro como João Cor
reia de Sá, segundo respond(~u ao i ') juiz de p~z, 
decla~ou que a.ceitava\ não tendo en tretnnto com-

qu a e que en re o-: ctc n ao;; 
presente::; alguns se offereccram para sel'\'Ír dr1 
cscri \'ão, em vista do procedimento pretolatorio 
do ref•.:rido 1 o juiz à e paz, os q unes for;un. en tt·c 
outros, o 0lcitor Manoel Augusto .1\Iag-a.lh:i:c:':, 
moço intelligente. que j:i um:l. yez !'; (I h:d.Jilito11 
para exercer oificios de justiça, o eleitor c~-pre 
sidentiJ da c:unara. Vicente F.1r1·cira t!Cl Araujo 
Lima. o c lei to r e professot· publico, .Jo~é Flor·en
cio de Ca.rv:J.lho, o eleitor Cl presidente da. ca
mnra. Je Campo nranc.l••, desta parochia~ Aure
liano Af•a de Can·alho, além de outros r:. ainda 
notaJamente o cidadão .Joiio Boptista da Silva 
Filho, escrivão de paz do C:tmpo Gr::~.nde, o qo:ll 
offerec·~u-se por petição cscl"ipta. qun, sendo 
lidu. em voz ::~.li:.u., foi. entregue. :.1.0 1•1 j11i'f.. de paz, 

• ::-: 1 

mínima Cúnsid(~ r:~.ção nem despacho algum e nem 
a devolveu. Ao 7° que não apparecendo nenhum 
dos cidadãos convidados pelo 1" juiz de pa;. para 
Clscrivão, nem querendo o rcfcol'ido juiz do paz 
nomear a. nenh11m dos cidadãos presentes. jsto 
tanto no corrl!r de todo o dia 30 de Novembro 
uhirno, como no di':l 1 do corrente :l.tó 1.0 horas 
da manhã, o mesmo 1.o juiz de p:1z, l r'ndo o 
a::-t. 127 do reg-ulamento clcitorul,d~>clarnurlu'', 
ainda não estando organilad:l a mes:~ alé css!'l. 
hor:L, por fo:.-ça do disposto n~stc artigo, não 
podia haver mais f~le:ição, c levantou os tr~ba
lhos. Ao 8' que contr:l o procedim~nto do i o juiz 

colleg-ios deste ,1° districto. Ao 11° respondeu 
que os livros em que se bnçarn os trabalhos 
deitol'aes r~sentes n~• mesa no c11u. 30 e con-
duzidos pelas (i horas datardc desse di:~ p ·lo juiz 
de paz, não voltaram mais á meza no di::~. 1°, de
clar::~.ndo o dito juizde paz, quando interpellttdo 
a respeito, que ha,·i~~ r~ntreg11e os referidos li
Vl'OS ao nomeado escrivão João Corrôa. de Sú, 
qtte nunca compareceu ~té o momento em que 
foram suspensos c dissolvidos os trabalhos pelo 
referido juiz de paz. Ao 12° que iü praças Jo 
de.;tacnmento a que acima se alludiu chega
ram ncs a illa oucos dia!; · ntes do dia 19 do 
corrente. sendo publico e notorio quo du1·ante 
o~ dias 30 ~ 1o todas a.-. prnç::~s do mesmo desta
comento estavam coro as stms armas embalh-
as. o .J rcspon eu que o re err o estaca

m e11 to fô r:t. reforçado po1· mais duas praças do 
fio b!'l.lalhão de infantaria, sendo estas as que 
acompanhavam o c:~ndidato D1·. Tlteodureto 
com -o capitão Bezerra na su~ .dludida excur
siro pelo;.; collcgio"' do 4° dif;tricto eleitoral. 
Ao 1~1o quCl fóra o capitão Bezerra. havia 
nesta vilb o capirão de policia Ludol'ico Ca
tunda. rldegado de polic:a recentemente no
rn~uclo pelo presidente Carlos Ottoni. E por 
n:ub. mais àizer a testemunha, e nem lhe ser 
pe1·gunl:~do, deu o juiz por findo o seu d0poi
mento. riue,d ~·pois de ser -lido e e:,:tar conforme, 
assin-nou o juiz com a testemunha e o justifi
can~ do que dou fé. Eu José Antonio Coelho, 
"scriY::io,one o cscrevi.-Anto?'l.io .Martins.-• - • ;1 -

m tn de C: a·rvalho. 2:1 testemunha..-0 capitão 
.João Pio de Andrade Pcssoa,de 47 annos de ida
dn, cazaclo nen-ociante, morador nesta villa~ e 

' ;::o 
aos co.,lumes disse nada. Testemunha jur~d.a 
aos Santos Evan~elhos, em um livro dellcs~ em 
que poz sua mão direita, e promettcu dizer a 
verdade clc r1ue sott~esse e lhe f~ssse pergu~ta
do. E, sendo inq uP.wJa sobre os It~ns d:t petl~·ão 
do justificanle, que lhe foi lida. e declarada. Ao 
1o responàeu, que sabe, por ser test;munh<.~. 
occular, que no dia ::lO de Novembro ult1m0, es
tiYeram prt!:o::.entes dr.s 9 horas d~ _manhã ás G 
da tard.e, na c.:s:1 da Camara. Municipal, n:~ s~•la. 
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designad,l parn. os trabalhos clcitoraes, para 
procederem ã organi.zação da respectiva mesa, 
o 1.•> juiz de 1Jaz Ihymu.n.do Rodrigues I\bga
lhães, 2~ dito Pedro de Souzà· .Marinho e o 3o 

Carlos de Faria Souto, o qual sempr.e aconse
lhava c. dirigia o 1° juiz de paz, sustentando, 
quando faziam reclamações os outro~.mc:>ario:. 
o eleitores pre~p~tes, que o proced_imento do 

•' o votaloe ~para JUizes de paz, Felix de Souza perfeitamente corr·ecto. Ao 10" respondeu 
Soares e Antonio Paz de Lima. .Ao 2' ! que, durante as reuniões dos dias 30 e 1 o, 
q u•:J, no dia 1 do Dezembro, até depois das 10 i o capit1o Manoel Bezerra de il.lbuquerq ue, 
horas do dia., no mesmo logar e pela mesma companheiro do candidato Dr. Theodureto, 
fórma, estiveram presen tos todos os cidadãos em toda a. sua excurção pelos collegios deste 
rnf~r~do;;, os quacs só retirar::m-se quando o 4' districto eleitoral, sempre conservou·s!J no 

' • • r; ' ou- e e rs~0 veu a reu- pavu1:.ento tort·eo a sa a em que se devia 
nião. Ao :3 · respondeu, que esses cidadãos são fazer a eleição, á frente do destacamento 
o.~ que, nos termos da lei, devem compor e fot·- existente nesta villa, forte de 15 praças. 
mar a mesa eleitor,Ll d0ste coll<•gio. Ao 4) Ao 11." que os livros de lançamento dos tra
q ue o i" .i uiz de paz, em procurar quem servisse balhos eleitoru.es estavam presentes na mesa, 
como escrivão n:~ organização da m"sa, consu- no dia 30, mas, conU.uzi.los pelas ô horas da 
miu todo o dia :30 de Novembro ultim ~' o · ·o · · :- • 
corrente, até depois das to horas. sem en
contr:J.r nenhum dos indi\'iluos por elle convi
( aaos por rn iu u u c' , Ll'; 

a servn·. o o respon eu que a c lavam
se presentes· no recinto da Camara muitos cida
d:!os c a pazes de ser-vir, corno e ser i vão ; mas, o 
fu juiz de paz nunca se quiz ut.;lizar dos servi
ços de nenhum,· limihudo-s•1 a convidar po1· 
offi.cio ausentes, dos quaes uns. não aceita
ram a nomeação, como Luiz de Mello Marinho 
e José l\Ion tciro da Silva 2\Iornl, e outro, como 
João Correia de Sá, respondeu que acoitava, 
St~gundo disse o 1" 'uiz de az, mas nunca com-
pareceu. Ao a respon eu que. entre os ci
dadãos presentes n:t sala da.Casa da Camara, 
houve alg-uns que, em vista do procedimento 
pt·otelatnrio do 1" juiz de paz, se offerecl'l':lm 
para servir como escrivão; que, entre os referi
dos cidadãos, :ontam-s_: o eleitor Ma~oel Au-

Cama.ra, Vicente F~:~rL·eit•a d1) Az•aujo Lima, 
o eleitor e professor publico, .Tosr! Florencio de 
Carvalho. o eleitor Aureliano .'\.f1·a de Carvalho, 
e o cidadão João Baptista da Silva Filho, que é 
escrivão elo jui1.o de paz do di~tricto de Campo 
Grande, clesta purochb do Ipú, olfer··cAndo-sa 
r!s e u tmo, em p~ tçao e<cr·ip a c se :.1 :t, e 
g ual foi lid:1 em voz alta c entregue no juiz do 
paz em sun. cadeira pt·esidcncial, que n:1o lhe deu 
nenlluma consitlera.ç:!o . .Ao 7° q w~ con·endo as
sim as causas d•:sd•· o dia 30 !l.t6 !llém das 10 ho
ras do dia ·J,s<llll que jám:Íis apparccesae nenhum 
rlos cidadiios convid:•do,- para r•scrivão pelo i' jttiz 
de paz. nem t•sta querer aceitar· nenhum dos 
offet·ecim<>ntos tios cid:tdãos presente;;, o mesmo 
1 • juiz de paz leu. o art. 127 do regula.mento 
e ertora , c ec ;:1.1·ou que, am a nao cst;tn o 
organizada a mcs·t :; té f!S~a hora, por força do 
disçosto noste artigo, não podia mais haver 
eleiç::i:o , e levantou o;; trabalho;;. Ao 8" 
respondeu que, contra o pl."oc0dirnento do 
juiz de paz, quer no dia :30, quer no dia 1'', 

c . P. ••• • 

muitos do.~ eleitorr>s que se achav8.m prcl!ente~, 
os quae~, invo~ando, não ~õ a lei, como n 
grave respon~ubilidacle em que incorria. o mes
mo juiz de paz, leram-lhe a.tó o art. 232. ~ 6o, 
do dc<:reto n. 8213 de 13 de Agosto ele 1881. 
A_o 9' que,_ dttrante' todo o dia 30 o hot·as 

sa~a dos trabalho~ o candidato 
v. m.- 22 

' mea lo, . oão CorrOia de S:i, o qual nunca 
compareceu, até ao momento em que foram 
suspensos e dissolvidos os trabalhos. Ao 12"> 
t•espondeu que 10. da,:; praças do destaca
mento, a que já se referiu, chegaram nesta . 
villa poucos dias antes do dia 1° do corrente, 
sencl.o publico e notorio que, durante os dias 
:30 c 1°, todas :1s praças do mesmo de;:;taca
.rnento estavam com as suas armas embaladas. 
Ao 13° res ondeu ue o alludido destaca-
menlo estava reforçado "por mais dua-; pt·aças do 
1.fo batalhão de infãntaria, as quaes acompa
nhat·am. sempre o candidato Theodureto com o 
capitão Bezerra. na sua excursão pelos colle
gios deste 4° dist1·icto eleitoral. Ao 1'1° que, 
f~ra o àito. ;_apitão Be_z~rra, havi~ mais nesta 

que é, ao mesmo tempo, d.}leg;~d_o de policia: 
nomeado, ha pouco, pelo presidente Car~os 
Ottoni. 

E por n:t.da ma:is U.izer a testemunha e nem 
lhe . .;;er perguntado, o juiz deu por :findo o seu 

e Joim nt ue d is l'li " a 
forme. assignou coru o juiz e a parte, do que 
dou fó. e eu, .Jo•é Antonio Coelha, escrivão, o 
cscrevi.-.tntonio J1lm·tin.~.- .Ju,í.o Pio de 
J.nrltwle Pessoa. - l'et·egl'i,to Liberato de 
CaJ·vallw. 

3"- test.cmunha.-Alf~res 1\!nnoel de Andt·ade 
Pesso:~ Anta, de 4•1 annos de idade, casado, 
empregado publico. moradot· nesta villa, e aos 
costumes disse ·nada. Testemunha jurada.aos 

antos wange os, em um 1vro e es, em que 
poz sua mão direita e prometteu dizer :1 verdade 
do que soubesse e lhe fi,sse perguntado. E sen
do inquirirla .~obi"n os itens da petição de justi
ficação, que lhe foi lida e declarada.- Ao 1° 
respondeu que, desde as\) horas dil. manhã. até 
· ' d· tarde do dia :30 d Novembro ultimo na 
sala da cam:u·a münicipal, desig-nada para os 
trabalho;; cleitoraes, ::.charam-se sempre pre
sentes c reunidos, para procede1·em a organi
z::.ção üa respectiva mesa, os 1", 2° e 3" juizes 
de paz, Rayma.ndo Rodrigues ~<Lgalhiies. Pedro 
de Souza l\Iarinho e Jeronymo Ferreira Passos, ;-u . .. •, 

paz, Feli.:t de Souza Soares e Antonio Paz de Li-
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ma. Ao 2° que, nó mesmo lagar e pela mesma tente nesta villa, forte de quinz:l p!"aças, isto 
fórma, estiveram os referidos cidadãos reunidos durante a rcunüio J.o dia trinla e primeiro ci
no dia i" -do corrente. até depois da.~ 10 horas tados . .Ao deciwo primeiro que os livros em 
do dia, quando o 1° juiz de paz levantou-se e que se hnçam a,s trabalho.; eleitoraes, esta.vam 

___ _ _ ___ _ _.d~i~s~s~ol~v~eJ,!u~a~I~·e~u~n~i~ã:Qo-':. ;'.~i\..~o~3·~~~·e~s~1Jn~dceJJu~~os_~~)Se~~u,,l.-llla.••:!-JlO-ma trinta; mas,senàaziàas 
cidadãos referidos são os mesmos que, confor- pelo juiz de paz às ;;eis hora.;; da tarde desse dia, 
me a lei, devem compor e formar a mesa eleito- não volt:u·a.m mais à mesa no dia primeiro, 
ral. Ao 4° que o :1° juiz de paz, em procurat· a que o juiz de paz referido,quando interp~llado 
quem servisse como escrivão nos referido;; traba- a respeito desses li\•ros, declarara, que os-havia 
lhos, consumiu todo o tempo dos dias 30 e ·1 ",sem entregue ao escriv~l:o João Correia de Sá, que 
nunca achar um só dos indivíduos por elle con- até ao momento em que for::~.m suspenso;; e dis-
viàaàes,.paF' meia àe afâeio, que qui:zos · · ~ ·,a p o pnroeiro .JUIZ e paz, 
::\o 5'' respondeu que, no r10cínto d:.~. : cama.ra nunca catnpa.t·eceu. "\o decimo segundo res
muitos cid:l.dãos cap tzes de servir como escrivão pendeu que dez das prn.çae do destaCti.mento 
achavam-lile pres10ntes; entretanto, o 1° jui:.: referido chegaram nesta v!ila uns sete dias 
de paz não os convidou, pr··ferindo fazel-o, po1· antes do dia pt·itneiro do corrente, s'.3ndo pu
officio, a n.usentes. que não aceit:\ratu a no- blico e notorio que durante os dias trinta e 
meação, como Luiz de Mello Marinho e Jose rimeiro todas as raças do mesmo d,>staca-
l · outetro a 1 va ora, e o que respondeu e;;tl varo com as suas armas embala-
aceitar a nomeação, segundo di;;se o 1'' juiz de Ao Je.~imo terceiro respo-!J.deu q11;c 
Jaz. nunca com areceu · - -

, s n es, 
muitos se oífereceram para servir como escri
vão, em vista do proc~dimento protelatorio do 
juiz de paz. como, entre outro;; , o eleitor Ma
noel Augusto Magalhães, o eleitor e ex-presi
dente de camara. Vicente Ferreira de Araujo 
Lima, o eleitor e profe.;;!"ol' publico .1ose Floren
cio de Ca.rva.lho. o eleitor Aureliano Afra de 
Carvalho e o cidadão João Baptista da Silva Fi
lho, escrivão do juizo de paz da vil! a à e Campo 

• e i> a puro c ta. e pu; sen o que este 
offereceu-se por petição escripta, a qual. sendo 
lida em voz alta, foi entr•ügue ao primeiro juiz 
de paz, que não lhe deu a. menor consider;~~~ão 
nem despachott-a. Ao setimo respondeu que as~ 
:'im correndo as cou~as durante o dia trinta de 
Novem:b · u i · 1 ·, · 
primeiro do corrente, sem que apparecesse nem 
um dos convidados par<l. e!>crivão do juiz de 
paz, e nem este nomeasse a nenhum dos ci
dadões 1wesentes, o refer:do juiz de paz, depoi~ 
de ler o artigo cento e vinte se te ào reguh
me~lt~ eleitoral, declarou não poder. h;;>.ver mais 

. ~ . nao cr 
podido orga.nizar a mesa a:ó as d •'Z horas do dia 
primeiro do cort·ente. Ao oitavo quo f[ u ~mto 
ao procedimento dL) primeiro jniz d•J pn, 
tanto no dia trinta. como no dia primeit·o, niio 
cessavam d(' r ecbmat• nãu só os mesario.; como 
muitos elos eleitores presente~. os q 11aes in
vocavam a lei e a gr·a\•e responsabilidade em que 
incorria o primeiro juiz de paz. a quem at<i foi 
lido o artigo duzentos(} tr·iuta e dous paragra-

· :x · o re~u amen o c e1 ora .P c1 a o. 
Ao nono r espondeu q u c d ura.nte todo o dia 
trinta e horas citad::s do prim~iro do corrent'i, 
esteve sempre no recinto dos trabalhos o can
di:lato doutor Theodoreto, o yua.l aconselh:l va e 
asessoriava o primeiro j1riz de paz, susten-
tando em o i .i! · - · 
que se f:Lziam. que o procedimento do meneio
nade juiz de paz, era o mais legal e cnrrecto. 
Ao decitn(} qu~ o capitão 1~a.nocl B ~~z ~~1·ra Je 
Albuqocrque , qu"l l'iempre acompanhon a.o can
didato 1'heodorcto na sun. exc11rSão pelos colle
gios de~te q u::J rto districto, coose1•vou-sc semp~e 

f:.zcr :i eleição a frente d.o dcstacamenl.o cxis-

o 1n a.n ta. na, 
que são ellas as que acompanharam 

aempre o canJida.Lo Theodoreto com o ca
pitão Bezerra, na. alh:dida excurst1o pelos 
collegios deste qual'to distt·icto. Ao de
cimo qu1rto respoudeu, . que afóra. o eapitão 
Bezerra, havia mais ne;;t;~ vill~t o capitão Lu· 
duvico Catunda, recentemente nomeado de
legado de policia deste termo, pelo presidenLe 
Ottoni. Disse finalmente a testemunha ue 
tu o quanto acab<J. de <lcpõr .sa.be-o pot· achar-se 
pt·esente no 1·ecinto da camara, nos alludidos 
dias trinb. Jo pa~sado o primeiro do COI'renLc. 
E po:- n ada. mais dizer a t•·sternunba, e nem lhe 
8"1' perguntndo, deu o juiz po1· findo o seu de
poimento, que depois de ser lido e estar con-. . .. . . . ·. . . . 
do que dou ·fé. Eu, Jo;; P. Ant~nio Coelho, escri
vii:o, que o escrevi.-:bttonio M a;·t in .~ .- Jia
iiOcl de Jl,;drade ]Jcs~·oa .L1Jtta.-Pc;·egnnu 
Liberctlo d..: C at·valho. 

4"' testemunha.- Jo:io Evangelist:I. de Oli
veira, de ·10 annos rlc idade, casado, ne,;ocian-
e, mot·a ornes a VI n, aos cost·,we;; t ss~ na

da. Tesleruttll h:1 jut•ada ao.;; Santos E v:~ng• : -
1 hos, em um livro ddles 0ra q uc poz sua tHiio 
dir•· ib, e promett·m di;~,er a ver·J :,cJe de quo 
soubesso e lhe fosse per~untado. E sendo in
q uit·ida sobre os iten.; da. pe liç:io de justific:l
ç.:io r1ue lhe foi lida e deci:.Lrada. Ao 1•> rc.;;
pondeu fJil e no dia :3:J de N•JV•)rnbro ultimo 
das ~) horr.s da manhü :is G da t. :.:. rdo esLiV•)ram 
sempl·e pr·es 'ntcs na sala d:~ carnara munici :11 
úes1gna a para os trabalhoseleitoraes, o pt·imci
ro, ~-egun~ lo e tct·ceiJ•o juize,; de j)[LZ, ltayrnun
do Rodrigues !11agalhUes, p,,rlJ·o ele Sou~a Siar·i· 
nho e .J r. ronymo Farreira Passo», bem as;;im 
Felix de Souza Soat·e,:: e AnLonio Pa~ de Lima, 
qninto e sexto ,·o iarlos para juizes de p:tz. ::\o 
'-'0 s: pond" u qu g sa ~o per te<· viste qae, na 
mesmo lug:.a.I' o pela rnosma fú1·ma, estiveram os 
cid::.d::Los referidos pr r:sentcs no dia. i " do col
r<~ntc ató tlepois das iú horas do dia quando o 
prirncit•o'J juiz d e paz levan tott-se c di~:~solvcu a 
r~união. Ao :3.o que os cida •!ãos refcriuo:;; são 
os que, nos termos da lei, devem fMmar e com-

e ~ ll .et 01'a . o '' quo l!ll.Je por tr•t' 
lll'escnciado occula1·meo.te, que o i•l'imeiro ,juiz 
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de paz em procurar quem se;·viss'l como cscri
vão nos referidos trahllhos, colÍsumiu todo o dia 
30 e dia {0 . até depois de 10 horas, sem que 
nenhum dos individues convidados por otlicio se 

. - . ~ - ·"' 1u o r e-
ctnto da camara achavam-se presentes muitos 
cidadãos capazes de iio'3rvir como escrivão; en
tretanto o primeiro jui;~ de jaz j:í.mais se quiz 
utilis~t· dos sel'viços de nenhum: limitav2-s0 
a convidar a aus,'lntes , que não aceita
r.m.l a nomeação,. como Luiz de l\rello Ma-
rm o e Jos6 .l\1ont:3iro da Silva l\Ioral, e 
:l t6 a inimigos d:) dito ,juiz de pa;r. como 
.João Corl'ei::l. do Sá , que respondeu se
gundo di;:se o primeiro juit. ele paz, aceitar a. 
nome~ção, m~is nunc:.l. compaT·ec·~u. Ao sexto, 
r:•spondeLl que dentre· os cidadãos presente-s 

. 'r,, . . -
attento o procedimento protel:.ttorio do pl'itnr)it·~ 
juiz de )az. entr:"l outt•os os eleitores Manoel 

U o·usto La""a lÜCS 'lCente 
relin.no Afra de c.\rvalbo. Ao setirno. C[Ue, 
ten . .lo as5im corrido as cousa<.; dm·antc o dia :30 
at6 alem das dez horas do dia pt•imciro sem que 
a.parec~sse nem urn elos convidados para escri
vã.J p~lo i o juiz de paz,esto leu um ~lrtigo de lei 
e decl::trou que, não poJendo organizar a mesa, 
não havia mais cleiçiTo c le\':lntou os trabalhos. 
"i.o oitavo respondeu que vin rectam:~.rem tanto 
no cli<l trinta como no dia primeiro muitos cida-
dãos c nb·;~ , · • ' · • · 
alguns delhs com muita vehr:mencia, e até 
leram-Ih~ um :trligo elo lei, que pres1~revia 
pm·1s contt·a esse procedimento- J1.o nono qu0. 
dUI'llnt.e todo o dia. 30 c horas cit~ldas do dia 1 o 
cmclidato Dr. Theo·lo:-eto, est~)ve ;;empt·a 
com-crs1ndo com o 1_0 _juiz de paz. Ao d~ci;no 

I 1 ( ,JJ. ' 

do Dt·. TheodOJ·eto eonse:•vou-se sempre du
rantr: os 2 dia,; da T'et:ni;i:o á frente do destaca
mento e:r.ist'·ntc nesta vi !la, f.1rte do quinze pr(l.
ças no pn.vim~nto t0rl'oo da sala rh c:tmara 
miõaicipaL Ao decinu pt•irncit·o respondeu, que 
sdH) r 111~ no dia 1 do Cilt't'r:•ntc os livros, c:n' ll<! 
>:c c~crovcru o:; Lral.ntlho:< clrJiliJ:'a•.!s, n:'i" c::;L:.
vam p!·cso:lL••r; ua eas:l •h cau:ara. ,\o rlecimo 
::c;;undo r .,;iJCllld·)ll 1p1e 10 das pm,:as do dc~ta
'::Linún!o (le:-1t.a villa, aqui ch ·:;arn:u pouCO'\ tli:tH 
antes do di:1. 1 i.l<> cor·rcnl.~. ~Júlldn pul.rlic<> o 
Jio!.orio <[li'' dur:.tntcs co:.; rcf·rirlo~ dia;; esLav::1. o 
clc~t<tcam,.Jlto eom a-; ;wmas embalada,.;_ Ao 
decimo terceiro r.;spondcu qtzc 2 pm,,as que 
acompanhn.r:un . sempre o D1·. Theodoro to 
r.m sua cxr:ut·sfío no ~irr.nlo fasiam nn.r c d 
destacamento commanrlaiio p6lo c::>.pit:lo Der.er
ra. Ao rlceimn quarto T'OEponden que luwia 
m:\is ncsl.:l villa alen1 llo capitão Bezerra, o 
capittb Ludu-vico Cnl\mla, delegado de policia 
nltimamcnto nomeado pelo :\Clual preqidente. 
Disso mais ~L testem~nh;'l• 11ue tudo quanto 

tor r•sLado presente c obser~ad; ~~s dias refc
l'idos. E por nada mnis dizer a testemunha, c 
llem lhe ser pct•guntado, deu o jnir. por findo o 
seu dcpoirncnl:o quo depois de ser lido c estar 
couformc com o juiz e a parte assignou do qun 
don fi!. Eu •.• José Antonio Côelho, escrivão que o 
llB~revl.-: n.on:o i' artu~s. o"o •vr:u~ge tsta 
de Oliveirct, P etC!JI"ino Liúi.!rato ele C W''IUtllw. 

Assentada.-Aos d3z dias do mez de Dez em ... 
bro rie mil oito centos e oitenta e quatro, n'esta 
viil:~. do Ipú, província do Ceará, em caza da 
residencia do primeiro jui;r. municipal em exer-
c1c10 p eno, o c1 a ao n omo x anoe x artins, 
aonde fui vindo eu escrivão de seu cargo abai
~o nomeado, as dez horas da manhã presentes 
o mesmo juiz e justificante Peregrino Liberato 
de Carvalho, a revelia do primeiro juiz de par. 
capHão Ra.ymundo Rodrigues Magalhães, e do 

m . . 

d'Araujo S:.tlle:;, pelo juiz fot·am inquiridas as 
testemunh;ls que abaixo se seguem: do qne 
para eonstar fiz este termo, e dou fé. Eu, J03é 
Antonio Coelho, escrivão que o 0iicrivi.' 

5."' teitemunha.-Sebastiãv Carlos de Lima, 
d; vinte e sete :~.n~os de ~dade, cazado, nego-

' ''I s 
disse nada. Testemunha jurada aos Santos 
Evang-Plhos. em um livro delles em que pot. sua 

;- ~ .. 
soubesse e lhe fosse perguntado. E sendo in
quirida sobre os itens da petição do justifican
te que lhe foi lida e declarada. Ao primeiro, 
responileu que sabe por ouvir dizer. que os 
cidad<!os que segundo .,_ lei devem formar· c 
compor a meza eleitoral, estiveram presen
tes durante o dia trinta de novembro ultimo, 
na s 1la da camar;~o municipal, designada p:~ra 
os.trabalhos dn eleição, e d'alli s'3 retiraram as 
. . : ~ o ' 
ter ouvido dizer geralmente n 'cstt\ villa, que 
no dia primeiro de dezembro os mesmos cida
dt;cs estiveram presentes até depois das dez ho
ras do dia, quando o primeiro juiz de paz le
vantou-se e dissolveu a reunião. Ao terceiro, 
respondeu affirmalivamentc- Ao quarto, qtzc os 
c ia;; r in u. c o passa o e 1ora'> ci a as o pr1mei-
ro do corrent:o, foram consumidos pelo primeiro 
juir. de. paz em procurar um individuo para 
servir de f:lscrivão na org:\nisação da meza, sem 
jám:üs encontrar quem se prestasse. Ao 
'quinto, qnn ouviu dize;· geralmc•nte, que o 
wimc-it•o 'ui% d >a:'. som r ucrcr utili. a.r-se 

dos :•e!"ii'.JOS dos c:icbdãos que nos dias refericlo3 
estavam I'I'Cscntes. limitava-se n. convidar por 
olficios a pcs!;oa~: 'I uo n:1o a':eit:.t\'am a nomc
:J.\:io, c a que aceitou, .Joih Correia de Sá, não 
comp:wcccu .• to :w:.::to, r:>.~poudeu que não sabia 
porqu:J poucrJ tempo havi:t assh;tido _na .car.a da 
c:•.m:\l'a. Ao !ietimo,que sal.le por ouvtr dtzcr por 
muitas pcssuas d'cst:L villa. que depois d:ts rl<!F. 
horas do db pri:-nciro. o primeiro jniz do paz lc1.1 
um :~.rti,.n d11 i d lar 11 - e o n-
dido org:mis:tr ::t mcza i f::lta de cscrh-ão, não 
havia eleição e levantou os trabalhos. Ao 
oit:wo, re:.:pondeu qnc sabe por tct· visto que 
contra o prr:cedim!'!nto do juiz do paz, recla.:
maram incossante onão vehementemente mm
tos ~o:s cl0itores 111:escntes, em cujas re?la- : 

. ' . 
Ao nono gnc no dia 1° do corrente viu scm
pt·e no recinto dos trabalhos o candidato Theo
doreto achar-se junto ao primeiro juiz de paz, 
não tendo entretanto presenciado si este era. 
pot• aquellc aconselhado e dirigido ; porquo o 
grande tumulto impedia a ellc testemunha de 
,tzcr estas e ou ras o Jser\·açoes. o ectmo 

rcspon•l'cu que o ca..pit::ío 'Mano0l Bezerra, dcr.· 
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z , era o mesmo · quo acampao. ara sem- presentes, em vista do procedimento esquivo 
pre o candidato Theodoreto em toda a sua ex- do j uir. de par., se oiTereceram para servir de 
cursão pelo 4° districto eleitoral.. Ao decimo escrivão ; entre o;; quaes recorda-se do M:moel 
primeiro re';pondeu que não sabia. ;\.o decimo Augusto Ilbgalhães, \'ic~nt~ Ferreira de Arau
sogundo .que dez d11s pr:1ças do destncamento jo Lima, Jo~e Flor0ncio de C:J.rvalho e _;João B:t
<!esta Yilla, ~qni. chegaram pO t<cos dias antes do ptista da Sih·a Filh9, sendo gue este se oífere
dia 1" do corrente, sendo de notoriedade .pu- ceu por petição escripta c sellada, a qual, Mn
blica que o destacamento durante os dous dias do :;pr_:esentada ao juiz rle paz em sua cadr~ira 
referidos estava com as su:1s 3.rmas embaladas. presidencial, e~te não d•:u despacho algum. 

rante as reuniões dos dias 30 e io esteve sem-~ Siba Moral, tendo tambem convid:Í.rlo por offi
pre, segundo elle testemunh&. teve occasião cio a .Toão Correia de Sá, que, segundo decla
de presenciar, i frenta do destacamento exis- rou o 1° j aiz de paz, respondeu aceitar a no
tente nesta vilb, forte de quinze praças, meação, não tendo, entretanto, comparecido. 
isto no pavimento terreo da sala em que se Ao Go; respondeu qne s:i.be tambem por ter 
devia fazer a eleição, sendo que o capitão visto ue muitos cidad:Ios. ue se achavam 

Ao decimo terceiro respondeu ue te·m ou- Ao 7°. c ue sabe or ter Yisto c u · 
' '1.r o 1zer que uas praças e in a que acom- 1° do corrente, depois Clas i O horas do dia, o 1° 
p:mba.Yam o candidado Theod·)reto e!!l sua ex- juiz de paz . s~m querer nomear escrivtto a. ne
cursão por este districto~ reforçavam o desta- nhum dos :cida.dãos presentes, que se offerc
camento allu.lido. Ao decimo quarto, respondeu, ciam, leu o art. 12í do regulamento deitoral, 
que sab~ que havia mais nesta villa além doca- e declarou qu", . não . tendo-se organiz:ldo a· 

iuio Bezerra. oca itão de olicia Lodnvi nl · ·~ - · · 
tun a, delegado nomeado recente:~1ontc pelo h a ver cleiGão, e levantoú os trabalhos. Ao 
actual presidente. E por nada mais dizer ates- So, respondeu que, contra o procedimento 
temunha, e nem lhe ser perguntado, deu o juiz do juiz de paz, reclamnum com instan
por findo o seu depoimento, que depois de ser cia e vehemencia os mesarios e gr<1nde numero 
lido e estar conforme, assignou o juiz com de eleitores, e até leram-lhe nm artigo de lei, 
a testemunha e a parte : do que dou fé. Eu, Ci'le proscrevia. pe nas para semelhante procedi
José Antonio Coelho, escrivão que o el;crevi.- mcnto. Ao 9~, que durante o dia SO de Novembro 
Antonio J.Ia-rti11s.- Sebastici:o Cm·los ele ultimo, e horas citada.<> do dia 1°, esteve sem
Lima.- Pen?-!J'=ino LibeJ·ato de Cw·Mlha. pre o candidato Tbeodureto presente no re-

6a testemunha.- O tenente-coronel José de cinto da camara, junto á cadeira. do 1° juiz de 
Sonza Martins, de 80 annos de idade, cas;\do, paz, aconselhando e dirig-indo a este, cujo pro
negociante, morader nesta ,ma, aos costumes cedimento sustr ntavn, em opposição üs recla~ 
disse nada.. Teste~unha junda aos S:mtos Evan- m~t ções qt:e todos f~1ziam, t;ra. o m~cis legal ~ cor-
'"' lhos . . em. l r . '• ~.0 10'', respondeu que S~{}J'-.'-t'et'-'-'\'"'l-St€)o,---------j 
direita e prometteu dizer a vet<dade do que sou- que durante as reuniões elo dia 30 e 1°. o ca-
l)esse e lhe fosse perguntado. E srndo inqui- pitão :Manoel Bezerra conservoc-se sempl.'e no 
ri da sobre os itens da pe~ição do ju~tiiicante q uc pavimento terreo da sala, onde se de\'ia fazer 
lhe foi lida e declarada. Ao primeiro responcl.eu a eleição à frente do destacamento existente 
que sabe pol' ter visto que no dia 30 de No- nesta villa, fot·te do 15 praças, sendo que o 
vembro ultimo estiveram presentes na saln. da capitão Bezerra era o mesmo que acompanhou 
camara municipal de>ignnda para os trabalhos o canditado Theodureto em toda sua e~cu1·siio 
eleitoracs os cidadãos Haymundo Rodrigues por todos os collegios deste 4'' districto elei-
l\Iagalhães, Pedro de Sou;:a I\Ltrinho, Jet·onymo toraL Ao 11°, responde:• qilc sabe que os 
Ferreira Passos, Fclix de Souza Soares e An- livros, no:- qnaes se lançam os tl.'aba-
tonio Paz de Lima, os quaes se acho.vam lhos el•)itorac;::, estivf)ra:n presentes no dia 
reunidos para proceder :i organização dares- 30 elo passado na mesa, mas conduz~dos 
pectiYa mesa, .ahi demorando-se desde as 9 ho- pelo juiz de paz. não mai~ Yolb.ram no dia 1", 
ras d:\ manhã :\te às ô d<1. tarde. Ao 2o quando o primeiro juiz. in:erpelhdo a respeito 
que s:l.be por ter "~-·isto, que os mesmos dos referidos linos, decbr.•r:~. qno os haYia eu-
cidadãos no dia 1° do correntn estiveram troguc ao escrivão nomcado,.João Correia de Sã, 
presentes na sala ref~rida até depois das 10 hc- o qual até ao momento em que foram suspenw; 
ras do di.a, quando o 1') juiz de paz leva.ntou-<;;e e dissolvidos os trabalhos nunca çompareceu. 
e dissolveu a reunião. Ao ~~n que essr>s ci- Ao 12>, que 10 das pr:J ças do destacamento 
dadãos são os que n::s 1:ltim:~s eleições desta villa, aqui chegaram poucos di:ls antes 
têm formado e composto a respectiva mesa. do 1° do corrente, sendo publico e not_orio que 
Ao 4° respondeu que sabe por ter visto que todo o destacamento, dur:tnto os dias 30 c 
o 1° juiz dn pnz consumi n todo o t~ 
din 3o dA. No·;embro ultimo e ho:-as cita
das do oia. i·• do corrente, procnr:::.ndo sem 
nünctt encontrar quem servisse de <:>scrivão. 
.Ao 5° que tambem sabe por ter visto que 
achavam-se presentes 110 recinto d:~ carn~r:1 
muitos cidadãos capnes_ de exercer o loga.1· de 
.escrivão; todavia o i o· juiz de paz n:Io os con
.Yidava, limitando-se :L fa.zel-o a · indi:viduos 
ausentes, que. não aceitaram a. nomeação, como 
Luiz de Mello Marinho e José Monteiro do. 

Ao 1:3o, que suppõe que as dnns ·praças: que 
acompanharam O· candidato Thendorcto com o 
capitão Ber.erm. pela. sua. oxcu r<>iio a este 4° 
uistt•ictc eleitoral. re!"Ol'(~aram O r:~ferido desta
camento. Ao 14'' respondeu que sabe que afóra 
o c:1pitão Bezerra h:o\'h mais nesta villa oca
pitão de polici:t Luduvico C~1tunda, delegado 
r·~cent{)Jn(mte nomeado pelo president~ d<J. pro
vincia, Carlos Ottoni. E por nada m:üs dizer 
a. testemunha e nem lhe ser pergunta~lo,d.ett o 
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juiz por :findo o seu depoimento, 'que depois c1e 
· ser lido o estal" conforme; assignou com o juiz 

e o ju~tificante. do que ·dou fé. Eu, Josô An
tonio Coelho~ escriv:io, que o escrGvi. -Anto
nio Martins.-.José de Souza .Martins.-Pere
grino Liberato.de Carvalho. 

selheiro Rodrigues estã ameaçando aJterar a 
ordem publica.)) 

«lpú, 11 de Novembro de 1884.- O delegado 
de policia, capitão Cattmda.l> 

- 0· d d · d d · · 1 a:s 1 ~..... , • ons.r., as por 
autos, prescm Ia os epolroentos 35 eroals estas infot·m:1ções autlrenticas não se :fize1·am 
testemunh:~s offeret:idas. Dou f6. 1 · 10 ' D b d 188 ,. 0 · - esper;1r por parte da administração, como se vê 

pu~ ~ ?~ ezflm ro e · '*·- cscrlva.o, dos telegrammas com que for[tm aqnellas res-
Jose ..n.rt.o,z.o ,C oelho • · pondiéfas pelo Dr. pre.:;idente da província. e 

Conclusão .-E logo no mesmo dia supra de-~ que aqui transcrevemos: · 
clarado, do meu cartcrio faço. estes ay~os con- ~< S1·. cn.~~i!ão C;ltu.nda, delegado de policia do 
clusos ao 1° supplente do JUIZ munlClr,al em Ipu. Sobrat.-!\'Iando no vapot· de amanhã 10 
e~ercicio~ o cidadão Antonio l\ümoel Martin.:;; · praças de linh:t. Si continua êm perigo a ordem 
ào que :fi7. esto termo. Eu, José Antonio Coe- publica:, autoriso V. a engajar paisanos pars re-

:::> 
chivado no cartorio. 

Ipti, 11 de Dezembro de 1884.-Antonio 11Ia
noel Mm~tins. 

Data.-Aos 11 dias do mez de Dezembro de 
188,1 nesta :yilla. do Ipú. em meu cartorio me 
foram ent.regues estes autos por parte do juiz 
municipal em ~xercicio com sua sentença 
retro r supra : do que fiz estiJ termo. Eu, José 
· · · ,:- ·· r ·i. 

Reccbidos.-Certifico que nesta vilb intimei 
a sentença r~lro e supra. ao justificanto Pere
('r • • 1 i nle e dou 
fé.-Ipü, 11 de Dezembro de 1884.-0 es~rivão, 
Jcsó Antonio Codho. 

CGrtifico que cxtrahi tr:.1slndo deste~ autos 
e qual fica. em meu podAr e cartorio. Dou fé. 
-Inti. i1 de Dezc·~mbro de 1884.-0 ('S~rivão, 
José Antonio Co~lho. 

- . 
tacamentos. Ipú, Sobral.- Recebi tclegramma: 

r ene1 s1gam ama.n la praças e autor1so 
por telegramma o delegado a engajat· paisanos 
p::tra reforç:ar destacamento, si fôr preciso para 

~ &.: .. • 
l:) ' , 

Deploravel in:.:ania! Emquanto :tccusam o 
partido liberal de ~~ pparelhar o assalto ás urnas, 
procuram elles con.J uistar a opinião pelo terror; 
e r-prestam-se l)~tra inutilisnr com a de!>ordem o 
resultado esmngnd:::r dn. j01·nada d ~ Dezembro. 

Mas jà não produzem effeito essas fanfarro
nadas puori~. As violencias de 1881 são hqje 
um anachromsmo. -

Conhecemos bast:·:nte a indole ordeir~ do povo 
c.: ~. 

os delirios de mentes ensnndecidas. Estarnos 
bem certo:" que não .encontrarão c3._n~po em que 

mana. )'> 

Doc. n. G (B).-llhu. Sr. Dr. chefe de policia. 
-Diz o b 'charel F1~nncisco Barboza de Panla 
Pesso\.\ , qne preci~a,a bem s"u, de uma. certidão 
d<~s pa~s:tgr~iros c:1ue r~mb~rcnram no dia 2:3 do 
Outubro d'~ 1884 no vapor Colombo~ em vi~g·~m 

Doc. n. 6.- Ordem p::.m engajar paisanos ! para o nort0! r: bem assim, igual cert:dão dos 
«Gazeta do Norte>'>.- Fort:tlez:l, 14 df\ No- p::~.ssagciros Yindos do Camocim no vapor Gtt

vembro de 1884.- O;;; desordeiros . ..:._, Pelas 't'ttJi!f, aqui che~arlo no d~:t 22- de De.zl.'rol>ro d·~ 
ameaças quichotescas do Ccarc;u~c c peJos 138~1; pede a\· S. ass1m lhe S0Jt <lada.
rubros telegrnmmas publicados no Bra:.i l. jú E. H. M.-Fort«l ··z ;.l. ·12 dü Janeiro de 1885.
ccnhecem a provincia e o pniz C['-1ae!'; os r~cursos- F . B. de Paula. P essija .-Como requer. Se
ferozes por meio dos quacs pretende a llga nc- cret::1ria de policia do Ceará, 1Z de Janeiro ele 
greira. forçar a opinião n.bolicionista do Ceará. 1885.~.4.lbuqucr~tz.te -'"1utran 

~onsciente':l do ::nt::-..gonism? que clles pro- Certifico, em _cumprim0nto do d~;spa.cho r~t~o. 
r1 cr ·· ... , qu "' "o "' ~ ~ . . ' ' 
maou=~nam obter pela viobncia aguillo que só embar ·ados no porto desta capital no dta 23 de 
rec~sar-lbes póde o liYre pronnncia.mento da:, Outubro d :~ 188·1, foram ·no v~ por C (lbl~al e não 
urnas. no Colofnl;o como menciona r.. mr~sma. petição~ 

Ainda agor:1 acab :~m de ser pedida~; :1 0 f;G- 0 os quacs si.io os seguintes. Dr. T~eodurc~o 
verilO providcnci::ts contra a pnrturbsçfto de que Souto, capitão .Mauor.l Bet.erra, Fl"anc1sco Tel
o consclltoiro Rcdl·i~tics J uuior cst:i amcaçunJ.o xe:ra. José Linha.re~, .José Maria de Souza, 
a ordem publica no lpu. J;:muario Linbare-:, lu' yruundo Ferreira~. Do-

Ao Ex.m. Sr. prcsiriente tla provinci:~ foram m'in.,.ns Ca.rlos de Sn.boin, dua::; praças de lmba, 
dirigidos os gr.>guintcs tclcgrammas,quc estamo~ Ric:~do Ern,:·sto y;~rrcira de Carvalho. Fran
autorisados a p;;bli·~ar : .. J ci~cc I-'0reira da. Silva. Manoel .Joactoim Pe

<.< Peço com. instancia nugmcnto de força :. r cira, Dr. Antooj? .Jos.quim Rodrigues Junior; 
destacamento compõe-se de tres soldados ; €con..: I c os entradlls no dra 22 de Dezembro do mesmo 
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anno, são os seguintes: José ..:Uvcs de Souza, ca- ' :Do Jiy;·o de notas do tabellião Coelho ; nestes 
pitiio níancei B<:z•lrr.~ de Albuquer;;u•), duas t~!rmos pede dofet·imento.-E. R. M.-Ipü, 6 de 
praças do 11 batalhão, Dr. Pedro Gomes da De;; r!mb1·o de 188,!.-,Pen:g,·ino Libcrato de 
Frota sua. s·~nhora e uin:l. c1·iada •• João Evan- Canmlho.-Sim • ...:..Ipú, G de Dezembro de :1.884. 
gelista da. Frota., coronel Zefcrino Gil Pero~ da. -Anton io ..::1ia:-tiils. "'< ~ ~· . . ' ' . " 
~UUCLiJ., JJ , ~ 11\.:UUU,."eLU \.-a: •U<> Uv ~· ·•H<~. •~UUIU, 

Antonio Simp!icio do Souza, Gonçalo Fnr1·eira 
Santos. Tristão Barroso. José l\iaria Co;;t:1 Brazil 
João CÍlrisostomo R. de l\Iello. dese!·tores Cado~ 
Ba:-ros. P('d1·o dll Souza Sancho. soldado d·" 
nolicia · Jo.,é da Costa P:ürueir:1. E' o oue consta 
desta re]lnrti\·ão c dou fé. Eu Francisco Cvrillo 
dl) Oliveira. e Mello, arnanuense. 'P:l.SS0Í e as
sig-nei :l presente certidão.-s·ccretaria do 
C.:arã. 14 de J<\neiro d0. 1885.- F;·a;<cisco 
c:y;·•~bo de vâveira c J."-,iebto. 

Doc. G C.-IIlm. Sr. collcct·•r das r.:n~:os ~e
rncs do municipio dolpü.- Pcrcg-r:no Liher~to 
de Carvalho, el"itor tlesta p:n·0r·hi~, p:-ccisa. a 
brom de seu direito, que V. S. lhe m~1.nde certi
fic:1.r. nelo 1'0.S[If't•t.ivn f.l~" ·iYfn Pm vi~tc- rl.., 

guia das 10 praças do Ho batalhão de infanta
ria. ultimamente cheg-a:ias nesta v .lb, se as 
referidas p1·aças vieram aqui estacionar só:nen
te a titulo Je dilig-oncia, 

: -Test"s termo;; ped.-; deferimento . ......,. E. R Tvi. 
Ipú, 11 de Dezembro do i8S4. 
O ~' scri,·ão c•'r!ifique.- Ip_ti. 11 de Der.ombro 

do 1884.--0 colle<:tor, Salles. 
Pc:lro Jnse de Souz2. .Arag-üo~ esc1·ivão inte

ri_n? t~a collecto:-ia das rendas g-eraes deste mu
mclplO, por nomeação lt:gal, etc. 

Cer:ifi.co. em vista. das g-ui:1s das '10 pr~lÇ3S 
-· r~n '·fo h.hll :'ón rln ;~r.,n•~"; , nl ; " '"" •n ·n ,(, 

g-ad;··s ne~ta ':i~la. q_ue Y_iera:n elbs para aqui 
a tlt~1lo GC dlh:.;enc1a, a excopçffo do cr.dnte 
José de Cerqueira :Obno. que veiu cbstacar. 
O l"~Jferido é verdade, e dou fé. 

Ipú, :!.1 de Dc7.cmbro d ~ 188•L- O escrivão 
interino. Pcdi'u JosJ de ::ivu;a .imgüo: 

José Antonio Coelho. escrivtro do crime. ci
vel, tabcllüi:o do publico judicial e notas, c Ínais 
otlicio;;; annexos do Tc!·mo do Ipú, por Sua 1\:Ia
g-estade Imperial, a Quem Deus g-u:J.rde, etc. 

Certifico que, revendo o meu livró de notas, 
<:! <>lle á fls. 175 á 177, ach~-se a declaração de 
que trata o pctici:mario em sua petição retro, 
a qual é do teor seguinte : Declaração em 
notas dos eleitores da Comarca do Ipu, como .. .... '.. 

'~•-w ~· 

Ao primeiro dia ci.o mez de Dezembro de 1884 
à 1 i F~ hora da t::rde, ncsh Vilh do Ipú, prc
vincia do Cet;rà, comparecern.m em meu carta
rio os abl!.ixo assig-na.do;;, eleit.ol'es desta paro
chia, pos,oas tod<1!> de mim tal)ellião publico co-
nueclaas. ao que dou 1c "ereru os propr1os, e 
pediram-me qtte em mcalivl'O de notas lhes to
mass~ por termo a d •claração, que se seg-ue: 
Que esbulhados do direito de votar na. eleição 
de um deputado á Assembléa G'~ral Leg-i~lativo. , 
que hoje se devia proceder, pelo procedimento 
irregulD_r e c;·iminoso do juiz do paz mais vo
taào desta. mesma parochia, Raymundo Rodri
gues 1\Ia.g-alhãcs, que po)los motivos constantes 
dos protestos transcriptos em meu livro do no
tas, deixou de org-anizar a mesa eleitoral, a 
ona1 Je\•ia :);·esidir , a referi :la eleição. decla
r~vam que,' se lhes tives$e ~ido permittido o 
ex<.>rcicio de seus direitos. vc.tariaUl no conss-
lhei;oo Antonio Joaquim Rodrigues .Junior, ad
vog-:1do, residcnte na capital desta. provin
cia , primEÚ:1. ·:e scgnnJ:1 vez depnt<\ !o ã 
Assembléa Gcr·a.l. eleito por este mesmo quar
to cl is :.ricto. F como assim o disser:J.m c lll•~ 
pediram, fiz est:t declar ação em meu l iYro rhl 
not;s, .~m qnc assi;; :1a r:m1 os cl···itores, tudo e:ll 

Doc. n. Li D.- Q•.I::n· t.~l dn r.Olõltn:'l.!~ do ào ele<- tui nh::t pr .•s<}nç : elo que dou f..). Eu, .Josó Antonio 
L:tc~mcnto da \· i!l;t de Ipú, 15 1!0. :\ov:!mi wo do Co~ll.Ju , tabcllii'io publico que o e~cre·i'i e assi
lSS·L- Em \' i1·tu<le ele or. ica ~ elo S I' . capit:1o gno em publico :Jig:::::l do 11uo u:r.o. Eu~ Les te
fisc::tl d :o,; destac:.uncnto~. c por n:ío ]t:·w~r rort;.:\ m:wh::> de \'Cl'ib !c (osta\':l o sign:J.l publico). () 
q:F~ guarde a cadea dest:\ vil!;~. rcq ui~ito-lhe ta t•ellião ;1ubiico. l os,} .-lnwnio Codho.-J:\1 i
C!l1c:o p:· .. ças do destacamento sob s.;u romm:ill- ~:•:c! cio \'àllo .Roris. João Pio de Andrade 1\ ::;
c.lo, par::~. gnarniç[o d:l mes:r1:.1. carlch, crn q:tan- ~oa . Autrmio Rufi:10 Jc ::\Iagalhiics, .Tos·.: Fio
to chegam a esta \'ill:::. p:·:1ç:ts !<Uti-ici::ulcs pa:·~~ r:•ncw do CarY::.llw. .To:Io .Evang-eli~ta de 
tal fim; o que de'\"crú faze: log-o !}ll::\ este Olivüir:t , Rodolpho Hodl'ig-ues Ldte, José Xi
receber. - L mluvico Prrrxcr!e:; de S ou;a mcncs de Ar:;g-ão, Aureliano Afra de Carvalho, 
Crrtunr!a, e::tpit.ão commandantc. -Sr. S:tr- Gonçalo .José Bezerra Moarão, José Libcrato 
!tc·nto connuandante elo destacamento de Santa de C::rvaiho, Leonel Ximencs do Arag-ão, Se
Quiteria. b:1.s tiEio c~1rlos d:~ Lima, Fran(·isco Alves de 

H.cconhroço ser YcrJ:::.deira c do p1·oprio pünho Carvd ho. Franklin Ximcncs ele l\httos. An
do Lu~ovico_Prax.eck-s à o Souza c~tunda, cn.- touio Ribeiro Lima. Vicentr: Gomes do. Nas
"·,;;,.. ..1,., ""1;~; n n .t:;., ·n _ • ""~ 1 ,,. cimento .Aureliano AlvesdaCruz.Jeronymodc 
perfeito c~~heci~ento. Dou f6. ' J.' Olinlira. M •mori:1, Joã:o de Fa:+t Noro:-ó, lVIar-

Fort::.lcz:l, 1:3 de Janeiro di) 1885 __ Em tcs- ci::.no Frm·eira de OlivrJira , Francisco Pere_s 
, Nun~s,Felix de Souza Barros.Simplicio de Souza. 

~orou? 110 d·' verdade.- O 2° tn.bellião publico Lima, Jesuino Porfit·o de Faria, za.charias .Ja-
mtcnuo, Joaquim. He,triMte Vici;·a. \ ' p - d 

'.J. come de .Araujo ·eras. Joa.qnim orfi.no os 
Doc. n. 7.-1llm. Sr • .Tuiz 1\funicip:tl.-Diz Passos. Vicent•,) Ferreira Pontes, Antonio de 

Pcregt:ino Liberato de Carvalho, eleitor d'c:;tn Souza. Aragão, .Jc.sé . Fcl'i'oira Gomes, Pedro 
p_arociua, qc:e,'a bem de seu direit0, precis!l que .Toso de Sot1za Aragão, Fra.uklin Ximones de 
V· S. lhe JJ;at!_de cla1·. por certidão ve··bo ad 1 ?IIattos, .jrwonyrno Clirnaco de Araujo Voras, 
verb;,on a a~?c!!t.r:<ção ele votos f...i ta no dia 1 o do lgn·: cio Gonçalo dé Loy ola, Antonio .de Fa ria 
eorrentc 110r clcitor~s d'csto. parochia o hwntd:1l Souw., Vicente F•.:rroira do F•.1 ria, Feli::s: de 
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.Ar~ujo, 1\a.ymunio Ferreira Santi:: go, An- um prote5to, que fui lança-do em notas do tabel
tomo de Barros Rocha, Joaquim B.odri n-ues àe li~o Coelho. 
Azevedo, José da Silva Passos, Lucia"' Gomes 2. 0 Que EÓ depois rle escripto e assignado 
d() Carvalho, .João Gomes de Jesus, João FtJ- esse protesto poi· 11:3 eleitores na mesma. mesa 
li )C B.odrig-ues, Antonio de s01 12a Br:!.ndão, dos tt•abalhos da C;J.mara, e a mesma na qual se 
Dorot cu ei·e1ra <e alVa. mz e t :nva · -

1 ~ • • 

Araujo, Joaquim Ferreira de Freito.s José Car- dito.; eleitores ~e reliraram par~ levar ao car-
los de Souza Lima, Domingos de P;tiva Dias torio do t:J.belliiio o ref,·rido protesto. 
Francisco Nogueira de Souza Lima. L 11 cio n.o~ S. o Que só no dia 5 notou-~e n"e;;ta villa a 
d1·igues Moreira, Antonio Paes de Lima., João enti·ada e sahida de muitos individuas em casa._ 
Pereira D;:masceno, Antonio :Manoel Mar tios d'~ Antonio de l\l rllci Mv.rinho. chefe de um dos 
Vicente do Pai\'a Dias. Dorninn-os da Cost~ gn1pos couservadot·es exist•mte5 n"esta villa, 
Ol~veira, João_ Furtado de Mendo~ça, Luiz Pe- figurando entre esses individuas o i '' juiz de 
re1ra de Fre1tas. Vicent~ Ferreir::t de ?rei tas pn Raymundo Rodrigues Magr.lbães, c:mdi
Sobrinho, Luiz ·Franco de Barros Gonçalo d;J.to Dr. Theodoreto Carlos de F:.~ ria Souto e· 
~ezer1:a do Valle, Jo[o rle Sou:::1. Martins, Cyro professor José lgnacio Mineiro. . 

• a .: mancto e · esqut a, aymunc 0 e1·es • v e o ' vo os,quanc o 
Segundo, Jose dA Mend:mça Fu::-~ado, Feli~ jã. são conhecidas as eleições dos outros colle
.José de Souza Netto, Vicente Ferr,~ira de" gios do districto. 
Freitas, Pedro Ferre:ra Passos. Joaquim Be- · 5._0 Que ainda hoje não se sabe quem s-:ja o 
zerra de :Menezes, Vi<Jente Bezerra da Cruz. cscr1viio de paz, nem o da ~ub:lelegncia. nem 
Cados Felippe de Souz:~.. · Ft·ancisco lré\nio o individuo que, como tal, figut·ou nessa farça, 
de . Souza, Porfirio José de Souza, PeregTin·) c~1amad~ eleic:.ão, pelos adeptos do ref~rido c:\ll
Liberato de Carvalho, Joaquim· Pereira Barros dtduto Thl:'odor!)to. 

~ranctscode Torres e Vasconcello;;, José Mar- . 4- 0 Que só ho.ie se prop::da n"ests. villa que 
tins de Araujo V eras, Manoel GonçalYes Belém, o resultado de uma eleição, qu'~ se diz feita no 
.Teronymo Ferreira Passos, :3" "uiz do paz, dia i o do cor:cnte e na Casa da Camara, foi 

:Manoel de .And1·ade Pes~óa Anla. Jo,ó lb.y~ R'!q uer, portnnto, a V. S. que mande cibr 
mundo de Aragão. E nada mais se continha em :is testemunl:as abi~o indicadas pa:ra compa
·a. dita declaração e suas assig"naturas, -pois bem recerem no di.:t, hor;• e log-ar t}Ue lhes fvr mar
e !J~lmente para aqui tr:l.nscravi do proprio cado, :;ob pen:~ de desobediencia, e ::.o f o juiz 
or1p-tnal ao qual me reporto c dou fé. -lp1't, l) ele paz, Ra:ymundo Rodt·igue::; :-r::.galhães e 
de Dezembro de 1884.-0 tabelli:Io nublico. JosJ Dt•. promotor publico da comarca, sou pena de 
ilntonio Coelho. ~ · revelia. 

Doc. n. 8.-1884.-Villa do Ipti.- Juizo I\íu- Peàe o supplicante a V. S. que se digne 
nicipnl. - Justificação civcl entre pn.rtes. - d~firir cem :1 pena comminada_, entregando-se 
Domingo~ da Costa Oliveira.-.lustificantc.-C~- esta :::o s:,pplicantc, depoi;:; d:::~ julga·:!a pat• sen
pitão Raymundo Rodrigues ?>f:lg,,Ihies.-Jus- tença, sem tlcat· traslado. E. R. :tiL 
tificado.-0 e.c:crivã:o.-José Coe'li.o.-Autoa- Testemunlw.s: Coronel Porphi1·io .To~c de 
m'~nto.-Anno do Nascimento de No::;so Senhor Souza, tr:nente-corouel José Liberato de Cat·
Jesus Christo dl3 mil oitocentos o oi teu ta e valho, Jos,·~ ·cr.n lido de Souza Carvalho. José 

----- ----'.<4-"('l.Ll'-'-'1 wtr:.~.oo~.o-, _..a.lJOS--6-..d-" • • ;ria co ...._tmcne3 1.:1 no, i n onto · ou:.:a 
àito anno, nesta villa do Ipu, JWOviucia do Aragão. 
Ceara, em meu cartorio faç_o autoamento de 
uma petição em alue ó .J·usÜficante Domin!!os Ipú, (j de Dezo:ubt·o de 188-1.- Domi1tgos da 
d 

· ~ Costa Oliveint. . 
a Cesta Olive1ra, e justificado o Cúpüão lhy-

mundo Rodrigue!' Magalhães, a qual é a que 
adiante ~e seg-_ue ; do que, para constar, fiz e~Le 
auto, e dou fé~ Eu, Jose Antonio Coelho, es-
crivão que o escrevi. • · · 

lllm. Sr. Juiz MunicipaL-Diz Domil1gos d:J. 
Costa O li·. eira, cleito1~desta parochü:., que, cor-

Sim, para o dia ii·do corrênte em ca~a de 
minha residencia,às 10 hor:1s da manhã.- Ipü, 
ô do De;:embro de 1884.- .. ·L1ton io J.liarti.'<S. 

Certifico qui') nesta vi1h citei em propr1as 
Jl:l '-soas ao jt:st.ificado cap_itão Raymund.o .Ro.:.. 
drigucs 1\Iagaih:Ies, c ao promotor publico, 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:25- PÃigina 51 de 120 

176 Sessão en1 18 · dé Maio de 1885 

Dr- Herculano de Araujo Sailes, assim como 
às testemunhas, cot·onel Porphirio José de 
Souza, . tenente-coronel José Liber.uo d·~ C.1 r
valho, José C!l.ndiJo de Souza .Ca.nra.lho. Josó 
Cyriaco Xime"ues Filho e Antonio de Souza 
Ar~gão, as qu~c_:; :fica~a.m b.;m ::cientes do con-

rado: do que dou fê.- Ipti., (J"de Dezemoro de 
188-1.- O escrivão, Jo8d .:ln.tonio C oelh:; . . 

bro de 1884, nesta Villa. de Ipti., pr01rincia do 
Cearà! em casa da residmcia· do 1° jui:r. muni
cipal em e:s:ercicio pleno, o cifladãu Antonio 
Manoel Martins, ã.s 10 horn.s da manhã, •lonJe 
fui ,•indo eu escrivão .de so~1 cm·go abaixo no
meado. pt·esente o mesm') juiz, o justificante 
Domingos da Co~ta Oliveira, a revelia do to 
juiz de paz, capitão Raymundo Rodt·igue~ Ma
g-alhães! o do promotor J?Ublico da. coma1:c:;-. 

' , ~ 
nest:\ villa, criador, aos co<tumes disse ser 
cunhado do justificado Raymun1o Rodrig-ues 
Mag:tlhãe;;; testemunha jurada aos Sll.ntos Ev-an
gelhos. em um 'liyro delles em que pôr. sua 
mão direita e pt·ometteu dir.er a vcrd:1de do 
que soulJéssc e lhe fosse p;~rguntado. E ~rn
do inq_ ui r ida sobre o;;; itens da petição do 
justific~;nte que lhe foi lid:l e declar:1da. 
Ao primeiro respondeu que sabe por ter 
visto, qne a sala d · · 
f:1.zem os trabalhos eleitoraes, esteve sempre 
occupa.d'" por mais de cem eleitores, aLé ás ~ 

• o • ,, 
eleitot•es, depois .da declaração. do 1° ;juiz do 
paz: Raymundo Rodrigues ~Iagathães, feitn. 
depois das 10 horas da manhã do dia 1·oferido 
do que não po:iia. mais haver eleição, ali s r~ 
conservaram escrevendo e :lssignando um pro
testo, que foi bnl;(ado em notas do tabellião. 
Ao segundo qne sabe tamb':!m po~ ter visto, 
que o protesto referjdo foi assi~uado por cento 
e treze eleitores, tendo sido escripto na mes::t 
d,L casa da cama.ra em que se escrevem os tra
balhos eleitoraes, e só depois disto foi que os 
ditos eleitores se retiraram p::~.ra lev;ll-o ao 
ca~torio do tabellião Co3lhó. Ao terceiro res
pondeu que sabe ainda por tero visto que só 
do dia. 5 tlo corrente p:1ra diante ioi que se 
observoll nesta vilb. a entrada c sahida de 
mu1 os e eltores em casa c o c o e conservadot• 
Antonio de ::\Iello MDrinho. entre estes o 1° jl!i:r. 
de pa:r. Raymundo Rodrigues :iviagalhãcs. pro
fessor José Ignacio :Mineiro. Pedro do Souz~.L 
l\Iarinho~ 2° juiz de paz, J o:Io- Corrêa de ~ S:i, 
Jairo Antonio Peres, -1° juiz da paz, o até o 
candidato Dr. Tllt'Odoreto ca·I:tos de Fal'ias 
Souto, o capitão l\Ianoel BezeJ·t·n. dn ~\lbuquor
que, con..;;crvu.ndo-se durante o tempo ~~~inH 
citado uma. praça de guarda em uma das portas 
do dit? Ant~nio de ~Idlo. Ao quarto respondeu 
que so no dta 6 do corrente, se propalou nesta 
villa haverem '-·feito uma eleição no dia 1 o na 

casa da carnara. municipal, dando ao candidato 
Dr. Theodoreto 72 voto;;, isto quando já. são 
conhecidos os resultados dos outros collegios do 
di;;tricto. Ao quinto respondeu que até h.Qje 
não se sabe quem foi o escrivão de paz qu.e fi
g_urou na chamada ~lejção. E por nad~ mais 

' f• ~ I • 

' o ' d:m o juiz por findo o seu depoimento, que de-
pois de set· lido e est:l.r conforme,assignou o juiz 
com a testemunha o o · u -;tificaut- · 
f~, Eu, José Antonio Coelho, escrivão~ que o es
crevi.-Anto;lio J.l[ a1·tins.- Porfirio José da 
Svu:;a.-Domingos !la Costa Olivei;·a. 

2.a. Testemunha.- José Ciriaco Ximenes 
Filho, de :30 anno;; de idade, casadÕ, morador 
rtesta villa, agricultor e ao;; costume;; disse 
na.d:l.. Te~temunha. jura.dl3. aos Santos Evan
gdhos, el.!l um livro delles om que poz sua mão 
direita e t• :n • -

<luu·1 a so .·e os itens -d·'l.- petição do justifi
çante que lhe foi lida e declarada: Ao rirueiro 
1·espon eu que ~;to as:., 1oras a. tarde do dia 1° 
do con·ento a sal~ d<t Ca.mara . Municipal em 
que se f:~.zetJ?. os trabalhos eleitora·ls, esteve 

• • '=' e ei-
to•·es, que alli se conservaram est.:revendo e 
assignando um protesto q U'3 foi lançado em 
notas do tabellião Coelho, isto depois da de
daração do primeiro juiz · de pa:r. Raymun•:lo 
Rodrigues Magalhll.t3S, que tcv~ loga1· depois 
das 10 hora;; da manhã de que não ~odia haver 
mais eleição.Ao segnndo que sabe por ter visto 
que só depois de escripto e assignado o protesto 
por mais dt3 c; em eleitores~ o que se effectuou na 

sma mesa os ra a os ' a camara, e ames
ma em .que se escrevem os trabalhos eleito
rn.e.s, foi que os dito;; eleitoreli se r etirat·am, as 

, , var ao e:i:"rtorio do ta-
bellião o referido ·protesto. Ao terceiro respon
dt~u que sa.be tambem por ter visto, que só do 
dia 5 do corrente ein dümte, foi quo notou-se 
ne~t:l. vilh o facto de muitos individuo;; en
trarem e sa.hircm da casa de um dos chefes 
..}Onserva.dores · Antonio de Mello :Marinho, fi
g-ut·:mdo entl·e estes individuas, o primeiro 
juir. de pa:r. B.aymundo Rodrig-ues Magalhães, 
c:l.ndidato Dr. Theodoreto, professor Jo;;é Igna
cio ?IIineh·o, eleitores .Jonquim da Costa e Oli
veira, João Cordoiro Coelho, João Correia de 
Sá G muitos outl."o~ . Ao quat·to respondeu que 
sabe~ que só do dia G do c;órrente em diante 
foi que correu nesta villa o boato d~ terem feito 
na casa. da Carnara Municipal, uma P-leição 
dando ao candidato Dt·. Theodoret 72 
isto quando já. ó · conhecjdo o resultado àas 
eleições de· to lo o districto. Ao quinto respon
deu que não só ató ao dit\ 6, como até hoje, se 
igno1·a. quelll se.ja o escrivão de paz, ou da 
sub lelegacia., que ftguróu como tal na fallada 
eleição. E pot• nada mais dizer a testemu
nha~ c nem lhe se1• perguntado, deu o: juiz 
por findo o seu depoimento~ que depois · de ser 
lido e estar conforme, assignou com ó jui:~. e o 
justificante do qu.c dou fé. Eú - ·José . Antonio 
Coelho, o.scrivão~ o súbserevi.-Antonio Ma1·
tins. -:-JÕse C iriaco X imenes F ilho,-Domin.- · 

· gos da C os ta OU-oéi1·u. 
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3:1. testemunha. _;José Candido de Souza 
C_arvalho, de 25 anno.;; de idade, cazado, nego
Clante, morador nesta -villa. e aos costumes 
disse nada. Testemunha _ :jura.dá aos Santos 
~v~ngelhos, e inquirida sobre os itens da pe
t~çao de fis. regpondeu: Ao 1:1, qu~ sabe por ter 
v1sto que e. saiu. da Camara l\íunicipu.l,em que se 
a:r.cm os ra u. os e eltoracs, es eve sempre 

oecupad:1 no dia fo do cor:0nte, até 2 horas ria 
tarde, por mais de 100 ele~tores que ahi se con-

- o 
que foi lança.d? em notas, protesto feito em vit·-
tude do procedtmento do primeiro juiz de paz 
Raymunúo Rodrigues 1"1ag-alhves, que. depois 
das 10 horas da manhã do refer:do Jia f o, decla
rou não poder mais haver el0ição. Ao 2', 
respondeu que sabe aind<L por ter visto que 
os - eleitores protestantes só se retirm·am da 
casa d~~ Cama.ra para levür ao tabellião o seu 
prctesto, depois que o esct·everam e assignaram 

que principiou-se :1 nota. r nesta villa, q ••e mui
tos indivíduos, como o f o juiz de paz Raymundo 
Rodt'i ues Man-alhães,õ 2·' Pedro de Souza Ma-
rm o. -candidato r. "Theodoreto, professor 
.José Ign:-ctcio, João Correia de Sá, .Joaquim da 
Costa Oliveira. e outt•os entravam e sahiam da 
casa de um dos chefes conservadores, An
tonio de !\!ello Marinho. onde iguu.l:nentn vio o 
c:~pilão Beze.t·ra e alguns sold:1.dos. .Ao 4n, 
rcspond'lu q•1e sabe que só .do dia 6 do cor
r••nto par;t c:i foi que corrBu nesta villa 
o boato de terem procediJo no db i' do cor
rente e na cas~L de. Carnarf'. uma elei ~ão ara 
deputado g.~ral, cujo resdtado foi dar-se ao 
c:::.ndid<~to Dt·. Theodot·oto 7'!- votos, quando já. 
eram conh0cidas as vo1ac.~ões dos outro.~ colle
gw;;; c o ts neto. ~ o o .:·e.,pon ou que a é :1.0 

não se sal>e qunm sot·vio de eserivão t:a simul
!ada eleição. E pot• nada m~is responde:· - ~-~. t ·s
tcmnnha. c nem lhe ser pet·gunt.a lo~ deu o juiz 
po1· findo o seu dep0imento,qu(~ clepois de S!~t·lido 
c cstat· conforme. ns"ignou com o jni:r. e o j usti
fic:-~.nte, do que dou fó.- Et.t .José Atltonio 
Coelho, escrivão que o escrovi.-..-LitoHio 
J[a,·titi.-:. -Jost] Candido de Sott:;a C"orva/.ho. 
-Domingos do. Costa Oliveira. 

4:~. :testemunhn. .-0 tenente coronel José L1-
berato dc :Cat·v.:lho, de 48 annos de ida.de, ca
saào, ruo;·;1dor nesta villa, neg-o~iante, e ~1os 
eo ~tumes di:;;se n:da. Testemunha jLuacla aos 
S:.•ntos Evange}hos, inquirida sobre os üens d::~. 

· ·' ' · -· a ,. .s : o 
fo: Qne sabr. por ter visto. que no dia 1'' do 
corrente até as 2 hor:-.ss da ta:·de a sala di!. Camara 
m:utlicip::tl, de.'Jignada par·a o:-. trc~balnos clei
tol;a.cs, esteve sewpre occu;:~da pof cento e 
muitos eleitores~ os qus.es depois que o 1° juiz 
de p:t:r. Rayruunuo Rodrigues 1vlagJ.lhães de
clarou, dcpui:3 das 10 horas da. manhã, que não 
podia hP-ver rua:s el;!içii:o, alli:· ··se consçrvararu 

,escrevendo e assigoando um protesto • 
Ao 2.0 respondeu que os refer·idos eleitores 
escreveram e assign~~ora.m este protesto na mesa 
p.a qual se escrevem OS tru.balho~ eleitoraes, G 

v. lii.--23 

. . 
respondeu que sa.be que só no dia./ do cor.:. 
rente se pr·incipiou a propalar nesta villa, 
que na casa da camara municipal, no dia :1. do 
corrente s~ havia feito uma eleição para depu
tado geral, dando-se ao candidato Theodoreto, 
seg·undo um eàital visto em poder de Joaquim 
Rodrigues Bart·cso 72 votos, quando jà era co
nhecido o resulLn.do das eleiçõ•~:'i de todos os 
eollegio-:: deste districto. Ao 5 •, respondeu . . -

::; I , 

que se occupavam em escrever e assignar um 
protesto feito ccntra o proc<?àimento do 1° juiz 
de paz, Ra ymiJ R do Rodrigues i\'Iagalhã'"s, o 
qu:1l, depois da:-. 10 horas d:~ manhã, do referi
do ri ia l, de~larou que não podia mais haver 
eleiç:io, prote4" que foi lançado em notas do ta
bellião Coelho. A 2°. que tambem sabe pot· ter 
visto que os eleitores referidos só se retiraram 
d:t casa d:l camara. para levar ao tl:l.bellião .
est•~ protesto, depois que o mesmo foi escripto 
e ;u~sig-nado por cento e t:mtos eleitores, na 
mesm:~ ruc·sa em que se escrevem os trabJlhos 
eleüor~~es. Ao 3.0 respondeu que S:lbH que só do 
dia 5 do c01-rente em diante se observoun'esta 
villa, que muitos in;liv:duos~ entre outros o :1.0 

· .. iz di~ :\Z H .. i ·mund0 H.odri rrues l\Iagalhã.es, o 
2o Pe.lro de Souza :Marinho, o 4o oão .o.ntomo 
Peres. Jo:1o Correia de Sá, João Coelho. José 
Ign:tcio :Mineiro e cnndid:1 to Dr. Theodoreto, 
entr.tvam e sahiam dn casa de um dos . chefes 
conservadores, Antonio de :i\Iello Marinho. 
Ao 4•> respondeu que s~1be que só do di~~ 6 do 
cor·ren.te em .- diante a.pp::trecen nr>.~ta vllla o 
boato . de . que os adeptos do candidato Dr. 
Theodoreto diziam tet· feitu no dia i uma 
eleição, na casa da C:.1mara Municipal,dando a. 
r~ste i2 votos. isto quando jà era. conheêido 
o result.tdo. de todas as eleições do districtq~ 
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Ao 5° respondeu que até o dia? do corr·ente 
não se sabia, como ainJa ho.Je não sr.• sabe .!e 
modo cbro e positiYo, quem foi o esc:·i,•ão que 
figurou na organisação da mesa da chamada 
eleição. E por nada mais dizer a testemunha, e 
nem lhe ser er"'untado deu o 'uiz or findo o 
seu depoimento, que depois de ser lido e estar 
conforme, assignou com o juiz e o justificante, 
do que dou fé.- Eu, Jose Aíltonio Coelho es
crivão que o escrevi. Antonio J:[ aYtins. A.n
toa:o de .Sow:a .Aragão. Domingos da Costa 
Oliveira. 

Conclusão.- E logo no mesmo dia supra de
clara:lo, do meu cartorio faço estes autos 
conclusos ao juiz municipal em e:;.ercicio, o ci-- . . . 
t~rmo.:.... Eu, Jose Antonio C~elho, escrivão o 
escrevi. 

Conclusão.-Julgo por sentença, provados ás 
itens da petição d·e fi'>. e interponho a minh:J. 
autoridade · udicial ara ue rodu:.::am todos os 
seus c eltos egaes, pagas as custas p:lo jtlsti
ficante. O escrivão entt·egue :i p:ute sem ficar 
traslado. Ipú, 11 de Dezembro de 1884.- An-
tol~io J.l:I anoel JII ai·tins. 

Data.- N'o mesmo dia supra declarado, em 
meu cartorio me fofam entregues estes autos 
por parte do juiz municipal em exercício, com 
sua sentença supra : do que fiz este termo. 
-Eu, J osd .:intoaio Coelho, escrivão que o es
crevi. 

Certifico que nesta villa in t1 me i a s-::n
tença retro ao justificante Domingos da Co.,ta 
OliYeira, e ficou sciente, e dou fé.- I )Ú, 

e ezem r·o 
Antonio Coelho. 

Doc. n. 8. A. -Illm. Sr. juiz municipal em 
ex.ercicio. - Joel Zeferino de Oliveira Fr·eire, 
eleito1· da parochia de S. BenP.dicto,deste 4° dis
tricto eleitoral, precisa, a bem de B" U direito, 
justificar perante V. S. o:; itens seguintes: 

1.0 Que no dia fo de Dezembro ultimo não 
se fez eleição na casa da cn.mn.ra munici pai do 
collegio do Ipú, para um deputado geral :i As
sembléa Legislativa ; 

2.o Que a. elei~ão, que se diz feita, não pas~a 
de um conluio engendrado em uma das sala.;; 
interiores da ca~a do capitão Antonio de i\Jcllo 
:Marinho, entre o 1° juiz ele paz Raymundo Ro
drigues Magalhães, o candidato Dr. Theodo:•eto 
e outros; 

3.0 Que muitos dos eleitores, d'en trc o;; 
quaes, Ra.ymundo de Oliveira Cabral, I-Ierminio 
Ribeiro de Oliveira, Simplicio de :Mollo Falcão 
c Carlos Felippe d~ Souza, cuja.s assignaturas 
figuram no respecfi · 
authentica apresentada á junta apuradora, não 
o, assignaram, tendo sido suas firmas simuladas 
pot• terceiros ; 

4.o Que a reforid1 elei!:ão, que reJuz-se ao 
facto de terem alguns eleitores assignado seus 
nomes no livro para este fim destinado: foi 
principiada no dia 30 de Novembro ultimo e 
concluid:~. muito~ dias depois, quando a acta que , 
se lavrou seguiu para a povoação de lpueiras, 
~istante do Ipti sete l~guas, afim de aor tt•an-

scripta no livro de not:ls do escrivão de paz 
d<ts_uell'3 districto; 

5.o Que o tab::Ilião José Antonio Coelh~J não 
foi convidado par;l tr:~n~cr·1Ver em :;leu livro de 
notas a acta de que se falla, apezar de sempre _ 
ter-se ucha " T • ~ • • 
· 6.o Finalmente que a acta dn. fallada. eleiçã~ 

foi redigida pelo candidato Dr. Theodoreto 
Souto. 

Rr:.quer portanto a V. S. a citação dos elei
tores abaixo m·rolados para deporem como tes
temunhas no dia e hor!l- que lhe fôr designado, 
sob pena de de;;obediencia e de confessos bem 
ass~m. a ·intimaç·:'i~ do adjunto do promoto; para 
assrst:r aos dep.•tmentos sob pena de revelia., 

n 1 • 

0 

U:'\ .- • f)• 0 . . 
tregue ao requerente sem ficar tra:;lado no car
torio. 

P ede deferimento.- E. R. M. 
Campo <'"l!·ande, :3 de Jan1-)iro de 188;),- Jod 

Zcf'eri,w de Otiveira Fi·circ. 

s emun as: 

Capitão Joaquim Soarr:s ,fa Silveira. 
Cap:w:o Pe lro Ribeiro de Oliveir·a . 
. Alfet·es Clinio de Oliveira ?d emoria. 
Raymundo de Olive!t·a Cabral. 
.Manoel Ribeiro de Oli\·ei r:J.. 
Herminio Rib~!iro de Oliveira. 
2\Iajot· Miguel do Valle H.or(z. 
Dhgo Saraiva ele :Mattos. 
C&ndido Pompeu d·~ Assis B1·ito. 
Vicente Gome!> do Nascimento. 
Anto nio de Oli\·eira Illemoria. 

Requeira ao _juiz rutm~cip:1l do Ipü, que é 
. - • , - t •)1 que se proce eu 

elo19.ilo.-:-Campo Grande, 5 de Janeiro de 1885. 
- .Sdve•Nt. 

Illm. Sr . .JUiZ municipal, >ereado~ ::;ubsti
tuto legn.l deste juizo, .Toaq'Jim Soares da Sil
\'Cira.- O abai:;:o a.•signa.lo, replicando. tem a 
diur que, sendo a ju,tificaçil·J dit·t~ito da p::rte, 
esta pódc produzil.a. em qu:dq1;er Jogar, onde 
se acharem t'ste:mmh:ts qu~ bnm sn.i!.Jam do 
facto, nüo podendo o juiz deter·minar furo para 
e~ta ou a.qucllu parte a.IIegar o son dit·c i to, ac
cre"cendo ainda yue l'endo V. 8. a 1"' te;;tr.
mnnha arrobdn vaJ·a justific:~r-S'1 o allegaJo 
devia V. S. par<s·:tr o feitu a seu substituto legal ; 
em vista disto o sllpplicante espera qu~ V. S., 
reconsiderando >:cu despacho. ~1assc o f,üto a 
seu :o:ubstituto. ficando assim !:'alvo o direito do 
Slli) r•l icante. E. H.. l\1. 

Villa de Campo Gra:tdr , 8 de Janeiro de 1885. 
- Jocl Z e(e1·i~úJ de Oli·.,eirlt F;·ciJ·e. 

lndefet·ido.- C:~-mpo Gran-ic, 9. de Jnneiro 
àe 1885.- Siivein:. 

Documento n · 8 B .-.Juizo 1h dchg1cia do 
termo da Vilb. d~ · Campo Gr·a:!dc. -.Toei Zefc
r i no de Oli·;eira F1·ei!'~. Justiilcanlc.- O es
c ri vão .-.:.li em.oria. 

:\utoamento.-Anno do Nncimenlo de :\osso 
Seuhor .Jesus Ciu·isto de mil oirocen tos e oitenta 
c cinco dias-do :ne;: de .Tanei:::-o do dito anno, 
ll(>Stf~ Yilb· <lo c,~mpo Grande, 1:<ll'Oll) ua com:trca 
do Ipú, pro,·incia do Ccn:-;'t , em Jll'3U c:1.rtorio. 

. po1· J,_el :Zef·sino do Niveira Freiro me foi 
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apresentada. :J. petição de;::;pach~1 da que adiante 
. se ~egue parn lhe d:-~.1· o cl•1vido cumprimento do 
qu(~ fiz este :~uto. Eu, Jeronymo de Oliveira 
1\Iemoria, e;:cr·ivão, que o escre'li e assignei.
Jcn·onymo r.le Olir;eiNc 111 emol"ia. 

m. r. e.ega o c po 1c:.a..-Dtz Joel Ze
ferino de O~ivdra Freire, e·lei tor da comarca 
de S. Benedicto, deste !1o districto ell'litoral, que 
tendo requerido no dia 4 do corrente, uma jus
tificação p t:t•antr:: o juiz municipal deste termo, 
pela qual prelendia prov~r que não houve elei
ção no collegio do lpti:, no dia 1° de Dczemb!'O 

- ultimo para um deputado ã assemblca. geralle
·gisla.tiva, até esta data não lhe fõra entregue 
su~ peti~ão CO!Jl des a.cbo ou sem elle elo uc 
quer, a om de seu direito, justificar perante 
V. S. os iten~ seguintes: -

1. 0 Que no dia 1° de Dcz~mbro ultimo 
não se f,~z d~ição na casa d:1. ca.mara municipal, 

l :!i de I p;i )ara um deputado á assem
bló:J. geralle<Çi~lativa; 

2." Que a. cleiç'io, que se diz feita, não passa 
de um conluio engen:lrado em uma. das salas 
interio-res da casa <1e Antonio d•'l Mello :Ma.rinho 
ent1·e o 1° jniz de paz Raymundo Rodrigu.es 
l\hgalhãcs , o candidato Vr. Theodoreto e 
outro;; ; 

3. 0 Que muitos dos eleitores dentl'e oo 
quacs Raymun:'!o de Oliveira. C:tbral. He1·mina. 
Ribeiro de Oliveira, l\Ianocl Ribeiro d·~ Oliveirs 
c Cat·los Felippe de Se>uza, cujas llSsignat:Jra
figuram no respecti·:o livro,o que con~ra. da :iu 
th•'ntica apre,entad:t á juntl\ :!.pilradora, não o 
as~ignara;m• tenlo sido suas firm:J.s simuladas 

1\hnoel Ribeiro de Oliveira . 
Antonio de Olireira Memoria. 
Domingos Ferreira. Santiago. 
Vicente Bezerra do Valle. 
José Florencio d~ Carvalho. 

ermm10 ~ 1 oro e lVeira. 
Raymundo de Oliveira Cabral. 
Vicente Gomes do Nascimento. 
Major Miguel do Valle H.oriz. 
Candido Pompellde Assis Brito. 
Dio;o Sara in de Mattos. 
Zef:r·ino Amancio de Oliveira. 

Todos moradores neste termo, e eleitores do 
collegi_o_ de Ipü. -~~ · _ 

petição de folhas duas do delegado de policia 
deste tet·mo o c:~pitão Thomaz de Aquino Fon
seca, notifiquei dentro desta villa. aos eleitores. 
capitão Perlro R! beiro de Oliveira, Jcaqui m 
Soar•'S da Sih•eira, Manoel Ribeiro de Oliveira, 

· · ris. Domin"OS Fer-
reira S:,ntiago, Vicentf:l Bezerr;> do Vale, 1-

centc Gomes do Nascimento, :Major Miguel do 
Valle Roris, Can~i.lo Pompeu de Assis Brito, 
Josú Florencio no Car·va.lho, Zeferino Amancio 
da Oiiveira, D iogo Sar<J.iva. de Mattos, bem. assim 
o adjunto do promotor deste termo Aureliano 
Afra. do C,;n ·alho para comp·trecercm no dia, hora 
e lagar designados lendo-lhes o dito despacho 
o petição, todo~ ficaram l5em scientes de seu 
conteudo, deixando de notificai' o;; eleitores Her
minio Ribeiro de Oliveira e Rtymundc, do Oli
veira Cabral por não se acharem dentro deste 
tet•mo onde todos são moradores ; o ref,~rido é . ' 

~ .... ' . ' 
4." Qt:e :1 rcfer·i.:b elcir;ão que r cd uz-sc ao Janeiro de 1883.- O e;;crivão, J ei·onymo de 

"' l t 1 1 · · d Oli·l)ci'Y"a M' emoria. · , . . 1~1cto c c r:rem a.g,!ns e cttoJ·e::: :.sstg-n~ o seus 
:JOlíles no livro p:1ra c,:;~e fim •lestinado, foi T~:rmo de a';sentad~.- Aos H dias do mez dCJ 
pr·incip;ada uo di:~ :jO de Novembro ultiwo e .Jnn!'iro do anno do :1885, nesta villa de Campo 
conclaida muitos di~s depois. qn:mdo a acta Gra.nd•~. termo da comat·ca do Ipú, f eguezia de 
fjiiC 51~ l:wrott :::eg-11iJ·a. par:t a povoação de lpú-1 S. SPbasti:io do Ipn. proyinci:1.' do Ceat·á, em ca:m 
ci1·as. tiist..'\Ilt.'l •.lo Ipü sete ieg-t:as, ::. fim de ;.ar d:t Cô\IU'Ir::t runnici pal, pres:mte o delegado de 
tr 111:>eript:~ p0lo ·~ .-;c t·iv;lo de par. dacp1elle dis- I po!i~.:ia. o capità<.l Thomaz de Aqnüw Fons·~c:t, o 
triclo; :uljunto tio pr,Jrn<.>ior publi•:o rleslf) termo Aut·e-

:,." Que o labcllião do lpú .Jo~é itnt.ouio li:>nQ .l'.fm rl•.! C:•rv:tlho e o ju$tificante .Toe! Ze
('oclho n:io foi f~On\·idad() pMa transct·ever em fd·inu de Olivoi r[l. L•'rcit•c. onde au eecriv:to de 
tscu li,·ro ele not:1s :t :::ta de <lllC so falia, :tpo:r.at· 1 ~m: ~~:Lrgu abaixo nomoi'.do fui_vind, .. ; for·n.m in
d•) ::;e~pt·c t0r s~\ a(~~l.ano i••esento no I pu em r;on qu:nJa:; as testemunhas quo udtanto se seg-uo:n, 
c:u·Lor:o no.;; <lias ... tJ de N•)vcmbro e 1" de De- CH,JOS nomes. cognoma•, estados e costumes se 
zernbro ultimo: declaram. Eu Jc:·onynJo d·:: Olivf'Íl'<l ?IIouwria, 

()." Que a acta da. f t!laJa clciçli.o Í•)Í redig-iíla escrivão quo csercYi. 
~elo candidato IJr. Theodoreto Carlos de Farias i." testemunlta . _ ?IT:tjor Jiig-ucl do V:dle 
So:;to. . , . _ . Rori!'l, n:üural ilesta ft·egu·::zie, de G2 annos d•} 

hoqum: portant.o a\· S. a ctlaçu.o dos det- idade, ca•::do, lwrador c morador nest:l. villa. 
toros ab:-.ns-o ~rolado!': fl:ll'a deporem co~o te~ te- Testemunha jllr:J.da aos Santos Evangelhos em 
rnunhas no d:a ~ ho.:a '·Jl~C lhes for des,gnauos, um livro dêlles em onc poz a sua mão direita 
sob. pe;;a ~e d_:sobcUien?ta e de confessos, bem promettendo dizor ~< lierdacle do ue :<oubesse e 

-------:l-~s __ ;:.;.~.-~nml-_-ll.I-ll1<-!.'tllmma".' • • ." • , -
1
• osse pergunta _o. • pergunta os~ re o co~-

a~sJ~tlr _aos _ _;:tcp~m.entos sob pena de 1 C\ e.ul-, tcudo do requcnmento de .locl Zefermo de Oh-
- scnao aJustlllc :çao .Julg-ad~ por ~<>ntença e cn- veira Freire, que todo lhe foi lido: 

trc);ue_ao supphcante sem -ficar tra!':lado ~o car- Respondeu ao primeiro item que no di:\ f o de 
to-rw. Nes~es _terlllos.:.-E. R.M ·,-Ga.I_XlP0 bran~e Dezembro ultimo não se fez elei~.ão n:J. casa da 
5 ~e .l:IUGI:O de 188:>.- Joel Ze{CI"tJW de O!z- camara para um deputado á assembléa ge1·al 
'lle:ra Frc:rc. no collegio do Ipu. por ter o fo' juiz de p:1z 

Rol das tc::3temunllas Raymundo Rodrigues I\bg;l]hãos se nega:lo a 

CapWio Pedt·o Ril>eit·o do Oliveir•l. 
Capitão Joaquim Soar~sda. Sil\·eira. 

form:ir a. mesa, -pr<:l\.e~tando n. f:üta de escrivão, 
apezat• de se CJíl~r~cerem diversas pe~soas ido
ncas para o dito '!!m e :10t3o[lmcnte o escJ'i'i'il'O 
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de paz deste districto de C,tmpo Grande~ Joã:o 1 ~apitlo Manoel Bezerra dq Alhuquet"que é duas 
Baptista. da Silva Filho, deciaranJo o rcf)ri.do praça~ do 1i de infantaria. Nad:1. mais disse c 

·juiz d·; paz ao depois d:•s 10 horas Jo solm~dilo nem lhe sendo perguntado. Da.1a a palavr:1 ao 
dia não haver mais eleição, emcon~equencia.de adjunto do pron10tor para re-1uerrr o que for 
não ter podido organisar· a me':la, protestando a bem de justiça. por l:'!le foi dito que nada tinha 
in ~~ntinenti a maioria do eleitorado, a~: que a rr..querel". Pelo que deu o ju~z pot· findo o 

, ... .;. 

odo~ os meios lega~ Jlll.ra verific:t. ·em a exis
tencia de t:1l eleição no Ipu. porém tudo foi 
baldado, vindo-se a conhecer depois dr~ certidão 
alludida.. Ao terceiro : Disse que ouviu dizer 
<1ue muitos dos eleitore;; dent:re os c1ua.es Ray
mnndo de Oliveira Cabral, Hermino Ribeiro de 
Olivr.ira, Simpl!cio df:! 1\'Tello Falcão e Ca:-los 
Felippe de Souza, cujas c-lssign::Ltura~ :figttr<i.m 
no t•.:spectiv? ~v-ro~ que consta da authe;1tic:.1 

elei~,":io I"eduz-so· ao facto da terem alguns elei
to:·cs assignado :-:on~> nnmes no liv1·o par~-.. este 
fim dcsl.inado, tendo principiado no din. :30 de 
:\o,·embro. tendo nn. noite dr>stc dia, segundo ou
vira dizer, :'l.ssign:~do o ele· to r Florencio Ribeiro 
do Amnral o outros, cnndtlindo-se ditas n.ssi
g-natur:ts dias depois, quando a :1-cta n.uc se 
Jn.,·rotl ~eg-uira para a poronç:ro de Ipueiras dis
tn.nte do lpu sete 1agn<~s, :tfim de ser· trnnsct·ipta 
no livt•o dr~ not.as rh c~crivão ci0 p1z daquelle 
d istricto ; isto sn be pm· !'!C? r Yoz publica ne:'::te 
termo . _t.\o quinto : Di~se '{1113 sabr• que o ta
bellião .Jo::é Antonio Coelho não foi convid,tdo 
para tt·anscrcvel' e:n seu livro d3 notas <'l. :<cta 
de- que se falia, apc:wr dB sempre havei' s ·}. 
achado pr<~sente em seu ca.rt01·io, no;; di,·s :~0 d·~ · 
.:. ·ovem ro e o de Dezembro u ti mo. onde o viu 
elle testeinu nha, pol' occasião de assign:1r o pro
testo no dia. :30 <le Novembro e 1o de Dezembro 
e declaração de votos, e além destas o 
v iu por diverS<lS vez'!s nas ru::ts da villa d9 lpu. 
Ao se'!to :fi.nalm.entl;l : Disse que OU\7hl dizet• 
que a acta da falJada cleiç<io foi 1·edigida p~lo 
dit1 c:~.ndidato Dr . Theodoreto, o que elle test'~
munha acrediton. por ter sido elle quern :1 sses
sorinu no jniz de p::tz lhyruundo H.odrig uros Ma
g-alhães, em tud > qnanto elJe praticou, accr••s
ccndo ainda. achar .. se dh~ hospedado ('m casa 
do referido juiz do paz, semp~e acompanhado do 

-• f UIO o 
do juiz de p:1z Raymundo H.odrigues l\Iagalb:i:es, 
pedir-lhe para cumprir a lei procedendo n. 
formação dct rnesa, dirigiu-se elle testemunha 
ao dito juiz de paz M:1.galhães, e perguntou-lhe 
pot·que não formava a mesa, ao qt1e respondea 
o mesmo que aguardava a resposta de João Cor
rnia de Si. aqu13m havia nomeado para escri
vão, e tendo elle t~stemunbn. se otrerecido parn. 
o dito fim foi-lbe aincb respondido que não po
dia. nomc:1.l-o, visto que j:i o hnxia. teito ao dito 
Sú. tendo depois s"l ofi"erecido para. escrivão 
:.1lgnns outros elei to;·es,como sejn.m Manoel Au· 
g usto l\b.ga.lhães, .Jo:)o Baptista. àa. Sillr"a. F!lho, 
esct'iv:Io de p:tz dr~ste districto, tendo deixado de 
org:Jnisa r-se a mesa. n.tê as G horas da. tarde deste 
dia, t ua.ndo Sd t'etirara.m os mesarios e eleitores 
q Lle se ac.oavam pre;;entes ; e comparecendo no 
dia ·fo de Dezembro, das 8 para as 9 horas do 
:.tia encontrara aUi g ra11de numero do eleitores, 
cr.rup:~r cendo ao depois o juiz de -paz Ma.g•t
lhã es e a.inda. ern comp!\nhia do c::t.ndidn.to Souto. 
que sendo a companhados pelo capi tão Manoel 
Bezerra de Albuquerque e dt:as pra_ça.s do 11, 
encot•poraram-se estas as de mais que s~ :1.cha
v~·ru no andai" t•!rreo da.. <'SSll. da cama,ra , onde 
SO .consorval"3lll commandada.s pnlo mesmo C:l.
pitão Br'zcrra, até f(UC se retiraram os e leitores 
que faziam a maioria e os demais mesarjos ; e 
t~ndo-se neg~do aind:1 o mesmo jui~ de paz 
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Magalhã~s, pl"r>texta.ndo falta de es 'ri vão, a. or
gan isar a mesa. dedara.ndo d.epois de 10 horas ua 
ma~hã tião haver eleição, na fôrma da lei cujo 
art1go lr>u em voz alta, a maio;·ia do eleitorado 
protestando pelo esbulho de seus di1·eitos poli
ticos.foi lavrado o protesto me:-:rno :-::obre a mesa 
que dr~via servir ara os trabalhos eleitor~\es 
CUJa. assignatura começou ás 10 1/2 horas da 
manhã terminando a 1 i/2 horas d:l. tarde, 
quando se retiraram e dirigiram-se ao cu.r-

. ·- ·co .Jose~ n omo oe-
lho, e alli perante o IUe•tno declararam que 
lh\!S fossG permittido votar. o teriàm feito no 
cons(~lheiro Antonio Rodágues Junior-, cu,ja. 
decl~raçàú fót•u. tomada po1· termo no livro de 
nota:;, tendo log-o depois se retjra:do o mesmo 
juiz de paz ::\Iagalhães e de m:1is compt:.nhciros, 
tc!ndo em segui la o porteiro fechado :il. casa da 
camara. Ao segun.!o : Disse que sabe por 
ouvir dizer que a pretensa. eleição em questàu 

rle Antonio de Mello Marinho, sendo este facto 
publico e não contestado nest.'\ villa pelos pro-. . . . . . . . . 
Disse que dous ou tres dias depois de ter che
g-ado nesta villa de volta do lpu, fóra a. cas:J. 
del1e test<?.munba o el i r ' · · 
Cabral, e pe1·ante algumas pessnas, entre estas 
o tenente coronel .João de Mendonça Furtado, 
d,clarara que não havia assignado no livro 
destinado pa1·a as a:ssignatur:(s dos ei0itorPs, e 
seguramente tam()'!m não haviam a-;sign:.:do os 
eleitorr;s seus cunh::1.uos Hermino Ribeiro Je Oli
veit·:.~. e :i'tl:lnoolH.ibelrúde Oli\·,.:.il'a,por~ehavc
J'CW retirado junlo!l para e-;ta vilh logo dt~pois 
d.t declaração d·~ não ha,·or olei~i'io : ouvindo . ... .. . 

.ldra de Carvalho, pata requP-rcr o que fosse a 
b•~lll da .i n;;tiça, por e i! e fvi dito qüe nau:~ tinha 
que :e:1uerer. E por n<lda mais saber a tes
temunha. e nem lhe ser perg-untado deu o juiz 
por fiu ;o o depon.uento da t ·stemunb, o qual 
depois de l~e. sel" lido e achar cunform: assi-

Jeronymo de Oli;eira Memoria; escrivão que o 
esc!.'evi.- FMl . ..,cca. 

José Florcnci il ·a ' . · 
Aur.Jiano Afra Je Carvalho. 
Jool Zeferi uo de vliveira Freire. 
Ce;·tifico que deixaram de comparecer as tes

teuuas not1.ticadas, capitão Pedro Ribeiro de 
Oliveira; Joaquim Soares li:::. Silveira, Manoel 
Riuúro de Oliveit·a. Antonio de Oliveira Memo
ria, Domingos Fen·eira. Santiago, Vic !nte Be
ZeL't'a do V:.•lle, VicenteGomes do :'iuscimeuto, 
Cundido Pompt~u de .hsi:s Brito, Diogo SaraÍ\'a 

r • ,," • . • 

" ' ... ' 
de .Janeiro ele 1885.- O escrivão, 

Jc1·onim,o de livcir l '7 · '"i 

Conclusão.-E logo no mesmo dia, mez e 
an110 supra Jeclarados, nesta villa do Campo 
GJ'Ii.nde de meu cartorio fJ. ·o estes uutos n-
clusos ao del!)g"ado de polieia, o capitão Thomaz 
tie Aquino Fonseca; do que, para constur faço o 
pt•cscnte termo. E eu, J•Jronymo Je Oliv·eira 
.Meworia, escri \"ÜO, o csct·evi. 

Concluzos.-J,,lgo por sentença justificados 
os itens da J:ICtivão de fls. 2, não só pelos de
poimeut:)s das duas destemunhas que compare
ceram, como por se terem sug·~ita .lu às }?c nas 
do con~·ess::s, ped_idas ll<l mesma petição. as tes-

, 
a~signaturas simubdtts por. terceiro. Ao qrurrto: tr;wom os deviJos · effeitos em direito, e lll<tndo 

. Disse que ~;abe por ouvit" dizer que a. ,.,,t'<-!rida. que sn entregue á parte os prOf)rios a•!tos, sem 
••leiçlio redu.zh-se tlO Í<LCto do al~run;; el~ilort~s c uo fi,· ue traslauo. lara fa.zer d·elles o uso t ue 

ave:·em ass1~na o seus nomes no livro p~ra lho con\'ier-, pag·as n.~ custa::;. Villa do C:tmpo 
esse fim dest.ina.dn o come~ar~111 a. fuzc.w na twiw Grande, \:J de Janeiro de 1885. -Thoma..; de 
do dia :3u de Novernbt·o ultimo. quaudo rl'cntro .. ltptiiiO Fon.-:cca. 
outros. .o ele i to r Flor~>no:io lU beiro do Auaar:;l Da tu. .-:!\o mesmo dia, mez e :mno supra dc
'VlP. asstgn011 S?u :~luz d•l um \'Ola; ~ab~J mms ! ch\r;.~do, nesta villa do Campo Grande, em meu 
:.und~. por r;u.\'lr dJ7.0!': que easa.s IUJ~Ignaturas 1 ca1·toric.1, me 1ora.m entregue:; estes autos por 
tet·mmal."<Ltn (h:t_ló! dep<~l.s, IJ.Uaodo fu1 lavr~Ja a 1 parLe tio del•:;.;-:tdo de policia, o eapillio Thoma~ 
actL •. e e~ndu1.1do o h\·1·o Pflru. a: ovuaçao de I de A(püno Fonseca., co:tl ~ua s~"nte n~~a. retro e 
Ipnctras d1staute do.lpu de scts a ~o:•l Jeg1rns. ai' st~pr.:.; do que, para constar. fat,:o o presente 
fl!11 ~le ser transcrtpt~l p~!o escrtvüo daquelle tc~rmo. E eu, Jeronymo de Olh·eira Memoria, 
d1strtcto de paz. Ao qlllnto: quo sabe quo o 'escrivão 0 escrevi.-Recebidos. _ 
tabl}lli~o .~os.~. Ant~nio. Coei~:~. nãv foi ~onvi lado Intim:'tção.-E logo. n_o 1'?esmo dia, mez e 
p:~.ra tr,m~cr .,ver ( .m sen h v. o de not:tS a acta anno supra. decla.rado, ID tunel a sentença supra 
de. qu~ ::;o !~l!a, e l~ to P.or lhe hm· 'r. dtto o p~~- ao just.ific<mte. <lo que faço este termo. E eu, 
pr1o taGelhao. e sabe !UI~d:l. gue 0 .dlt~ tabell~ao Jeronymo de OliveirõJ. nlemoria escrivão, o e3-
permanecen na mr~sma v1lla nos d1~\S .3,) de i'\ o- r \- ' - . . c 1:: '1. 

s~u ca.rtorio ond) elÍe testemunha' foi por al- Concluzo;;.-E lor.:-o err. seguida, no mesmo 
g·umas VBzcs, como nas ruas onde fin·a visto por dia. Í fiÇO C!ites :>.u tos conclus0s ao delegado de 
tndo;;. Ao se::x:to finalm(>nte : Disse que ouvira policia. o capitão Thomaz de Aq11ino Fonseca, 
di1.er que u. a.cta du fallada eleição fóra rcdig-id~-.. p~ra a contagem das cu,;tas, por f!dta de conta
pelo candidato Dr. Theodurcto Carlos de F: 11·ia~ dor deste juizo; do que lavro o pr-esente termo, 
Souto, _o qual acha va-so ho <pedad:J em casa do E eu, Je:·onymo de Oliveit·J. l\1eruoria, escdvão, 
mt:>smo juiz de paz M 1 g:1lh:1~s. sempre acompa- o C~Ct'e\rl. 
nbado do capit<i.o Ma.nool Bezerra Albuquerque Dat:t.-E lo~·o ew ~:>eguida mo foram eutt·e
e dua~ pJ·:tç!~S do 11 do batalhão de lir1ha, o que gues ~stes autos po~ t)~t·te · do d<.·leg-ado, o .capi
o s.o oredito • !::mdid~to nra quem asscssot•iav:l uo I t:ão Thomaz de. Actmuo Fons•;ca; do que ··faço 
dito juii de paz p~r <>ccasião da lllesma. f?ada e~te tera.'o..: E eu. Jcro.nymo de Olhoira l\lemo
a palavr!l. ao adJUnto do promotor Attrehnno rt:t, escr1vao, o escrevi. 
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Entreg-a.-E log-o no me-;mo dia supra decla
rado faço (·n t.rega destes :Httos ao justific?.n tn. 
E eu, .lel'onymo de Oli\·eira Memoria, escriYão, 
o escrevi.-Entreguei. 

- R~~querimento de PÔrigrmo Libe;:-ato de 
Carvulho.--..o esct·ivão, JosJ Coelho. 

Au toa.mento.-Anno do Nascimento d'J Nos;;o 
Senhor Jesus Christo.de mil oitocentos e oitenta 
c cinco, aos oito dias dorne:r. de .Janeiro do d:to . . .. . 

. ' .... • l.(·, 

em meu cartorio faço autoamento de uma pe
tição do requc1ente PPregrino Liberato de 
Cal'v::tlho, de qu•~, par:-t con.;.;t;<.r, fiz este auto c 
dou f<i.-Ba, Jo::;é Antonio Codho, escrivão, o 
Gi!cl'evi. 

DeJwmbt·o do ~.nno 
proximo pas;;a lo, na casa d:t C:1mara Munici
pal desta Yilb, qua::;do ó certo tiuc a cl,·ição 
a que se àcYera ter proc•~diclo não se eifectuou, 
por capl"icho e prepotencia do i 0 juiz de paz 
Raymundo Rodrigue~ }[:: galhães, conto é da 
maior noro:-1edade publica, e eonsta dos protes
tos lan,1ados em notas do tabcUião .rosé ~\.ntonio 
Corclho; de Yalioso" doru111entos c àe justiflca-

õ S ~! O• .. 

su~lplícante a V. S •• n. bem' d-~ :<{'~t· direit0, q~e 
s~ja 111 cita lo~ os cleito!'C'S desta p~1roehia, .:• b,~ixo 
indicnd.:>s, afim de, no dia que lhes for dflsi
g-nado. declararem ddxtixo de ,jnrame'"to, s:Jb 
a pem àr~ confes;:os, o scgtointe: 

1.0 Si é v••rd<:de que. no di:~ 1" Ui"• D:•zr!mb1·o 

notas do esci·i,•:!o de pa~ de Ipucira, 11ovoad.o 
distante sete leguas desta villa; 

li." Si é vr;rdade que o tabellião Jose Antonio 
Coelho não fui convida lo para transcrevel-a em 
S'lU lino de nota;;:, "-P"Zar de ter·-se achado 
sempre pl.",,sente ne:<ta "Vl la, durante todo o dia 
1° de Dezembro referido; 

7. 0 Si é ve;dadc que a acta da tantas vezes 
fallada el •ição foi redigida pelo menciax:ado 
candidato Dr. Theodoreto Souto. 

R~q~:or mais o supplicante a V. S. :~s cita-
- · .. ; • e 11az :1ymun o ..:,o r1gues 

I\iagalhães, do Dr. p1·orootm." pul.llico da co
marca e dos mesarios, que, . segundo a acta 
apresentada á junta apurador:l cbs eleições 
deste .fo àistricto, são os cidadãos: Pedro de 
S~m:a ::\brinho, .Toão .t~ntonio Peres, Justino 
.Tosé Ucl1ôa e Jo<io Cordr.i \ " .,· -
tirem :ís inquirições dos eleitor·'S, sob prma de 
revelia, sendo tu:lo julgado po1· sentença e 

Fr;1.nci,:;co da Rocha Bisorra. 
Joaquim Pel'eira do-; Reis. 
Antonio Bezerr;:~. do V:dle. 
Scn!I·ino Cor·:·ei:t da Silra. 
i' ..., .. 

Bibi::mo Rotlrigues Leite. 
I\Iano 1 Fr11rrCISCO Santillg-o. 
Franci~co do :-;onza J\Iai!'àlllãe~e. 
~Ianod d" Azr.yedo BeÚo. 
José Gomros rle Sollí:a .Junior. 
Francisco X:wi"'I' do Re"'o. 

' 

· ::irn p. ssaco. nao lO~V'' e e1c;ão 
para um àenutado :i :Lssembr,:a a-er;;.l lc:.!·islat=-
va na casa • J.a. Camara Municipal desta. villa · 1 · 1 · 

CJtcm-sn. pat•:t easa dt1 min m restl enc:a. no 
do Ipú, J.,_•sig-nada pal'a o:~ t.rab:.tlit,ls clei- dia u do C<!l'r<·nle, pelas 10 ho1·::~s da manhã. 
tor:"lC<, • 1pti, 7 ele Jnneit'? de :l~87..i.-.Lttonio .Mwr-

:::. ·• Si ó vcr:lade que um::t "lciqiiQ, '!t!': ->P. di.: · 11 ,s. 
feita no di:~. n loP"ar a im: · :: 

t;;;:-as fig-ur::un, como tendo votado, n:J. nct·r qu:; 
foi 3p:--esento.L i rcspecti~a. junt:1 ::;.pm·adora. 
n:lo assign;~rn.m o livro competente, S(;ndo suas 
li r mas simuladas por terccii·o; 

4." Si é \'erdade ó:ue a rcfei·i,la. deição, que, 
como ji se dis•e, reclllí:-se ao facto d ~ trrcm 
• 0 • os :s i;;naco o ct a o 11vro o 
simulildo :,s as,;;ig-natur::~s de diversos, foi prin
cini::da no dia 30 do !\o\'embro ultimo e con
clui'h muit:•s dias depois.. quando já era 
~abido o l'é~StÜta:lo de todas as ctei<;õ'-'s do dis
trit::to ; 

:::.• Si é \'l'l'd;o~dc w:c s · · t:;- ; r 

Fcrrci1::t de F::o.ri::r!:l, Fr,.ncisco d:J. H.oc.ha l'ez:;•rrn. 
o .Joaquim P~r··ira dos Reis, tendo este ulti
mo rnc deYolvido a carta de cit·,çi!o, com a not:t 
de ter ficado ~cit:nt·~- Os que fomm citadDs cw 
propri:~s pessoas licaram bem scientes do con
('Or;teüdo da pcti~·ão retro, c dou fé. lpú, 8 de 

· scrivao, . osv J a onzo 

Juntarh.-Aos oito dias do mcz de Jam~il'O de 
1885, nesta vilh do Ipli. p1·ovincia do Cearà, 
em m~:u carto:·io f~lÇO jnntar a ('stes ::t.ul.os u 
maudado e c:ll'ta de citaçiio, que adiante se se-
o- ,.... • • .. • . . l""l .. • 

., . ~ .. . ' ... 
Antonio Coelh0, escrivão, o escrevi .-Juntei. 
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. , 
ás 1.0 horas da manhã, em casa de minha resi
d· .. ncia, "·onham depor, a requerimento de Pere
grino Liberato de Carvalho, e sobr~ os factos 
capitulados na r8spectiva petição, sob pana. do 
desobediencia e de confes~os. O que cumpram. 
Villa do Ipú. 7 de .lan · ~ii·o de :1.885. Eu. José 
Antonio Coelho, e;;crivão, o e::crevi.-:'1 n~or~io 
Mm·tins. 

. ' 
reira, J.;:1qilim ?dorei1·a. l\Ianot~l llforeirr.., que 
cu não o encontrava. pois ellc andava de via
gem; deixei de in~üna.r Fr:~ncisco Xavier ào 
Rogo, por não cncontral-o, c a rnulh~r delle me 
disse que elle andava para o lr;1pu:'l, ajunt:~.ndo 
garrotes magros c ovelhas; deixei de jntima:· ~ 
.1osci Gomr:s de Souza, por 'não encontra-l-o, e 
s ·1br~ndo por noticia de um genro dellc. de 
nome João, que elle an:lava de vi.ag~m p3.t'a. a . .. . '. . 

, v ... ·• • ra Cl ·o , -
tbgo, porq u~ soube, pol' noticia, que elle tinh~ 
ido pat·a o Pelo-Signal; dei::s:ci. de intimar a 

• 7, 

e o quG foi intimado ficou bem scient•3 do 
conteúdo do me;;mo manda.;Jo, c o referido ó 
v~rdade, do que duu f~. Ipü. 8 do J:m~iro de 
1885.-Eu, official de justiça, Jol1o de .:lndí'cule 
ca~:ia.-;. .; 

Cartorio do escrh•ão do civol do termo do 
Ipti. em i de J:<neiro de 1.885.-Intimo por meio 
desta.~ e de ordem du ,juiz municip:tl em exer
cicio pleno. deste tP!'mo. no Sr .. Joaquim Pe
rcir.:. do Reis, mo::-ador no log-n.r :\Inrroas, par~~ 
a r~qul:lrimento de Porig!'ino L:bor:~to de C:lr
v:tlho, comparecer c depo1· sobre os factos ca.pi
tulados na rcspecti"'a petiçilo~ d~lm.b:o de jn-
r.ttmento, na casa da rcsiricn~.:ín. do mesmo jni:r., 
pelas dez horas da man~ü cl? d!a fldo corJ·entc, 

""" ~ . . 

d:1 maahã., prei>.entos o mesmo juiz ~;o reque~ 
l'Onte Peregrino Liberato dr) Car·v,1lho, à re\·e
lia rio 1° juiz de IJ~7. cavitão Réiymun~!o RodriA 
gues Mag dh&;c;;, Di·. promotor publicó da. 
comat·ca, Pt•dro do Souza Marinho, Jo~o Anto
nio Pr~ res, J ustino J.osé Uchóa e João Cor-deiro 
Cot:lh.o. coro areceu o eleitor Joa uim Pereira 

os r::1s, e declarou que não jurava nem fazia . 
declal'ação alguma á. respeito .-ia petiçtio de fls. 
p::>rque tinha to.lo o int<:1·esse na causa de qu~ 

,. , 1 '- tn , vm . 
a~signado peJo juiz. deixando de assignal-o o 
:-eferido eleitor por te1· se ausen~ado antes de 
concluído este termo, do qu" dou fé. Eu, José 
Antonio Coelho, escrivão o oscr<vi. 

Certifico que, pelo reqHer0nte Peregrino Li
ber,üo de Carvalho, foi dito quo desistia da 
declar:ição dos eleitores qu·~ não fo1·am citados, 
pot• não sorem encontrados, por•q uc sabia q :e 
E:lles m•tito 1ro o~itulmcnt~~ so havíaw O"cul-
t:tdo e não s0l'iü:o por ura oncontr:1do;; no termo. . . .,. . . . ) ,,.... ~ 

c-- ) , • u •f( .a. '"" • 

vão, José ~lntonio Coelho. 

Conclus:1o. - J.os iO dias i.lo mez de Janeiro 
de 1885, nesta villa do Ipti. p1·ovincia do Ceurá, 
do meu cartorio faço estes autos conclusos ao 

upp en ·o ao JUIZ mmuc1pa em exerctcro o 
cidadão Antonio !-;I:tnoel Ivlartins : do que fiz 
este termo. Eu, Jocé .Antonio Coelho, escrivão o 
escrevj. 

Conclusos.-Julgo por ~entençu confessados e 
por tanto, pro·,•a os os itens d:1. p-'tição de 
fls. ~. e inte1·ponho a minha ~utori:hde judicial 
par!l. qu~ pr:.tduz tos seus devidos eifeitos. pag&s 
as custas pelo requcJ·ento, a ciuem o 1..'SCl'!v4o en-

• ·I • . • • 

meu cm·torio me for<1m en.t1•egue:.: estes autos. · 
por parte do juiz mu nici pai ora ex':~ rei cio com 
-:ua sent,~ nça sup1·a. do qne fiz este termo. Eu, 
José Antonio Coelho, csct·ivão o escrevi. 
l~eccbich- Certifico que intimei a. sentei'lça 

supra ao l'l~queren te Pe1·egl'ino Libe.-:t to de 
Ca:·1·:dh~,. ficou he:u scie-nt!' e dou fé.-. Ipü, 
de .Janeiro de 1885.-0 escrivão, José Antonio 
Coelho. 

Remessa.- E logo no mesmo din. S:.lfll'a de
cLrado, do meu cal'tm·io, fvço !'emessn destes 
autos ao jui7. munic!p ·l em exr~rcicio. '' ciJadão 
Antonio :~Ianoel .M:~rtins, para a contage:n das 
custas , em fàlt.a. do cont:1 dor do juizo :do que 
fiz <:ete V' i.'~10. Eu, José "\ntonio Coelho, esc1·i .. 

• ' .._ ' I 

devendo me deYolvet· c;:b. com 3. nota de te1' Dat·: .-E logo no m esmo <lio. supra declarado. 
ficado sei ente, d<ttad::t. c con1 a ~HW nsstgnntura. em. meu cartorio me for· 1111 en tregues estes 
- O escrivão, Jose A.ii·tonii) Coelho. auir:;s por parte do ju:z municip~tl, co:n a co;l-

Fico sciente. ::\Iar~·oás, 8 de hneiro de iSS:J : . ~tagcm das custas supra. : do que fiz e" te 
-Joaquim P eí·'cim, elos Rei.-,, ,.,term.o. Eu, Jo:,;Ó 1'1r:tonio Coelho, oscriYão o es-

Assenta.da.-Aos 9 di:l.s do m,..z de .Jane1ro :!e cron. 
1885. nesta villa. do lpu. provincla (lo Cea:·â, . Doc. n. S D.- Illro. ~r. V!ce1:tc Domiug-u~s 

.nn. c:~.sa. d~ r(>std~nci~• do 1° supplcnte do jui, l:haves.-Fig-ur~n?o o nome ac .\·. S: na. ce:-t1-
. m11nicipal em e~~ercici.o pleno, o ~ida lão Ant:o.- dã.o de :1~tll. da c::lr:tc::io ~p :e Sr'l _dJ;r. fmta. no. ca. ~a 
nio Manoel :\{artins. aonde fui vmdo ou 0 -:crl-, 1h1. Cam~;a.l\'Í•lnJClp:l.l desta Ytlla. do lpn. no d1a 
vão do seu cargo ak\ixo· nomeado, :is 10 hor~s l i 0 de Dezembro' ~::ro:wno pass::do, par:1 um ch:lpi.t-
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tado a r.ssembléa geral legislativa, como tendo 
V. S. n ·e ila vaLado ; pr!ÇO que me .1eclare ao 
pé d'esta, po1· amor a verJade, o s~gui11te: · 

Lo Si de facto ''otou na refet•id'L eleição bem 
como o log:ar o ode foi ella proceaida. 

2 . o Se. ?~o tendo Yotá.~o. assignou algum 

7icente Domingues Chaves. por te1· della ir;
toiro conhecimento. Dou fé. Ipú, 29 de Janeiro 
de 1885. Em test~munho da verdade.- O ta
bellião publico, jose ..-inlúnio coelho_. 

Doc. n. 8 E.-illm. Sr. Jqaquim Peres Nun~s. 
-Ipú,20 de .Janeiro de 1885-Figurando o nome 
fie_ V. S. na certidão daactada eV~ição qne sé diz 
feita na c1sa da Cn.mara Municipal desta. villa no 
dia 1° de Dezembro roximo as;;ado ara 'um 

epnta o assembléa geral legislativa , como 
tend~ V. S. nella votado: peço quo me decl:.re 
ao p~ desta, por amor a verda~e, o seguinte: 

r1 a e e1çao, "'m 
como o logar ond~ foi ella proce lida; 2o, ~i 
não tendo votado, assignou papel ou livro refe
rente a ella: quando ~ em casa. de quem nesti1 
villa.- Permitta-me V. S. fazer de :-;u~ res
posta o uso que canv1(\r.- Sou, com estima 
de V. S. attento venerador e criado.- P cí·c2 
[Fino Lil1emlo de C.w·valho. 

Em res_Posta à ca.rt:~. de?· S., dat&Ja de hoje, 
t~nho a d1zer-lh<: que n_o dm jo ~e D:·zembro pl·o
:!:m~o passado nao \•otel em ele11,~à'J algnma pl'O
cedida. na casa da Camara Municipd da villa do 
lpü; e que sómente, rebti\·amente ~ ella a~-. . . ' 
s1gne1 o m~u nome em um livro , em casa do 
capitão Antonio de Mello 2\brinho, isto no dia 
1° do referido mez . Póde V. S. faz r:lrdem:nha 

attento vener;)dor e criado . _:_ Timba~ba, 20 d~ 
Janeiro de 188:}.- Jr;(tq7J,im Pe1·es J.Vtmes .
N. 397- Rs. 200.- P::gou 200 réis de sello de 
ve:ba. em falta_ de estampilha.- l i-Jú, 31 de Ja
neU'o de 188;:,.- O collcct .. ,r. Salle . .:; .-O es
criv~o, Pedro .r1n r gao.- Reconheço ser ver
dadeira a l etra e firwa. da respo.3ta do documento 
retro, ~ pro;)ria de que usa Joa quim P er0s 
Nunes, por t~r della inteiro conhecimento. 
Dou fé.- Ipú, 31 de .Janeiro de 1885.-Em t es
temunho da verdade.- O tabeliião publico 
Jose Antonio Coelho~ ' 

Doc. n. 8 F.-Illm. Sr. Vicente Martins Pe
reira. IpU.. 20 de Janeiro de 1885.-Figurando 
o n~~me de V. S. na ce1·tidão da acta da eleição 
que se diz feita na casa da Caroara Municipal 
desta villa, no dia.1 ° de Dezerubro proximo pas
sado, para um d1Jputaào a asserilbléa geral le-
rr • • · · , . • · 1 

que me d<Jclare &~ pé desta e pol." amor á verda- • 
de o srguiute : 1° se de facto voton na referida 
eleição, bem como o logar em ue foi ella ro-
c e 1 a; :..,o se não ten L• vota o, as.:ngnou a gum 
papel ou livro referente a clla, quando e em 
que logar ou em casa de quem nesta villa. 

Pcrmitt.indo-me V. S. fazer de S!la resposta 
o uzo qne me convi•;r. 

Sou de V. S. Attento. Venerador e Criado.
Pereg;·ino Liberrdo ele Carvalho. 

Em resposta á carta de V. S. dat:H1a de hoje, 
tenho a dizer-lhe ut?. .no dia i 0 ch Dezembro 

proce · 1 a na casa a amara umc1pa a 
vil1a do Ipü, c que sômente relativamcmte i 
e a ass1gne1 o mea no111e num tvro em casa 
do c:.~pitão Antonio de Ivlello Marinho. isto no 
dia refc;rid~-mez, dig-o ~o dia -1·, •iC Dezem-

que lhe convier. 

Sou de V. S. Attento, Venerador e Criado.
Tim~a:uba, 20 de Janeiro de 1885.-Vicente 
J[ a1·tinho Pe1·eira. 

Reconhec;o ser verdadeira a lettra e firma da 
1•aspo"ta. tlo documc' nto retro e supra, a pt·o
pri:J. de que uza Vicente Mar•tinho Percil·a, por 
ter dclb. inteir.) conh,,cjmento. Dou f;~. Ipú, 
•"\ . "\-

L "' -. • 

dc.-0 tabellião publico, Josd .Antonio Coelho. 

Decla1·ação de eleito1·es q,,,e não· vo ta ram 
tza [a?·ça. 

Doc. 8 G. - Os abai:to assignaàos, eleitores 
destn. paroch:a do lpu. de,·lar<' ill, em b.·!lU da 
voi·dade,e em desap-gravo da lei e da .it~.;.;tiça,que 
não conr:orrt:ra•u com o sou voto pat·a. uma elei
ção. que se ; Ji~ fdit:t no dia 1° de D~zemb1·o cor
rent~. na c ·Sl d:t camara municipal, quando é 
certo qne ~ob pretexlo de falta de um escriv:i:o, 
o i 0 jui~ do pn lhym·mdo B.1drigue ~ Maga
lhães. nem 110 dia :30 de Novembro ultimo. nem 
no referido dia fo do corre11te, org-:~.n isou a 
mesa. cle!tornl. que devi:1. fazer a eleição para 
um deput:.trio á a.ssembléa g ct·alle.!.delativ;l por 
este districto . - lpü. 6 de L>e~embro de i 884.
Thomaz d'A<JUillo Corrêa de Sã.- Manoel X.i· 
menos de A · r •• ;- .- • • , • • ~<'. · ·1 

Filho.- Luiz .Lop,~s d<\ Ara1t;jo Lim~~ .-Viccntr! 
Fer·1·eir<L de Araujo Lima Filho. 

Rf!conheço scrr m as cinco firmas do docu
mento supr;:~ , as proprias de que usam Thomn;. 
d~ P.quino Corrô:~. rle Sá, nia.noel Ximn:nes de 
Angiio, J0aq uim Porfiri.o de Farias Filho, Luiz 
Lopes <!e Ar >1ujo Lim<t e Vicente Ferreira de 
A1·anjo Lima Filho, por ter dellas inteiro co
nhecimento: Dou fé, !pu, 1i de Dezembro 
do 1884. 

Em testemunho~ de ve~dadc.- O tabellião 
publico.- Jose .Anionio Coelh'J. 
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Doc. n. 8 H:-Os :1 b~ixo assignados, elr::itorrs r do :conente, a p_etição junta:, despachada_ a 6, e 
de~ta parochu• do lpu, declaram. Clll bflm da D~'ste me;;:mo d1a entregando-a ao offic1al de -
vet·dade e em desag-gravo da lei c daju~til,'a,que justiça Antonio Vieira do Bomfim, afim de sa 
não concorreram com o seu voto para uma dar cumprimeuto ao que ordenou V. S., vê-se 
el•:ição que se diz f,~ i ta no dia 1° de Dezembro pela certidão do ref·=rido offici:ll de justiça que, 
-;-v• .,,....,, ~-~ ... ~ u"" ""u••u-. mlllticipal, qu3_:n~o ou amcta na~ na escrrvão. dO JUlZ de_ ~az,_ ou o 
e certo que sob pretexto da falta de um esc!'lvao qu'l se s11ppoe haver scrVldo na ele1çao Slmu
o f o j~z d-3 paz, Rayrnundo Hodrigues Mag:>- lada,a que tem alludido o supplicante, recusa-se 
lhães, nem no dia 3U <lc Novembro ultimo, nem a dar cumprimento ao despacho d0 V . S. ; em 
no dia 1° do correl'Jte orgl\.nizoa a we>:a. eleito- vi;:;ta do que requer o supplicant~ nova<: pro
ral que devi~ fa.zet· tt eleiç~io p.·m.t um deputado Yidencias em ordem a ser cumprida a disposi
á assembléa geral legislativa por este 4° dis- ç:lo do art. 1hü § 4° do decreto n . 821:3 de ·1:~ 
tricto elaitot·al. Ip1i, 7 de Dezembro de 1884. de Ag-osto de 1881, e com tanto wais bt•evidade, 
- Josd Ca·rdoso .da Roclta, eleitor.- Rufino 

1 quanto é de suspeitar que as actas da el.cição 
de. Olive.i~·a .M" agalhüt•s. falsa sejam apresentadas á junta apuradot·a, 
Reconhe~o sorem as firmas do presente do

cumento as proprias de que usam os ele:tores 
Jose Ca:·doso da Rocha e Rufino de Oliveira :Ma
galhã.cs, por t er drlias inteiro conheciento. 
Dou fé. Ipú, i1 de Dezembro d0 18'84. Em tes
temunho d<'t -, ,, -· (\ •.:.'-:~ __ :: J:'c·'·11 , T, • 1 

Antonio Coelho. 
Doe. n. 8 r._:_ Illm. Sr. secretario da camaro. 

municioal desta villa de lpü.-Antonio Au~·usto 
Rc.drig~es de Marrocos, negociante e cldtor d:~ 
pa1·ocbia de S. Benedicto, neG ·s~ita.. á bem de 
seu dit·eito, que V. S. lhe dê por certidão o teor 
ve1·bo-r~dverbur1~ do oflicio dirigido pela camat·a 
municipal desta villa, em ses,ào ordinaria de 
hoje, ao Exm. presidente d:t província, rela
tivamente ao facto<[() tcrcrn .-.s livros <!lU que 
se escrevem os tr·ab .lhos cleitot·aes desta. pa
rochia s ido entregnes úo 1~ juiz de paz R:1y
mundo Rodrig-ues 1Ia.galhàe;; para a eleição 

J • • ~ 

l ""' •v ~v v t'>VI,v'-'"' uv "'~ J. U t: JJ •v~w. 

do :1nno prox.iruo passado, para um de;:utado á 
assembléa geral legislativa, c não m:ús devol
vidos ao archivo da mesma ::amara. 

que con<ta e~tar convocada pat·a o d1a 17 do 
corrente. Trata-se, como ve V. S . , de uma 
questão de ord.:m publica 0 gravíssima, r., por 
is;;o,-o >:upplicante não pó de deix.~r de recorrer
ai u.J::L à j)1'Ímeit·a autoridade da comarca, afim 
de aue a simulacão e a fr<1ude não colham os 
seus criruinooo~ fructos. J:i. o supphcante rç,
~'Orreu à autoridade do presidente da Carnara 
Municipal par:~ ver si os l ivros, em que _se 
lanç:un a" actas das eleiç-ões desta paroclna, 
eram recolhido:> ao respectivo archivo, e elie 
os reouisitan!o ao i'· juiz de paz, R<lymundo 
Rodrigu' s Magalhães, o-seu officio não teve 
resposta. 

Tudo isto indica, como V. S. ve, a conti
nuação da criminosa. tr"ma urdida desde o dia 
30 de No7embro ultimo e 1'' do corrente, em que 
o 1° juiz de paz se recuson ·a formll.r a mes:~ 
eleitor.'l.l o proce.leJ· a clei~ão legal. 

O supplicante não r equereu immediata.mente 
o que acaba de pedir a V. S., por que o reque
rirnento junto sô l he vcilr ás mãos as (i h?ras da 
tarde do dia G do corrente, e seguir;1m-se lmm3-
diatamentc a este, como sabe V. S., dous dias 

Neste~ tet•mos.-E. R. M. -lpú, iO 
. Janoiro de i8ti5. 

de santific:ldos. 

Feli:s: José de Soitza Netto, secretario da 
cama r:~., por nome:tç~o lcg-d, ele.- Certifico 
que o oft~cio de (tUO fal!a. a p~tiçt::o suy::~. é do 
teor S"g'tnnto: P aço d~ cam n.r.t mume1pal da 
viila do lpú, em scssfio oi'dinaria de 10 de Ja
neiro ele 18S5.-Illm. e !·xm. Sr.-Não tendo 
~tté esta dab sido J"é'Colhido ao ~rcbivo desta 
camara. os li nos qu•' foram <m treg-11es ao L 0 

juiz de paz R:tymuudo .Ro:!rigues l\h!;al hi1·'~~ 
para a r:l~içlío ouc se dissera ter fei to no ·lla 
iu de De:~.embro· do anno prmdmo pass:Jdo; 
apezat· de já umo. vez te1·em sido exigidos. est:~ 
camara tem a honr:t de le\·ar o f;tcto no (~onhe
cimeuto de V. Ex., consultando ao mesmo 
tempo qual o s:m procedimento a resp·,ito. Deu<: 
Q"llat·d~'a V. E:s:.-Illm. e E:s:m. Sr. Dr. Cat'los 
·Honcrio Benedicto Ottoui muito di~no nrf'-
sidcnte da p~ovin•ja do Ceará.- H:1ymundo 
Peres Segundo.-P . F <::lix de Souzn. Barres_.
Simplicio do Souza Lim:1..- João Evangell~ta. 
àc Olilveira. Era o que Re continha no dito 
ori~inal :J.O c:: ual me 1·eporto o dou fe. Ipti. 10 

· rle ~Janeiro dê 1885.- O !'ccrclario d:1 c~1ma:·a 
Felix .Tose de Sr.tt:Q. .;.Yctto. 

Doc. N. 0.-lllm. St· . Dr. j11iz Jr. d!r(·ito.~ 
Di;: Pere ~rino Libc:rato d r~ Cnr\·alho, eleitor 
dr,sta pa ro~hia, q_tu: tendo di.-ig ido a V. S., a.:) 

V. III. -:! ·i· 

Acompanham dous documentos • 
Nestes te::mos. Pede deferimento.-E. R. l\1. 
Ipti, Q de De :~.embt•o de !884.- Per<'rJI"i ,io 

Libcm t-J ele. C w --r;allto. 
Doc. N. 10.-lllm. St·. Dr. juiz dr. d~reito.

Diz Pereo-rino Libet·ato de Carvalho, cl<Htor desta 
p:trochia~ que, t r:·ndo dirigido a petiçiio junt:~ ao 
t•·juiz dn p:~.z <leste districto, capitão H:Jymundo 
Roclrignes M:lg"!l.lhãe;:, esta n1io poude ser7l~e 
entregue pelo motivo constant ·~ da ~ertxdao 
jnnta; em ' ' is ta do que, reque1.' o ;;upphcante a 
V. S. di:rne-se de uruvidenc1ar em ord~m a. 
que n:"ío S•',Íil. deueg:i.lo despacho de .justiça ~s 
partes. e bn!O mai,; quant•J t1·ata-se de avert
o-uar um facto zravissimo, como seja o de uma. 
~lei<'ÜO simub.&;., que niio deve produzir eifeito 
al~~:u. Si neste collegio do Ipú se fez alguma. 
eleição, o que aliàs H:: contesta c é de publica 
notorlNtaae. ae-ç-e s"r oua , apeznr cte. tuuo, uma 
cousa :::em mys terio e dt qua l o escrivão de ~az 
é obrig :1do a dar t raslado, sem nenhuma ae
mor:l. em vista do disposto no art . 140, § 4° do 
re,~;uliunento el ei toral. Q11 e no livro de notas 
do~ tubelliiio Coelho niio foi transcripra a c ta de 
qualquGr eleição re~entemente ft•ita •. j:i tem o 
supplicante documcJJto comprob~tor1o. - Es
pera. do V. S . defcrime:lto, 1)elo quo.-R. 1\I_. 

lpú , 5 de Dezombro de iS8-±.-P(r eg1·i110 L~
?Jc:ra:o de Cat"va!ho. 
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O escrivão de pa:t:, que serl'iu na eleição de 
que se tr~tta, cumpr:•, como é obrigado, o dis
posto no art. i48. § 4° do d·~creto n. 8213 de 13 
de Agósto de 1881. 

lpú, 6 de Dezembro de 1884.-Thome da 
'. ·-

Certifico, em cumprimento do despacho su
pra, q11e, para saber quem é actualmente o es
cl'ivão do juiz d·) paz destL~ districto, dirigi-me 
ao 1° juir. de paz capitão Raymundo Rodrigues 
Magalhães, o qual me disse que não snbi:l. Dahi 
me dirtgi á casa do Dr. promotor publico, onde 
se achava o zo juiz de paz Pedro de S,onza Ma
rinho, que ~e acha no ann9 de seu exercício, 
e elle me ,!Jsse ne su nnha s .•r o escrivão o 
Sr. capitão João Correia de Sá. Dn.bi me dirigi 
ainda às easas do 3° e 4o jui:~:es de p:1z, Jero
nymo Ferreira P.;s;;os e João Antonio Peres, e 
o 1" respon.ieu-me que não sabia e o zo que sup
~?-nha ser o d!~? ~r- capitão João Cot•reia; em 

o· - o: 

di!'se que não sabia si era escrivão, m:1s que 
dat·ia a certidão si o juiz de paz mandass,~.
Do que dou fê .-Ipti, 6 de Dnembro de '188,1. 
-0 ofl1·ial de justiça.-A.11tonio Vieira do 
Bom fim. 

R•!conbeço ser ver.!a.lcit·a. a firma da certi
dão supra, n. prop1·i:t de •1ue US<t o official de 
justiça Antonio V1eira do Bowfi:n, por ter della. 
inteiro conhecimento.-:-Dou fé.-lpú, U de 
Dezembro de 1884.-Em t stemunho de vet·
da.de.-0 tabcll.iãu publico. -.Jose A.;,tonio 
CotJtlw. 

Doc. N. 11.-lllm. Sr. i 0 Juiz de Paz.-Diz 
Perr>grino Liberato dP. Carvalho, el,itor de~ta 
parochia, que, co:-rendo a noticia, si bem que 
im·erosimil e vag-a. de que foi simulada uma 
eleição para d••putado a assembl!\a geral legis
lativa. neste coU.-•gio de lpú. rr~quer !l. V. S. 
qun mande cr!rtifi.car pelo escrh·ão do juiz de 
pm~, si ó que f'ste jã e:~:iste, visto como até 
o dia 1° d0 Der.emor·o niio o havia. e tanto que 
f :i o..:t•l o motiYO pelo qual declarou V. ~. n:'i,) 
poJer org-:;nisar a rnes:J. o nem proceder a ••lei
ção a qne se devera te:- pt·ncr~dido nesse dia. 
si trauscr·ew•u a acta de n.lguma el·!i~:iio. de 
cerm clandestina. e simulad::~, e se affirmativa.
mento. os tet·mo..: 1'c1·bll od t:crbum. em quo se 
n.t.:ha ella concebida. Espero de V. S. de fi ri
mento.- R . .!\L 

Ipú, 5 do Doz':lmbro de 1884.- Pe1·egrino 
Liberato dtJ Car-vulho. 

Reconheço ser verdadeira a firma da certi
~ão _supr~L a pt·opria do que usa o oíficial de 
JUStiça, Antonio Vieira ·· do Bom fim, pot• ter 
della inteiro C•mhecimento. Dou fé. 

!fú, 11 de Dezembro 1884. 

publico. -.Jus c ...-L1tonio Coelho. 

.~u·~ em v1sta o exposto dirige-se o sup
phcante pela segunda vez a V. S. requerendo 
a ·c•'rtidão ou traslaio vet·bo ad 1:erburn :ias 
actas da tal eleição para um deputado a. asscm
blé:l geral. que se diz feita no 1" de Dezembro 
do corr<!nte nesta. villa . 
. Que ainda requer isto a V. S. porqur:! os 

hvros em que se lançam ::ts actas das el•)içües 
desta pai"ochia, que ji deviam estar no ar
chivo da camara ainda sf.' acham fora do mesmo 
arcllivo. c em poder de V. S. 

Que a certidão requerida a V. S. pelo sup
plicante é da maiot· urg-r!ncia t! de interesse• 
publico, e não pó:ü~ ser d·~morad;l mesmo por 
forç\ do disposto no citado art. 149. 

Nestes trn·mos, pede o supplicante a V. S. 
def•!rimrmto, pelo qual-R. :NI.-Ipu, 9 de De
zembro de 18t)4.-Pe;·cgrino Liberato dtJ Car
vallt ·•· 

Pagou quatrocento~ réis de sello de verba, 
t>m falta de e~tampilha. Ipü, !J dt> Dezf!rnbro de 
1ti84.-0 escriviio interino. Pedro Aragão. 

Certifico que indo a casa da residencia do 
Sr.. 1 o jui)'; dt: !Jaz capitão Raytn undo Rodt·i
gue;: Magalhães, pt:la.s 9 1/2 horas da manhã, 
levat· lL presente petição, não a pude entregar; 

rqu mr!smv JUÍz r co u-s·~ p·)n in !- • ' 

rio r Je sua. casa, dizendo-se-me que fôra al- , Raymundo l{odrtgues Magalhãe::;, hoj~, pelas 
moça-r: voltando meia. hora depois nunca mais S_hora.s da manhã, entregar a presente petição, 
rne appareceu o mesmo juiz, e indagando por d\SS'!-me sua mulher que elle est~wa esCrevendo 
e~ln da. sua :>enb.ora disse esta que não sabia e que _não a r_ecebia, que, por isso, podia eu 
Sl ello e;;t:J.Ya em ca.;;a., P'~lo que volt8i com ~e retLI"a.r. Ma~s t~tr~e, sahm dr) dentro de casa 
ella sem poder entregai-a. do que uou fé. · Ja montado o dLto .JUlZ de paz, par.L acomp:mhar 

Ipú 5 de Dezembro de i884• ao Dr. Theodoro Carlos de Fa\ias Souto, seu 
' hospede, como de fa.cto que sahtu atr.:z deste, 

O official de justiça.-.4ntonio Vieira do e, telltando eu enu·egar a el!e juiz a ·mesma 
Bom.fim. petição (;lle me disse que a não recebia; e, 
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r0pellindo~a, qu::si que a dilacerou, como se 
vê do papel em que elb está escript !, De:sde 
pela. m:...nhã. de hoje estiveram postados em 
fr0nte da c:~s:1. do me:::mo juiz de paz tres s: l
dados do batalhão onze. Con~tou-m0 que o juiz 
seguiu ~ar3: a Villa Viçns:1. Dev~ ainda dr~cla:-a.r 

soas da casa. do referido juiz, por eu me ter 
encarr;~gado de entregar esta peti~'io do que, 
)ara constar asso a rr:scnte dou a minh,~ 

fé. Ipü, 0 de Dczr-mbro de 1884. O official de 
justiça-.4.ntonio Vieim elo Bornfim:· 

Pag-ou quatrocentos réis de sello de verba em 
falta de estampilha. lpú, 11 de Dezembro de 
188-1.-0 collectot·, Saltes. 

Reconheço s;.1r a firma. da certidão supra., a. 
propria de que usa o offi.cial de j11stiça .Antonio 
Vieira do I3omfim, por ter della inteiro conhe
cimento. Dou fé. I t't, 11 d~ Dezembro d11 1884. 

pubhco, .Jose Antonto C•1eZho. 

Doc. N. 13.-lllm. Sr. scct·etario da C:lmara 
municipaL- Por·egrino Liberato de CarY;Üho, 
requer á V. S. que'lh~ dê por certid<"io, em vista 
dos livros respectivos, as actas de uma eleição, 

· · ia r en n s :1 vi a., 
verbo ad verbum e de modo que faça fé. Nestes 
term~s pede ã V. S. dderim~nto pelo, qual-E. 
R. l\I.- Ipti., Q de Dezernbro de 1884.- Pe7·e
grinu. Li!Jcnlio de Car'Dalho. 

Felix .José de Souzn. Netto,secretario d:1 carna
ra municipal por noweaçào legal etc. Cert fico 
que no dia 30 de NoV(~mbt•o -proximo findo me 
foram requisitadüs os livt·os da~ actas de elei\(ão 

• · .1 ·' ·n·· 
Raymundo Rodt·igues Mag-a1hães. para a for
mação da mesa cleitoJ·al, os q •.t::tes entreguei ao 
official de justiça Jo;1o de Andt•;rde Caxias, para 
o lto m, po:·em nao ten o 1av1 o e ete<ão 
foram req ui si tados o:~ ditos liVi'OS pelo Sr. r:re
sidcnte ua ca.u1at·a ps.ra ~erem archivados e 
ainda niio me fo1·um entregue~ at<·· esta da.t:L. 
não podendo por essa razão dar a certidão re
querid:t: dou fé.- lpú, 10 de Dezembro -de 
188o!.- O secriltario dt\ camara., F'elcs Josd de 
Sou:;a ./.Yetto. 

Heconheço flf-r ver.iar!eira a lell:·n. e .firm:t da 
presente cl' t·tidão a pl'Opria de q 11 c usa. o secre
tario da cam:1.ra, Felix .ro~é de Souz:~. Netto, por
tei' d0lb. inteiro conhecimento; o dnu fP..
Ipúl 11 d~ D0!.Cillbt•o de 1884.-Em testemunho 
d'! verrlacle.-0 tabelliéio publico! JosL! Jntouio 
Coelho. 

Do~. N.1 { Llm.Sr. 'niz muniei nl.-Diz Pol'e-
grino LiL.eratn de Cun:alho, eleitor desi<l p:Jro
chia, que a. b•'!m de sen dir(' ilo, preci~n. qnn V.S. 
lhe mande cor·Lifk·nr o t.c( :r vc)·bo acl 'Verbu'Yl~ 
do otlicio por V. S. dirigic1u :1.0 D1·. jui:t. de di
re: tu da comarca. sr.rbre t0r v caclete, comman
dantc do destac:anento desta. villa. de Cll'dem do 
delegado de polici::, obstado a entrada de V. S., 
escrivão e testenlllnhns em casa da camar~ mu
nicipal, onde ia cla.r audiencia. 

Nestes termos pede <leferimcnto - E. R. M: 

Ipti, 11 de D(}:r.~mbro de 1884. - Peregtirto 
Libetato de Carvdho. . 

Certifiquo.-Ipú, 11 de De.zembro de .1884.
A.Jttonio Martins. 

José Antonio Coelho, ~scrivão do crime, ci
vel, tabellião do publico judicial e notas e mais 
otticios annexos do termo de lpú, por sr1a 
l\Jao-estade Im efial a uem Deus n·uarde 
.etc. 

Certifico que o terJr do officio de qur. trata 
o eticiooa.rio em sna nti ão retro é o f!e-
guintc :-Juizo municipal ela Villa de Ipú, em 
9 de Dezembro de 1884.-lllm. Sr.-E' de meu 
dever levar ao c~mhecimento de V. S., como 
r:rimeira autoridade da. comarca., O grave aCO!:\
tecimento que acabo de presenciar, comes
tranhe;:a e pasmo; nunca. si não agora, se tom 
dado nesta villa. Tendo de tomar os depoimentos 
das te:Str3m:mhas de um"'-ju~ti:fi.cação requeri:la 
pelo cidadão Peregrino Liberato de Carvalho a 
res eito do;; r ~'ntes acontecimentos eleitoraes 

cias n::~. casa d:~ camara municipal, p:ua hoje, 
pelas 10 horas da mao.hã,realiz::.r esse trabalho, 

ll'lg1-me para a t com o escrtvao es e Jl.llZO, 
on !e cheg-an lo, o meu ingresso., do escrivão, e 
das te~temunhas, foi obstado p3lo cadete José 

tas pelas praças' c1ue alli se achavam sob o seu 
commando, dizendo-me que assim proceJia por 
ordem do i 0 supplente uo delegado de policia 
em exercicio, Pedro Teixeira Lyra, e que 
como soldado ainda incorrendo em respon
sabilida. !e não podia d·~ixar de cumprir as ordens 
que tinha recebido, e por isso não eum
prb a minha oribm a de dar-me livre ingresso 
na. sala das audiencias, assim como ao escrivão 

acabo d0 expor :1. V. S .• acompanhado do mesmo 
O!'>Criv~tO dirigi-mo em pe~SO<lo a pres·mça do 
dito d ·legado em exercício, qtte estava em casa 
da residencia do 1'' juiz de paz clest(~ districto, 
Raymundo Rodrigues Mag-alhães, reclamando 
contra. essa irr.•g-ula::-idadc o arbitrariedade, 
tendo r m resposta do mesm·, delegado que o 
proct~dimt:onto Jo mencionado cad,;te tinha sido 
po~ clle eÀpressamente autorizad•J e que con
tin u:1va :t manter a m0sma. ordem. assn mindo 
toda. respnnsa ::ilidacle quJ dahi .lhe pudesse 
provir. Tão P.!':tranhn. de~h·:1.ção do deleg-ado, 
feita om prcsenç't de muitas pr•ssoat:, causou. 
g-er·;:l ~; dllliração, e n:io preci:m commrmt.al-a.. 
Lev:~nrlo tiio grave acontecimento ao esclare
cido _conhecimento do V. S., :eqnis.ito provi-
enc:r~s em r·<. e 1 c 

cic.io d' minh:.ts attribuições e a respons.~bi li.
Z:l!'·Se os :1utor:o s do semelhantes factos. lm
ped :do dn tomar os depoimentos das teste
munhas d<~ düa jJJStificação na sal~ das :m
diencias da. cumara., estou tom:-rndo-as em casn. 
de minha 1·esidencia. Finnlmcnte rogo a V. S. 
que se digne levar todo o oct:.oT·rido ao conhe
cimento de S. Ex:. o Sr . presidente da pro
"\'incia. Deu;:; guarde a V. S .. -111m. Sr. 
Dr. Jose Thomé da Silva, muito digno juiz de 
direito desta comarca.- O i o sllpplente do 
juiz municipal~ Antonio .;l[anoeZ M m·tins ~ 
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Era o que se continha em o dito officio, pois bléa Geral Legislativa nos dias :31 deOutubro 
bem e fielmente para aqui o transcrevi Jo do 1881 c 3J de Julho de 1883. N ·stes te1·mos. 
proprio original, c vai semcaus:tque cluvi.la - P. a V. S. d,;fe.-imr:mto.- E. R. M.
façt: do que dou fe. lpú. 11 de _ Dezembro Como requer·. Camocim, 20 de De~:embr·o de 
de 1884.-_0 cscriv.:to, .Jose .4.nto.lio Coelho. H38-1- Dominques Ganwi1·o.-O alferes João 

Doc. N. {5.- Offic:o do presidente da camara Pedro Perei:-a bailado, escr·ivão do jury, nesta 
<lo lpú an juiz de direi to reda.manrlo contra 0 cidade da Granja por Sua Magcst:J.;te Imperial, 
proceJimento do delegado que lhe vedou 0 in- a qaem Dous gmu·dc, •Jtc.- Certrfico quere
gresso na casa dn camara: vendo meu $I'chivo nelle não cncont-,: ei as au-

thenticas das eleições procedidas nas parochias 
Ulm. Sr. Presidente da ca::nara municipal.- de lpCt e Viçoza, pa,·a deputado :i 

1
i.ssemblé•a. 

Diz Peregrino Libcrato de C:u-valho, eleitor Geral L·•gisht:va, nos dial:l 31 de Outubro de 
desta parochia, que, a bem dG seu direito, pre- 1S::H, e 30 ele Jubo de 1883. O referido é ver
cisa que Y. S. lhe mand~ CGrtiibar pelo respc- dade 0 dou f,). GranJ·a., 22 de Dezembro dn 
ctiro secretario. o tbcor vc,-bo-ar.lve;·bum do 

· 188-1.-0 esci·ivão, .Joo:o Perh·o Pe1·ei1·a Cal-
oi'ficio por V. S. dirigido ao Dr. juiz de dirl'ito lado.-I!hn. St·. Dr. juiz de direito.-Com o 
da CO!ll:n-ca sobre ter o 1o supflle.nte do delega- devido respeito replica a V. S. o supplicante, 
do de policia deste termo, em exercicio, dcch- que em vi:-<ta da c:~rtidão retro, ni'io pod•mdo 
rarlo a V. S. que não consenti:\ que a c:~mar:-:. 0 esct·iv:'To lh·~ dat· a certidão r<~querida por n:lo 
municipal tiY<•sse ingresso no edificio de su:•s existirem em ~eu cartorio os pafleis ref•~ri,Jos; 
S~'ssões dcix:'n,Jo assim de celebrar uma. sessão 
,~,,m·oc:1<b. ~este~ termos.- Pede de!'et·irnento. mas. ~abendo o supplic;ulte que as actas ou 

"-U - c;cas do cp11;'lLJta a SU~t;<'tiJ, ãe'h1'rm-· 
E. r{. .K1.:_Ipú, 11 de Dez0tnl)i0 ele iS8L- se no archivo dusse juizo o i no poder d(j V. 
l'ercr;riHo Libr:;·ato ele Carvalho. S. ; porisso requ·!r n.ttenciosamonte n. V. S. 

l';\go_u 20il róis. de se !lo de verba em fal~~· de one ~e dig-no mn.nd.tr-lhe dar a pedida cerLi
,·stnmi·Ilb~.-:; lp~:l de Dezemb!·o de iS:s-_..-, c!::to, forne~:eD:do ao illes~o esc~~vão as alludi-
0 collcctoJ, ::iallc. · das authentrca:> do !pu e vrçosa. portanto 

Certifico que o officio dirigido pelo Sr. pr·e- .Pede def·rimento pelo que-E. I-L T\l.-fl-ran
s~dc~ttc• ~b c:t~nara, ao _Illmo. Sr; D~; ju~z ele ja, 22 de Dezembro ~e 18:->4.-:-Ignacio f.l,: .tl
c!rrcrto c do tneor seguwte:- F reswencw. a,, mei.da Fm·ttma.-Stm. Granp., 22 ele Dczem
cam~r.L municip:ü ela vilb de Ipti, e:n 10 de bro dn 188-J.. -Domi;; qucs C arn,,iro.-0 di'er·es 
Ilescmbro de 1E!84.- II_ln;ro. Sr.-Hoje tinh<L. de ~oão Pedro Pereira Calbdo, escrivão do jury, 
rennir a c:1.ma_r:1 mumcrp:tl, _s:1~entlo, po~em, I nest:1 cidade da Granja. por ;;ua l\Iagestade 
n ue hontem o 1ngrcsso no odlfic:ro della trn ha Imnorial s. aucm Deus cruardc etc.-Certifico 
s·id" p1:oh~bido ::o juiz :n:micipal ~m .. exerci?io, I qu~: reY~ndd a a.uthentic~ da ei'e'ção _Proce:li(~::l. 
.Antomo _,Ianoel :\!1rtins. 'lue ah1 u cx~rcer J em .31 de Outubro de 1881 n::t. pn-roch1a de Ipu, 
a c tos ue suas attrib';lii(Ões seg~ido do o~crivão a mim fornr·cida bojo pelo Dr. jniz de direito 
e testemunhas, e rs~o. J?ela torça pubhc:1 de d:l. com&rca, nella acht!i que obtivm·am Yotos, 
b3.yonetas calathls,_ ~~~·rg-1-me ;;,o_ 1°_ supplc_nte pura deputado geral os s'~guintes cidadãos Dr. 
do delegado ele pohea, Pedro l ei::s::cu·a de Lu· a, Antonio Joa.q u im Rodrigues J L1Dior, 82 votos, 
por ot·rlem <i e que~ :L _fvr•~::t publ~c:J. ao. mantlo Dr·. Domingos .Jo"é Nogueira. J1.1guaribe Filho, 
do C::detc Ce:-queu·a. .\I ano hana assrm pro- -18 votos Dr. Tbe~·dureto Carlos de Fari:J. Sou-

! . l , . , 
eet!i:!o, :tfim de s<:nr se rgu:: 1:r~cemmen~o ao to, -1 voto.-Cortifico mais que, revendo a an-
de honLen1 s·) t1nkt pura comm1go, e. tlve a thentica da c1eiçiio procediàa em :31 de Ontub:o 
resposta tlo mesmo deleg-ado qw.: manunh<> " de 1~'8-1, na parochia ch:. Viçosa a. mim fornec:
JJJ~sma ordem. t!;) hont_er:1, e q~e po!'t:1!_1to cu da hoje pelo D1·. juiz de direito da cnm:t:·cn., 
h·~JC; como o ,ililZ r~u~lClpal homen:, ~1ao e~- 11 ella ach,Ji que obtiveram votos para ~lcputado 
lral'lel n:~q<JClle edrficw. O f:1cto c t:w arb1- ger:!l naquelb eleição os seguintes crdad!'íos: 
trario, vwlento e desc_omruunal q~tc me apre-:s_o Dr. Domingos Josó Ko~·ueira Jaguaribc Filho, 
em leval- o ao conhecunento <i e ·v· S. co"llo pn- medico residente na cürte. ~)3 ·votos; Dr. An
mun·_~L ::tu~or·idade da _co:narca •. não só para tonio .Joaqui:a Rodrigues· Junior. p:-oprietn.rio 
p:·or~tlenc1ar como de chrerto, ass1m como p<'ra rcsid.;nte em g,_,l.JI·al. 52 voto,;: D!'. Theodm·eto 
lev.•l-o ao alto conhecimento de S. Ex. o Sr. C·~rlo~ de Far·ia. Souto, advogado na cô:·te, 2 
pt"<l<idcute da prélvinci~t, a quem nesta mesma votos.-Certifico mais em Yista d::1. authentic:L 
datn. co:umunico por tolegramma. -Deus gun- da ele:~iio àe Imi feita em :3o de Julho de 1f~8:J, 
?; :L_ V:~- Illlllo_. S_r. Dr. José :·ho:ué da ~il~'a, que .m~ foi apr:ese~tada p::lo mesmo Dr. juiz 
.'i· D •. JUIZ de rhrerto da coma1 ca.-0 prc:siclen- de àtrerto qnr~ obtiVeram votos para _d,putado 
te da cmnar:1, Roym,tHdo Pc;·c:; Se_(fundj.- geral os ci•!adão,; seguintes: conselhGiro Anto-
Lio f<i.- · . 11 de De ml" 1 .. • • .-. • • : 

Diz o capitão Ignacio de Almeida Fortuna, que 
a bem d·~ seu direito precisa q1t0 V. S. mande 
ao <:scrivão destf' juizo cp1e, revendo o seu ar-
c 1·, • ne e por c~r 1 ao o numero (,e votos e ; ~Jgue~ra . _ , _ . 
os nomes dos vota•1os conslantns das au- Rw tle .Janerro, 9t votos; con><elueno Ant11mo 
th~ntit:as d_as e!~'ições procedidê~S nas paro- j .Joa9uim Itodrig_ur;s J~~ior, ministro ?a gueJT~, 
chws do lpu e J>'JÇOsa para deputado ttAssc:m· restdent~ na cor.c, O·J voto~. -:Nada mars 
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se continha em :J,s ditas authenticas do que me 
foi requerido pelo supplicn.nto as qu:1.us me re
porto' _e dou fé. Gz:-tl.Uj>J., 22 de Dezembro de 
1884.--0 esc~ivão do jut·y, hav Pud;·o Pe
J'eira; C r1Uado. 

Pereg-rino Liberato do C:tr\·alho, que havendo a 
noticia, se bern q ~~e vaga, <le que foi simuhtda 
urna eleição neste collegio do lpú, d··pois d·: 
burlada a que leg-alu1eatc devera ter sido fúta 
no dia -1° d'J corrente, pelos motivos d:1 maiot· 
J;otori·,•:1ade, e_ que const11. do~ p1·ot·"S~~s qu~ I 

~ ~. 1 .,.i -.; .., < d .... 

Cuelh'~, requer. :t V. S., a bem Je seu direito, 
que mande certificar pelo ref,~rido t tbellião, se 
tt':\nscl"ev"n em seu livro de 11ob.s a ::-.ct:J. de 
alguma ebir;ão. 

Espet·o de V. S. deferimento, pelo que.
R.?IL 

Ipti, !i: de Dezembro de 188-!.- Pe,.cgttno 
L•om·ar.o ele Ca1·vatho. 

--s1~.:. I )·ú. 4 de bc~;ü;;rõ-<is 1884._:_ :.tn:.. 
temi o Jf a:·t/n.~. 

I'Ocos, negoc1;1ute, residente na ·iilla d'"J S. Rc~ 
nodicto, p:;-ecisu, ú. bem. de sou dit·eito, aue 
V. S· lhe mande cet·tift..:ar velo escrivão "do 
jury, em ''ista do llvl'O ~13 i·ovisão e qualifi
cação de jurados deste termo, onde se acham 
dot•\rmi n:l.das as dimensões territoriaes, ual 
a chst:mc1a de:,;ta v!lh á povoacão e pueiras. 
Nestes t::mnos pede a V. S. deferimento.-E. 
R. :i.\I. . 

lt>ú, s· de Janeiro <le iSS::l. 
Certifique.- Ipú, !) de Janeiro d.e 1.885.

Th,rme da S:lva. 

LÃ. 'I - ~ .&. l J. 

ju:-y do tet·rno do Tpu, pnt· nomeação legal etc. 
(>rtiflco que revendo o !:no de revisão o 

rp1~lific<1<,~ão do j urad Js deste termo, del1e consta 
a di~tanct:c das dimensões territo1·i.a.es. distn, 
dr:stl!. vílla a povoaçã0 <lc lpu8iras sete leguas, 
e ao liv:·o rns re orto e dou fé. 

In!t. 9 rb .J:~.I!ei:·o tie 1885.-0 c:::crivão in
ter·i"t~ódojury, ./rmj .4ntonio Coctho. 
· ... :Oõc: ·N. ·i~r .. :.::-ntri:' Sr. D'r~Juíicl'ecltrei't6t! 

dirr~ito, para fins eleitora"s. que . S. 10 I i.'tW'IíU: c a; ,':Ji va. 
m .. nde certificar pelo tabellião José Antonio .Jo<ó Anton:o Coelho, escrivão do crime. 
Co<· lu o si conf.~t·iu c conc<)t•t.ou as ae~as de um.a cível. ~abclli<I:) <lo pui:lico judicial e notas. e 
oleiçfto j):J.l':l um d•,pnta:io á A~S'Jffibt•"a Ger:u, m:ti;:oifl.ciacs ~tnll''~OS do tcr~o de Ipú. p'lr su~ 
tJ!lC se di': feita nesr:1 ~1lla i:.o dta 1° docorrenv, :\Iag·0stadc Imperial :i Quem Deu~ Guarde, ek. 
mez: assm1 corno se n;:o cotu~rm no:~1 c?ucertou Cortific'-l rm cnm;Jrimcnto do despacho rett·o. 

(.-. ' .J ... o • - ... 

... j '.,, .., l ._r~ ' J I ç.L :U., t (Mo l -;, t. 

q~tcm. Nestes tet·wos peiJ,, a V. S. d,,fei'imetlto, pctiçi!.u, não foi rr!m"ttida no 1.'' jui;: de pn, 
])cl<) qual-E. R. :!IL-Ipú, 9 d'l D"zembro de c IPÍt::io RHJ"lnnndo Horh·igucs Ivi:t~alhã>s, cónia 
1bôL-l'tJI'C!J,·ino Dúc,·fzto de C a?' calho. do- ali~tamcnto olcito:-:li dcsto. p'ãrochia; nem 

Como requer. Ipú, 10 co Dor.embra. dc:l 183cL foi eila. roq uisitucl:L a ruim peio dito 1° jni;.; d J 

-.:into;lio !licwtins. I pa;:, do que dou f-3. lpú, 6 de De:-:embro do 
José Antonio co~1ho. escr'tv:ro do cr.im8, 1~'8-L- o t:tbeltião publico . .JosJ A .. 1UO;IiO 

Ci\·el, tübelli:Io do publico ,jadicia.l c not·:s e Coelho· 
::nais oilicio::; annexos élo tern,o de Ipü, por Sua D:}c. n. 1() A.-lilm. Sr. D:·. jniz àe Liireito 
:lfao-r:stade bworid. s • nem Deu'; <>·uar.Jr·, etc. Ja comarc:t.-0 c~•vit5:o Antonio Ana'u~to Ro· 
Certifico quo não •:onf ri e n••m concct·tei a drig-ues ,lc Marrocos, negocianto, residente na 
acto. da elei.;:'io que se .ti:r. feita. no dia 1° do vilÚ de S. Ecnedi·~to. procisa, ~l beP.J. de seu <ii· 
co~rentr! p!!ra. um clc:mtado á A'scmt>lé,~ G~ral rl.1ito,(1::c V. S. lho mrw(b certificar pelo tabal
Leg-isl.ati.va.. c nom pal':\ isso fui conyirLtdo p ·la lli::"w de uotas .Jo:;é Antonil) Coelho, e em vis.ta do 
mosl eloit.,ral. Dou fó. lp:'1, 10 de Dezembro Jh·:-o de J'egisLro eleitora.~ desta comar~a. se o 
d'· 1R"4.-0 tabeJlião publico, JosrJ ~1nto?~io cid ·dão Joaquim Simplicio de Furias està nclle 

• --.·.,.. "' • .. 'I • ~.\ .-

Doc. N. i8 A.-Certidão da distancia da "[lO
voação da Ipur:•ira ao Ipú.-Ipueira onde se àiz 
foi transcriuta a acta falsa d~ eleição do 
lpl!. • 

Um. Sr. Dr. Juiz de Direito do. Com~n·ca.
.. ,.u~to Rodri n-ues de Mar-

l),;;,Jro'l.•ei:~eit'<l.. Lyt·a foi qualificado eleitor na 
ultima revi ão proL~cdida em Setcmb:·o do anao 
pro xÜn<; pass<.Ldo. 

?\e'>tes tcrrnos-P. a V. S. deferimento-E. 
R. ::\1.-lpú. 5 de Janeiro d~ 1885.-Anlonio 
.tl u t~sto Rodriq•~es de 1!1 m·rocos • 
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Certifique-se.-Ipú, i de Janeiro de 1885.- f 2-1 José 1\ntonio Coelho, 25 J;·ronymo Frr-
T!tornJ de Sog:;a_ 1·eira Passo~, 25 João Cordeiro Coelho, 27 João 

José Antonio Coelho. tabelliiio pn blico. es
crivão do crime. civel, official do registro e 
hypothecas. escrivão de capellas e re,;iduos do 
termo do Ipú, por Sua. J\lage.;ta:le Impndal a 
Quem Deos Guarde, etc. 

Certifico que revendo o livro do registro elci-
. toral dest~~ cnmarca. delle n:!:o consta, que o 
cidadão Joaquim Simplicio de Farias, S'.'.Í:.t elei
tor desta par·ochia. Certifico fin::tlmuntc qtl(~ o 
cid:.tdão Pedro Teixeira Lyra, foi qualificado n:t 
ultima rc\·isão que se procedell nesta comarca. 
em S temht·o do anno pro:s:.imo pnssado, eleitor 
desta parochia, corno consta do livro. do Reg-is
tro, ao qu:1l me reporto e dou fé.-Ipú, 7 de 
Janeiro de 1885.-0 tabellião puiJlico, Jose 
.;lntonio Coellto. 

Dot,umento n. 1!) B.-Certidão da lista :J.uthen
tiea dos eleit~ires da parochia do Ipti 

Illm. Sr. Dr. ,juiz de direito.- Per·egrino 
Libet·&to de Carvalho, requm·, pa.!·a fins cleito
raes, que V- S. se digne de lhe mandar dar por 
certidão a relação nominal dos el<;itores per
tencentes a e~te collegio do l;.ú. segundo a or
dem dos distri.·:to;; c quarteir·õe;; e a ordem em 
que os seus nomes se acharem !nscriptos nr~. 
list·1 que devia servir para a chamach1. dos mes
mos eleitores na eleição P''ra. um deputado a 
assembléa geral a que se devera t<'r procedido 
no dia i" do corrente mez. Nestes termos o sup-
1)licante pede deferimento :~V. S. pelo qual
R. M.-Ipú, \1 de Dezembro de 188-L- Pci·e
grino Liber(!to de C rwvalho. 

O escrivão cert.ifiqne.- Ipü, !J de Dezombro 
c1e 1.88-1.-Tho~nedaSi!v:l. 

B:1ptista do Rego, 28 .João Antoido Peres, 2~1 
.João Corre:a de Sá, 30 Manoel Per-~s Nunes, :H 
:Manoel de Andrade Pessoa Ant:~., :3i l\1anoel 
Mari.nho do Souza Lima. :33 Manoel de Souza 
Marinho', ::l4 P~d1·o José de So•:za Ar.1gão, 3) 
Per<)grino Lib:Jrato de Cal'valho, :.~6 Rodolpho 
R:d:·igues Leite. - 4° quarteirão. -:37 Pedro 
Per'",;; Nunes, :38 Vicente Ferrcirn Pontes.-
5' quarteiri'ío.-39 Francisco Nogueira Liwa, 
40 .losé Carlos de Souza Lima, 41 Manoel Gon
çah-es Belem. 4~ Pedro de Mello Marinho, 43 
:-;eba.:>tião Alves Cavalc::mti, 44 Sirnp1icio de 
Souza Li 11m. - G0 quarteirão. -45 Francisco 
Ribeiro Mello e Souza. '16 Luiz Lopes de Arau
jo Lima, 47 Vicente Ferreil·a de Araujo Lima 
Fílho.-7° gu~trteirão. - 4:tl Feli:s: de Souza 
Barros. 49 Feli:s: de Souza l\Iartins, 50 .João 
Amancio de Mes.luib.-8° quarteirão.-51 Joa
quim Ferreira de Freitas.-ÇJo quarte:rão.-
52 Bernar.líno Saraiva de Mattos, .'):) Raymun
do Ferreira Santiago. -10<:> quarteirão. -
54 Felix de Souza Soarrs. 55 Joa.q uim Porphy
rio dos Pas,;os, 56 Raymundo Pere:; Segundo. 
11<:> quart<>irão.-57 Francisco Silvinn de Tor
re~ e Vasconcellos, :1H Frr~.ncisco da. Rocha Bi
zcrra.-·flo quarteirão -5~ Franklim Xime
nes rle Ar::g-ão.-14° quarteirão.-61 .Joaquim 
.José d(\ Mello, 6Z V:cente do Paivá Dias, 
63 Vicente do p,~iv:1. "\raujo. - Di::;tricto 
de pr.z de Cn.mpo Grande. - fo qnartoi
rão.-64 Aureliano Afra de Carvalho. 65 pa
dre Antonio Ferreirn. de Paula. 66 F;·aneisco 
:Uves dr~ C:ll'\•alho, !i7 João de Mendonça Fnr
t.nclo, 6S .1oaquim Soares da Silveira, 69 Josó 
Florencio de Carvalho, 70 .Jeronymo de Oliveira 
Memo1·ia, 71 Manoel Ribeü·o do Olivei;·a, 72 Pe-

,losó :\nton·o Coelho. escriyil:o do crime. ci- dro Ribeiro de Oliveii·a. 7:3 R:ymundo de Oli
vel, tabellião do publico judiei: 1 e uol:as tio ter- Yei~<1. Cabral. -:)o quarteirão. - 7 4 Candido 
mo do Ipti e mai!': officios ::~nn":-:o~. pnr Slla Pornneu de Assis Britto.-Quartrirão n. -L
.Mage!':tade lmperifll a rFtem Deu• Crua rc!c. 0.t•~. 75 v'icentc Ar,~ino d,J Lyr.a.-(jo quarteirão.
Certifico que a relação nomin:ü drys eleitq!·es 76 Bernarrlo Gomes de Carv:o.l\:o. 77 .João F··
pertencentes a. e>tf" collegio do Ipü. segundo a lippe Hod:·ig-ues, 78 Joaquim Red:·igues de 
ordem dos districtos e rmarteirões e <\ ordem Azevedo, 7\l Rnfino de Ohreil·a iviazalh:1es.
em que os st:us nomes ~~ acha.m inscriptos na 7o qnat·teil·ão.- 00 Eufr:rli) Leitão Arnozo, 
lista gue devia servir p~ra a chama ia elos mes- 81 Ivliguol do V~1llc Rori,~.- 8" ''iuartcirão. 
mos el,~itores na eleir,~3.o p:tra 11m deputado a -82 Dowing-os Sarai\'n de :Mattos. 8:~ Diogo 
a~semhléa g'~r:ü, a qu1) se ·dever:\ ter procedido S::raiva. de lvia.tt•)S. ::-:4 Vicente Fnrt·eir:1· do 
no dia J" do corrente mez. e conforme requer· o Freitas.-11° qu:.rteit·ão.- 8:-> Gonçalo Bezer
peticionario em sua petição retro. seu teor ú o do Valle. Kfi Goncalo B:,rboz:l Fr•~ir.-1. Si :\Jia-uel 
seguinte:- Fregnezia do lpú.- Districto de de Pt~uln. Bczerr:~, s.:: Yieeute Be;wrra do V~lle. 
paz elo Ipü.-Numr•ro de ordem.- 1" r,l'lartei- 1:2" qua.rt,.il·ão.-8\J .Tos,·· Pinto da Sih·a. ~O .Te
rn:o.- i Antonio de Mdlo l\Ia1·inho. Z Antonio ronymo Climaco de "\.t·aujo v,~ras, !.li.!osr"• Mar
Paz de Lima, ~j Dr. Herculano do ~'l.raujo Sal- tins de }.ranjo V eras, \Ji V' c ·nte Fer·1·eira de 
les, 4 Dr .. Tcs<! Thomé da Silva, 5 João Pio de F~~rbs. Zacharia.s .h come de Araujo Veras.
Andrade Pessôa, ô José Libcr:üo de Car'>~llho, iJistricto de S. Gonçalo.- 1° quarteirão.-
7 Justino .José Uchõa, 8 José lVIonteiro da Silva. 94 .los.') Ignacio l\Tineiro.- :)o qoa.rtr•irão.-
.... ' • • o !! • o~ - ., • o 

~ •.· ,..t (. <f ~ o' ' • I ;-:, ~ :, '- '- .~' l C: 0 •-

lli:·llo l\Iarinho, 111\ianoel Ximenes de Ar;.g:1o, 196 Alexandre Cnrneiro de l\1ello. 07 Angelo 
12 Porfii"io José: de Souza, 1:3 Pedr·o Feneira Ferreira da Costa. !lt) .Jcs<:· da Silva P~l';SOS, 
Pa«sos, f .1 Ped"o de Sonz<• Ma•·inho 15 Ray- . D9 .ioi'io de !I breu I3:J rcellar -1·)o quarteirão -
mundo Rodrigu cs :Mag::dhães. 16 Simplic:io lvla- 100 Aurt:liano Alves da Cruz. 101 Victor de 
noel de Souza, 17 Victor· do V:.llr' Bezerra.- Barros Galvão.-1:3° quar!:eirão.-102 Alex:m-
2' c uarteirão.-18 Dorotheo I'ereira de Paiva, dre dn. Silva Cbaves.-14o uartei1·üo. -:103 Vi-

:;~ a les, - ran- conte Bezerra da Cruz. - 7° quartn1rí1o.-
21 Fr::.nldim Xime- 104 Gonç: lo .T: sé Bezerra. I\'lom·ão.-DistJ·icto 
.João GLl'•lberto Pe- do paz a: lpurliras.:-2° 9uarteirã~·:-105 Lti-
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Bibiano Rod;·igues Leite, 107 Jose Bernardino 
Alves de Araujo.-'1~ qnat·teirão. -108 João 
Gomes de Jesus.- So qtwrteirão.-109 Ale
xandre do Barros .Mello, HO Simão Satyro de 
Araujo Veras.-13·> quai'teirão.-Hi Carlos 
de Souza Limu..-:-15o quarteirão.-:112 Tobias . .. - - . .... . ,-

da Paula. B:~zerra. .- Eleitores alistados em 
gr:i.u d•} recurso.-Districto do Ipú.-14o quar ... 
teirào.-i14 Luiz d.; Pai\ra Arau·o.-io uat--
tcu·ão.- · ;) oão :..vangr:lista. de O li v eira.-
1° quarteirã~ .-116 João de Farias Leitr~ .-2o 
quarteirão.-!17 Linoel Ximencs do Ar:!.gão. 
-\)

0 quarteirão.-118 Domingos d:~ Costa Oli
veira.-70 quarteirão.-119 Antonio de Barres 
Rocha.-Districto de S. Gou~.alo.-120 Lou
renço Alves de Alm~ida. -District') d·~ Campo 
Granàe.-iu ttuarteirão.- 121 Antonio de Fa
rias Sottza, 12~ Domingos de Paiva Dia-.;.-
14° uarleirão do I ú .-12:3 Luiz Alves F r-
reira.- Districto do Ipú.-'15" quarteirãu.-
1:24 João de Far:as Mororó.-D:strjcto de S . 
G,,1JÇ3.lo 7o 9-ua:teirão.-125 Joaquim Per·eira 

• - !~ r1c o pu- quar.euao.-
12ü .Joâo .:ie Souz<t 1\lai·tins.- 1Qu qu:.:.rteirão. 
- 1:?7 Luiz Pereira de Freitas.-7o qua1·tci-
.... • .. (l •• 

quarteirão.-'12!1 João Porfirio de Fa1·ias.- 7o 
quarteirão.-130 José de B>1rros Rocha, 131 
José de Barros Rocha Filho.-Districto de 
Campo Gra.nde.-1° quarteirão.-132 José Car
doso <ia Rocha.-Districto de S. Gonc.'1lo.-13o 
quarteirão.-133 João Da1.11accao .lVliÍ1eiro. i3·1 
Francisco Ribeiro Min<~iro. -Di-.;tsicto do lpti.. 
-·13° quatteirão. 135 Antonio Pereira do R ·is 
-11° quarteirito.-i:~O Lu<:io Gomes de Car-

~ " . - .... - . 

Distl'icto do lpú.-:-1° qua:rteirão.-139 Padre 
.João José de Castro, 1-W Fra.ncisco de Souza. 
Magalhães. 141 FranciscCt lr·ines de Souza..-
20 quarteirão.-142 A.ntonio Ma.noel Mat·tins, 
14:3 Thomaz de .:\quino Corrê:. de S:L-3o qua.r
tP.irào.-14:'1 Francisco Xarie1· de Aragão.
·1o quarteirão. -145 Joaquim Pr·ofirio ne Fa
ri[is Filho. H G Raymundo Ferreira Passos 
-5° quarteirão.-147 Jos.quim da. Costa Oli
veira. -8° quarteirão 1.48 Antonio' de Snuza 
Arag-ão, 150 Vicente F<~rreit·a de Araujo Lima, 
'1:11 Vicente Ferreira. d~ Freitas Sob1·inho. 
j4o quarteirão.- 'L52 .Joa:juim Pcr···s Nunes~ 
15:~ Latirentino Rodrigues de Farias. 154 Vi
ceate l\Iartin ~ Pere!ra .-15° quart~ir:.io.-105 
.Joaquim Peroin d'l.:; Reis, :156 João P ereira 

:lmasceno.- is rico e ampo JJ'anr e.-· 
qnar·tei r·ão.- i:)i Antonio de Olíveir~L r...femo
l'ia. 1?38 I.ierminio Hioeü·o de OliveiNl, iõU .José 
Fm·r!l.ii"a Go:ne:;.-2) quar t:eirãn.-1GO Anto
nio R:::fino tvl:lg-alhã':\:;:.-13° quarteii·ã.o .-161 
Manoel de Souza. Reis.-no qnarteirão.-162 
.Toüo Amaro da Costa. 1G3 Marcin.no Fe1·reira 
de Oliveira:-11° qua.rleirão.-1<H Zefcrino 
Maneio dü Oliveira.- 1.:1° quarteirão.- H.i5 
Francisco Pore~ Nunes.- i()a quarteirão.-
166 Fr<mcisco Ribeiro d !l Amaral. -Dist1•icto 
úe S. Gonçalo.-i1° quat· teirãe.-167 _Joaquiw 
.Antonio da Silvit. -Districto de Ipueuas.-io 

quorteirão . -1GS Manoel Augusto. ele l\Iaga
lb.ães.-2·> quarteiri'i:o.-1139 JaMb Moreira. de 
AI·aujo.-2° quarteirão .-180 Jeronymo Alves 
de Araujo. -4° quarteirão.-171 Munoel.Fran
cisco Santiago. - Revisão faita no anuo de 
1883.-Districto de Ipti.-io quurteirão .-172 . . . , - ....... 

O \õo ~ L • 

quita, 174 Jos3 Candido de Souza c~rvalno~ 175 
M?..noel Benicio de Mello, 176 Seve:·ino Coneia 
da Silva.-8o '' · ·,.:>- -- • J 

rei.ra de Souza, 1.78 Felix. JÓsé de' S;;uza Netto, 
170 F:·ancisco Cordeiro Codho • 180 
Francisco Barbosa Freire, 18i Gonçalo Xime~ 
ue,; de Aragão. 182 Jonquim Bezt~rra de !\le
nezos, 18:3 .Joaquim Cordr;iro Coelho, 18~ José 
Cyriaco Ximenes Filho, 185. Manoel Fran
cisco Franco Pessoa. 180I\Ianoel de :\zcve:io 
Bello, i87 Sebastião C<Ll'los de Lima.-3° quar
teirão.-188 Antouio Ribeiro de Lima.-4o . . 
-5° quart0irão.-'i\)O Carlos Felippe de Souza. 
- Qo quarteirão. - 191 Damazio Ferreira de 
Olire!ra, 192 Jo~é Honorio Saraiva de l\Ia.ttos. 
·o' Cill:,itcu·ão . - ::) 1. ntonio 1nto de Mace
do . ....:ni,:tricto de Campo Gt·antle.-io quartei
rão.-i\}4 João Furtado de Mendonça, i!i5 .Tose 

~ . . -
._ I . l. ~' • 

Fr;mcisco José da. Fon·;eca, 197 .Tesuino Por
firio do Fa.rio.s.-14 ' quarteirão.-198 Thomaz 
.Aquino Fonseca. -Districto d:; S. Gonçalo.-
1°quarteirão. - 109 Manoel Balb\no Mineiro 
-üistricto tle I pu eiras. -1 · quarteirão.- 200 
ViceutP. Do mingues Cbvcs. -2"' quarteirão.-
201 l\bnoel Vie!. : a Passos. 202 Raymun'lo Ro~ 
drigues Moreira. -ôo qu:.u·teirão. -203 An. to
to?-io de Sout.it Bran:lão, _2i~4 FI'<.m_9ieco Ben,ia-

• , . - q a 1 a . -- ~ \. · t n 
de P:liva Bezerra i\Iaga.lhãns.-1:t·• q•w:rteirão: 
206 Antonio de Souza Vi··lira, 20i .Manoel de 
..., ·r . . 9 ~ ;. "' 

-11° qtHl.rteh·ão.-200 Casimiro .José Vicira.-
18' qun.t·teirão.- 210 João .M r.n les da Silva.
H)v r1 uarteirih> . -211 Antonio Bezerra do Va.Ue. 
-22° quat·teirão .- 212 I\bnoel da Costa Lei
tão.-Districto (lo Paz de lpti..-·1' qut\rteirfio. 
213 Bebrmino de Souza .Marinho.-15° quar
teirãt.'. - 214 lg-nacio Gonça lo de LoL,la. -
'18'' quart'3irito.- 215 João Set·g-io de Araujo 
Veras. -l\1u il icipio de Campo Gran:le. -1• 
nuarteirão. -216 Manoel Pedro Ma:dmo, 217 
Úomingos Fct·rcira Santiago, 218 Sebasti:io 
Bezerra de ~Iencz(:s. - 4° qu~rt·:irão. - 219 
Joaquim Fet•reirn. S:mtiago.-18° qu:trteii·üo.
~20 Clinio d~· Oliveit·a. Memoda, :22i Vicente 
Gomei> do ::\':t,;cimento.-1\evisão f~ita no anno 

. d '~ 1~8-1 .-Dist:·icLo cl,'3 Ipti.- :::o q u:trteirão.-
:..,:..,::., ~ n oaio 1 · anoe cre~. :..,~ .) n omo ose 
de .Mello :\.ndrale. 2:!·1 .Joaquim Ri-
b~iro da Silva. 225 Pedt•o Teixeit•a 
Lyra . - Município de C:1mpo G1·ande. -

-l.o Qua:-teirão.-22Cí Apl'ig-io Soa.t·es da Sil
,·eira. 227 Antonio R ibeiro 1\IeUo o Souz:1, 228 
Do:uingo::; .M:trques de Som~a. 229 Francisco 
Fnrtarlo Xavier da;;; Cha;as, 23o Lou:·enço Ri
beiro de Oliveira, 2:31 Ra.rmuddo Paulino da 
Silva.. :3. 0 Qu:1.rteirão .- 232 J oão Rodrig-ues 
Lopes . 18° Qua rteirão.-2:3:3 Manoel Funado 
d'~ .Mendonça. Distaictc de lpueiras. 1. o Quai'
teirão • .;_234 José Pedro Alves da - Costa. :3. 0 
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Qo:1rteirão.-'- :235 F'rancisco AlYes de Ar::ujo j a mc!':l. eleitor~ll. no;; tcrmns dos artigos 97 e 
Distt·icto de s. Gonçalo. r)." (~na:·tcirão.-23[) I sc;uint.:s do decreto P... tl21:3 <le 13 de Agosto 
::\bnoel Victor Soares. Districto de 1 pueir:::.;;. do 1881. que da reg-ulamento á lei oleiLoral, 
21. 0 i.~unrle:rão.-2:i7 Jose~ ::\hrque' de Santa- ~1prc~entamu-nos hoje, um quarto aut·· s .b; 
Ann:~. District:• i! e Ip1·1. :3. o Quarreirão . -2:38 !J horas cln manhã, nmr;•ada pelo dito dect·eto 
.Antonio Cel<'>:tino do v~-:.lle. Di;,tricto de Cam- pu.:·a a formac;ão da dit:t mesa.. · Niio nos foi, 
]1('\ Grande 239 nlanoel Pinheiro l\'epomoceno. pu'i'éra, püSSivd cumprirmo~ eSS! do·•er, qne 
22° Quarteirã.o.-240 Antonio Correia do Son- era ao mesmo tempo :gosso incont ·sta.vcl direito, 
za.. E nada mais se continha em a dita lista por·qne o deleg-o.do de policia, que é militar, o 
eleitoral com. relaç:'Io ao <1ue reqLWr o 1·'eticio- capitão Tr!st~io Sucupira de Alencar .Araripe, 
nario, a qual me reporto e dou fé. Ipú, 10 de q! :C, ;;egun<lo propalava, foi c::tpro!;:sa.mnnte 
Dc::.etd.n·o de 188"!. -0 tabdli:io publico, lús~ rnandaL!O pelo governo pa1·a o fiill dn inutilis~~l' 
Antonio Coelho. :t eh:içilo de~tc collegio, apezar das repetidas 

Doc.:-:. 20.-lllm. Sr. presidente d 1 cam·'r:t 
municinal.- Pe:·,·g-rino Libei·ato de C::t.r·.-alho, 
eleitor · desb p:l!'O~hia, preci s:t a betn de se01 
dit·eito que V. S. lhe mande certificar p·;lo por
teiro da camara municipal- dest ' vilb, ;;i no 
di~ 1° do COi'l'Cnto abriu a. ;:ala. Jas s ssf: ·:::da 
mesm:t camara, desif!'rrada p:W:l os trabdhos 
el•'itones, com :t d.ecbração ch ho1·a em que :1 

fechou, a.,sim como se nesse mesmo dia houve 
cll'icão e si ~;e affixou ahi ai.Q'um ~c!it:d. 

pre;;cripções o cxpro,s:t rlisposiç:.i:o da lei no 
se:ltido :ic não 'ser empregada a for~a em elei
ções ; :i frente de nm cros<·ido nume!'o de sol
dados de p·,licia, do L:tt:!.lb'io 11° de linha, e 
;_:-ril::lde uu:ue!'o de cap:.ngas armados, dentro e 
fora dn <"dificio, ob~tou :: no~sa entradn. na ca;;:1. 
da c:n,Jara municipal. destinada ao;: trabalhos 
<'i.oitol·aes. Na. impo;:;sibilidade de entrat·mos no 

I dito edificio J•eh posição ostensiva do. forç:1 

I pu:Jlico. capitane::.da pelo dito delegado. que em 
alta. voz, c para que fo~se de to los ouvido, de
cla.t·ou que cumpria ot·den< do go,·e1·no, e que 
só poderiam os en t:·ar depoi;: de passar·mos po1· 
cima de sens cada.Yeres, >:endo essa declaração 

Certifiqu~ o pcrtei::o que :<el.'viu ne di~~ lo dê ccrrohorad~1. 1wlo to juiz de paz, Joaquim Fer-
corrcntl'!. rei1·a à_,~ C:ll'v:dbo, qu.~, appil.recendo ãjanclla do 

Espera d') V. S. dP fe!'in~<>!!to.- E. R. ~I. 
Ipú, 6 de Dezcmb!·o de 188-L- Pel·eg;·ino 

Libe:·ato de Cm"v'illto. 

Ipn, G de De;:embro de :1.88,1.-Pcl·es Segtt~!- editicio, decbrou as<umii· tod(l. a responsabi-
clo, presidente. lidn.de do quo houvesse, conscrvando-;::e esse 

Certifico que no dia :!. o do corrente abri a sala est:!du de cet·co p0la fo,·ça publica e capangas, 
elas sessõe-< <h camar:~. cJe,i~n:-~dn nar·a. os tra- até ·a e.-;t;> b0t'.t (2 da t3rde). em que faz<~mos o 
balho;; ·. Gleitoro:'S. is X hot·~s da manhfi. m:üs I pre_senle prote~:o: e::n _Yista de t:lo amea~,adora. 
on menos do r,:. ferido dia e f·~d10i :).,.: 4. hor:l.'; \ :tL~l tudo. o< :< batxo asstgn::tdos, tomaram o pt•u
d:l t·1rde. srm q<:e hou\·esse el0ic:'io; assim dente alvitre de se retirar•'m. protestando pelo 
como tal:1b,~m niTÕ afíhei nem um edttal. O 1·e- pres : ~nte. e na im pos-ihilidade de o apresen
fcrido é verdade e dou fé. Eu, offici::tl àe justiç:t t<mnos :i mes:1 elP-itoral <!Ue não se póda con
e po1·teiro dos audit •rio~. sLituit·. visto não consentirem tamb!)m Ctue 

Ipú, 6 de Dezembro de 188-L- O porteiro, entt·~tssem no edificio a maioria deli:l, repre-
Joao de .'lndnuÜJ Cachias. t<••n tada na pess0a dos tres mesa rias Candido do 

Espirito Santo l\Jag-alhiies, Thomaz C"l~ario de 
Rr:conh<'ç. o ser verd.:td<:ira a. l.::!tn o fit·m:l da C arvalb.o e Theoph i lo 1\oberto de Souzo., 2° e 3•• 

certi.lito sarJra, 3. lJl'Opl·b a .~ qne l:s:l o otlicial . . 1 . I 1 .JLUZ3s u t ~ pa:r. e =.:o supp ·•nte <.os mesmos ; o 
do justiça. o pt'l'tairo dos an.:litcrios. João de fa:c:owos perante o t::.be!lii!o pul.Jiico, :J.filtl ole 
.:".ndi·:-de c,,t:hi:ts, IJOt' te? d·~iht. inteiro conhc- . ,. ;.:er tran-cnpto 110 re~J)ScLivo 1tv~o d•1 nc.taR. 
t:i:nento. Dou f". V!\o;:;<l., 30 r:e !'iu·:niltbro do 18:)-L - C:~:Hlido 

lnü. 11 :ie De:r.embrn à e 1 s.<:;.:[.- Em teste- cio E~pirit:l S:1uto i·.ia:.mlhit·~~. m~;:ario; Thomaz 
mui1ho de verdade:.- O tabel!i:"io publico .. .Tosti . . .. , C(ls:1rio Jo Cat"\':tlho. mc;;:u·io: Theouhilo Ho-
.:into;~w ( oel;w. l ht•rto ce Sour.a, 01f'•S:lrio; .losl': .lo:tl}Ui;n Font.)-

Doc. ::\. :::1.-llltn. e Exm. S1·. pl'csirl•'nle Õ:t 

1 

n lle Sobrinho, ,.Jcitor; Sahl~ti~.uo de Pinho 
pr•.!\"i:Jcia.- G IJ:;c!J::u·d Francisco li~II'ilns:l de \e::::,;n., cieito1· ;_ l~aym~mdo .Tnsé Fonte~eliL>, 
P:..ula. Pessoa. :1 bem seu. r<'qn.:l' a\. Ex. lhn . •'tGllor; I'.J:wç:u C<' Pmho P~ss· ~a, el••JtOI'; 
mando d:tr po1· C"r·tid:1o o th<:or dçs :-c .~uintcs llgn:1.eio .lo:io 1!:1g:.ilhã··s •• J.,nqllim Lope!; do 
pt·otr·sl.os nprcs:'nt:;dus a junt:1. aplll':-,t.lot·a cl:t ci- 1 Ar:tu,io•. Antonio Gomr.s D., .José H.:~ymun'lo Fon
d;ld·~ fh Granja: l:enr·lles. Fl•J:-inào Ferr<· i1·a de :\ranJo, Ernesto 

[o Pt·ote.,to dos ele:.tores cb. GrJnja~ Vir;•J:<:l. Q Ivíar.1nes da ~il•:a, Anlonio Thimo~heo to.b-
C:lmocim: :::t.lhii.">:. l\ufino Roclri"u ' d S · · · .T 

_,> )s .: ou:;: vrotcs!:os apre,ent:l I)S p (1 os r•lci- Lluirn ~\Io.noe1 At·chanjo .. losó Fcneir:'l. de "\l
tO!'t' S <h Viços:t contra o delr~ g-aolo mili1ar Tris·\ rucid:t, .lo~é Fet·n:.ndes Reg-o. Continh:\ 
t.ão Sucnpil'a do Alencn:- J.r~?ipe, c:tpil:lo do as ;,:eg-uinle;,; rnb1·ica~, Doming-ues Cal'nciro, 

• , ,- · . . · n.xa c:1 n e.. .:. J :' ~!1 1::es~ 1en·n e ncoco, 
Ncst'!~ 1<"l':::os n por ser ,i:.tst:o-E. R. 1\L- T\lel:o. l 'c:·eit·a. I\!auorol C:trlos.P•~~so:J. C;;rvo.

F ort:· leza. 24 de Dezembro de it-:8:1.-F. ]) . de lho. Nós, a h·· i=:o :;ssignarlc:s, c lei tor0.<· desL:t 
1) •• ,, ... 

Em cumprimento ào dPspaeho snprii ,ccrtiíico ll pnla forc;:t Tlllhli<'n. cou11n:m lad:i: p~l; delcg:vto 
o ~C.Q'uinto: milit:'l.I' L':rjrit:1o Trist::í_o Sncupir:-.. de_ A!enc:w 
l\os ;:baixo as>.i!.!'nndo~.n~c~;JI'io;,: c eloitol'e:::: à">'Üt At·;~'' .1 • ,n-·t::cl ~" • ·~ P · 1 ... _ 

p:::roc!l:o. da \'icc·sD. :Ja!'a o fim tle ilrganizf1r-.'O i U1:Lr:.'l. :muu idpal destinado aos trab~dhos clci-
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toraes, achando-se dentro e fôra. des~e edif1cio 
grande nuutero de capangas arm~do.;, todos em 
posiçJo ostensiva c atti tude . ameaç:idora, não 
podendo exorcoL· livl"em,~ntP; o nosso tiireito d'~ 
voto, :1pez:ir ~~e ter o m~smo deleg:1do mostrado 
nessa occ~s~ão, um telegz•c1ms. do presid·mte 
da l'rovi n0i.t munc1ando q 11e fosse retir~:da a força, 
a.un e cort·er ivremen e o p et o, epots e 
ter ouvido o pi·e~ideute da mesa fictícia e iJlega.l
ment'} organiz<tda, fazemos por esta fórma o 

• 
permettido votar descarr;!gariamos os nossos 
votos no conselheiro Antonio Joaquim l.{o
drigues Junior, adrogado, residente na cidade 
da 1"\.lrtllleza; deixando de apresentar este nosso 
prute<>to a mes.'-1, não obstant~ ser ella illegal; 
po1· no:;; ter d"clar:i.(lo o seu presidente 1 o jLtiz 
lle paz .loaquim Ferr.~ira de Cal"'valho que~ para 
isto chegou á porta do edificio, não o ac·:itaria. 
Viçosa, :l de Dezembro de 1884:.-Candido 

~ o • -

Antonio Gome3 D.~ Erne:;to Marque;; da Silva, 
ex-promotoi." , Augusto Lopes Freire, Marçal de 
Pinho Pe:;soa, Fllippe Ben.icio Fontenelh~ , Sil-
vino Antão ontene e, . ose ~ ntomo oe 10 
de Albuquerque, Joaquim Lopes de Araujo, 
Florindo Fet·rel>:a de At·aujo, Felippe Fonte
nelle, Anlonio Bento de Araujo, Jo~é Thomaz 
Fontenellc, Rufitw Rodrigues d o Souza., Jo:<é 
Borges de Pinho, Joaquim ~\yres da Silva, 
Felix Fe:·reira Cavalcante, .:\ntonio Gonçalves 
Fonten,:!l!e, Antonio Raymundo da Fro:a, Flo
rin lo Gregorio ~la.gn.lh:'ies~ Vicente do Espírito 
Santo Ma.o·alhaes, Vicente do Es irito Santo 
~'lagalhães Filho, Antonio Fet"re1ra Cavalcante, 
.losé l\Iachad;'l de Siqueira, Ps.ulino Benicio 
. Fontenelle~ S_ergio ~\·~ncis~o Roirig~e~ da 

un a, " ·~ 1 o e 1 , • • -

t•eira d .• So•:~sa.João Mendes da Rocha-, Jose Rs.y
mundo l<'onten.ello, Florindo Fert·eira Caval
cant . • Miguel Rodrigues Carneiro, Jo-;é Fer
J>eil·a de Almeida! Hs ymundo J. de Mir •nda, 
Zacarias 1hchado de Siqueira, João Marques 
Viann·•, Jos•~ Carneiro da Cunha Mapurnnga, 
Antonio Vir·idiano Silva, Ag·ostinho Machado de 
Sit1ueirn, l<'rii.nci~co Fert•cira Lima, José Ar
chanjo Fo1·reira Lima~ Joaquim Manoel .:\.r
chanjo, Antonio Marques Vianna, Joiio Ma.
chndo de Siqueira, lgnac'o João ~Iagalhies, 
Belchior Josó dos H.eis •. Tesuino Elias de Souza, 
:Manoel da. Rocha r~·r·anco, Pedr·o do Es
p lrito Sa.11t0 Mag-alhães , José Fr.rr.~i ra 
de Cas tro. Ma noel Paz dos Santos, -Domingos 

· .,: l -C!l:. J ão .Toaé de Mir·an la 
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d? Espi~it~ Santo M:a~alhãe?, Lourenço Fl·an
Ctsco _Xav1er, Antomo Tlnmoteo Magalhães, 
Francisco da Co3ta Pai::~::ão, Paulino Josê 
Ayres, Salustiano de Pinho Pe.;soa, Irinêo · 
Marques Vir~-nna, Promotor interino da cornal'
ca. José Lopes Freire, Sancho Av!3lino Bar
cellos. Nada mais continham as ditas -
quae~ me rcp~t·to. Eu, _Ceúdi<> de Albuquerque 
l\Iartx ns Peretra, ai."chr vista da secretaria do 
gove~no a escrevi. Secretaria da província do . 
Franéisco Sd. 

N. 5809.-Exercicio de 1884.-Secção de 
Arrecadação do thr_:.souro provinciaL-Recebi 
do Sr. bacharel Francisco I:Sat·bosn. de P. Pes
soa a quantia de 5$660, prov~niente de emolu
mentos de uma certidão p<~ssada n :t sec1·0taria. 
do governo.-Etü :30 de Dezembro de iS84.-
0 ~hefe, J.Se,e,·ir~;lo.-0 pre.posto do th:::sou-

1 J I ;) ' 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito.-Diz o bacharel 
Emesto Mar ues da Silva, el0itor desta mro-
c na, que prec1sando JUStt:ficar com urgenc1a no 
juizo municipal deste termo, a. bem de seus di
reitos P.oliticos, o.-: atte~ta.dos prati~ados contra 

~ 

parochia nos dias :30 do passado e i " do col'rente 
por occasião da eleição de deputados gcraes; 
succ0.de que deb2lde tem procul."ado a quelle juiz, 
sem q11e o encontre; porque, alem de não dar 
eu~ audiencia., nestes ultimos dias tcm-3e tor
nado iwpossiV"el e impratica'\'"el; pelo c1ue, não 
podendo o s upplicante perder o tempo precioso, 
quer jltstifica.r perante V. S. os itens da petição 
jnnta, e requer qu(\, admittido a. provar o de
duzido. digne-se V. S. marcar dia e hora. inti
mados o ia juiz de pn:r. Joaquim Ff!rrcira de 
Carvalbo e a promotoria publica, .c notificadas 
as testemunhas arroladas. Nest es termos, ped•) 
deferimento . - E. R. Mcê. Viçosa, 11 de De
zembro de i884.-En111sto 'ltf a1·q_ues da Silva. 

procurado o escri\•ão, até a e ~ts. hor a. não 
foi encontrado. Portanto, digne-se V. S. llro
videnciar no sentido da requisição do s uppli
cavte.-R. Mcê. Viçosa. 12 de Dezembro de 
1884.-Ern.esto Marques da Sil'Da.. 

A-justifique-se na forma. requerida e marco 
ás 9 horas da manhã do dia i3. em casa de mi
nha r~sidencia. V.içosafii de Dezembro de i884. 
-Ftota. 

João Tavares Pereira, José dos Santos 
1\Iag.,}h;i.es, Antonio Jo;;é Fontenelles, An
tonino Benicio Fonteneile. .Manoel Benicio 
I:''ontcneUe, Franciscv .Jose Fontenelle, An
tonio Lop~s BL·ng-a, Firmin:o do Espírito 
Santo Ua..zalhã~s, Ismael Augusto Pontes, 
Vici.or do Espirito Santo M:!galhãcs, .Antonio 
Doming.Js Machad-o, Lout•cnço Alves de Arau
jo, , Manuei Ibinpinn ~ontene!le, .Antonio 
Lauriam de At•rnda, Jos'~ Joaqu1m Fontenel
le Sobrinho, H.;:~ymundo Jo::-e Fontenelle , Nomeio escrivão ad hoc M ~lferes Josó An
Antonio Mig-uel Ro1lrigu0s de Souza., Conrado . tonío Coelho de Albuquerque, que prestará o 

()v. III .- -.:> 
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jüramento respectivo. Viçosa, 12 de Dezembro 
de 1884.-Frota. 

Illm. Sr. Dr. juiz municipaL-Diz o bacha
rel Ernesto J\larques da Silva, eleitor desta 
parochia, que, para ãocumento eleitoral e para 

· a maioria 
do eleitorado de::;ta. parochia nos dias 30 de No
vembi·o e 1 do corrente. por occasião da eleição 
de deput·•do geral, precis:1. justificar perante 
V. S. os itens seguintes: 

1. o Que por occasião de proceder-se á ~rga
nização da mesa eleitoral que devia fazer a 
e eição e eputa o gera nes a paroc 1a, no 
dia 30 de Nove:ubro, um quarto antes da hora 
marc:•da na lei, apresentando-se a maioria do 
eleitoi"ado, inclusive tres mesarios, foi r•'pellida 
pela força publica que.sob o cnmmando do dele
gado de policia "capitão Tristão Sucupira, ve-

- · · "' da a a a 
protestanJo que só passaria por cima. de seus 
cadnv<'res, além de grande numero de c~1pangas 
dentro e fóra do edificio ; 

2. o Que dirigindo-se di ta maioria á casa do 
Dr. juiz de di.reito, pediu a egte provid ·ncias, 
á vista do que este Dr. acompanhou o rleitorado 
á casa da Camara e interpellou o commandante, 
que respondeu estar alli cumprindo o,·dens do 
90'V{!i'it0 ; 

3." Que em virtude de~se attentado á livre 
manife"t:tção do voto, a maioria e mesarios pro
testaram, não podendo transct·ever o seu pro-. ·-

~ ' " 
publico propositalmente occultado ; 

4.o Que no dia i do correnre,(dia da eleição) 
continuou o cerco d 1 ca8a da C amara e vedado o 
ingresso à maioria do eleitorado e mesarios, 
sendo que, voltando pela segunda vez, entre
" n d f r :1 o t:·le~ramma 
do vresidente da provin,,i:;, (1ue mandava reti..: 
ral-a por intermedio do Rev. vigario José Be
vilaqua; telegramma que n'ão foi cumprido p~·lo 
dito comm:mdante que declarou não ~er o 
meo:mo authentico, depois de consultar prévia
mente a m,.sa illegalmeutr' organizada, segundo 
i se ~ , 
5." Que por esta. occ:•sião apresentado um 

protesto, o i" juiz rle paiz Joaquim Ferreira do 
Carvalho. presi.lente dessa mesa, que estava 
com o delegado c forç:t publica na entrada do 
edificio, Jcclarou em nome desta. não acci
t1l-o; 

9. o Que tendo sido pedidas providencias à 
este d:,utor, no ~entido de ser cumprido o seu 
despacho por petição de 4, não só recuzou-se 
este a dal-as,como até nem se dignou de aceitar 
a p~'tição; 

iO.o Que para es;;a recusa tem-se occultado, 
e pretexLa o mot vos ute1s o .JUlZ re er1 o e seu 
escriv:1o que é o mesmo tabellião ; 

11." Que pedindo o referido mesario provi
dencias por petição de 6 ao Sr. IJr. juiz de 
direito, este, pot· despacho da mr>sma data, 
mandou_ ouvir C'Om urgr·ncb o j~iz municipal, 

beu-a finalmente no dia 9, das mãos do official 
de jus:iça Apolinario José Maria, que por isso 
foi mandado recolher á cadPia, onde ainda se 
acha ; ~ào tendo o dito juiz até á presente data 
da_do a Jnformação pedida pelo Dr. juiz de di
relto; 

ue pre x an • , 
conserva-se oc~ulto em ca~a, durante o dia, só 
s~hindo das 6 ~oras ?-a tar?e_ em diap.te,e quando 

. ; 
-13.° Fin::drnente, que a acta. da f·rça elnitora.l 

forjicach pela mrsa intrusa não foi tran-.cripta 
no livro de notas no mesmo dia, como eúge a 
lei, tendo alguns .. leitore~ assignado em ca~as 
particuhres o livro que devia servir p:tra a 
eleição. 

Requer portanto o justificante a V. S. se di
gne admittil-o a justificar o dedu sido, intimadas 
as te;;temu11has at·rol:ldas, o io juiz de ,,az Joa-
qmm 'erreua e arva o e a promo ori 
blica, designando para isso dia e hora. -Nestes 
termos.-P. deferimento.-E. R. M. 

Viçosa, 10 de Dezembro de 1884.-El·nesto 
.M au1ues da Silva. 

Rol: 
1° Candido do Espirito Santo 1\íagalhães. 
2° Thomaz Ce-.ario d•~ Carvlllho. 
3° Theophilo Rob rto de Souza. 
4° Tenente-coronel Josó Raymt!ndo Fontenelle. 
5° Tenr'nt>-rorouel Vicente do Espüito Santo 

Mag-alhães. 
o . o;.;o ··rre1ra (} as ro. 

iu Luiz T~varrs Pereira. 
8° Joaquim da Rocha Fr··irc. 
\J'' Augusto Ponte" de Aguiar. 

!O· Capttão Tristão Pacheco. 
11° A ].JOlinario José l\laria.. 

Termo de juramento G." Que ú vista de tantos c t:io consecutivos 
attent·:dos, o eleitorado r0tiron-se, e acto con-
tinuo, não encontrando o tabe1lt9o publico para Aos 12 di:·ts do mez do Drzembro d~ ~884, 
ornar o seu pro cs o, reuniu s r· · , . 

coron"l José Joaquim Fontenelle Sobrinho, ~ Ceará,· e casa de residencia do Sr. !Jr. juiz de 
fez uma declaraç1o de ~"ens votos em numero ,. direito Jos~ Gomns da Frota, presente o mesmo 
de oi!ent(( e dot~s, em f::~.vor do candidato con- ju;z compareci eu José Antonio Coelho de Albu
selheiro Antonio Jo3quim Rodrigues Junior, querque. a quem o dito juiz deferiu o juramento 
advogado, residente na Fortalnza; dos Santos Evangelhos em um livro delles, en-

- 0 ' ad o tabellbo ublico ara carregan to-me que bem servisse, sem dolo 
tomar essa declaração não foi encontt-ado ; nern.ma tCia o cargo e escrivao a 

8. o Que requerendo o eleitor mesario Theo- juizo no presente fe ·to: o que, sendo por mim 
plülo Roberto de Souza. no dia 2 crrtidão da ac i to o dito jur:~mr>nto,ass\m o prometti cumprir 
acta. da r-leição que se diz ter sido feita, até e :Js;;:ignei ('Om o dito juiz; do que lavro este 
esta data não foi passada; porque o tabellião terruo. Eu Josó Antonio Coelho de Albuquer
occulta-se não cumprir o despacho do escrivão od hoc, o escre-vi.-Frota.-Josd 

· r e. 
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Certifico em virtude da petição retro 
retro e seu despacho, ter i ntm1a.do, isto é, noti
ficado nesta cidade o justificado 1 o j u.iz de paz 
Joaquim Ferreira de Carvalho~ o promotor 
publico interino da comarca tenente Irineu 
Marques Vianna para todo o conteúdo da dita 
petiçã , · · 
cidade as testemunhas constantes elO rol da dita 
petição menos o capitão Tristão Pacheco por 

- · ram todos bem 
scientes e dou fé. Viçosa, 12 de Dezembro de 
1884. -O escrivão ad h1c, Jose .tbitonio 
Coelho tie ..-Hbuquerque.-Termo de assentada. 
-Aos 13 dias do mez de Dezembro de 1884, 
nesta: cidade da Viçosa., comarca da província 
do Ceará e casa de residencia ,[o Dr. juiz de 
direito da d. ta comarca. José Gomes -da Frota, 
onde vim eu escrivão arl hoc nomeado , e 
sendo ahi presente, o justifi.cante Dr. Ernesto 

· · Ma~ s 
· Vianna, e á revelia do justificado 1° jui.z de 

paz Joaquim Fert·eira de Carvalho, for·am inqui
ridas a.s testemunhas da prP.seut'~ justifi.caçã, 
como ab:tix.o se seguem. • u, osa Iltomo 
Coelho de Albuquerque, escl"i vão ad hoc o 
escrevi. 

0 ' , 

fo do correntn mcz, foi ant~ s das 9 h0ras 
desse dh1. c:·rc:1do o elificio da casa da. Camara, 
desrina.do para fi:.lzr!rem-:'e as eleições nest:L pa.
rochia, pelo delegado de policia e c•,mruantlante 
do deslacament!) capitão Trist.ão Sucupira. de 
Alencar At•aripe, que, á frente de 12 pt·aças de 
linhiL e policia, t·ept•lliu o ingresso d:L ma i Jt·ia 
do eleit .. ra:!o d'·sb IJU.rochis., inclusive tre::; me· 
sario~. Candido do Espirito Santo Magal:tães 
2tt j1li7. d(j pa~. Thomaz Ce .:a rio de Carvalho 31) 
juiz le paz. c Theophilo RobeL"to de Souz:1 6° 
votado para j ·i~ de ·paz, protestando o dito com
ma.n(h me que só pas,;;ariam pot· cima de seus 
cadaveres, bavr·ndo grande numero de capan
gas ar-111ados dentro e fóra do edificio. Ao 2 · 
respon !eu. que sabe, por estar presente, qur• 
neste mesmo w. , pe m· o o e i o 

dia, isto é, o da eleição, a casa da Camara este
ve ainda cercada, de sorte que nem a maioria 
do eleitorado, nem os mesal'ios conseguiram: · ter 
ingres~o; que tendo o vig:n·io José Bevilaqua 
entr~gado ao delegado com mandante :da fgrça 
um telegramma do presidente da _provio.ci_!-, 

foi cumprido o telegt·a~ma, porque o co~man
da.nte. depo s de ouvir a mesa Ol"ganizada illa
n-almente decla1·ou não ser elle autentico· 
Ao 5° diss0 que s mrlo por esta occasião apre
sentado urn prote.;to, o juiz de paz presidr~nte 
dessa mesa.~ que estava nessa occasião na en
trada do edificio, junto á força, declaro1t não 
a.ceittil-o e que assumia toda a responslibilida
de. Ao 6° que. de facto, á vista desta viofeucia, 
retirou-se a maioria do eleitorado e ·mesarios, e 
não encontrando o tab ·>llião publico para t'lmar 
o seu pl."otesto reuo.idos em casa do cm·onel José 
Joar uim Font- nelle Sobrinho fizf~ram uma 
declaração de votos, em numero de 8Z, a favo1· do 
candidato cons•·lhejro Antonio Joaquim Rodri
guc>s Junior, advogado, residente na Fortaleza. 

.1. o ,o que, procura o a. , iao pu ~ 
para tomar e~sa d0claração no livro de notas, 
não foi olle encontrado. .Ao su que, 

Souza no dia 2 uma certidão da acta da 
eleição que s~ diz ter sido feita pela mHS<l. il-
1 ·g a l e n. miu01·ia do clcitorn.do, a quem foi 
franqueada a entrada, !:~.inda não foi p as:::ada 
essa. certidão, apezar de muito procut·ada, por
que o talBllião se tem a i,:;so negado, ora, oc
cultando-s~, ora, promettendo dal-a no dia se
guinte. Ao 9•\ disii-e qLte o referido mesario 
~~m petição do 4 do cor:·ente pe liu provi lencia.s 

· · · · · · · ·:t,-~ro 

Natalense no sentido I e s er cum!Jrido o seu des- . 
p:1cho pelo tabeli-ão ; mas, tlue este doutor 

.- · -:- d 1 vid~ncia alo-uma como a.tó 
recusou-S '·! aceitar a petição, pi·et•!X.tau,lo se
rem .5 horas da. tarde. Ao fOo, qne, de 
facto, não só se têm os ditos juiz e tabelli:io ne
gado á certidão pe.lida, esta occulLa!1d0-se, 
aquelle não dando providencia alguma ucsse 
sePtiJ.o, mas a.té occultando-se sob futeis 
motivos, como o de molestia. Ao Ho, 
que, tendo o referido mesario pecEdo pro
videncias ao Sr. Dl·. juiz r]o direito em pe
tição •lt:: 6 do corrente, este mandou ouvir a res
peito ao Dr. jui~ municip:al referirJo que até 
esta data não deu info•·maç·ão .algurna, tendo 
mantlado prendflr o official de justiça Apoli
nario José .Maria pelo simples faeto d~ tot· sido 
Í :ortador da di ta petição. .Ao 12n, sabe 
q~c o juiz mUilÍcipal s~ tem obstinado ~·m 

o 
da certidi'io pedida, quer quando o para isso 
procur<ldo, qur~r mesmo occultando·se a p1·e
te:tto de molestia. Ao i:3 ·, finalm9nte, s:.abe 
por. ouvir dizer e ser publico que a acta 
da eleição simulada~ pela mesa illegal, não 
foi transcripta no livro de notas no mes:uo dia 
da eleição; bem como que diversos eleitores 
assi~naram o livl"o da. eleição em casas parti
culares, não só nesse dia., como nos dias 
subsequentes. Nada mais disse n0m lhe 
foi perguntado, sendo lido seu depoimento 
e chando-o conforme, assignou como juiz, jus-
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tificante e P!Omotor publico ; do que tudo dou 1· declaração de votos .• em numero de 82, em favo!" 
!é. Eu, Jose Antonio Coelho d'Albuquerque, dn candidato COilselheiro Antonio Joaquim Ro
êscrivlio arl hoc, o esct•evi.-:-Froto, .!o.~d Roy- I drigues Junior, advnga<l•.•. resi1lente na Fm·ta
m.undo Fontenclle.-Ernesto Marque:; da 1 leza. Ao 7°, tem uuvich.• diz·~r que. prucur:1d0 
·~i_l1.;a. -O, promotor interino, Irineo 111 w·q_ues o tabellião pn blico_ para tomar _no. ~i v1·u d~ 

'>a te~temuuha. - Tenente-coronel Vicente 
do- Espírito-Santo Magalhãr~s. de 82 annos de 
idade lavrador, casado, natural desta freguezia 
e mo~ador no sitio C:treta, ao pé desta cidade, 
aos L'Ostumes nada disse, testemunha jurada 
aos Santos E\•angelhos em um livro delle:=:, em 
que poz ·sua mar) trelta, e prometreu IZer a 
verdade do qu0 s:)ubesse e perguntado lhe f.:>sse. 
E sendo inquiri.la sobre os factos·contid)s nos 
i.te;;s da pé!t"!çiio de justificação, qu'3 tudo lhe 
foi lido c Jeclar·:,do: Ao i o, disse que não viu a 
er~ani.z::ção da mesa eleitoral desta parochia, 

"-' I • n .~ • .• • - (')" • • • • 

dia d~ correo te mez; ma.~ que sabe, por ter ou
vido dit.::r ·~ ser publico, que no dia 30 de No
Y 'mbro ultimo. a resentando-se a maioria do 
eleitorado d sta porochia, inclusive tres mesa
rio;.:, pat·a a or~anização da mesz. foi reJ?ellida 
peb for~a pu~h~a ~.o? o_ co ... mma~do do delegado 
de policta cllpll;:oiO I ~·1stao :sucuprra de Al_en~ar 
Arari o e, qne, 1nfil·uado na entrad~• lo eJlfiCio, 
prohibiu-ihe terminantemente o ingresso, além 
de "'rJ.n:ln namet·o de capang:1s armados dentro 
e fÓra do edificio d·: casa da Camara. destinada. 
:is eleiçües. Ao 2°, que sabe por ouvir dizer e 

1' t~r-se a maioria do eleitor"d diri-
gido à c•sa do Dr. juiz de dh·eito e pedido 
providencias: este nco~npanhou a dita maioria 
::\. casa d·• C.tmara c wterrogando o comman
:la.nte d:1. forç·: sob~e o attentado que estava 
praticando, respondeu o dito comrn:mdante ca
pitão Trist:lo Suct~pira estar,: cump:·ind~ or~em 

~ . ... ' ~ .. 
que nii:u podendo a maioria dos me;;arios entrar 
no edificio da 'Camara fizet·am um pt•otesto, 
mas não puderam transcrcvel-o no livro de 
noras, porque o tabellião publico João Febronio 
Freil·e Bis•!rril. ;;endo para isso inst:•ntemente 

rocur:vk•. n:'io foi encontrado. Ao 4°, s:~-be or 
1er visto c c;;tar 1•resente, que no dia i o do COI'
I'"llt", o <lia da. eleição, o edificio da casa da 
C:una.1·a con;;en·on-~e c•H·ca.Jo pela fo1·ç:t publica, 
sob o co~mma ndo do deleg,~do '! cap Lngas dr!nt,-o 
e fót·a do cdiíicio. de SOI'tr! qui'! não foi possivel 
cutr:u·em a. ditn. maioria e me~arios referidos;; 
que chegando ncst-t occa.sião 11m tolegt·amma do 
j:wesidente dn. provinc:a, por intermedio do de
lega·lo de policia da lbiapina, pelo vigario .Josó 
Be\·ila·. na foi entrAo-ue ao commandante ue 
depois de !el-o c tendo con..,ult:!dO a mes:~- il
leg-al, •bcl:l.rou não ser o mesmo authentico e 
cme, portanto, o não cumpriria. Ao 5°, que 
Ôuviu diz'lr tet·-se o 1° juiz de paz •. Joaquim 
Ferreira rle Car\':tlho, presidente da mesa, 
ncg:atlo em S'lU nome e 0m noroe dest:l. a 

trado por achar-a~ uccult;J .. :l.u •;;o, qrie tem 
ouvido dizer, que, pe::lindo-se a. cet•titli.b da 
acta da clei<;ão feit:.. pela mesa ill"g-:1l e pcl:.t 
min01·ia do eleiturad:.o, até à presentr. data não 
foi ella passada, por se ter con~er\·ado occult-"1 ,-, 
tabelliãu, prmu:Jttend•.o sem re dal-a nu dia se-
gmnte quail o casua mente encunlrarlo. Aos 
<Jo e iOo, tem Oll\'itlu <.li.zer, que o tabel
liãu publico tem-s·1 rt>cuzado :t passa1· a eer
tidão pedida, e que o D1·. jui:r. l!wni<.:ipal .José 
Patrício de Castro Natalens:) não t•'m rtado [>rO
v-idenci::t algum t a. rrspuito, não obstante ser· 
.. .. . t: 
aceitar as p:•tições que lhe s:lo feita.s nesse 
sentido. Ao i l 0 , q ne ::;:•be tet· sido pr,:so o otli.
cia.l de 'nsti a A olinario .Tosé Maria 
ainda ••stá na cadoia pelos s!mples facto de te1· 
levado ao Dr. juit. munici~al uma pet!ção do 
mesn.rio Theophilo n.oi.J ·;·to d.l Sou:r.a, j•eclindo 
pl"oviden::ias ao Dt·. jui:t. ele di r,) i t:.> aceJ·ca. da. 
certi:lão requerida, e em que este mandava qLre 
o Dt·. juiz rnunici;,al inf.orn1a~~e. Ao 12, que 
tem ouvido dizer que o juiz wunicip:d se tem 
e;;:quivado ás req uisi!:õcs •JUC lhe t81n :>ido feit<•s 
ne-se sentido, torn•l!Hlo-se inaccessi1·el tJU:lndo 

ro urad'l A< · :1co fi almen 
acta da eleição feita pela rn:~!!a illegal, não foi 
trauscripta no livro de notas no lll0smo dia, e 
que eleitores houve que a~signararn o livro 
das eleiçõe.;; em casas particulart•s, ta.nto 
no mesmo dia 1ü corno nos subsütpentes. 
Nad:'l mais dis-.;:e _nem lhe foi perg11ntado, e sen-

assignou com o juiz, ju-,:titlc:1nte e promotor 
publico; do que tudo dotl fé. Eu. Josó Antonio 
Coelho de Albuq,1erque, esc1·ivão wl hoc o es
crivi.-Frota.-Vicente do Esp'ritu Santos 
J11 a_qalhtíes. - O promotor interin0, I1·inuo 
Jl:liu· tte.; r iunnr'. - Ernesto Jlm· WJS da 
Silvo. 

3• testcmunha.-0 alfer1l~ C:mdido do Es;:>i
rito Santo 1\'bgalhães. de trinta c c1Itat1·o an::os 
de id tde, laYradot·, ea~a--lo, n:Ltu:<J d<'st '· fre
gue:r.ia. e m01·ador no sit.io Jag-u:H·il.n fle·.;to ter
IIW, aos costumes na·la dis~r·, lestemunha.jurad:J. 
aos Santos Ev:t ngclhos em um lh•ro d'e!lr:s em 
qu0 poz sua mão dil·eita,e p1·ometteu dizct• a Vlll'

d~cle do que soubéssa c perguntado lhe fo•s~. E 
sendo in uit·id:~ sobrn os factos contidus no·, 
Ítcn.~ d:L petiÇãO do jnsti!IC:·lllt·) que tUdO lhe fOl 
lido e declarado. Ao 1°s:dJ<:l por s•J :u:h:w JH'esent~, 
na qualidade de ~eg-un·lo jttiz d·~ p·::r. edeit(IJ',fJU0 
devia f1zer· parte da mes·t eleitn;·al p:·L:·:z eloit}:io 
de deput::do g-et•al do primeiJ·o do cort····nte mer., 
que no dia tr·i~ta_ d::J OO\'e!nbro ultimo,a pr'l'SCP;-

.. • o;J ' ( • 

ciri•J, pela mai,Jria rlrJ nleito1·ado e mesarios,por I com os tres mes,,rios, elle testemunha, Thom:J.z 
interme:lio d·J dito vigtrio. Ao 6.0 , que de Cesario de Car\·al!:o t•'rcciro j:li:t. de l'az, e o 
facro,. à '·.i~ta rlessc:s al:tenl.adüs, a maioria do J :o;exto vota·1o Theo;ohilo Roberto d'l ::;-,ut.n. não 
cleitnra.·i•• t·,,tiruu-se, e nãtJ enciJntran<lu <.1 ta-1 podaram entrat· no e li1kio rla. ('a.9:L rb Cuu,;LJ':t, 
belhãr.t pub!icrt pa1·a tomar u seu pr:)testr) n" porqne :t f::rça publica, COll1jilO$!a 'lc ~o!d:nlo.:1 do 
livro drl n:ot·::~. reuniu-se em casa dr) C<>t·onel linha e policin. :;ou o cotnmn.ndo <lo <ldl!:.:-arlo de 
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Alencar Arari pe, veda:Ya absolutamente o in: j· ob~tinação a.~é ao ponto de occultar-se, negan
gresso: protesta~do o d1to commandante que so d.o-se 3.) serv1ço publico a pretexto de moles
pass~nam por c1ma. de seus cadaveres, sendo tla ; que, finalmente. sabe ter sido preso o 
coadJuvado por grande numero de capangas ar- otficial de justiça .Apolinario J:osó Maria por 
ma.do~, e.m attitude ameaçadora, dentro e fõra or iem des;:e jui1., pelo simple:S facto d·~ ter 
do. e .llfic1o: Ao 2°. sab.e de pr.esença, que amai- sido portador de uma petição, sobre cujo con-. . . . . . . . .. . - . . 

videncias pedidas, no sentido da. certidão, tem
se conservado O(;culto. só sa.hindo á no i te e. 
quando encontrado, não aceita as petições~ 
Ao 130, finalmente, sabe por ser publico e 
~10torio que a act ~ da 

:.:~char pr3sente que no dia 1° do·corrente o edi- yuent ·s. Na la mais disse nern Jhe fui pergun
ficio da c~sa. da C=~.mara continuou c:Jrcado pela tado. sendo lido sell d~~poirnento e achando-o 
forçl. pitblica e capangas do mesmG modo ue confc)r:nc~, a.ssignou com o ·uiz. ju~tific::~.nte e 

g·a.do da lbial1ina um telegramma-do presidente [ .1.lf a;·'J'W!S Vianna. - Ernesto J1f arques da 
que mands.\·a. retirar a força, entregue pelo I .':iilva. 
Revd. Yigarjo José Bevilaqua v.o comman- 4:~. teste:mmha.-Th~ophilo Roberto de; Souza, 
dante, e este, depois de o ler e de ter pró- de 41 anno:,; de idade, negociaut·~, c as tdo, 
via.raf;)nte ouvido a mesu. ilbgalmentc orgsni- natural dcst;~ fL•eguezia e mort)dor nestn. cidade. 
zada, declarou que não o cumpriria por. não aos <.~osturnes nada dis~e, testemunha jurada aos 
considerai-o :mthentico. Ao 5'1, que, apresen- SantosE\·ang·~lbos em um livro delles em cpze poz 
tado por esta oceasião um prqt0sto em nome da. sua mão direita e promeLteu di:r.e1· a verdade do 
maior.ia do eleitorado ao f_o juiz de paz Joaquim , ~rle ~o~besse e perguntado lhe fosse. E, seudo 

' ~(,' . . . 
ach::wa â entl"ada do edificio, junto a força. por da petiçã') do j ustific:ante q uc tudo lhe foi lido 
este foi declarado em ~eu nome e pnl:l mes·1, j e dc~clat·;l.do. Ao i•J respondeu, que, indo no dia 
que niio o a.c~>it<J.ria 1:\o 6o, que, n·io sendo a 1 ::>O de Nov,.robi'O ultimo á cos·1 d;t CMnara no 
waiorra d?-eleitorado e _?Jesarios admittidos a 

1

1 qu:~_lidade de eleitor e mesario ~m cujo car·~cter 
votar, rettrara m-sc, e, nao en·contrn.ndo o ta- dcYHl. taze1· parte «l:L mesa elettori\l que tmha 
bellião publico para tomar o scct protr>sto no de p!'Oceil0.t' á. ehiç?io de deputaria geraL 
Evro de not:•s, reunit•am-s~ em ca.;a do coro- nesta parochia, nnt•:~s da hora. ma.,·c;• ia., pc1la 
nel Jo-:é .Joaquim Fontan~lle Sobrinho, c fize- lei. encont.ron em can'linbo o 2° jniz de pa:~ 
ram uma declal"ação do seus votos, em n1unero me,nrio, Candido do E.;pirito Santo Magalhães. 
ào 82. em fa\'OL· do can lida.to conselh.::iro An- que o convidou a volta.r porque acabava de ser 
tonio Joaqttim Rodrigueo: J ttnior, ad\'ogado e repellido pela for·~~a publica, sob o commando elo 
r~:~id;~nte na. F..>rtaleza. Ao 7o. quo em se.:-uida capitão T1·ist:io Su~.:up:1·::~. d;~ ;\lcnl!ar Araripe. 
:-;~ue te:· sidtJ procurado o tabellião. publico De flicto volranrlo logJ depois com a maioria. clr• 
par:_: trans::rever no livr·o de_ notas essa decla- eleitora~o e os -~oa~ .mcsarios. o dito Cand1~o 
raçao do \·otos, mas quo nao pôd'~ ser encon- :\Iag-alhaes e,, o:Ju J•nz do pa1.. T~omaz Ccsano 
tr-;;do por s::l con:õ;ervar occulto, o que ctle clecla- de Carv;.lho, encontrou o erhflcJO da casa. da 
,·anw sabe J"Jo;· ter s:clo um dos qw: o rn-ocu- Ca.:na.ra. destinado ás t•lciçõl)s, cnrcttdo d:t fc)rça 
,.,,,mu . .Ao 8°, sabe que o eleitor m~sario Theo- public}l. sob o coromando do delegado militar. 
l;hilo Roberto de Soilza, no dia 2 do eor- capit:io Tristão Sucupira, c gr·anrle numero .de 
ren e, pe. i u a cer· i ao a a · t;a <l :-- • • • ~ , 

que se diz ter ~ido feita pela mesa iHegal, prot~staodo o dito capitão que sô pn..ssariamos 
~ quo até a presente data não foi passada a por cima dos SOliS cadavercs. A~ 2° .a~se, . q~n 
dita c~rtidão • . porqne o tabellião publico ra- elle respondente. os r1ous mesar10s c ~- u:a10r1:1. 
cusa cumprir o despacho do juiz municipal. do eleitorado pediram provicltmcias ao Dr . .jui:~ 
Q::antô aos 9o, 10u e 11o. sabe que os inte- de diraito, que os acompa.nhou e que, interpel
ressn.dos na. eleição têm pedido providencjp.s ao lando ao ?cJegad? milit:r r. este respond•m que 
Dr. juit. municipal, no senti lo de sP.r cumprido estavn. alh ~utuprmdo o~dens do.go,·e:-no 0 que 
o seu dcsp 1.::ho no requerimento em que era n!i.o pas•arram os m~sn.nos e eleitores da ~PP?
pt!didll. · ~ certidão da acta. alludida, mas que sição. Ao 3\ que. não podendo. a ma.tor1a 
este juiz tern ~e recusado a dal-as, não qr1e-! votar. ~e:r. um .protesto. q:ro de1:tou de ~~r 
t·endo at~ receber as petições em que se pedP.m : tran~crlpto _no _hvro d? nota~ pcrq~1e o .tabe1l1~~o 
!\s providencia.;;; que o dito juiz tem levado sua l publtco Joao F c bromo Fre1re B1sl)rrtl occu1-
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tou-se, não tendo sido encontrado em parte Irineu .Jlla1·ques Viúma.-Ernesto. Ma1·ques 
algum~õ, nem mesmo no cartorio . Ao 4>, da Silva.- 5 .. testemunha.- Alferes Thomaz 
respondeu, que, indo ainda no dia i 0 do cor- Cesario de Carvalho de 42 annos de idade,artista, 
rente a Casa. da carnara, de novo encontrou casado, natural da freguezia da Granja. o morador 
cercada como no dia antecedente, prohibiudo- nest:l. cidade, aos costumes nada d;ss~. teste
se igualmente o ingresso à maioria do eleito- manha jurada aos Santos E\'anlteltlOs Am nm 

rauo; que, vonanao este,receoeu um te1egramma livro delles em que po:.: sua mão direita e 
por intermedio do delegado de lt•iapina, do prometteu dizer a verdade do que souber e 
presidente da província, que, scientificado do perguntado lhe fór. E, sendo in•1uiriria sobre 
emprego da força, mandava reti;-al-a; telegram- os factos contidos nos itens da petição de justi
ma. que, s r:> ndo entregue ao dito commandante ficaç.ão que tudo lhe foi lido e decbrado. Ao 
pelo Yigario José Bevilflqua, m1o foi cumprido io, respondeu, que indo á casa d' Camat·a no 
sob o pt·.-~texto de não ser authentico, como de- dia 30 de Novembro ultimo um quarto antes das 
clarou esse commanàante, depoi~ rle ouvir a 9 hot·as, com o fim de fazer parte d:~. mesa elei
mesa illeg-n! e criminosamente organizada. toral que nesse dia devia organizar-se para pro
Quanto ao oo, sabe que, sendo apre~entado ceder i eleicão de denutado '1"eral nr> .. r" Ml'l'\. 

nesta occastao. um protesto d:t ma10na do elei- chia,no i 0 do corrente mez,nn qualid ,d ~de elei
torado ao 1." juiz de paz presidente da mes:1, tor e me<:ario que é por ser o :3o juiz de pu, não 
Joaquim Fr>rreira de Carvalho, que estava com foi possivel entrar no edificio, e com"igo a 
a força pui>lica. este declarou terminantemente, maioria do eleitorado ahi presBnte, porque a. 
em seu nome e no da mesa, que o não aceitaria força publica ca'f.JÜaneada pelo delegar!o militar 
e assumiria toJa a responsaiJilidarie. Ao 6°, que capitão Tristão Sucupira seu comm:1ndante, não 
não po•ien.io 0s mesarios e maioria ser ad- consentia e protestou que só passriam por cimn. 
mittidos a votar r~>tiraram-se. e em seguida de seus cadaver~s, sendo a dita força coadju
nao encontrnndo o tabellião publico para toruar va ·!a por gt·;:nd•! n•1mero de c:1paagas, arma
o sen pt·otesto, reuniram-se na C<lSa do coron~>l dos dentro e fót·a do edificio. Ao segundo. que 
José Jr)3quim FonLanelle so:>rinho, e fizeram não tendo a mlioria do eleitor;ldO ingre~so na 
uma d.-,clat·ação de seus votos em numero de 82, casa da camara pe lio providencias ao d~•utor 
a faYor do candi lato conselheiro Antonio Joa- juiz Je direilo que indo á dita casa interpellou 
quim Rodrigues Junior, adv;,gado, resi lente na ao referido commandante, se estava empre
Fortaler.a. Ao 7J, sabe que o t~tbellião publico gando a fot•ça por arbítrio proprio ou se por 
foi procnra lo afim de tomar no livro de notas, ordem de alguem, foi pelo mesmo declarado 
essa declaração de \"Otos, mas que não foi encon- q•1e ~stava cumprindo odens do governo. Ao 
trado. Ao 8 ·• que elle testemunha r·~qu·~reu no. terceiro, que i vist:1. dessa violencia o eleito
dia 2 uma certidão da acta da el·i0ão que se diz ralo e mesarics prote~taram não podendo trans.-
ter Sir!O feita "'ela meSa ille"'al e a minoria do f'l"AVAT' f'l C<An ""''" nn ]" '~" ,1, 

eleitorado. mas que até esta data não con- ter propo~italm'"nte occultado o tabellião pu
guiu essa certidão, porque o tabellião, que a blico João Febronio Freire de Biserril. Ao 
devia dar, tem-se recusado a cumprir o despa.- quarto, quo no primeiro do correo te mez, o 

1"' ·~.t:v• ~v 

cho do juiz municipal,e,quando casn:1lmente en- edificio da casa camara estava cercado como no 
contrado.promette dal-a sempre no dia seguinte. dia antecedente, continuando vedado o ingresso 
Aos 9o, 10°, 11° e 12", respondeu, qne, tendo aos wesat·ios e eleitorado em sua maiot·i.:-l; que 
pedido prrn•idencias ao Dr. juiz municipal qu3.ndo voltav:t re·'eberam, por intermedio do 
no sentido de su:1. requisição , el!e occul- delegado de lbia.pina,um telegramma do presi-
tou-se delle respondente não se dignando dente da pt·ovincia, que sciente do empt·ego da 
até aceitar fl.S petições ; que p~>din.Io o res- força, mandwa retiral-a; telegramma que não 
ponden te providencias ao O r. juiz de direito, foi obedecido pelo command:mte da força que 
em ;v·t: ção de 6 do cort·ente, est() por despacho rlecla.rou ao revet•endo vigario José B·~vilaqua, 
da mesm 1 rlata ma.t!dou ouvir com urgencia o depois de t~r préviamente ouvido a mesa il-
jui:.: municipal qu~, não qnerendn recebei-a. legal, nuo ser o mesmo authentico. Ao quinto, 
nos dias 7 e 8. recebeu finalmente no dia 9 que, de facto, sendo apresentado ncss 1 occasião 
do r.fficial de justiça Apolinario Jo;:é Maria, um protesto, ao primeiro juiz de paz Joquim 
que, p•·lo simpl0s facto de s·~ r portadnr de93a Ferreira de Carvalho, que e~tavajunro i força, 
petição. foi recolhido á. cadeia, onde até hoje se declarou "str, em seu nome e no da mesa, que 
acha; não tf'!ndo o referido juiz dado até o pre- não aceit:'l.ria. o protr~sto e assumiria toda. a res-
sente inf •rmação alguma. Quanto ao i:1o, fi- ponsa.bil:dade. Ao se:x:t'), que em virtude dessas 
nalmente, s:1be que a acta da <'l ·ição, forjada violrmcias, retirou-se o eleitorado, e em se-
pela mr>sa illegal, não foi tran;;;cripta no g11ida, não encantrando o tabellião publico para 
livro de notas, como exig-e a lei e rue di- tom·or n "'~" nrnteRt~~..t~·f*'")----------1 

-----------~v~e~r~so~s~e~llr:: '"~i~to~r~e~s~a~s~s~ig;;n~ar~a~m~-:e~m~::c~as=a~s~p=a~r~ti~-T.r:o:n~e~l~Jt'_o~s~é'-'J~o~:~~q~u~i~m Fon tanelles Sobz·i oh o e fez 
culares, no dia. da eleição e nos snbs,qur,ntes, uma declao·aç.ão de seus votos em numPro de 
o livro das as-;ignaturas, que para isso era oitenta e dous em favor do candidato con
levado onrle coavinha. Nada mais disse nem selheiro Antonio Joaquim Rodrigues Junior, 
lhe foi perguntado, sendo lido S"U dcpoim·~nto advoga.d.o, resirlente na. Fort:1leza. Ao se
e a~haudo-~ conforme, as<:ignou com n juiz, timo, que, depois disto, procuraram o ta
justifican te e promotor publico ; do que tudo dou bellião publico pnrn transcre\'er no livro 
fé. Eu, .José Antonio Coelho de Albuquerque, de notas essa declara.ça:a da votos , mas 
escrivão ad hoc, o escrevi.-Frota.-Theophilo não o conseguiram, por niia tnrem oncon
Roberto de Sou::a.- O promotor interino, tra.do-o. Ao oitavo que tendo o oloitor mcsario 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1525- PÃjgina 74 de 120 

Sessão em 18 de Maio de 1885 199 

Theophilo Roberto de Souza, requerido a cer
tidão da acta da eleição simulada pela mesa. il
legalmente organisada, até esta data não obteve 
porque o tabellião publico occultava-se para 
não cumprir o despacho do juiz municip:tl que 
mandou dar. Ao nono, deci.mo primeiro e de-

• o- • . • 

- ' 
achando-o conformo q.ssignou com o ju!z, jll.;;;-
tificante e promotor, do que àou fé. Eu José 
Antonio Coelho de Albuquerque, escri,·ão ad 
hoc, o escrevi.- Frota.- Tltoma:: Cesario 
d e Can;allw, o promotor interino, Ii1·inêo 
!1Jo1·ques Vianna. - E1·nesto M (Wqttes da 
Sil·va. · 

Termo de assentada.- Aos quinze dias do 
mez de Dezembro de mil oitocentos c oi-
enta e qu:1 ro nesta c1 a c a lÇOsa, C(l-

marca da provincia do Ce:•rá c C<•~a de resi
d encia do Sr. Dt·. juiz d·~ direito José Gomes . . . -

' hoc: nomefldo ~·bab:o; ahi compar~>ccu o justi-
:ficantr~ Dt·. Ernesto l\Iarqur:s da Silva, o pro
motor publico· tenente lrineu l\hrqucs Vi
anna, a rev· ·lia do justificado prin1eiro juiz de 
paz J oaq uilu Ferreira de. Carvulho. 

()o. testemunhn.. - Apolinario Jos~ Maria, 
de 51 annos de ihde, empregarlo publico, ca
sado natural d"sta freguezia e morador ao pé 
desta. cidade, ac& costumes nada disse, teste
munha j1Hnda aos Santo<; E,·angell1os em um 
lh·ro dP!les em que poz sua mão direita e pro
metteu dizer a verJade do que soube~se e per
guntado lhe fosse. E sendo inquirida sobre os 
factos contidos nos itens da petição do ju4ifi
cação que lhe foi lida 0 _declat·ala. A? 1° it~ms 

tiça de ordem do Dr. juiz munici pal deste 'te r
mo .José P atricio de Castro Nata lonse achava
se no recinto do edificio da ca.sa da Camara no 
dia 30 de Novembro ultimo, quando se devia. or
gani.::ar a mesa eleitoral de!:lta parochia para 
eleição de um daputado ger:1l no dia 1° do cor
rente, e que, portanto, sabe por ter vi~to e pre
senciado que naquelle dia. apresentando-se a 
maioria do r leitorado ~desta parocl:..ia e os tres 
mes9.rios, za ju1z de paz Candid') do Es11irito 
Santo Magalhães, 3" juiz de paz :Thomaz Cesa
rio de Carvalho e o se:sto votado Theophilo R(}4 

= berto de Souza, foram repellidos pel::dot·ça pu-. 
blica que, sob o commando do delegado militar 
capitão Tristào Sucupira postada a entrada do 
edificio vedar~ terminantemente o ingresso á 
dita maiorja e mesarios, protestando que só c 

passar~am por cima de seus cadaveres, achan-
o 

mero consideravel de capangas armados. que 
COHdjuvavam a força publica, tendo elle teste-
munha visto o ro ri 1"' o • o 

Ferreira de Car\•alho armado éom uma p i tola ; 
factos estes observados peb. testemunha pouco 
antes das 9 horas do referido dia 30 de Novem
bro. Ao 2°, dís5e saber por ter visto que-pouco 
depois Jo que acaba de referir o juiz dfl direito 
desta comarca Dr. José Gomes da Frota. su
bindo a calçada do ed·ificio perguntou por varias 
. vezes ao deleg:ido com mandante o que queria 
dizer aquella força alli, se era por a.rbitrio 
delle delen-ado u sq de d 
que respondeu dito command~1n : e que c:;;tava 
alli cumprindo ordens do governo. Ao 3°, disse, 
que depois de sait· da casa da Camara. soube 
que a ma1or1a o e e1tora o e os me ar10s ze
r:lm um protesto, e procurando transrrevel-0 
no livro de not:Js não encontraram o l.abellião 

• 
na casa da Camara durante a organisação da 
mesa illegal. depois que dabi sahio não poude 
mais ser visto por se occultar. Ao -'1°, disse, 
que estanrlo ainda na casa da Camara. no dia 
i '' do correntêl, vio a casa da Cama.t·a cel'ca<la, 
como no dia antece lente, prohibindo-se que en
trassem no edificio a maioria dos meRarios re
feridos; e app·• recendo um telegramma que 
diziam ser Jo preside~t~ da provinci~, o dele-
o • ' 
mesa q 11~> disse ser aq uillo co usa. a rranj:1da aqui, 
e que não concor.lava., p:arecendo n. elle teste-

. ia ·• · 
se conscrv:•do cercado o ed in cio da C::u.uara 
pela foJ·ç·.t e capangas como já. declarou . Ao 5o, 
dhse, que tendo descido e achando-se na cal
Çllda do edificio viu quando o vigario Josó B~vi
laqua perg untou ao juiz de paz que es tava 
junto ao deleg-ado, se aceitava um protesto, ao 
q u~ respendcu o dito juiz de paz que não, e 
qu"l as8umirb. toda a responsabilidade. Ao 6 '\ 
e 7°, disse, ~ab· ~r que a ma10dtt do eleitora do 
d1?claro:1 vota1· no conselhe ir-o Rodt•igu•·g Ju
nior, e quH escreveram essa decl .rução; bem 
como sabe qun o tab-llião publico não era en
contrado em s r>u cartorio quando procurado. 
Ao 8••, Qo 10o, H o, e iZo, declar·ou não estar 
bem ao facto de t udo quanto :-< e pa~sou, porque 
tem estado pres'> d ··~do _o dia ? du corre ute, a . , 
cadeia depois de 1 ho1·a da tarde quando trata
vão de um h abeas-corpus em seu favor; que 
tendo l evado uma petição ao SI". Dr. juiz mu
nicipal no dia 7 este não a quiz receber e por a 
ter levado no dia 9 foi recolhido :t cadeia de 
onde salliu hontem corno dito fi. ;_:a.. Ao 1:~0, disse,. 
finalmente que não está bem a par do que nelle 
se contém : mas que estando na cass •la Ca.
mara no 1 ;.do corrente,como disse, -d'ahi sahlu 
ao meiodia. não tendo ficado mais nin :,:-uem no 
salão d o edificiÔ onde SG devia fazer a elei~.ão, 
não podendo declarar de que modo foi feita a 
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eleição pela. mesa. illegal por ter sido chamndo 
pelo d•,legado commandante da força para btixo, 
depois que a. maioria do . eleitorado se r--etirou. 
Nada mais dis~:>e nem lhe foi perguntado. sendo 
lido seu depoimento e achando-o conforme, as
sigo.nu com o juiz. justificante e promotor, do 

-------que-t.udo dou fê. Eu Josó A.nt · · 
Albuqu~rque, escrivão .id hoc o escrevi.
Frotn..- AJlolinario José Maria.- O promo
tor io.t'3t'iuo.- lt·ineu Mat'l uos Vianna.- E r-
nesto nL.rqnes da. Silva. 

7:-. testemunha.- José Fel"reira de Castro, de 
47 annos de idade, artista, casado, natural de 
Batur ité e mot·ador nesta cjda:le, aos costumes 
nada. di~se, t cstemunhajurada aos Santas Evan
gelhos, em ·um livro delles, em qne p ) Z a sua 
mão dil'eita e prometteu dizer n verda.de do que 
soubes~e e perguntado lhe fosse. Eseuclo inqui
rido sob os factos contidos nos itens da p~tição 
de · uatifica .ão. ue tudo lhe foi lido d la. r a.· • 
Ao i 0 , disse: que sabe, por s:>r publico e 
notorio, que no dia :30 2-e Novembt·o ultimo, 
por occa--ü1o de se organizar a mesa eleitoral 
para. a e etçao e um epu a o gera , os tres 
me~a.rios C:~.ndido do Espirito Santo 1\Ia:..ralhães, 
Thomaz Cesario de C•lrvalho e Theophilo H..o-
br~ l to de Souza e grande par · 
não puderam entrar no edificio da casa da. Ca
marli, des tinado as eleições, por que a fot·ça 
publica! sob o commartdo do capitão Tristão 
Sucupira, vedou-lhes o ingresso, prote;:tando 
que :só passariam por cima. de seus cadaveres, 
facto que teve logar pouco antes das nove horas 
d:.1 manhã desse dia, tendo ouvido dizer que 
havia capangas armados dentro e fóra. do edi
:ficio, e que auxiliavam a dita força. no sen-. - . . 

empregava a força na eleição ou si era de ar
bítrio pl'O!.ll'io. ao que est•:! respondera estar alli 
cumprindo orden~ do governo. Ao :3o, que, 
tem ouvi .to dizt:r que a maioria do eleitot·ado, 
inclusiv0 os tres mesarios, fez um protesto, 
mas qu~ não encontraram o tabellião para o 
transcrever no livro de notas. Ao 4°, que, 
por estat· prP-sente, sabe que no dia 1·• do cm·
rente continuou cercada a casa da Camara e 
vedad~t a entrada da maioria dos eleitores e dos 
refe-idos mesarios; assim como sabe pela mesma 
razão de v•~r que foi entregue ao comman
dante da força o telegramma do presidente da. 
provincia qu'~ ordenava. que a mesma força. Íl)sse 
retirada, sendo-lhe entl'egue o dito telegramma 
pelo vig-; rio de;;:ta fre~uezia; telegramma a 
que nao att"'n eu o 1to comman ante pe a 
r.:1zão rla.da por este~ de que não o considerava. 
authentico, declaração que fez depois de ter 
ido con;;nlt 1r à mesa illegalmente organizada, 
e o que declarou effi presenca. dos eleitora.; que 
ali se ach.:Lva.m reunidos . Ao 5" respondeu que 
igu:dm~n te sabe p~la razão de. ter pt•esenciado 
que no dia 1, depois do que ac:a.ba de re~ponder, 
foi apre;;;-3ntado uu1 protesto que o 1° juiz de 
paz declt rou que não p aceitava. fallando por 
& e em nome di~ mesa que elle d wia pr~sidir. 
.\o 6°, :-espondeu gue é e:t;lcto, em vista. 
dos fac toa que acaba. "d~ expor, que os eleitores 

retiraram-se e não encontrando o tabelliãó desta 
cidade paro.--.. tr<lnscrever no livro de notas o dito 
protesto, reunit·am-se em casa do coronel Josó. 
Joaquim Fontenelles Sobrinho e alli 1heram 
uma declar:1 ção de seus votos, achando-s·3 
presentes 82 eleitores, se~do .n. declaração ~os 

Antonio Joaquim Rodrigues J11nior, advogado, 
residente na Fot·taleza. Ao selimo, respondeu 
ue t:1mbem abia or c nh im nt r i . 

e ser notorio, que procurado o tabellião para. 
tomar essa declaração dos votos, este não pode 
ser encontralo, não se pod~ndo ~aber Pntão 
onde elle se achava. Ao 8° respondeu pel:1. 
mesma razão que o eleitor Theophilo Roberto 
de Souza requereu no dia 2 do COi."l" ·nte uma. 
certUão da acta da eleição que se diz ter sido 
feita, mas até esta d;-~ta sabe elle, test\ltnllnha, 
que e_lls. ainda. n_~o foi p~sada, e ~sto porq~e 

cu::nprir o despacho do juiz municipal, que orde
nava a extt·acçào da mestna. ce:-Lidão,q ue este fa
cto ó notorio nesta cidade, e o r isso :1inda. não 
se sabe como se ez a 1ta e •:nção. Ao o, res
pondeu que sendo certo esconder~se o escrivão 
pa.r~ não Jar- a cer.tidão a que ac:"ha de allu?i~, 

wunicipal, este não só nenhuma provilencia 
d f-! u para o caso, como ainda recusou-se á 
aceitar a petição c:::m que eram pedid:ts as mes
mas pt·ovidenci•~s, do que sabe por ouvir ao r-~
querente e ainda por ser notoriamente sabido 
n"sta cidade. Ao iO., respondeu que o que sabia. 
a. respeito do conte~to desse artigo, é que o juiz 
municipal e escrivão se têm escondido para 
não darem a. certidão da acta da referida eleição. 

o uque sa e am cie ·a 
propria. e por ser de nctot·iedade, que pe

providencias a.o juiz de di r e i to 
dimento do juiz muni 

eip!t l e de seu escrivão, o juiz de direit?, 
em despacl1o de 6 do corrente, mandou ouVlr 
com urg-encia ao juh municip~l. sabe porém 
elle testemunha que este deixou de receber a 
dita petição nos dias 7 e 8 do corrente, não sabe 
porque motivo, recebendo-a. finalmente no dia 
CJ das mãos do official de justiça Apolinat·io 
José Maria.. o qua.l por isso segundo se rliz foi 
mandado recolher á pri:;;ão onde esteve até hon
tem 14 do corrtmte, sabendo aind:~. eU~ teste
munha. g ue ai nela até hoje o mesmo Dr. j ui:r. 
municipal não deu ainda informação alguma a 
respeito ao Dt•. juiz Je direito, dizendo mais 
elle testemunha que viu hoje sahir pelas 4 ho
ras da madrugada o juiz munici pai com a se
nhora ambos á cavallo, () ue ouviu dizer dos 
visin os que 1am para a casa de au o fecro 
Magalhães, que reside á tres legoas distante 
desta cidade. Ao i2° respondeu, que é visinho 
do juiz municipal e tem visto elle n~o sahir de 
casa durante o dia, dizendo-se doente.m~1s a:l.hir.
de casa das 6 horas da tarde em diante, o que é 
sabi.Jo geralmente nesta cidade, assi~11 como 
sabe que s endo encontrado tem se recusado á 
:~ ceitar petições, isto porém do dia i o do corren
te para cá, o que é muito commentaclo nesta 
cidade., notando-se a iaconveniencia. de um tal 
procedimento. Ao f3o re:;pondeu, que tem ou
vido dizer que a acta que se diz feiLa no dia i o 
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na c:1sa.da Camara não !'oi transct·ii_.Jta im10.e lia-' encontrado ; 3°, se o Dr. Juiz de Dir2ito acom
tamente como exige al i em notas do tabéllião, p:mhou à V· Rvm. e ao eleitorado ato n casi da 
mas elle testemunha nad•t pode asseverar de po- carnara, de motu proprio, ou á reclamação de 
sitivo a esse re='p ·ito; porque não viu o livro uem alguem: 4°, se V. l{evw. e a maioria do eleito
esteve na casa da Cllmt•t·a,assim como sabe peb rado desta purochia tiveram ingresso n:1 casa tl:i 
mesma ra.zao ~ ouYrr tzer, que o.-Ivro em qu~! cam~tra, no ma 1 o corrente mez as 1oras a 
se deviatn assignar os eleitores andou por co.- manhã pura votarem, e, r;rn caso negativo, qual 
sas parti?ul~_res afim ~e tet·. ahi assig-naturas. o obstaculo e:lcontr:;tdo_; 5°. ;;e V._ H.vm. entre~ou, 
Nada mats ,ÇllS:-;;e nem bo f01 pct•g" ntado, scn- em prc;ença d:t mn.wna do c:ettot·n.do, ao ar:>! e
do lido se:; depoimrnto achand.o-o conLr·mc gado capitão Tristão Sucupira de Alencar Aru.
assigncu com o juiz, just~ficantc e o pl'omotor; r·ipc, um tel•!g-rn.nuua do prcsid:)nt:J da prov!ncia, 

e ue ·lo "onf'. •' J -::' toni o ll (: e:: st·• · s· 1•!" neon!.r" io • 1 •1·.<~ 1 
Albuq11erq ue,esc:·ivão arl. hnc o cscrevi.-F?''J- rj•Je r<Sf!osta tr:Jve do mes:::o ; 6<>, sr) ne-se di:t 
tu.-.lo~;iPe;·;·ei;-a ele C'a.~tJ·o, o pt·omoto;· inte- 1 (i d;3 iJu:wmbr·o co~r·ente) o D:· .. Jai:' do Dir.:>ito 
rino, IJ'infJo Mnrques Viannu, EJ•nc.<to Jfur-\ a·:ompllahou a V. H.cvm. o maioria do deito
gw:s da Silvf/.J nnt:t<ln .-E logo,no mcsru.o dia, 1 1'3ld.~ :: cas~- da caro.ara ·~ ::\estes tei"mo_s ~e !e a 
mez, anno e logat· rcti'O decbr:J.ao, no nFu \'. t-"cvru. ll!'!·nc-se de atte otar o 'lu e for ::e ver
cartorio juntei. a estes autos a petição do d::cl:;. pdo que.-!~. R. :OL Viçosa, z::> de Dezem· . .. ~ . . . ' ) ) , . . .... . . 
, ...,.. . n ' .., 1 -· -·...:... t..l .. • . :~ " v ..~... .. '; 

''ste te:·mo. Eu .Tos<) Antonio Coelho 
.Albu.querq ue, escrivão ct-:t hoc o oscl'cr:. Junto 

rol Env•sto :'II:trquos da Silva, justificantc em 
uma ju~tificação no juizo de V. S., para o fit!: 
de prOI'at· os actos attentatorios do liv:·e direito 
de voto nos dias :30 de Novcml!ro ultimo e :1° 
do cot•rente na. eleição de um depnl:do ~-:•t•:tl 
nesta parochi:1, qur\ tendo si lo tomado o chpoi
mento Je s<)te tostemuuha.s, e :l<.:hando-,e s::!li
cientemente provr..dos os fa~t'JS coüst:tntr-s des 
iLens da dita justificação; pr;.;scinJe dos de::nais 

epmm-;ntos, e reque:· que. orG.enanco sua con
clusão, digne-se V. S. julg-nl-:t por sentença, 
juota a presente aos auto~ respectivos.- 2\e.-tes 
termos.- Digne-s8 V. S. deferir. -}L I\l.
Viço~a, 15 de De:o:embro d" 1884. - Ei'ncsío 
111 amues da Silva. -Na. fórma t•eqnet·ida. -
r· ~ ~~:RA. F' r 't. 

Concln:-:ão. - E log-o Í:!ço estes autos eondu
sos ao St·. Dt·- Juiz de di1·~ito .Josó Gomes da 
Fwta. E eu .Jose Ant1mio Coelho do Alb~:"c;ucr-
que esc!"i\'ão ed lt% o e~c:·cvi. -

Conclusão.- Yistns rstes :·:utos etc: .Ju..;ti-

3 e '1 pelos d··poimcntos <.lo il. e 11:, o esc!'Í
vão entregue e:stcs autos ao justifieante, íic::w
do ~rnslaJo que se r0metterú n.o 11l'OI~wtor pu
blico pura os :fins àr direito : Custas P"lo jus
tificn.n t;.- Viçosa, i:'í de Dezembro de 188-1.
Jose Gomes (la F1·oia. 

I " ·- . '·· .- ., "· ,. 
attesto em fé :le parocho J.esta fregaezia, qtle 
no di:•, :;;o •b :::'iovemb:·o ultimo pelas!) horas do 
cb, :~cotnp:t!lhci o eleito:·:.ido deste collegio em 
maioria, cornnosco i:~m os tres me.:;:J.t·ios Can
dido do E·::;it·itv Santo M:::.g-alhii:es, Thomaz 
Ccs:!rio cb Ca!'\~<tlho e Theophilo l{obcrto d.:l 
Soaza. 

Ao 2° q::c não po:lendo o eleitorado e mesarios 
tct·em in"·t•eo;so na c::t~a da c:t~ara, )0!." se acha-
!'l)lll os soL.l~dos, r~omm,tndados pelo capitão de
legado Tristão Sucopit·a de Alencar Araripe,pos
to:,; a port?. do cdificio,ond.e chegando nós (o elci
turado e m <JSai·io') perto da c:.lçad:l do eà i fi cio, o 
c:tpit:ío Sucupit·a mando i os s·.J!clados apontar 
baionetn.s; em ':~,s:~,' cl.ist? r~cuamos e fomJs tet• 

clinlo-lho p:·o...ideucia~. ao que rcs pondeu ellc, 

I 
quo lHl.cla podia pt·oviclencinr, Pntão supplica
m:>s-lhe quo ao meuo~ chegnsse com nosco até a 
cr.s:1. da. calnai·a. ao qu<\ conS'\llÜtt, chegando 

\ ahi c.:n1migo e t?do o eieitorado.peliu ao capitão 
1 delegado Sucup:r,\, que nos d<·nasse cntt·ar n:~ 
cas·~ ta cr.mara com os res mesl\rws, que na
quello clin. drw~am toma.r p::l.l'te nos trabalhos da 
m·•sa, resp·mJeu clle del·gado Sllcupira-luc 
uão cons0utia; então pot·g1:ntou-lhe o Dr. j11iz 
de dir{}ito a ordem do qae1n praticava as:;im, 
obstando o eiüitcw:1. :o e U!C3:J.rios, que deviam 
touw.:· ]):J.!'i.e nos tt·al.Jalhos da mesa·~ O capitão 

Duta.- E logo me foram cntrcgw:·s estes au- Suc:t\lira rcsponi!~u-qne estava cump1•indo or
tos com a sn:Íltença supr·,L- E Cil .José Anto- dens..:..de quêm ·~ lhe retorquiu o Dr. juiz de 
nio Coelho de Alburl'_,w;-que, escriyiio ad hoc direito, o c:1pit::i.o Sucupir:t remot·deu-se e in-
o esc1·e·n. s1st1n: '' o :·. JUIZ o ,u•et o, o cap1 ao ucu-

Doc. N. 23 -Ill:n. Revn:. Sr. Vig·~u·io.-:\Iar- pira eut':d~\uO respondeu-do g-overno-e apon
çal de Pinho Pessoa, e:l<'itot· •ir.:::ta. por:lchia, re- 1 t:mdn p::r·a. os sold<1dcs disso- só entrarão 
quer a V_ Revrn., a bem da v·~racid::c!e dos LLct0 s, I' t.lopois que es.tcs · suldac!os forem cadavores e 
que digne-se àc attcsta1•• ao pó_ d:)sto: Jo. se V. pass:wcu1 por citntt delle::;. 
t-t.vm. acompanhou, como elGito~· dest.- p:1ro- Ao :io fic::J. ::tttestado pelo qae disse no 2". 
chia. :i e,ts .. el t tr.w,,ra de.<t,, eit!.tde . .i.; 9 hetas 1 .\e'l:•' .ttt2.·to,. que ne àia 1 àe eerrente 13eks 
da manhã do di:1 :~0 do Novembro ultiu<o. g"l"and•) 19 ho!':l.S cb. munhi"i, eu e todD cl~ilorado fomos a 
part~ do eleiLQra~·> dest:~ ~ue~ma. parochi.:.t e bem .

1 

c::sa t!a Camara para votarmos, mas chegando 
assim t:•os mesanos q tW (lCVw.m tom •r parto n;~ uu~ no beco da rus. que faz frente com a cas(l. da 
organisação da lll'•S:L deitot·al deste collegjo ~·m 1 c:u).Jara: on;le se acham postados o_s soldados, 
dito rlia; 2··, S(' V. llevm., bmn como os ru:•s :nos d1stanc:ados uns dos oatt·os, de bawnetas ca
e eleitores refet·idos, tiveram ingresso no dito la las e commandados pelo capit:to Sucupira, o 
e tficno •.. e, em caso n:g-utlYO, qu:t o o s ·acu o 1 :;en in·~ a. .-.o a vis ar- os, ,n·:~ OLt- a .a a o .• 

V. III. -,...26 
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paramos, então pedi licença. para fa.llm· ao ca
pitão Sucupira, consentiu elle e fui acompa
nhado do coronel José Joaqui1n Fontenelles :So
brinho e de Salustiano de Pinho Pessoa, pedi ao 
c~pitão Sucupira que consentisse irmos dep~-

consentia, que estav~1. cumprindo ordens, lhe 
perguntei de quem ·~-do g-overno, respondeu 
elle, em vista Jesta resposta, recuamos, mas 
ao chegarmos :í. rus. Gr:mJ.c, encontramos um 
proprio, vindo de S: Pedro com um officio do 
delegado da.li cobrindo um telcgramma do 
'nu. r. prcsiu.ente a. provrncla ao capnao 

Sucupira.. 
Ao 5" att•?sto, que eu em pesso::t acompanha

do de todo o eleitorado, na melhor ordem, vol
t:unos i casa da camat·a, a sentinella gritou
f:tça <i.lto-paramos, pe:li licença para falhr ao 

; :""' • • • • 1' 

do coronel Jo;:é Jcaquim Fontenolles Sobrinho 
e de Salustiano de Pinho Pessoa. e em vista de 
toJo o eleitot·ado ent.l-e"'uei ao c.1 itão Sucu ir,, 
o te egramma, izendo-lhe eu-é um telegram
ma de S. E:s:- o Sr. presidente da província 
ordenando que V. S. retire a força e nos con
sinta. >otar livremente, o capitão Sucupira. leu 
o telegramma e disse que ia consultar a mesa, 
Yoltando disse que não dava cumprimento ao 
telegramma por falta de autenticidade, de uma 
certidão de certo empreg-ado da estação telc
graphica, então 1)edi-lhe que consentisse :•o 
menos ou ir a re:en .::t da. -
um protesto, elle foi ter com a ·mesa e voltou 
com o juiz de paz presidente da mesa Jo.~ctuim 
Ferreira de Carvalho, o qual com o semblante 
carregado formulmentc respondeu que ni!o 
consentia fazer protesto algum. 

Ao. ~o attes~o, _ que no dia 1 de Dezembro o 
• S C I -

panhou á casa da cama.r~t. donde voltamos o 
fomos então :i casa dellfl e lhe contamos o que 
nos tinha acontecido. Viço~a, 2-1 de Dezembro 
de 1884.-0 vigariu colhuo, J. Bcv:'la!J.lW. 

Reconheço ser a firma retro elo proprio punho . .· ..... · '') . . 
Granja. 12 do Janeiro de 18S:). Em testemu

nho de Verd:tcle.-J\I. T. S. :M. O tabe!Wi:o 
pniJlico, Ji:'guel 1'hcophilo de Sousa JI(wia. 
N. 2-L-.Jlanejos prtra nc!a se dw· a. cert:'dt!O 

ela f'alsa deiçtío de 'Viçosa 

Illru. Sr. Dr juiz de di1·eito.- Diz Theo
philo Roberto de Souza, eleitor desto. parochis, 
em bem de seu di rei lo: 

Que no dia 2 do corrente mez requereu ao 
Dr. juiz municipal deste termo que lho man
dasse dar por certidão o teor das actas de uma 
eleição que se diz feita nesta cidade, no dia io 
do co1•rentc ; 

Que no dia 3 despachou o Dr. juiz muni-
-- - . - ã 

pedida; 
Que neste mesmo dia 3 levou o supplic:mte 

a sua. petição, assim despachada., ao refe:ido 
tabellião, o qual não deu cumprimento ao des
pacho do Dr. juiz municipal. nem no dia 3, 
nem no dia 4, nem ainda no dia 5. sob futeis 
pretextos; 

Que em vista de procedimento tão irregular c 

do tabellião Bizerril, dirigiu-se de novo o sup
plica.nto ao Dr juiz municipal, n.o referido dia. 
5, narrando o occoL"rido e pedindo providencias 
a respeito ; -

.. ' 
prete:.:to de já serem E horas da tarde, não 
quiz .receber a petição do supplicante, pedindo 
as ditas providencias ; • 

Que em vista do exposto, conhecendo o sup
plicante o ph<no protelatorio concertado entre 
o tabellião Bizer·ril e o Dr. juiz municipal, re-
quercu entao provr enc1as a . , isto no 
dh li do corrente ; 

Que st:ccedendo que até hoje 15 não tenha 
tido o supplicante nem a certidão peJiJa, nem 
fJ. petição a V. S. dirigida, t:eclamando as ditas 
p~ovideucias, reguei" a V. S., _resp.eitosamente, 

-<:: 

de:·larar em despacho, c.ruacs as diligencias por 
V. S. ordenadas a respeito, e onde pàra a sua 
allutlida aticão : 

Que é de imprescindível necessidade e ur
gencia o que requer o supplicante, porque 
trata-sQ de averiguar factos mui g1·aves, que 
dizem respeito a. uma pretensa eleição, simu
la.da e falsa. Nestes termos, pede a V. S- de
fet·imento. E. R_ l\:L Viçosa, 15 de Dezembi.'O 
de 188.1_-Thcopltito Roberto cleSou;;a. 

E" ex.acto havei" receb:do, no dia 6 do cor
rente mez, a petição _a que re.fere-se o supplí-
(A.~·., c.. '.:; o .-

Informe com urgcncia. o Dr. juiz municipal 
sobre as allega.ções do supplicante; convindo, 
entretanto, notar que essa demora nn. satis
tisfação da requisição do su pplicante, tende 
a o:s:cluir a moralidade e l>oa fé do fôro. 
Essa )etic;ão cnlr0"'UC ao dito Dr. 'ui:r. muni-
eipal pelo official de justiça .Apolinario José 
C: e l\la.ria, no dia 9 do corrente rcez, até hoje 
não me foi devolvida pelo dito Dr. juiz muni
cipal. Viçosa, 15 de Dezeml>ro do 1884.
Frota. 

Does. ns. 1 e2.-Ser-ic A.-lllm. Sr. resi-
en <• a ... amara un1crp:1 .- cai•llão gnacto 

de AlmrJicla Fortun I_ em ueru do seu direito, pr·e
cisa. que V. S. ma.nde ao secretario dessa mn
nieipalidade quo. revendo o livro das ac&as da. 
junta apuradora deste 4 • clistricto. eleitOJ·al, lhe 
dõ por- certidão as actas da mesma junta, da.s 
quaes const·:m as apurações das eleições deste 
mesmo districto, pt·ocadidas para um deputado 
á Assembléa Geral Leg-i;;lativa, cujas apurações 
ti''cram lo"ar nos dias 17 e 18 do corrente m z • 
depois do que serú conferida pdo tabcllião pu
blico, tudo cru modõ que faça fé; pelo que. 
ped,~ deferimr~nto _-E- R. l\L -Granja, 23 de 
Dezembro de 188-1.-I_Qnacio de Almeida For
tuna. 
. ~Pas~e.-Granja, 2;3 da Dezembro de 1884.-

Cassiano Gomes Coutinho Filho, secretario da 
Camat·a lllunicipal da cidade d:• Granja., por no:. 
m•~açã.o legal, etc_ -Certifico que, r·evendo o 
livro das actas da junta apttra.dora deste 4° dis
tricto eleitoral, nelle á fis. 1i'. vet•so até á fls. 16 \\ 
verso enc ntr i as acta · · .;;.'::::::! 
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tr:o:- seguinte:- Acta da apuração ge:·ul de 
voto.; para um d0putado á Assc~mblé<~ Ge:·al Le
gislativa pelo 4" districto.-Aos 17 dias do 
mez d(} D ·zembro de 18~4. nest'l cidade da 
GrauJI, comarca do mesmÓ nome, de--ignada 
para c:tbcça do 4° districto eleitoral desta 
provmcra, no paço d;t Cama;·a Municipal, cdi
ficio dcsign,1do para os tl':tbalhos eleilOJ":tes 
desta parochia, ahi, pelas 9 ho1·as da manhã, 
reunidos os membros da junt t apuradora, com
posta do Dr. juiz de dirnito d'csta comarca, 
pre;;idente, c dos ~res:d<!ntes :d~s mesas el~i-

no conselheiro Dr. Antcmio Joaquim Rodrig·ues 
Junior ; 7• que qu::mdo me,-mo tiyesse h<wido 
eleição no Ipú :~ me:-;a eleitoral não fóra org-a
nizarla de coufo:·midúle com a lr~i, como tudo 
c·msta de 7 documentos que leu inclusive 4 

rotest ·s U!< n"'t 
tidos á cama.ra. dos tlcputsdos : ao qut? o presi· 
dente da junta dech>.ruu q ne na forma da lei 
apenas portia mandaz· consignar na. presente 
neta mas não despedir membr.) nenhum d:1 
junta nem entrar na ap1·eciação dr~ legitimi
dade ou illegitimida.t\e da elciçã1; em vista. do 

• • • 1 • • 

.... , , l:> 4. 

Viçosa,. S. Pedro de lbiapina, S. Bemdicto, dade reg uercu que o presidente da jünta pu
Ipü, Pnncipe Imperial e lndependoncia todo.'; zesse a q11cstão em votação, e por este foi dito 
abaixo a:ssignados, tomando todos aquelles os (' que indeferia ainrla nos te!'mos do art. 1i7 do 
r~spectivos assentos, o presidente da ju11ta regulamento c do decreto de i7 de Novembro de 
designou a mim Antonio Pereira J,:cintho Cn-118:,1. E pass:mcl:1·se a apnraçiio das authenti
valcanti para servir de set!ret.~rio, e decbrou I cas depuis de apur~tclos os votos dos colle..,.ios 

e i oce nr-se a apur.;çao gera os votos esta c1c ale e u Camoc1ro, e nn r.'ccasião de 
dos diverso:> colleg-ios do referido quarto tlis- serem apresentadas as acbs do collegio da ci
tricto eleitor:tl. para um deputaào á "\sscmblé:~ dado da Viçoza, o pr.;sidcnte da mcz:t da 

e , · _ · · u 1 • .~ uraçao 
em vista das oito authcnticas que lhe foram eleição e teq_uereu que não fosse apurada;porque 
rcmettitlas e quo ap1·cscntou. E, nesse acto, o a força publica commanàarla polo capitão Tris
eleitOl' Valdemiro i\Ioreira, pedindo a. palavr:1, tão Sucupi1·a do Alencar impediu qu~ concor
:tprcsentou dous protestos contra :.<s eleições do ressem ou entrassem para a formaçiro da mes:1. 
Indepcnd,mci[l. e Príncipe Imperial, req uercndo Candido do Espirito Santo Magalhães 2o juiz 
que fossem rcmcttidos á Camara.do:; DDputado.~, de pa7., Tb.omaz Casado de C;!!Ta1ho 3" juiz de 
e que não fossem apurndos os votos das ditn.s paz e o 6° votado para juiz de paz Thcophilo 
eleições, áo qu~) o presidente da junta deferiu Roberto de Souza ; ao que o presidente da 
quauto ú primeira. pa:_tc e inde_feriu quanto :i mesa de Viçosa,J:ledin:!o a palavra.,doclarou quo 
,, • , ... , 1 1 , a eg-au o como rcsi en.e a 

não ter a janta. apuralora competencia. para eleição q uc a mesma correra regularmente e de 
isso, em vista do artigo .c·:nto e setenta e sete conl'ormidade com o.lei.Convémconsignar ainda, 
do decreto de i3 de Agosto de mil oitocentos que no protesto e re:1ucrimcnto· supra o refe
oitenta c· um. combinado com o decreto de rido presidente da mesa dalndependencia alle
dezesete de ·Novembro do dito ~:nno. Em goú mais que a força publica impediu quevotas
se,.uicb o )rcsilentc da mesa cl<!itoml de sn a maioria dos eleitores da Vi osa ue em n.dc 

• Benedicto :'pr.:sentou t1·0s protestos dos dei- 82 protc.~taram contra este facto, c declararam 
tor<Js do collegio de Viçosa.. c m.esa.rios do que votariam no conselheiro Antonio Jo:.quim 
mesmo contr L a eleição da ditn. cicbde, p:wa sc1· L{odriguos .Jnnior. Pelo p1·csidente da junta foi 
::ppcnso á cópia que Lcm do f'Cl' 1·e:ncttida {~ dito l)Ue indcfet·ia o reL1uerimcnto dito pelos 
Camara dos Dcput::J.r.los, no que foi d {'rido pelo fundamentos ucima invocados, c nisto os pz·esi
presiden. te d_:t junt:1, q110 com os d·)m::tis mem.- clcnt •s d:J.s mesa~ eloitor:~es desta cidade, do 

• • l • . ~ . . 

elcÚoz• Valdcmi;o 1\lot·cir:;. P<·dindo a .pn.l:.wr:t pina, Pz·lncip; Im~crial ~ I~dopondencia de
o pl'Csidt:nte da mn~a. cl::itoral dcst:1 ci,! :dr•, cbrar.1rn '!no não apur:.wam a cl']ição de Viçosa, 
r:•quereu qne n:io foss" ~druittido como membro lc\·antnndo-se todo" a um tempo ]Hl':J. fuzo;,o 
rlnjunta. o primeiro jui;: de pnz do lpú, por n:io e~la dccbra.,~:ln, p·•lo que o presidente d:t junta 
t<·r havido cleic:-:'io u1li, e quo não f:ss"J :!pur.llb. àccb.rou que snsp0ndi:L. o;; tr:J.b~\/hos c os adia
a :J c ta rl:1qudle coll"gio pelos motivos s·~- Y.'l. p:::r..1 a:n:J nh:L !18 nove horas da manhã ; visto 
g-uintos : 1." ser de notorif~cln.rJe que naquelh como os ref•;riclos or·~sidcntes cbs mesas se re
p:lrochb não houve eleição; 2." que as acta<> cu,am a faze1· apuração da eleição do referido 
ela ditJ. eleição não f?;:.1m transc1·ipt~~. no livro collegio, dizendo ~:n0 ia con:ocat~ o;; rcspecti-

não tr:rem si:lo n~'i netas ccmfcrichs o con
ccrtnrbs pelo OlCSJll') tabe!li:i:) ; 4' não ter sido 
remetlid:J. ao primeiro jui;: do paz Magalhães, 
.nem r~quisitad:t por este, a cópia do n.listamento 
eleitoral pelo qual s~ clevja faz·~r a chamada 
dos eleitores ; 5° constar de uma ccrti 1ãn t1o 
p:JrtCli'O {o.;; :HH.rtorws c o ~pu que o mesmo 
a brio a casa da camara no dia 1 u do corrente ás 
8 hor11.s da manhã e a fechou as 4 da ta1·de, nfío 
tendo havido el.)iç.ão nem se affi.xado eclital ; 
6o que tanto não houve eloiçào no lpü que 109 
eleitores declnraram em termo no livro de no-

\. ':"' . ,,· . 

. . 
Indcpendrmcia ·declara que protestava con- . 
tra a doci<ii'o àada. peJo presiricntr. da junta., 
de m:1ndar np11r:1r uma actn. fictícia da cidade 
da Vi<;osa aonde não houve cleiç:!o, e de ter 
o mesmo presidente suspendido o~ tm!Jalhos 
JJcwa co;1v!clat am $C~t logrw Stt)lplentc.~ c no 

os emm,- q•.te o acompan wram con ·ra rt tc;·
m~nanta dispilsiç·cio elo al't, 17 4 do Dec1·cto 
de 1:3 de A,r;ostrJ de 1881 ; e )JClo p1·csidcnte da 
.f unta f'o~ dito que o seu procedimento longe de 
contrariar estava de accórdo com a disposição 
citada e parece1· do conselho de estado cxa1·aJo 

anue r -
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ve:nbro de iS::lL. ?'h co:1du~:'lo do lrmç::1mento i Dr. Do:ningos José Nog-ueir:'. Jn.gnaribe F ilho, 
da pr ~ s ,'nte acta re.l ue1·eu o p;·cside uw tla 1 cncdico, rcsident•) em S. Paulo, 1. 'Voto; com
me;;:,, do Príncipe: lmpe;:id <JUC SJ d :ocb.r:~sso mondado;· Tobias L:tariauo Figu•;ira de Mello, 
nessa. ~ct;\ qu·::l os ~eis 1n·~~m·ios desêa jnnra. nG;,;·oci:mte n:::. Côrt-;, 1 voto; em v~sta do qual 
em maic•·i :~, não (luiz •_-ram :tp 'n'.i r as elcit;.Gcs de res ultado verificando a jnnt<t qu9 o candidato 
Viçosa o lpü po:· n:io terem s;do !'oitas p :~r:1.nte Dr. Theodorcto Ca.:-los du Faria Souto, reunira 
mesas leg:dmente o1·ganiz:ubs, e que pu~ esto a maiol'ia ab·1olub dos votos ,:os eleitores que 
f. :cto nã·) se d <> ::Jitle:n d•; mcn:b:·os Jc~t:l janta, COJL·orrer:un a eleição o considerou eleito de
e n0m daix:ar:io o~ se 1; s l•)g" T es \'Olunt'II''ia- pt.:t<ld0 i as, embi1•a geral , mandou expedir-lhe 
mcnt•', .,-i:; Lo n:Io se:· o pre;:.~dcnV) da juuta co:n- o com;>c~onte diploma, m·J •n:mdo a transct·ip
P '~ tc•ntc p.: r:t ;;abstituil-c,;; por ontr,ls csta:rtdo çito da prusenta acta nas notas do t:~bdlião 
presente;;, e o p;· ,•siti:·uto .: :1. ja!~t:L :nandou fa· .!\Iigu ·l Theophi!o de Souza ~i:Lria, e q11e se 
zcr . est:l dh:br:1çito na fór;:::J. r:'qucrU:1. Do I extr.~h is.,om tr~s cópia. ~, unm p3:ra_ser rcmettida 
q n·~ p:u-.~ constar se lavron a presente act.a, ~ue ao 1~:-::n. preHden te da provmcw., outr.l a ca
v:ti assig: nada e pelos deitor ,~s pre;<cntcs l jllC 1 m:-~r:t dos S::-s. deputados, c n. terceira como 
f]niz r~rsm. cnlena.ndo o r :~ fcrido }li'CSidcn:n f]Ue diplomrL ao candidato c•lcito. Pot· o_ec:tsiiio d:• 
f,Js:>c immcdi.lt:trnerrre t1·~uscrip t a w1s notas do apur:.\çito ci:1:; elrit,~õos de Viços:: e lpú, o 2.·• o 
nbdUio .;\1 if!'uel Til ' t'p hilo de :Sanz:-. ?.Iari:t : :l," juizes de paz desta parochia o dis tricto 
Eu Antonio Pe:rvi:·:\ .la.c.iniho CJ.valc:Ltl t '~. scc<·c- destn. cidade. :.dfer:~s .!oito Climaco tla Fonseca. 
ta:·io da junta a r Bere\-i 0 ::ts,ignei.-=.fo~é .Toa- e Canur.o TllOmut. Po:·tolla, c o SI!J;ll!ldO de 
quim Dornin_g-u !~ S Can~ciro, pres~dente,-:\.ntu- Camocim, 2\!anooi Caya]c:mti de J\Iaria apre
nio Pereira J:>.cintlw C.l V~t lcn.nte, secret~H·in. scntnt·~tm Ulll prote~to, que foi rubricado J)Ph1. 
R:tymtudo RoJ!'ig-nes :ivbgalM1;s.-Antonio junt t par:J. ser l'om:~ ttido a Cumar:t dos Srs. de
Gome;,. Vieira do l\laceJo.-i\1anocl Ca!'los C:l- put:,dos, recln.ma11do <:onl!'a a. <'l.puração das 
Y:llcante J~ iYi:tcedo.-.Jtlsé Rufino Pereira.- elciçüo.~ drt Vic;.o;;a e Ip:'t, c s0bro ontros pontos 
!lbnoel · Fen\•ira de l\~cllo.-.1\lano.:l lgnacio comt:1.n;:cs do mesmo protesto, d~ch1.1·a.ndo f[ ue 
P~ s<"ô:-;.-.Toaquiltt Ferreira de Ca.;·v:1lho. não fazüm :t apurac;.ã.o (h,; ref•!rid:ts eleições, e 

,\ct:t d:.1 :-.pu r ação ;:;· e1·~•! do:; Yotos ;>arr. um como os outros qtw.lro memtlros da junta, em 
Depat:1.do à Assemtl~a. t;cr;~l Legislativn, pelo maioria, decbr:u·am que apuravam a.s ditas 
4o t!istricto. Aos 18 dias (lo mct. do DcJ.ombt·o elei<.~u r~s, como d:; f<~ c to 11:t.eram, rctira!"am
do 188.1, nesta cidade da Gran.i~\ ._:,!marc:t tlu se aquclles trcs primeiro;; membros. que 
mr;smo nome, ,] ,~ sig-nala p:1ra c::be~a do -lo d!;;- pot· isso d•!ixn.m de assignat• a pres1mtca ct:l. 
Lri•!tCJ cleitor::l tlcst-.t -F'OYinci:\, nn 11:1.ç.o ~~:~ Pc1o •::~?itão lgnacio de Almeida Fortun::, 
cam:\l'a r.a t:nicipal, e,liiieio desi1;nado p:u·::. '-'s eleitor desta p:1rochia, foi :•prosent:odo um pro
trabalhos eleito:·:tes desta p;~.ruchi:l, ahi pelas tr:.<lo a·,signado P"lOJs seis presidente::; das me
nuve hor~1s da manhã, reunidos o::; m,,mb,·os t1a sas clcitora·'s do Camocim, dt?stn c}da.a~, Ibia
junt::t :lp:mtdo!·a, composta do Ur. jui;: de din:i- p n:l., S. Boncd icto, Pincip13 Impe1·ial e lnde
t•' desb eom:.1.rc:t e dos p!."esir1en~cs das me:.·,; s pcnc!:·ncin, r1ur.: foi rubric:tdo pelos membros 
clei~OI'::l.0 ;: d::ts parochi:ts da Viçoz:J. e ipú, e ch~ jlllita. p:l:':.t ser rcrr;etti,Jo a catna1·a do;; Srs. 
t!os 2" :)" e 4Q jnize;; de pa:r. ,!cst:: p::r::J - cicpnt.l!àtls, em r:nl} reda:nnrt~m contl':t :t sn:l 
chia, c dos 2° c 4' juizes ,(e p:n dn distl'idt> oxc!us:1o nos i;·:tba!hos (! :•!'! a juntn, o pre,.;idL•n
vit.i.nhü •.lo Cawucim, conw:cn :os pelo JH'·~si- t•' tla lll":>a dc:itnral à•) Ipú oii'(:rcceu u:u contra
<lcnle ch junta. nos termos ,:u artigo 1.7~ ,:o p:·otcsto. qu•1 com os derilai,.; foi rub!'ÍCJdo 0 
])ecretr.> de 1:: de .\ g-ost<; de 'lS·a, deixando do aceito pa:·:: l r• r o a.,,,tino CO!l\'enirmte. Fi
L:O!Uparcccr· o :)o ,]ui;: do p::t~ t:cst·l ultimo dis- nalmcnt••, fo1'n:J1 :lpi'e"oai·ados mais duis p:·o
tt·icto p0r :ncommodo :lc zaudc, c:::no con:3t:'l. <h tr·st·;s n·.t ccnclus:·u, (:o Jau<;ar.Jento d;t prc
FJ:.I :t rcsp, sl:\, p"r t~;lcgT:tln:na; c Lom::l!J ,i·J S'.'O " ' ut:tn, t:!•t pelo ~~"p i; iio 1;;u•:cio de ~\l
torlos os rcsp:cti•10s :::sseatos o pt•esi•!ontc da rn<!ÍIL Fortu:~:t, oulr:> !•elo <H.lvog:;do Valde
janta. rl•'sign:.>u n. rnim, Raymun,!o lh,Ji·ig-ncs mi:·n l'.r:l!'O i i':J, ''!ci!ot•c:': d""tu. lY::·och~:!, ;:cndo 
.i~ :<!~:tlblic~. par:< scn'i<· de sacrct :i'iP,:) dccl: ;·nu sótnr· t"lt•! uc :•!.to i'olo PI'C?.id<: llt'.l c.h •. _jnn ta. o 
'iuc i;t p1·n~e lc:·-~c á n.puração g "rnl (1us voto;:; pt·ot'},:to ollereciclo pot• o~t·J que rubl'icado 
r••s diversos cdlegios deste 4" <lisl:·ict~>. rcce- vai ter o eles: in o <;onvcnicntc, . doix 1 ndo do :::nt· 
lJi·los mt cleiç:io df:l 1 do corr .•ntc para um de- ~•cei to o out:·o por c~t:n• conc··~bido '~In t0rmos 
pulado iÍ. Assembléa Geral L(3g-i ~btim (lo con- insnltuosos-contt·: ~ o pt·c;; irlent•! da j'mt;1.. Con
formichde corn a lei, e em s".~uifla o presidente cluidos os trn balhos, manJou o pl'r•sidr~nte da 
'1a junta ::tpr~scntou as S authenti<".as rcmcltid:ts .Jnnt-1 1:1.'-'1':11' :·~ lH' ''~ "nt ) flCtn.. qun Yr< i. :t!"Si
dosdiffr;·entos collcgios,Crn:tnd : ::r~ mim '50Ci'Ct ·- ~n~rJ:1 Jl' ' lt.l~ m •·ml);•(lfl dí1 jnnl:;t C ~ ·,elO!'; r· f~ii:O!'I'S 
rio q1~r: n.s Jcs'e · ~m su:~.]n·c·:'0n (;:t.dcbai:~-. rln sn~· p;· ,' · ·~;ll:r::~ 'lnr: •:ui~:c• r:::n.r~ onJ.~nou ~"Jr:O fi.::>. dito 
imme·liat:J. in;;:·· eer:fh. 011!'. -l.õ';·c~;~. n•:V• <l O':\ ,1,rn :li.s :•r~irn:~. :-.. i1' : 1~'·' c•· i p ,;iio no livro rlr- ntit~s. Eu, 

11 ·, jn o 1 :t·J:1 .• 10 ' :l apilr:t,:<w r ns ... nymunno 'Otli'!gues Jl·.af!':t Jão;, secretario 
\'(Jtr,s. lennin' d~ :1. apura.ção,en,socrctario pehs qn·~ n ,.:,C'J'evi r• : s;;igoo.- .JosJ Joaq1úm Do
rcspec' · v.ts 1'01:·~-:ões, pu bli.quei :4Cm 1nt~rt·u p(;;io m i;1 [fl.tcs C ar,u:i.ro , pl'e"i [011 te.- R~rymtcndo 

_ · · : .. ., · •.r.llttt.J:.o; sect 1.t.11 io.- ....-h ... acio 
obtiveram son :o o l'csulta.c!o o s~g' ll int'l: Dr. Sclcl·Lrlo Fen:cim.- .Joai)1Ú'i'l1- Ji'c1·1"Cim r.l.r. 
Theodoreto Ca1·los de FariaSouto,advogado, resi- Cana!hr;.-Jor7.o Evan_r;etista Ba1·bostJ. .• Na
dente na Cõrte 410 votos • Conselheiro Antonio da m~tis r. co · · · 
o~qnim Rodrigues .Juniol", advogado, residente bem o fielmente ficam transcri!:t·;::; do livro 

na Fortaleza. :~'35Yotos; Revd. Dr. Lni;;: Lopes das actas 1h~.iunL<~ npm·adm·<~, ao tp.w.l me 1''}

Tei:xeira, residr::n te ep;1 · l\Iiu<1.s·Gerae~, 4 yotos ; I po:·to e dou fé. Cid(\d ,~ d~. l)r<>.nja; 24 d·~ De-
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zembro rJ,, 188'1. Ea, Cassi:mo Gomrs Couti
nho Filho, secrete~rio da. cam:~ra escrevi e assi
gnei-Cassiano Gomes Cantinho Filho. 

. Esta conforme a aeta original lavrada no 
l.1.vro co~1petente, ao qual me reporto e dou 
f o. Gnmp, 24 ele Dehembro de 188c1. Eu, iVIi
g11el Theophilo do Souza Maria, t:;~bellião pu
bltco que confr,ri o assigno em publico e raso. 
Em testemunho ele verdade l\1. T. S. M.-
0 tabellião publico, ll:I iguel Theophilo de Sou
;; a 1l:I aria. 

Doc. N. 3.-Illm. Sr.Dr. juiz de clireito.-0 
capitão Ignacio de Almeida Fortuna, a bem se1.1 
precis~ <"!118 V. S. mande ao respectivo escrivã~ 
deste JU.IZO lhe dar por certidão o teor ou cópia 
authent1ca da act:;- da >1puração, que, na fórrna 
da 1m, deve servu de diploma ao que se diz 
eleito dGputado á Assembléa Geral Legislativa, 
por este 4° clistricto; pelo que pecle deferi
mento. -R. l\1. 

Requeira a quem competir. 

Granja, 19 de Dezembro de 1884.- Domin-
gues Ca1·valho. · 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito.-Com o devido 
r~speito replica o supplicante a V. S. que, na 
forma do ael. 185 do regulamento uleitor:t!, 
parte 2~ « a cópia authentica da acta ser6. o di
ploma que eleve ser expedido ao deputado 
elmto)). Ora, tendo V. S. mandado expedir, 
honte.m, l'sle diploma, como é notorio, julga o 
snpphcante que á V. S. é a quem se dcJYe re
querer a certidão ~lludidJ, no entanto si equi
voco ha do supphcante, como parece em vista 
do despacho de V. S., requet· respeitosamGnte a 
V. S. digne-se de declarar ao supplicante, 
qual a autoridade, tribunal ou corporação a 
quom deva dirigir-se paea requerer a- mencio
nada certidão, que o supplicante julga urgent3 
e de ordem a resalval" sagrados direitos dos 
eleitores deste 4' districLo. l\1Lli respeitJsa
monte impetra de V. S. clcferimonto, pelo qu2J 
R. M.-Ignacio ele cllmeida Fortww. 

Requeira ao presidente da Camaral\Iunicipal, 
a quem compete a guarda elo livt·o clas actas 
visto que o diploma não é mais que uma cóp~a: 

Camocim, 19 do Dewmbro ele 1884.- Do· 
mingues CarnciJ·o. 

N. 4.- Illm. Sr. Dr. juiz de direito.- Diz 
o capit~o Ignacio de Alr::t~icla Fortum1, que o 
secretariO da camara mumc1pal não ponde ex
pedir a certidão requerida na petição junta, 
pelos motivos que ahi se acham expostos; pelo 
que o supplicante rGquer a V. S., corno presi
dente que fot da junta apuradora, qne clignr,-se 
de esclarecer a duvida suscitada pot· esse fun
ccionario, em ordem a se saber se a acta qLw 
serviu ele diploma ao candidato que se diz eleito 
deputado, foi a elo dia 17 ou a do dia 18, ou se 
ambas conjunctarriente. 

Nestes termos, pede a V. S. deferimento.-
E. R.M. · , 

Granja, 19 ele Dezembro de 1884.·- Ignacio 
de Almeida Fo1·tuna. 

Requeira em termos:- Camocim, 20 ele Se
zembro de 1884.- Do núngHes C arnciro. 

Illm Sr. Dr. juiz de clireito.-Com o devido 
respô~to, replic:J.nclo ao despacho de V. S. di~ o 
suppllcante que relendo a petição retro, não vê 
'lual a ·nconveniencia ou falta commettida na 
substancia ou na fórrna. n se alg-uma existe, 
não est.ava, ele certo,n>t intenção elo supplicante, 
o por 1sso não tem duvida em retirar qualquer 
expressão que por acaso V. S. ache cli.,;sonante 
o~ offe~siva do respeito devido a esse juizo. 
E , porem, tão ne~essm·io ao supplicante o es
clarecimento ped1do, que não pócle deixar ele 
v altar de novo á prr'senç:t ele V. S., pedindo de
ferimento pelo qual E. R. M. 

Granja, 22 ele De~embro ele 1884.- I gnacío 
ele Almeida Fortuna, 

Foi a elo dia 18. Granja, 22 de Dezembro 
de 1884.- Domingt;es Carneiro. 

Doe. N. 5.- Illm. Sr. presidente da camara 
municipal.- Diz o capitão Ig-nacio de Almeida 
Fortuna, que a bem elo seu direito, precisa que 
V. S. lhe mande dar poi" certidão a cópi:t au
t~wntica ela acta da apuração ultimamente pro
cedua, que nos termos do art. 185 elo re"'ula
n;ento _eleitoral, serviu de diploma ao q~e se 
d.1z eleito deputado á assembléa geral legisla
tiVa por este 4" districto.- Pede a V. S. defe
rimento .- E. R. M. 

Certifiqu8.-Granja, 19 dG D0zembro ele 1884. 
-lvarciso. 

Cassiano Gomes Coutinho Filho, secretal'io 
da camara municipal da cidade da Granja, por 
nomeação legal, etc. 

~ntro em d~1Vlda em vista elas duas actas que 
ex1stem no hvro cornp,,tente, urna do dia 17, 
em que começaram os t?abalhos ela apuração 
que foram :mspensos, e a outra do dia 18 em 
que foi terminada, em ambas se fazendo apu
ração de votos, si ambas estas actas, oa si só
mente uma sel'viu ele diploma; pelo que deixo 
dCJ pass:3:r-lhe a certid~o p~dida: diga o suppli
cante Sl quer a cert1dão elas duas actas ou si 
somente de uma.- Granja, 19 de Dezemb!"o 
ele 188,1.-0 secretario, Cassimw Gomes Cou
tinho Filho. 

Serie A.-N. 6.- Protesto dos mesarios e 
eleitores. -Os abaixo assignados, membros ela 
junta apmaclora e eleitorns, ainda sob a pressão 
do attentado que acabam de presenciar, protes
tam contra o procedimento prevaricador e vio
l~nto do pre~idente da mesma jnnta, juiz de 
chreJto desta 1nfellz comarca, Dr. José J1aquim 
Domingaes Gwneiro, o qual tendo á sua dispo
sição 2" fol'ça publica composta de 20 praças de 
policia e dr; linha, do majo1· do corpo ele policia 
Paiva e do capitão do exercito Manoel Be
zerra de Albuquet·r.1ue, impeclit1 o ingres.,o elos 
abaixo assignados no eclificio ela casa da camara, 
onde se procede a apuração dos votos da eleição 
de um deputado á Assembléa Geral por este dis
tricto,começada hontem e irregulal'mente adiada 
para hoje. O pretexto para tão violento proceder 
do presidente cl~ junta foi,seg11ndo elledeclarou, 
o de evitar a perturbação ela ordem publica e 
regularidade dos tl'abalhos, pretexto por elle 
inventado ele industria, falso e cobarde; porque 
todos os abaixo assignaJos estavam inteira
mente inermes, e a calma e ·a serGnidade com 
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que correram os tl.'abalhos de hontem era a 
garantia mais cabal da tran tnillidâde de lu~j~. 
O pmceder do presidente da junta foi preme
ditado, ajustado e conce1·tado com o candidato 
do governo Dr. Theodot•eto Cal.'los de Fada 
Souto ne uitimamente dia e noite. tern vi,•ido 
em larg:<s conferencias com o prP.potente juiz de 
direito. Tanto mais premeditado quanto as vraças 
aqui e:s:istentes foram augmentadas com outras 
vindas do C •mocim e até d;;. ci 1::\de da Vicos 1 :i 
14 leguas de--ta cidade; e. aind:t po1·que era: 
presetite o celebre capitii:o :Manoel Bez r1•a de 
.Albuquerque com os seu;; dous sold:-..dos do_un
decimo bat:,lJão de infantGria, os mesmos que 
constantemente acom: •anharam o candidato offi
cial Theodm···to em suas exc :rsõe~ por todas as 
parochi.as deste 4° djstricto~ servindo i r.lle de 
guarcb costas. Cumprindo consignar que pt·ovo
cando o procedimento do prepotente juiz vivas 
rcclamaçõf:'s. como era natural, por parte do> 
abaixo as:;igna los o de outros muitos ·~idadãos 
presentes, ao toque de corneta e de np1tos, pt·e
cipitaram-se da casa de Antonio Car\•alho de 
Almeida,chef,~ d~\ fracção conservadora denomi
n:tda-gr·auda....:..de um·< casa do tenente coronel • 
João Baptista de C:1.rvalho, s::>g-ro do juiz munici
])al Dr • • Joaquim Olymp1o de Pain, chefe da. 
ft·acção denomínadil. Accioly, e da casa do pardo 
Vi;iato José Fer-reira, toda;; sitúadas nas imme
diações do edificio da camarD.,gr:J.ndc numero de 
capangas armados de facão, facas c cacete~, 
sonào commandados pelo delegado d~ policia do 
C:m1ocim Custodio Archanjo Soare,, os qu:1.cs 
cheg<.ram ameaçadc.rr.>s e em gr·itos até a c:1lça·:la 
do mencion:1Jo edificio c ahi ficando até se 
retirarem os abaixo a<:Si[Znados. 

Os abaixo assig·uado.> fot·malment3 intim:J.~os. 
pelo major Paiva, de ordem do presidente da 
junta, d~ ser·em·le1•:ulo;; :i bayoneta si t"lltns~cm· 
entrar no edificio, rc!irar:uu-se c fazem o pro
sente protesto par:t ser tr mscripto ll:L _act:1. d:t 
apuração, a que irrcgtlla:·mcntc se procede. 
prt\'ada co:n'J e -ti de S'!I!S m•mbro.~ 1ca-iLimo;::, 
e que ser:í. iznalmcnte tr,,n,·ripto no liwo de 
notas do tabcllião destn. cidade. 

Cila.J.0 d.1 Gr:tnja. -IS d·.l D,~zcmbro, às i O ho
ras da m:1nhK de 1t>S4~ 

1~ntonio Pereir:L .Tacintho Cavn.lca11ti, presi
dente d:1. me~& eleitoral da Gro.nj<J.. 

I1Iuno,~l lgnacio Pessoa, presiU.cnto da. mesa. 
eleitor:tl do Camoci:n. 

------------------------?~A~a~n~o~· · , 
mesa e lei tora! de ~. Bene.!ieto. 

Jos~ Rufino Pereira, presidente da mesa elei
toral de lbLtpina. 

Antonio Gom!ls Vieil'a cb Ivfac~do, presi:iente 
da. mesa eleitoral de lndependencia. 

:Manoel Carlos Cavalcante da MAcedo l.'esi-
d ~nte da mesa eleitoral de Príncipe Imperial. 

João CEmaco da Fonsecn., eleitor. 
:Manoel Cavalcanti'! de l\Iari!. id•!JU. 
.Zeferino Ferr·eira de Vóras, idem. 
.J..mquim Ignaeio Pessoa, idem. 
Affonso de Andrade Pessoa, idem. - . 

Alexandre GoUJes Ferrei,.a Torrl'\s, idem. 
Iunocencio Thomaz Portella, idem. 
Ca;:siano Gomes Coutinho Filho. idem. 
Antonio Alexandr<J Radrig-ues,' idem. 
Jose Firmino da Silva Bar1·os, idem. 
João :Mar ues de i ma · m 
Liberuto Gonçah•es àe Brito, idem. 
José Furtado Cavalcante. idem. 
Antonio Alves de Sà. ide.m. 
.Tosé lgnacio Pessor.~ idem. 
José Phihdelpho Pessoa de Andrade, idem. 
Franci,;:e:) de Andrade Pessoa. idem. 
Joaquim Dia~ Ivhrtins, idem: 
Joaquim Francisco de Oliveirn Silva, idem. 
Salustiano de Pinho Pcs~oa., idem. 
Raymnndo Jose Fontenelle, idem. 
.. osé Fcrreii·a de Castro, ideru. 
Ig-nacio Jofi.o 1\íag-alhii:cs, idem. 
José Ferreira de Almeid·1, idem. 
Francisco José Gat·ccz dos Santos. idem. 
Antonio Felix de Lima. idem. · 
Joaquim Francisco Garéez dos Santos, idem. 
Cassiano Gomes Coutinho, idem. 
Narciso José Ferreira. idem. 
Dr. Augusto Fulgencio Peres da :Motta., idem. 
Joaquim Pessoa. idem do Recife. 
Joaquim Gllilher:nino Maria da Costa Cysne, 

idem do 3° districto. 
Antonio Regina do Amaral, idem, idem. 
Jose Sevel.'iano Morel. idem. idem. 
Joaquim Gom·':; de Azevedo.' idem, idem. 
Vicente Sabino Maria da Costa, idem, idem. 
FredegunJo Rodrigues de Arruda, idem da 

Granj:J.. -=-==----
f,·ancisco Archanjo dã:-Fõn;;eca, i à em, idem. 
Ignacio de Almeida Fortuna, idem, idem. 
H.econheço 15 firmas, dos 50 signat<l.rios, 

acima mencionados. serem de seus propt·ios 
punhos, deixando de reconhecer as cinco fi1·uws 
:,;e;.:Ltintes.-Salustiano de Pinho Pessoa.-Rav
m~n !o .J,)s•! Font.cncU ·s.-.los& ·Ferrei1·a de 
C:lsl.ro.-I::na·ioJo:i:o l\1n::nlh:1e,;;.-Jo~•) Fer
reinL c!n Almeida: dnu f,:, Grnnj~, 18 do Dezem
bro tlc t:-:;::-;4.-Ent tcs~ernnnho de verdade M. 
T. S. J\1..-.o tabellifio publico, 1lliff!!el Tlwo
phih drJ Str!!;o Jfnl'ia.-L:tnçudo de ii. G-l v. 
usrftVl ti'i do li\'l'O de notas n. 41. Gr.,nja, 18 
de Dczcmb1·o de 18)4.- O tabcliião, lú igttel 
Thé·ophilo ele Sa;c:;r~ Jlr'í'Ía. 

~tames eontr.ft-tH>-roeetltm:<m. to--dcHtro--------
sidont') dajunta apuradora, o DI'. José Joaquim 
Dornin~ues Carneiro, em ter demittido do exer-
cieio de suas uttribuições legacs aos presiden· 
tes d·1s mesas eleitomes do Camocim, Granja, 
Ibiapin.u. S. J:l 0nediclo, Príncipe Impet·ial e 
lnde 1endencia, os uaes constitula:n a maioria 
da mesma junta. 

Protest:J.mos contr.t o procedimento do me>:mo 
presi lente 0m niio submetter á votação, como 
hcntern aconteceu,as questões suscitadM a res
peito d t apura ção, por considerai-o abusivo e 
~ont1·a!.'io :i lei. Os membros da junta não são 

. •. 
Joaquim l"i1·mo Pessoa, idem. · Protest<'I.IDOS cont1·a a apuração das actns fal-
Cantlto Thomaz Port,dla, idem. I sas elas ch:tmadas eleições do lpti e Viço~a. nas 
Francisco El-:-sbão do Andrade Pea<:oa, idem. quacs a violencia da força. 1mblica correu ã 
Thomaz de Andrade Pessoa Lima) idem. par da simulação e da fraud~. 
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~rotestamo~ ?ela continuaçã7 do .exer~icio 1 esse telegramma, ou de natllreza. reservado, 
na. JUnta dos JUlzes de l?a.Z do I pu e V1çosa9 por V. S. se digne fornecei-o ao mesmo escrivão 
serem presidentes de mesas eleitorao3 simula- pa1•a dai' a certid:To :requerida; pelo que, peda 
c!as. deferimonto.-E. R. M.-Granja, 26 d~ Dczem-

Protestamos por qúeret" o pre;idento da. junta bro de 1884.-Ignacio de .. 1tmeirla Fortuna. 
apurar as 3Ctás falsas da. ~~eição elo Ipü, que Dê Gra.njn., 26 de Dezembro de 1881.-Do· 

pelo esc1·ivão competente, que el'a o tabellião da 
villa do I pú ; considerando. assim authcntico, 
a uillo Qm ue flÜta. uma substancial formali-
uade. 

E reque1emos que Este nosso protesto seja· 
transcripto na acta respectiva. Granja. 1.8 de 
Dezembro de 1884.-.Joa:o CWnaco da. Fo1~
SCC(!, 2° juiz de paz da Granja.~Ccmuto Tko
ma; Pwtella, 3) j11iz de pa:t Ll"a Granja. -0 2o 
juiz de paz do Camocim., .:.li anoel Cc:valcanti 
de Jiaria. 

Se~ie A.-N. 7,.-Illm .. Sr. prox;notor pub!ico 

da casa da. camara municipal, quando alli pre
tendiam ter ingresso os membros ch junta a pu..: 
radora, presidentes das mesas eleitoraes das 
paroc tas e naepen enc1a~ rmc1pe .unpena , 
S. Benedicto~ S. Pedro de Ibiapina, Grunj :1 e 
Camocirn, e muitos eleitores, :1fim de assistirem 
aos trabalhos da apura.ç~o dos votos da. eleição 
de um deputado à Assembléa Geral Legislativa 
por este 4° districto. Pelo deferimento de V. S. 
E. R. M. Gr.:~nja, 20 de Dezembro de 1884 .-A.n· 
tonio Joaquim. B.od-;·igues Junior. 

At.te:;to sob juramento e fe do meu cr..rgo que 

juiz de direito da comarca; presidente da junta 
apuradora com os tuais mes~trios do dia antece
dente, ach:mdo-se estada ~t orta. do ediíicio da 
cama.I·a munic1pal, estma o pe o goverJ~o p:•rn. 
os trabalhos eleitot·a.es, a forçn. publica., ist() é, 
o comruandantG do destacamento com suas 
praças embaionetad~s. consentiu apouas que 
entrassem o juiz de direito c m:ti.-: cidadiios que 
o acompa.nhav:u.n, prohibintlo ao st:pplicaute, 
bem como aos j nizrs de paz acima 1·efcridos e 
mais eleitores ecidad[os que comparece rum para 
preseucia.r os trab.tlhos eleitora~s dtl apuração, 
como lh.es permitte :-.. lei, que cntrassow ; 
.havendo, além d:1. fo1·!,!:1 publica, C'tpr.ng~\S 
armados de facas e cacetes, que certamente 
estavam a espera de algum rompimento, para 
praticarem algumas das sua.s proezas. c?mo 
sóe acontecer em eV'entnaes .clrcumstanclas. 
E' o que tenho a infor·mar. Cidade da. Granja, 

' ~ 
~~ . 
interino, JosrJ Elettte1·io da SiZ·va. · 

Serie A.-N.S.-Illm.Sr.Dr .. juiz de diraito.-
0 capitão lgn!lcio de Almeida Fortuna,n. bem de 
seú direito, precisn. que V. S. mande ao escr~~ilo 
desse juizo que lhe dê por certidão o teor verbo 
ad ~e1·bum do telegrammn. dirigido a V. S. 
pelo Ex.m. Sr. presidente da provincia e por 
V. S. mostrado a diversas pessot~.s, no CJ. nal tran
sferia :i <li-=po~içilo de V. S. a força aqui desta
cad:~. sob o comlll!lndo do major Paiva, isto 
antes do dia 1i do corrente mez. Outrosim, 
requer mais a V. S. que si não fôr de segredo 

Clí' !lCttO • 

O alferes João Pedro Pereira Callado;escri· 
vã.o do ·ur da cidade da G1·an ·a 1 

gesta~le Imperial,~ quem Di:lus guarde,etc., etc. 
Certifico que revendo o telegramma que me 

foi forn~ciclo polo Dr-. j uix de di1·eito da comarca, 
o qual é do teo ... seguinte: Estrada de ferro 
do Sobral. - Telegramm·a recebido. -Classe 
setima.-Numero original novecentos quarenta. 
a seis.-Pal:wras s~s-entn. e novc.-PrGcedente 
de Sobral.-Horu. da apresentação, tres e vinte. 
-Hora dn. recepção, cinco cincoentn. e cinco.-

. . - . . 

' t 
escrevi e assig-nei.-0 escrivão do 
Pecb·o Perei1'a Callado. 

N. 9. -Illm. Sr. mnjor Alaxa. ndrc Pcreit·a 
de Brito Paiva, commanuantc do destac~u:nonto 
desta. cidauiJ da Granj~\. 

O capitão lgna.cio d~ Mmcid.:. Fortnnn, a 
l.Jem do sou direito, precisa. que V. S. lhe 
aLteste, em f~ <lo sou cat·go, qllal o numero de 
praças de polida e linha, que no dia 18 do mez 
de Dezcmbt·o do anno findo, csth·era.m sob o 
commando de V. S., !l.rmadas, !i porta da camara 
municipal e à. di:;;posição do presidente aa 
junta a.pm·ado1'<1, o Dr. José Joa.quim Domin
gues Carneil'o, quando prohibiu o ing-resso na 
dita c:ts:1 d:J. camara aos seis residentes de 
mesas eleitow.cs, legitimas memi)ros daquella 
junta, e eleitores que os acompanhavam. Pede 
deferimento e-R. 1vi.-Granja, 17 de Janeiro 
de i885.-Ignacio de Al,:neida Fo1·tttna. 

Attcsto qne estavam sob o meu commando 
deze~ele praças de policia, inclusive o corneta. 
Além destas estavam, na occasião, no corpo da. 
gnardil. duas praças de linha, ordenanças do 
capitiio Bi~c1·ra., arma:.las sóm.cnte de reíles. as 
quaes não c~tavam sob o meu commando. · 
Granja, 17 de Janeiro de iS85.-Alexandi'C de 
B)·ilo Pai1Ja. 
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Declaro ser verdadeim a le~tra e firma su
pt•a de proprio m:1jor do corpo de policia, Ale
X:lndre_ de Brito Paiva. por ter della pleno 
conhecunento. Fort tt'za, 20 de J:.tneiro de 
1885.- H em'iq_He No9t!O·í'a de ..:1llmqw.:;·que 
.:Lwcs. 

Affirmo o mcsmo.-Dia. e hora supru.-A.nto-
9lio Bricio de Cw·va!ho. 

Reconheço s2r verdadeira a lettra e firnu1. do 
!lttestado supra. e retro, do proprio major Ale
xa..ndre de Bt•ito Pai1•n., sob o testemunho supra. 
Dou fc. -Forbleza, 20 de Janeiro d:! i8ôÕ1 -
Em testemunho d:~ verdade. -0 2) t:lbeliião 
publico inLcrino, Joaquim J:len,·ique Viei1·a.. 

N. iO.-Illm. Sr. Dr.jui1. municip3.l.-Oc:tpi
~ão. Ig-nacio de ~Um2idu. FOI·tuna,sentindo-se prc
JUdlCado com a Ll~a accusação que os assi:•u:l
tarios do pl'otesto, junto por cópia.(devidan~nte 
~mthenticado pelo Dr • .i uiz de direito da co
mar·ca.), ützem ao supplic:mtc e aos amigos dp 
conselheiro Antonio Joa1i \lim. Rodrigt\~s Junior, 
vem requerer a V. S. se dig-ne manàat· intimar 
~o tenente coronel João Baptis!::t d0 C:>.rvalh.o, 
Mat·tiniano da 1\ocha F'r1nco. capitão Salus
tiano Moreira da Cost<.i liial'inho, Joaquim :~1a
noel da Roch?. Franco, capitão Ser·g-io Porfirio 
da Motta, Odorico José de Carva.lho, Vicente 
Coelho, Joaci uim 11Iax.imo de Carvalho, major 
Antonio Cal'\·alho de Almeida, Joaquim Frau
cisco Coelho. João Ferreil'a. Antonio José de 
Carvalho, J\1anoel Estevão de lli0llo, teUP.nte 
José ll'lartin.s Leite, alferes .João Benicio Bevi
laqua, Thoma.z Thoriano de Barros, Franci~<-o 
Delmi.ro da Rocha, Rayruuudo Lop ·s da Sih·:1 
Santiago e Valdemir·o Mor·r~ira ; deixando de 
requerer os depoimentos de Frnneisco !~!'o ire 
Napoleão, Luiz Gom11~ de Li111a, Alexandre C;•r
]os dq Vasconcellos e .Toaa uim Fr11leelino de 
.Araujo, por mor<lrem n:~ • vilb do C.luwc·m. 
Francisco Theodoro ele Siqueit·a. r:~pit;io Tris
t~u Pa.che<'o e Luiz L·mw.r-tiue Nog-·;cit•·•. 1 OI' 

1uor rem na c:d:tde da Yi~osa; para aqnolks 
.o.cima ffi0ncionados, llll rarlore;; lli)S~t l cidad:•, 
declararem .leb:tixo de jul':.l.lil"Hto, como so 
c!fet'•)Ccram no mesmo pr·otesto. si tudo quanto 
nelle se. contelll o \'t:t•chdoiro ; "· clm\nuo 
não CJU"ll'aru comp:t:-ccnt· p:~t':t dr•pot'•'lll o 
que a.;-ig-nn.l'a.rn. f!ej:ttn tido:-: e h:l.\'id,JS cOitlO 
confJ;;so,: da inaxacti!fio do rdet•ido pro
t•csto, ÚC:1.11do o mesmo ~em Yalo:· algum 
pelu. esq ui vança. do~ i nra mr>utos judiei~te.,;. 
O tt tt•osim 1•eq ucr rnflis ''a V. S. r1 ue · s • ndo c 
tenente-coronel João Baotista de Carva.lho um 
dos signatat·ios. do all~dido prote.~to e não 
podendo V. S. tomar-lhe o ju,ramento por ~OI! 
seu sogr·o, se digne dar·-s:; por impe:lido pas..: 
sando o feito a qu•·m corupotil·.-PeÇ,e a V. S. 
qu•l lhe defira, marcando dia e hnr·a par·a o fim 
reque!'ido. pelo que- R. M. - G~ll.nja, 17 de 
Ja.neiro de 11:38'5.-Jr;;,ado de A...Fo1·tu,w. 

§ 1° do decreto n. 1283 de :30 de Novembro de 
185:3, não ;;;e snspendem, e podem ;;e r tratados du
rante as f•rias, os actos do jul'isdicção volunta
r·ia o todo~ aqu::lles que ficariam pr:~judicado5 
nã:J sendo feitos durante dlas. O supplicante 
~penas quer que os sig-natn.rios do protesto 
Jtlllto jurem, como se offercccram, que tudo 
quanto assignararn eu1 dito protesto é a expres
são dn. v01·dade, ou no ca:>o de não compareci
mento ser·cm julgados como signatarios do 
um àoeum~nto falto de verd:;de; e, comquanto o 
snpplicante só queira a ve;-dade como do
CLlmento eleitoral, que tem de ser· prc,ent3 á 
commissão de podet·es da camara dos Srs. de
puta.dos, a b·)m do candidato el?ito o conselheiro 
Antonio Jo:1quim Rodrigues .Junior·, por isso 
vorn re;;peitos:\mente requet·er em primeiro 
Jogar, que V. S. como g.mr·o ,1ue é do tenente
coronel João Baptista do Carvalho e sobrinho 
attim do capit:t.o Salustiano T1!oreira da Costa 
Marinho, signatarios do dito protesto , jul
gue-se impedido p-a.ra tomar-lhes os seus jma.
mentos ; e q u:mrlo V. S. assim o não queira, o 
supplicante ainda. requer a V. S. se dig-ne re
formar o ~cu de.>pacho, ordenando que sejam 
citados para o fim decla.ra lo na peti1,~ão retro, 
jJbrquo COJJqu:mto V. S. ~eja pa.rtilario c iute
ressado particularmente pelo Dr. Theodoreto 
Carlos Je Faria Souto. comtudo o supplicante 
confia 0m V. S. pat·a tomar taes depoimentos, 
pol' não se poder conformar que elles sejam 
toni.ados depois da,: ferras porq1:e a es,;e 1empo 
este doeumento não poderú produzi!· cffeito 
alg-ulll. como b3m sab~ V. S., por j:i estar jul· 
g-n.da a cleit;ão dest.n 4'' di •tricto eleitO!'al; e si 
isto não o acto d•! j·n·isdicção voluntaria, nntiio 
out:·o m::is Yolunw.!'io não exi.::t•~- Ernfim o sup· 
plicante o quo quer· ú lli'OI'at· :L falsid :de dr! um 
tal docu:uento com os propr·ios si::n::tarios 
d ·ll•'. ou 1•ntuo liU'I .;ut'"tu tel-o :v<sig-nado por 
ouvida va::a. q n" PJU todo c::so vale !'à como se 
neg-a;:g,)tn ll s'u:L OXÍStC!li.!Í!l-C:S:ÍStenr.i:t dOS f,t• 
ctos at·g-uidos. :\o.;tes tl·r·mos pr1d·• a V.S. clcfe
ritnQuto, pP.l" fllle·-H. 111.-Gr·:.lllj:L, 19 cln .Ja
ll''ll'O d;; 1~8~J.- lgllttcio de .·\lmc'dn Fot
tMnt.~. 

~.0 ?\;lo pt•;JMn" a I"'plica rlo su;.plica.nte: 
Io porque o olljcclo de sua pr1tíçiio r.ào é, uom 
d·1 fórmn alg-uma rode ser consid'~1·ado no nu
mr:l'o dos :1ctos rle-jurisdicçiio voluntarb-, 
que são aqnellcs q ne C':nanam das proprias 
flltH!Ções do juizo, s<:m nenhuma outra pr.Jvo
cação, ~enão a fJll,.. S;') produz por efrciro das 
mesmas funcções c do p:·;)prio ofiicio do juiz ; 
z:• porq tlC ainda fj U:lnlo COUsidera.d:::J. a diJig-en
Cla como u:n ca'-'O urg-8utc para conservnção de 
direitos. que ficari:1r.a pi':~judicados sem etfec
tuar-se ?l'oro;Jt-.•.ment(l. s:'t'i:Jm ess"'~ dir,.,itos os 
do ;;;upplicante simplesment:•, como se evichneia. 
pelos termo;; de S!la pr·opl'ia petição nas expres-
~•ões-sen lindo-se pr,judicado o supplica.nt9, 
' ue certamente nso olci:ei:L uru assento na c:·L-
rn;~.r;~ tnmpor.ana, on n vli e::s: 11 1r esse docu
mento e quaPsquer outro;;; ;jo porque dado, 
mas. :r.:!o concedi(~o, que esses dirf\~tos sejam os 
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Doc.N. 11.-Ilm. Sr. Dr. jnizmunicipal.-0 
caoitão I "'Dacio de Almeida Fortuna eleito 

, · d C · · ) "<' • proprietario nesta cidade, quer perante V. S. 
rocuras o amocrm e Viçosa, reunidos nest:t justífic:1r os itens seg-uintes: ' 
cidade, para assi:::tir á apuração g·eral das 
eleições do 4'' dist1·ic:.o, marcadt'l. p::~.ra o dia 17 Lo Que nem eUe justiiicante e nem os amigos 
dó corrente, u3ando das faculdades legaes, vem e correligion~wios do candidato conselhéiro A:U: 
perante V. S. pedir. providencias para garanti.- tonio Joaquim Rodt·igue:~ Junio~·, reuniram um 
as suas )essoas e v1das. am0acadas 2los che- só capanga para a apuração dos dias 17 e 18 do 
fes e sequazes do candiJa.to conselheiro Anto- · mez e ezem ro proxrmo nt o. 
nio Joaquim Rodr·ig-ues Junior, os quaos, com 2.o Que os capang-as v.rmados de facas e ca· 
muitos capangas armados, vindos do Camocim, cetes, que se apr·esentarJ.m na porta da camara 
Sant'Anna, Sobral, Viçosa e outros pontos, municipal desta cidade no dia iS do dito mez 
pretendem, a viva for·ça., arrancar por vias il- de Dezembro. eram todos contraries aos parti-
lega~s da junta apuradora, _utu diplo:na _de dfJ- dari~s daquelle coos~lheiro. . 

~ , c ... 

drigucs. Nes~e criminoso intento, querem in
vadir a casa d<t camara, fot·çar a mão de V. S., 
atacar· os mesarios da outra parcialidade, ar
rebatar livros papeis, e pra.ticar out!'os netos 
attentatorios da ordem publica. Estes flictos 
são vm·dadeiros. e os abaixo assignados e;;tão 
promptos a affirmal-os, sob Juramento Ju icwt 
se fõt• pr.;ciso. Devem accrescl'ntar os ab;li:.:o 
a;,siznacios que ta os ameaças, perig(\s c pertur
b<Jção da ordem, têm-se tornado ainda mais 
vehemente~ depois da declaração feita pelos 
juizes de paz do Camocim, Granja, S. B:me
dicto, Principe Imperial e lndependcncia, de 
que rrsistiam :l ot·dem legal de V. S., conti
nuando n:•s funcções à!) mcmbrolil da junta apu

d ra a des~:eit da convoca ão leo-al dos su -
.plent0.s Granj1, 17 de Dezembro de 1884.
Martiniano da Rocha Franco.-Salustiano Mo
reira da Costa Marinho.- .João Baptista de 
Car•valho. -Joaquim .Manoel da Rocha Franco. 
-Sergio.Porphyrio da l\Iotta.--Odorico Jose de 
Carvalho.-Vicente Coelho.-Luiz Gomes de 

• ,. • 1' .- \. .. . 
nio Carvalho ào Almeida. -Joaquirn Frtmcisco 
Coelho. - Franci~co Freire Napolr>ão. -.1oiio 
Ferrei;·:~.-Antonio José da Carvalho.-1\fa.
noel Estevão de l\lello.-Fra.ncisco Theodoro 
de CerqueiJ•a.-Alexandr·e Car·los de Vasconccl
los.-Josó Martins Leitc.-Tristão Pacheco.-

V. III.- 27 

commanJados pelo delegado do policia do Ca
mocim Custodio Al'chanjo Soares, e nn. occasião 
em que o Dr. jui~ de dit·eito d:t comarca dos
podia. os seis presid~ntee de mesas eleitoraes, 
legitimes membros da jllnta apuradora, e não 
consentia com a força publica a entt•n.da delles 
no aço aqu a cn.mara, c r1ar e es arma
elos para o referido lagar, so.hindo d:~.s casas do 
m:1jor Antonio Car~alho de Almeida, da do Sr. 
coronel Jo.:to Baptista de C11rvalho e da do 
pardo Vu·iato José Ferreira, alliados e partida
rios do candidato Dr. Theodoreto Carlos de 
Faria. Souto. 

Ne,tr~s termos. Pede a V. S. se digne orde
nat• que seja intimado o promotor publico da. 
comarca para assistir e as testemunhas abaixo 
arro a as, para eporem no ra e ora que 
V. S. designar, e que provado quanto baste 
seja julgado por sentença e entregue o original 
ao supplicante pelo que E. R. l\1. 

Granja, i7 de Janeiro de 1885.-Ionacio de 
Alme:dct F orttm(t. 

Testemunhas : 
Major Ale:x:andr-3 de Brito Paiva. 
Tenrnte .Alexandre· Gomes Ferreira Torres. 
.Capitão Francisco Furtado Gomes Cou.tinho. 
Antonio FradGrico de Carvalho Motta. 
Zeferino Celso ele Carvalho l\Iotta. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:25- PÃigina 85 de 120 

210 Sessão em 18 de Malo de 1885 

José Ma:dmianô Brazil. 
Fredegtmdo Rodrigues de Armda. _ 
Francisco d:::s Chagas Araujo Filho. 

1.o Aguarda o supplicante que sejam pa.;;s,1das 
as férias para então ter o conveniente des
pacho. 

Gt·anja, 
Paivu. 

17 de Janeiro de 183'5.-0lympio 
• 

lllm. Sr: Dr. juiz 'f:municip.:tl -Com o 
o devido respeito, replica o supplicante 
ao despacho de V., S. que em lo logar a~ ferias 
não podem. interromper e nem s•.tspender os 
actos de jul"isdicção voluntal"ia, e todos aquelles 
quo forem para conser1ração de direitos, e que 
ficariam prejudicados não sendo feitos durante 
e !la:; ; a~sim diz o m·t, 3o § i o do decreto n. 
1285 de 30 .de Novembro de 1853. Si a justifi
cação requerida não f()r feita agol"a durante as 
ferias, e para fim elGitot·al, depois das fe· 
rias nãu serv0 para cousa alguma, pois o sc.p
plicantc quer ajustificação requet·ida, ó para 
com ell:l. pr•JV3.t' perante a con:u1üssão de flOde
res da Camaro. dos Srs. Deputados, que nem 
elle supplicante e nem os partidarios do canse· 
lheiro Antonio Joaquim Rodrigues Junior reuni 
ratn nenhum capanga; e, que ao contrat•io os c,,_ 
pangas que armados compareceram na fronte 
da casa da camara municipal e que auxilün~am 
a força publica, a disposição do juiz Je di:.-eito dll, 
comai·ca e presidente à a juiit:t apuradora, o Dr. 
José Joaquim Domingues Carneiro, quando 
prohibiu o ingt'esso aos seis legitimas memln·;,s 
da junta apuradora e pi·esidentes de mesas elei
toraes, farão da parte dos purtidarios do ca.n
didato Dr. Theodoreto Carlos de Faria Souto · 
e si. o supplicante aguadat· as ferias, p:-m~ 
depots dellas tratar de provar o que ve\u de ai
legar, com pre11en :e-se que s~r.aelbante docu
mento não poderá mais chegar a tempo na 
Côrte de produzir effeito na commissão de po
de1·es, que deve principiar· os seus trabalhos no 
dia 9 ·le Feverairo proximo, e destt\ fórma o 
sagrado direito do c:mdidato eleito deputadu, o 
conselheit·o R'Jdrigne> Junior·, com a priv;1ção 
de documento tão importante, qual o de que se 
ti·<tLa muito soífrerá; tantn trwi,; 'iU<HHlo o sup
plicante quer provar o allegado com testemu
nha<. em sua maioria, ea parcialidade do dito 
candidato DI.". Theodureto, que nello votaram, 
m~s que o supplicante us julga incaDazes ele 
faltar ::1. vel."dade. · • 

Em 2' logo.~, o sup!.Jlica.ntc. cntenrlc qnc 
sendo V. S. suspeito pa1·a despachar neste 
feito. pelo facto de serem testr;munhas Antonio 
Fredet·ico de Oliveira :iUotta, Zefo!·ino Celso 
de Carvalho Motta c o majot· Ale:s:undre de 
Brito Pniva este irmão e aqDel!oi: cunhaclcs 
de V. S., outro despacho nt"io se dcveri::;. dar 
senão o de se julgar impedido; mas') suppli
cante a lenas tl·atou disto 1e1· ::tccidoos, e não 
porque o supplicaute não de:.:ejc que V. . S''JI 
o jniz da just·ficação, p:Jis o supplicantP 6 con
tento e satisfeito de V. S. servir n•2lla como . . . . 

Nestes termos pede a V. S. deferimento pelo 
que E. R. M. 

Granja, 19 ele Janeiro de 1885.- Jgnacio de 
.!ltme!da Forl·una. . 

2.0 Não procede ::> replica do supplicantc: 
1° porc1 uc o obj r, c to de su:~ petição não é, nem 
de fót•ma alguma póde ser consider.tdo no 
numero elos actos à:J j urisdícção voluutaria. 
que ~ão aquellcs que emanam daa propri.ts 
1uncçõ0s do juiz e do sou proprio otlkio, 
s·~m nenhum_:: _outra. provocação, senão a que se 
produz por eitt'lto das me~mas funcções e officio; 
i 0 porque, ainda querendo considerar a. diti~ 
gencia como um caso m·grmte pal';:~. conservn.Ção 
de dit·cito:>, que ficariam prejudicados, sem ·etre
c~~ar-se promptamente,_ não ·se deduz aqui pc
srttvameJ?-te que c:sses dtreitos sejam o do Exm. 
conselhetro H.odr1gues Juuwr, pr;~téndente á 
doputa~.iio geral em cornpetencia com o Exm. 
Dr. Tlwodoreto, mas ainda. mesmo admittindo 
que o fossem. em nome clclle c cxhibindo J:ll'O
cm·ação bastante, <.quo deda o st1pplic:1.nte 
requerer, para se P('Jcr conhecer e avahar da 
urgencia, ora allegaua, urgeucia que deve 
nascer e deduzit·-stl sempre da propria natu
reza ela diligencia on acçii:o, e não do simples 
facto de se allegd-a: porttm to, entendo dovor 
manter o meu primeiro de.c;pacho, nenhum co
nhecimento podendo tambem tomar do imp:::di
mento que o supplicante provoca,. sem. ftmJa
mento legal, senão a seu tempo. 

Gt·anja, 20 de Janeiro de 1885.- Olymp·io 
Pni'Va. · 

N. 1.2.- llltn. St·. Dr. juiz de direito.
Diz o c1pitão I~nacio de Al:ueida Fortuna que, 
a bem de :::cu direito, precisr::. 'lue V.S. mande ao 
escrivão d'este juizo que lhe dê por certidão, 
vcruo ari vel·bwn, os protestos apresentados pelo 
rucmb:·o da juntt> libnoel Fcrl'eira de l\lello, 
p-residcate da mesa eleitoral de S. B~Jnedicto a 
lK·m ass:m a dechra(~ào de votos dos eleitores 
da r;:u·ochi>' Jo Vi,·osa·. 

N'e~;te~ te:· mos,' peJe a V. S. dderimento.
E. R. )L- Gt'(Lttja, 1'J de Dezembro do 'lti::l-1. 
- Jgnacio dt: ~ttmeicla Fo;·t~t,;a. 

ln:iderido por.pe já tl\•eram o destiao con
veniente. -Cau10cim, 20 tlc Dezembro do 18S,l. 
Don1ingtc:::s G~f'w:itu. 

lllm. Sr. f.k. juiz ,le dit·\!ito.- Com o dn
vido respeito, roplic:~ o su,1plic~111te qu.:: tendo-se 
~oncluido uo dia 18 :t apu!'aç;lo. e r1ue tendo no 
dia i0 ,pchl.:-; 8 hot·;,o.; da. m:mhij. seguido \'. S., 
em trem e"presso, pal'a a villa de Camocim, de
pois de purdid:.t u. e~pcr,1nça de V. S. voltar no 
wesmo dia 1~}. ruaridou o supplicn.nte á Camo
c!m po1· um positi1·o a p!·esentc petição, afim de 
s:;t· submcttida ao respeitavol despacho de 
V. S., o '1 ue só 110 dia 20 pôde ter log~ I" pelas 
2 horas d:t. tard~. ·:;;egundo a. informação d t pe;;
sua ~p10 a re_c·;b~n d~ V. S., e tex;do hontem_ :-ido 

~ 

SentíuJo-;<~~. o supp1ieante prejudicado pela. 
f:J.lta da ~orl~dão P.'~dida, rcquet', respe!tosa-
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cim, nfi:n de .o· supp1icante, funda._~entando o I eviàente que semelhante de.mora do ~scri,,ão e 
~~.,~~pedido, ~ode1· r•·q,uorcr, por- .poslt1vo, a cer.. muito prejudicial ao direito do supplicante e do 
~~aa~ t•cquenda ao bxm .. pt·esldente àa. pro- cafldidato c.onselhei1·o Antonio Joaquim Ro
.m;·~· ; -.. , . ..... . dngt~e? Junior~ que priv:J.d? de taes documentos 
'>:}- ede .~\·S. a,_f..r_~~cnto. ~- ~"· l\L r;~n.np:t~ fi~:..t.~a mdefeso ou sem me~os de P!Ocurar 0 seu 
J.i' ~~ Dcze111bro de 1o84.-l_qHacw de: .ci"'iMzda d1~:,1to c prova~ ~on tro., a<:: d1t.as elmçõ~s. Neste:s 

IndefJt•ido.- Gt·anja, 22 de 
1884.- DomiH[Jttcs Cal'i'ICÍJ'O. 

Dezembro à" V- S. s"l digne o.t·d ~uar áquellc escrivão que 
cumpra os alludtdos despachos, ou declare a 
razão por ue não os cmu re, afim do su li-

F 
.- ·cl:.nLe requerer a. V. S. as providencias que no 

. . _ ortuna, caso cüubc:·em. 
qt~.e, !1 b:m ~; s.e;, dwnto. Jl1:ecisa.. quP.: · S: P. deferimsnLo pelo qu~l-E. R . .M.-Granja,_ 
m ... nae ,.o e cnva) deste JUIZO lne da, po •. 

1
. '>1 de DczembrJ de 188'1 I · d 1.l ·d 

ce.rtidão. verb~ ~cd verb1.tm, o contra-protesto Fol-~!HI.et. · ·- gnacto e_,. met a 
f~~1to pelo ! 0 .J:nz de paz da pa.1·ocb.ia do !pú, 
Rayrnundo Rcdr·igues Mag·alhães. e os -pr·otes
tos apresentados pelo advogado Val9cmil"o Mo
reira, nos<lias 17 e iSdocor:·ente~ emque s~ 
procedeu aos tr;).balhos da j11nta apurador·a para 
um epu a. o a ssern ·a era Legis n .i• a, 
pelo que pede a V. S. defcrimento.-E. R. l\1. 
Grnn:ja, 1~? de Dezembro de 1884.- Ir1nacio 

' - . 
Indefirido porque jâ tivcr:un .o destino con

veniente. C::~.mocim, :20 de Dezembro Je '!SiH. 
- OJJ'.ino ~ s Carnci1·o. 

Illm. Sr. Dr. juiz de dir~ito.-Co~o de
vido respeito rcplic!l o supplicante, que tendo 
se concl11ido na dia i8 a apuração,. e - qne ten:do 
no dia.19 pelas 8 horas da manhã seguido V. S., 
em t1·cm exp;-esso, para a villn. de Cnmocim,
dcpois d9 perdid;1. a esperanç:l. de V. S. voltar 
no mesmo ~ àta 1:J. m:~ndou.o supplic:1ntc à Ca
mocim, por um positivo ::1. presP nte petição. :i 
fim de ser ::;nhmr.Uida :1.0 re.o:pcita.•;cl despH.cbo 

., . . . .. 

Venha o:-csci'Ívão i casa ele minha r::sidencit 
éx:~rahir as certidões reqHeridas, visto perten
cerem ao ar:.:hivo do _juizo as copias de que 
trata· o supplicaute.-Granja, 23 dCJ De:r.emb1·o 

.., l, .. 

Doe: n, 1.5.-I ntc1'essante teZerram.-m.a do prc
szdcnte ao .fui:; municipal do Ipis quanto 
as c~ açuJs or .ena .as ao ,')ttt::: (ve 1ur.::.- -.,ay
?nltnc.lo Rodrigues 1.lf a!Jalltties. 

Libe:ato de Carvalho_ que, :i.. bem.cle seu direito, 
· prcctsa qne V. S. lhe mande clar por certidão o 
teor do tclegTamma do Exm·. Sr. Presidente da. 
pi·ovincia a V. S ~ àirigido sobre as citações 
feitas ao i'' juiz de paz desta parochia, Ray
tmmdo Rodrigue~ Magalhiies, para vêr inquirir 
testemunhas em duas Justificações a respeito 
do3 ulti mos acontcci:uentos eleitoraes r.! esta 
villa .- Pede def~rimento pelo qu:~l-E. R. l\I. 
- • • •• • . - ,J .. I'··,.. 

replica r. J . · . osc Antonio Coelho, e:~rrivfío do crime, ci~ 
Scnl.inclo-se n snpplit~anto IW~jndic :1.(]0 pcb ] 1. l 

f. 
vo , t;1 v o liiio do publico jurlici ~~J c no I as e m<Lis 

alb. da ccrtid~ío perli:la, rerrnt•r ~ rcspeil;o:a- \" · oí.tcws annCXI!H .-lo tr•rmo do lr)li, pot· Sua .Ma-
mcut::!, a V. S. digne-si"\ do mandar cc1·tific~u·- 1 I · g c:sl:tc c mpei.'Jal.: ~• quem Deus t!uarde, etc. 
lhe qn:ll o di:L em que for·am foichadas as actu.s ..... 
CIHll o-; documentos requeridos~ e se foram cu- Certifico que o teor d0 telegra.mma de qtl•~ 
tregues no corrr•io dc~ta cidade ou no de Ca.. trat:1. o peticionario, expedido ao juiz municipal 
mocim, :i. fim de o supplicante, fnndamcnlando supplente em exercício deste termo, pelo excel~ 
o r,:ctl pedido, poder· l'I'I"[UOre:-, por posiLi vo~ a 1 cn tissimo senhor prosidento da proviueia, é o 
ci"!rtidão rc~uerida no Exm. presidente da. pi'O- seguinte : - Repartição geral dos lelcgraphos 
\•· ' . ,..,_ le \1 s l ~e . n t E 1' M - :::iCI'Vii.~O rmlJlico- Est31',ãO de Sobral. riove mc1a! pd a . . ( C!• l'll 0n o. - · . "· . )' 

Gr:lnja, 22 de D<'zerlibt·o de i884 _ -Ignacio ele dezembro do mil oitocentos e oitenta e 
ele .-!lmeid.a Forttwrt. qnntro.- Telegrn.mm& numero tresentos qua~ 

I d 
· 

1 
r, · <:><> . 1 1 

SS· r 0nta e neva.- Hora de apresenL"-\i'iO, uma c 
11' ef;n<.o--,.;ran,!~· --de Dczcnl )l"O <c 1 -1.: trinta c cinco minutos.- Numero de p:tln.rl'a<-; 

-~om. znr;1:·-;s ~,.,arne~to.. j qua.;enta .e. oito, ~~~gas cinccrnt::~. ~ dut~.s.-. Re-

pitão Ign:tcio de Alm~id a Fortuna., tendoroqu0- minutos.- Numero de ordem oitenta e nm.
rido n. V. S., 1•or ce<tidõcs! as copi:.l s dlls actas Romctti.do a Ipü.- Ibr:t de expedição, duas bo
<!a!'l eleições, que se dizem feit::;s, nas cid:t.des ras c qu:u·enta min)ltos.- Assignatura do te
da Viçosa e I pu no dia. 1° do corrente moz, V. S. legt•aphista;- Nei.- Assign:l.tura do telegra
houvc pot· bem mandar ao escrivão dt.:'Ssl3 juizo phista expedi~or.- N. G.- Procedente de For
que as desse. mas succede que esse serventuario taleza.- Data ... Ho1·a... 1\I. .• -Endereço 
tendo rec~bido do supp1icante duas petiçõc~ pars ;uiz municip:1l supplente Antonio Manoel Mar
isto, no dia 18 do corrente, nté h~j0 nã!l t~>m tins. Por intormedio de Glemco.tino consta 
querido p3.r.!=':at' as 1litas ce~tidões~ .:.1. _pi"ete~to 1 n~e que ,·essa mercê P.rctcndc obsta1: co_m c~t:
de não tnr V. S. lh c fornec1do [t.q uellas copias I çoes uull 'tS comparccunento do pnmo1ro ,JillZ 

par;l o dito fim . 01·a. ,iá sendo passados Reitl d!as l êle paz Rn.ymundo Maga.lh<1es _junta apuradora, 
dus_ tlatae tios referidos dr~spachos do V. S., ó I n:!o po~so suppõr que vos~a mercê pratique 
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ac.o e anta responsà 1 1 a e-' Informe coro 
urgencia.- Nome morada do remetente.-Car
los Ottoni.- Presidente do Cear:i. E nada mais 
se continha no dito telegramma: do que dou 
fé.- Ipú, H de Dezembro de 1884. - O es
crivão.- Jose A.ntonto Coelho. 

oc. n. 1,- m. e xm. r. pres1 en e.-
0 tenente coronel Arcadio L. de Almeida For
tuna, a bem de seu direito precisa, que V. Ex. 
lhe mando dar por C'·rtidão o teol.' do officio do 
i o supplente do delegado de policia do I pu, 
~ommunicando haver pl'ivado por alguns dias o 

spectivo município, conforme se lê no expe
diente da presidoncia de 2G de Dezembro de 
1884, publicado no jornal offi.cial de 30 do mesmo 
mez, nestes termos.-E. R. l\1.-Fortaleza, 14 
de Janeiro de 1885.-Al·caclto L. de .Almeida 
Fo1·tuna·. -Certifique-se. Pal:tcio do governo 

o ara, e aneuo 
Ottoni. 

2o de quantas praças se compõe hoje o mesmo 
destacamente sob o commando de V. S.- Pede 
defl!rirnento.- E. R. l\1.- Cidade de Granja, 
30 de Janeiro de 1885.- Ig;wció de A.lmeidn 
Fortuna. 

Attcsto que o destacamcnte desta cidade 
consta o praças, 1nc.us1ve o corneta, csle 
Outubro até o pre~cnte. 

Granja, 20 de Janeiro de 1885.- .Alcxand1·e 
de Br;tto Paiva. 

Reconheço ser a firma retro do proprio punho 
do m:1.jor Alexandre de Britto P:liva; dou fc.-

·.,- a :· , .... 5.- n1 es.emu-
nho aa vordado ?li. T. S. ::\I. o tabellião publico. 
- li1iguel1'iteophilo de Sou:.: a J.l:I cwia . . 

Doe. N. f8.-lllm. ar. juiz municipal.- Diz 
Peregrjno Liberato de Carvalho, que a bem de 
seu direit:), pre_<:_iza que v. s. lhe _m~nde ce_rti-

S?:us cartorios ou por q ualqucr outro modo quem 
seja actualmente o e.<:crivão do jniz de paz d"e;;te 
districto, e ainda se ha livros de noteiS do escri-

dido para~ estação da lb~ia.pina, 0~ d:t.ta de tl vão do juiz d!) paz d'~ste mesmo districto, e fi.-
nalrriPiite onde pára o livro protocollo do dito 

do corl'ente, tenho a informar a V· Ex. o se- escrivão do _juiz àc paz.-Esprra de v. s. dcfe
guinte:-Que o Dr. chefe de policia d3. pro- rimento pelo qual, R.. :UL-Corno requer.-Ipú, 
vincia tendo tido deuncia de que desordeiros 11 de Dezembro de 1884.-Antonw JI artins
pretendiam queimar cn.deiras e moveis perten- Ipti, 11 de Dezembro de 18~4.-Peregrino Li-
contes a camara munici · al des a 'illa inva- . , ~ • 
dindo a casa da camara; por isso, para prevenir 
es;;e crime, deliberei impedir o ingre,-so na c::sa 
da camara durante alguns diag, !Jrocedimento, 
que foi approvado pelo mesmo Exm. Dr. chefe 
de policia ; e se foi vedado o ing-resso a Ray
mundo Peres, presidente da camara, e ao es-

. - . . . . l" • 
além d·e que eram os verdadeiros autores dÓ 
semelhante attentado, sobre o que tendo infor
mado ao Dr. juiz de direito dest:J. comarca, em 
vista de reclamações, decidia este, que, em 
vista da informação do delegado, nada tinha 

ue faze~ além de u~ roceJendo assim. não 
tive em vista se não fazer respeitar· a lei, man
tendo desta fórroa a ordem publica, ameaçada, 
por grande numero de desordeiros. E" o que 
tenho a informar a V. Ex., que manda:-à o que 
fôr ser;·ido. Deus Guarde a V. Ex.-lllm. e 
Exm. Sr. Dr. Carlos Honorio Benedicto Ottoni, 
Dignissimo presidente da provincia. Pedro Tei
::teira. Lyra. Primeiro supplente do delegado. 
Nada mais se continha em o dito officio ao que 

Pereira, archivista, a escrevi.-Francisco. Sà. 
N. ii .- Illm. Sr. major commandante do 

dr.stacamento de Granja. 
O capitão lgnacio de Almeida Fartum~, a oem 

seu, precisa que V. S. lhe atteste so bjuramento 

1° de quantas praças constava o destacamento 
desta cidade sob o commando de V. S. ante do 
dia 17 do Dezembro proximo findo c untes de 
ser aug-mentado com praças da Viçosa. e Ca
mocim, nos diàs 17 e il:l do mesmo mez de De-

Josó Antonio Coelho, escrivão do crime, civel, 
ta.bellião do publico _judiei:'.! c notas, e mais ofii
cios annexos do termo do Ipü, pol" Sua Mag-es
tade Imperial a qnem Deus guarde, etc. 

Certifico. em cumprimento do despacho retro, 
. · - · ã o juiz e pa. 

(t'estc districto, ha mais de urn :mno. achando
se em meu pode< o protoeollo das aucliencias do 
mesmo, por ter· servido na qualidade de escrivão 
do civci, por falta de escrivão de paz durante 
este anno nas audicncias do juiz de paz em ex
or i cio Pedro ele Souza :Ma-in'lc ·· a 
d'estc. e nã:-> me consta que haja livro de no\as 
no car·torio do escrivão do juiz de paz, é o que 
tenho a certific:1r sob:.-e o que rtlqucr o suppli
cante. Dou fé. Ipú. 11 de Dr:zembr-o de 1884.-
0 escrivão do civel, J usd ~tnto;lio Coellw. 

Manoel d'Andt•ade Pessoa Anta, escrivão de 
orphãos e ausente do termo do Ipti, por Sua 
Mag-estade Imperial, etc. 

Certifico em cum rimento do • s 
retro, que n'e,t:t villa não h::~. escrivão de paz 
u'estc districto ha um anno mais ou menos, ser
vindo no periodo d'cssc tempo, o escrivão do cri
me c civel José Antonio Coelho, em cujo carta
rio se acha o protocollo das audiencias do juiz 
de paz, e não me consta que haja livro de notas 

,C • • • 

tificar: o referido c verdad·~ e dou fé. Ipú, H de 
Dezembro de 1884.-0 escrivão de Ol'phãos, .:!Ia
noel- de .1i.ndrade Pessoa A.nt a. 

Doc. n. 19.- Carcet·eiros demittidos.-lllm 
Sr. Dr. chefe de policia.- Diz o bacharel 
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cis:J.. á ~Jem seu que V. S. lhe ?lande dar .por ' competcncia para isso ; em 'Vista de arts 167 do 
cert1dao o numero dos carcere1ros demithdos decreto de 19 de Ago~to de 1881, combinado 
por V. S., de que localidad~s; c em que· data., com o decreto de 17 de Novembro do dito anno. 
pelo que: -E. R. M.- Fortaleza. 1Z de Ja- .Em seguida o presidG . .Üte da mesa eleitoro.l do 
neiro de 1885.- F. B. de PaHla Pessoa. S. Benedicto apresentou tres protestos de elei-
Co~o requer. tores do collegio~ <1_: Viços.s, e .mesarios domes-

Em tempo declaro que o carcereiro de Santa 
Anna não foi dcmitfido pelo actüal chefe de po
licia. Sec1·ctaria de policia do Ceara, 13 de Ja
neiro de 1885.- O amanaonse ~ F lo?· e ;t ti no 
Jí'e1'il.anclcs Si!-va c J.ll cUo. 

, 
porteiro dos auditorias de Ipú qne o m~smo 
abriLt a casa da camara no dia 1° do corrente 
ás 8 horas da nunhã, e a feix.ou às 4 da tarde, 
não tendo havido deição n~ro se :1fthado edital; 
G0 q11e tanto não houve eleição no lpt'i. que 
100 eleitores declararam em. termo'no liYrO de 
notus, que se a eleiçil:o t1vessc ha rido teriam 
vota.lo no conselheiro Dr. Antonio Joaquim 
~oJx.-igues ~uni o r ; 7° que quando m.esmo 

Granja, comn.l'ca do mesmo nome design3da para serem remettidos á camara dos d1~putados; 
para cabeça do 4' districto cleitor:tl de . .:.;t.::~. pro- ao •1ue o presidente da. janta declarou que na 
vincia, no paço da camara municipal, edifficio fót•ma. da l ei apenas podia mandar consignar na. 
d.-signado paz·a os trabalhos cleitoraes Jesta p2·esente actn, mas não despedir membro nc
p:n:-ochiõl, nhi pel:ls Q horas da mll.nhã. reuni- nhum d:\.j11nta, n~:11 entt·ar na aprcci<Jção dule
dos os mcml.rros àn. junta npuradora, compostn. gitimidade ou illt.:lgitinlicladc cht. dtâçi'ío; em visla 
<lo Dr. juiz de direto dcstu. com~rcu. prosid.en- do que o r<:ferido p:·esidente do coll~~gio d•.•sl.n. 
tr), c dos presidentes das mez:tl': cleitoraes das cicla.J.e requ~reu que o presidente da junta pu
parochias dPsta cidade, C:Lmocim, Viçosa.. S. ·zesse ~ qur stão r•m votação,· o por c::;te foi dito 
Pedro do lbiapin::1.. S. Benedicto, lpú. Principe que inclifiri~ n.ind:t ncs termos do t:~.rtigo 177 do 
huperird c lndepcndencia, t:or.los abaixo a.ssi- regulamento ~"' do dcct·cto de 17 de Novc:robt·o 
g-nados tomando os re:;pectiYos assentos, o df\ 1881 é: p:1.ss:1 ndo-~c u :1p1:rrtção das a.nthen
prcsidento da junta designou i mim Antonio ticas, depois de apnt•ados os votos dos collcgios 
Pereira. Jaci11tho Cavalcante par:• servir de s~- des ta cidade e do Gamocim, o na. occas!ão de se
cretario, o declarou que ia.-sc proceder a. a.pu- rem aprc~cnta.Llas as :ictas do collcgio da ei
ração geral dos votos tloa diversos collC!gios do daJc dn. Viçosa o presidente da m~sa do Inde-. . . . . . - '" 
e - 1.~ 1 ., . , ( i 1 lc. ... ~"" ..; · :. • c: •. -

a assemb1óa geral legislativa, de conformidade ção 0 requereu que não fosse 3.pur<!da; por·que a. 
com :l.lei e em vista. tlas oito uuthenticas, que for_ç1. publ1 ca commandada pelo capitão Tristão 
lhe fot·am remettidas e que apresentou. E Sucupira de Alencar impeàiu que concorressem 
nesse acto o eleitor V~tldemii'o Moreir&, peclíndo ou entrasse1n para a formação da mc~a Candido 
a palavra. apresentou dous prote~tos contra as do Espírito Santo Magalhães 2° juiz de pa:t.! 
eleições do lndependencia e Principc Impe- Thoma7. Cczi!rio de Carvalho 3° juiz de pa•: e 
rial, requerendo que :- fossem remettidos à ca- o sexto votado para j-uiz de paz Theophilo l::.o
mara dos deputa ... los. e que n:io fossem aput•;:dos be1·to de Sonza ; ~o que o presidente di' mesa 
os voto;; das ditas eleiçõ.es; ao que o presidente de Viçoza pedindo a palavra declarou que con
da. junta defiriu quanto a pi'imeira. parto e in- tt·a-p!7otestav:t, allegando. como presidente dn. 
de:firiu q_11anto a . segunda, c1uanto a não apura- eleição, que a mf:~sma correra regularmente e 
ção das votos; por não tar a janta apuradora de conformidade com a lei .. Convém consignar 
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ainda que no protesto o rOCJtlCrimcnto supra o 
referido presidente da illOS:L de ln.lependoncia 
allcgou mais que a Ü)rç~t publieé\ impe•Liu que 
votas:>? a maioria dos el iror0s da Víc;.oza. q tw 
em numero de oitenta e duns. urot••staram 
contt·a este facto. e de.:braraut ·,i'~o votariam . . ') . 

t:> 
Junior. Pelo pre,i lento d:: junta foi dito •rue 
indefiria o re•JUCrimeuto dito 1)•r1o-; mesmos 
fund~tnent~s acir::w. inYocados, e nisto os pre
sidentGs Jas mesas el,.üorae~ dt•st~ ci,J:ide. do 
Camociai, de S. Bnnedicto, S. Pedro de bia

ina. Princi e Imuez·i::l e inde:>cndencia de-,. 
clararam que não apurayam :1 e'.Jiç:Io de viç· za. 
levantando-se todos á nm tl·mpo p:!ra ·r<1zer 
esta decbr~ção; pelo que o pre,;iderJ te da jonb 
àecbrou qne ~uspen.iia os t:·alJ:t!hos o os :tdi>!.V:l 
para amanhã as \l horas da m:tnh:i; visto como 
os z·efericlos presidente-: d:c:s me<as '-'C recuzam 

. "' 

paz o pr-3sidente da mesfL eleito,·:::.! desta me,;ma 
cidad1 o cidad~io Antonio Pereira J;\cin tho Ca
\-alcantc, ahi pchs 10 horas da manhã, onde 
corn este vieram se reuni;:- os primeiros jui~es 
de paz e pr<Jsidontes d::.s mr•sas cleitoraes d:1. 
villa do C:J.rnocim tcncutc :\I:J.noel I~na_ciu 

... (·, l: 
tr~ncnte Josd{uflno Pereir:1, o da vilh de São 
Br)nodicto capi t:1o J\íanoel F'ez·r·ei ra de Mello. 
o da vilb. de Principc Imp:·:·i:;l capitão l\:ianocl 
Carlos Cavr.Ic:mte de ?lt!:tcqdo o o da villa de 
In.lepenflencia capitão !~nt011io Gomes Vieira. 
de J\hcedo e::nellidos )ela for·~a ablica da 
por t'' ela casa. dn. c amara municipal, ú disposição 
do. ,ju!z de ài:·eito da comarc;;o. e presidente lh 
junta apuradora, o Dr. Jos~ Joaquim Domin
gues C: .. rneiro, composta de vinte praças de 
l:nh:t e policia sob o cormn;1.ndo do m:'l.jor- Alc
:;:anclre de Brito i'n.iva, e aug:::ent:..da com mais 

.. , . - ... 
logio, dizendo que ia convocn.z· os respectiYos 11Ia11o~l-B;z~rt·;·d,J Albuquerqne:presente L~
supplentes. Nisto o pros'dente da mos~ •ta In- h2m no cerco da mesma ca-ca da c::mat·a, com 
- ,) ... • • .... ·- 1'· l 1). " . 1 ~ Ç, ... 

dccisi'io ela !a ]lelo presidente <h junta, d0 mand:~r facõ 'S e cacetes. chama&>s :i t.oque de cornetL 
annrar uma acta :fictícia da cidade tia Viçoza, claqucJla. força, de casas nas immediai:Ges tl:'l 

cnde não houve eleic;.uo. C de ter O l11CS.UL' D!'C- ref:'rida carnara, e sendo-lhes vedada :i C!1!:I'ad:1 
sid,~nte suspen.·1do os tn1-balhos para convi- no referido edificio, pelo dito Dr .juiz ele dinito, 
dar em ;:eu lugar e no-: de mais qnc o acorn- pt·csidente da junta aput·adora, :i. prt:!tcxto de 
panh·>ram contra a terminantrJ di,-posic;.ií.-.l ào não querorem elles pr'•3idB-!lt•Js de meí:'as elci
art. 174 do decreto de i::l de Agosto d~:! 1t'81 ; e toraes, acima mencionados, declarar na p:·n.ça 
pelo presidente da junta fui dito, qae o seu pro- d'at·mas que apu:·az·iam as :Jctas falsas de lp1't e 
ceclir:aento longe de contrariar c=- taxa de ac- Viços3., e como elles em maioria da referida jun-

• ~· •• ~ • 1 - • 

selbo de est·>do. exa1:ado em consnlt:t annr:x:'l. ao 
d8creto àe 17 ele ::·;o~-e:ubt·v de 1:-iSL :\a ccm
cluzão do ln.nçam,•nt:J da pres ·ntc a.cta 1'<:'

queren o pre>ic!ente da mes::t .:o P:·incip:) Im
pedal que se d0.clarasse que. o~ ;;;eis mesarios 
desta junta, em m<1.ioria, não r uizor:un apurar-
as e 01ções o '1çoza e pu poz· n:io terem s1c.o 
feitas perante mesas 1cgalment'' o;·g-anisada-, 
c que po1· este ftcto não se d":uittczu ric mcm
hrcs desta iunta e nem dcix:~rri'> o::~ 1:0t:s lo
~at·c;:; volozi'tari:;.mentr:!, Yi:;to :;~io :; ·z· o ::t·esi
~lentc da junta competont·! p~1.I':t ~·ubsti-

pub:ica, e sob a co~1.cç!lo d:J.s J:aionet~ts caladas, 
o predito juiz de dü·eito ordenou :•o dito m:~jor 
Pai v a nu.r:t não consentir o in~resso nem dollros 
legiti:::los membros da junta e~ nem do g;·ando 
numero de eleitores que os acompanhavam, 
orclcnan(!o de ,ois ue si tent:tswn.1 entt·ar r u:J 
elle majo1·_os levasse à refies; pe!o que os mes
mos presidentes dns mesas eleitoracs que foz·rn<t
vam a maim·ia da ,illn 1::1-, vendo-se privado:::: de L;:-:'o 
sag-t\l.dos dir:•itos, drspoj::dos o dr:mittido·: do-; 
seu::; lug:u·es, r.:solveram entre si r ou nir-.:•) 
~e~te luga:· _e co?~inuar na. ap:mtç~iio d<1s 1;e-

presidente d:t jnntn. mand n1 fazr>z·' esta c],, lbiapina, S. Benedicto, Princ!pe Imperial c 
declar::-.<;ão na forma rerp~<)rit!a. llo 'JilC p:,ra lnd:•pondencia. d·~ixand.o ,[n apurar hojê ~s au
const::r se Ja,-:'Oli a pre~ente aet>t, 'ill'~ n~e lhrntiea.; chs (•hiçi:í,'s d:•sta cidado c da vilh d> 
pOl' todos :JSSign:Jda c pelos dci~Ol'CS Pl'P- c,~mo~im. por tere;n .sido [(.puradas hO!Ü'.!Ill 

sentes que cpüzorem, o:-dr)n::ndo o referido como se v''r!fic:J. da r~'spr~ctiva :::.cta, feita () as
presidente que fosse irnmedi:ltame:'ltr:! trans- sig-nacb por toda. a. jGnra, as qnacs ficam in
cript:\ n:u; notas do tabelli::q ~1i;.:-nel Th,ophilo cl1lidas nesta :;pur.:ção, conformo as rdaçõf•S d<) 
dr, Som~:• :!.\Jari:t. E eu.Antooio Pc1·cira .laeintho hontr•m foit[ls pr:la. dit:1 jnnt:1. A maioria cl:l. 
C:J.vnlcant~, :::rcret=:~rio d:t junln. :1. esct•e1·i c asl'i- j11nta d:•ixou d:~ :tpm·ar as actas f~tls:1s da villa do 
~:- · · 1 · · ;-).. ... '"1 ;...:, .•.. • 1. .. - ~.u (.: .. içrtza p .1· nao 0rcn1 a.s lU;,~ ... ~ 
dente; 1\ntoni.o Pereil'a .Tar:iotho Ca;·alc,•.nte, d"ll:!s sido org-ani:wdas d" conformidade; com o 
s-.;crct<J.rio: R<.~.ymnndo Ilodri::nes l\1a;;:llh:1cs, di . .;f'OS~o na secção pri.rncil·a. do cap. 2o, do cl•·
Antonio Gomes V!ei;·.1 de l.hcedo, .\Ianocl ereto 11. 82tl de 1:1 d·) Agosto d•) 1<38!. E 
Carlos Cavalcante ele Macedo. Jose Rufino Pe- a~sim continuaE.do esta junt'l a fu.zer :>. apm·,<
r-eira, l\Ianoel Ferreira de I\lello, ).Ianocl Igna- ção iwnt'"m prineipiada procedeu-se a leitura 
cio Pesso:: .. Joac uim F'crreir,l. de Ca':'l"alho. da.-: authentic3s dos r e .. id . ,..,,.; " 

Acta da apuração geral à os votos das eleições l"rwam p1·esentes pelos pr8zid·entes das mezas 
para um deput:;do :i As"embléa Geral Legislativa ebiwraes abai:s:o :;ssignados, suprid;\S as que 
por e~tc qu:1rto districto eleitoraL-Aos dezoito f::ltavam por C'~rtidõ:•s couferidas c concertad<1S 
di:1s do :nez de Dcz.emhro do 1G84 w~"la. cid:tda pot· taoelliiies : lendo cu :scct'i)b!rlo Antunio 
e colllarca <h Gran.ia desig-n:Jda pelo ;;o\'erno P::reil'a .Jaciotho Cavdcanti d ·liai;;o d;t in.s
para cabe,~' do quarto di;;tricto eleitor;d desta! pecção da mai.oria da jnnti\ as lllencionadas au
provineia te Ccari! .:m ec,Sc.t do l" ilrn .. ho jui7. "de lh( titicas, fie~cn.Jo os ouLtos-n .... :nnbtOS d•:lla-_. e.l-
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carregados como hontem <1:.1 apuraç"ão dos 
votos pol~ fórrua c:;tabelccidn, no art. 177 do ci
tado dcc1·cto. Terminada a apuração, eu secl."C!
!at'io pelas 1·espcctivas relações publiquei, sem 
1nterrupção, os nomas dos votados. e o numero 
de votos que obtiveram para. deputado, senão o 

. . . . 
quim Rodrigues Junior, adv:lgado resid.ente na 
:Fortalez:l 38-! Yotos; Dr. Theodoreto Carlos de 
Far·ia SoLllo ndvog-;ldo re~iclente na cõr·c 276 
votos; Rev<H'en<l::> Dr. Luiz Lo::~es Tei:toiL·n. re.'Ü
dente em 2\Iinas 4 •rotos; Dr. DÕrning-os .Tos'~ No
gneil·a Jag-uaribe Filho. medico r.;sià.ente om 
S. Paulo, 1 \'.)to; Comu1endaà;_,l. Tobias Lau- I 
riano Figuei1·a de Mello, negociante na corte, 
"1 voto ; 8lll visb do qual re~ulLaJ.o verificando 
a maioria da junta, unanimemente ,que o candi
dato conselheiro Antonio Joaqui.m Rodrigues 
.lu niot• reunira a maioria absolu t;t dos votos 

s 1 · v ·d·1 ddramcli oncor::-eram 
a eleição, o con~idcroú eleito deputado á ass ·m
'blca g'Cl'<Ü legisla ti va.,e mandou exp3dir o co:n

ct0nte diploma., sondo cstJ. composto dest~ 
;.tct:~ o · '-" c n u:Jll~em <o prmc1p10 estes ·l'a
tJ"abalhos, ot·denundo a trascripç.ão d~;sta acta 
nas ~otn.s do ta'ocl!iio Fot•tuna, e que se ~::!-

;:, • - 4... (.. 

canti, 1o juiz de paz() presidente da mesa elei
ton~ol da Granja.- Manoel lgnncio Pcssot 1° 
jtüz de paz e presid;mte da rueza el,:~itcral d'; 
Camocim . -.Josõ Rnftno P~:reit·a.1° j 1.ll7. ào paz 
e presidr;nte da junta. elr-úor.al de lbiapina. -
:1:anocl F'err~ira de !\Iello 1o jniz .le paz e pre· 
s~dente da. mesa eleitor.:! de S. Hcnr.'dicto.
Manoel Carlos Cavalc,\ nti de Mace:lo i· ju:z 
de p;~z e presidente da roe~a eleitoral 'do Prín
cipe lmperin.l.-Anto::ôo Gom~·s Vicit·~ ,;1e i\h
cedo,io juiz depaz e preúdentc d!l. mesn. deitoJ·al 
da Indenendcneia. - E:t. ..:lntrntio P u.,.ei1"(! 
Jacintlto~ Cavalcanti, secret::.rio da innt::t a 
i;;Ubs~rivi e ~~ossigno. " 

..-L1tonio Pc1·eira Ja6ntlw Crtval.::anti,pil' S~-- . . ..... . . . . ~· ,.. ' 

I !;nacio Pessoa, presidente cln. mesa elei toml 
do Camocim. Antonio Gom.es Yieim dr: M a 
cedo, presidente da. mesa de Indep:~ndencii\. . 
.1osrJ Rttflno Peretra, presidente cl:.1. me~a de 
lbiapina. }.:[ anoel Fm·reira de 1li eU o, presi
dente da de S. Benedicto . • ~fanoel Cw·los Ga
valc(mti de J1 acedo , presidente da mesa do 
Pl'incipe Imperial. 

Co-r.fe;·ida c concertada. par mim rroprio com 
o meu 1 i \'ro d 1 n ')tas e d::ts acta~ no:;; qua·~s me 
·reporto e do;.t f~.-Gn:nja, 18 de Dezem'bro de 
1884. 

I 

Em testemunho da vcdade.- O 1 o tabellião 
lg;·wcio d';llmeida Fortu:w. 

T clegJ·ammas 

Sobr::~l, 5 de Ma1·ço de 1885.-ConselheirG 
Rodrigues, D. Luiza 17. -Aguarde procu-ração 
ca:::nnan' o a t·csronsa 1 1 a e meu Gtrac or .
llJlU~âo Fotttma. 

lbiapinn. G de :Março de i88;::i.-Consl:üheiro 
o rtguGs, c amara · os e pu ta os.- • meu 

punho firma diplow:t V. Ex. Presidente colle
gio S. Benedito.-M anoal Fl'rl·e[ra U cUo. 

lbiapina ü de ~Iarço de 1885.-:conselheiro 
RodriguP.s, camat·a dos deputados.- E meu 
punho fi1·1~a dipl·,ma V. E~c -Presidente col
l(~gio Ibiapina José l?.HjirLo Pr:re!í·a. 

Sobr:Ü (Camocim) 7 de Março de 1885-Con
sclh<Üro I-\.od1·igne.~, D. .l .• uiza 17. -Confirmo 
ver a ~ira minn:1 · 
I g ,1aciv Pe.1·so11. 

.Sobx·a.l (G:·anja.) 7 de l\hrço de 1885.-Con~ 

Em 4 de Dc·zembro, em Sobral, jà se dizia 
que nã.o tinha h~1Nido eleição em lpú~ e qU:e em 
Viços?... o dcl0gado Sucupira vedára o ingresso á 

.. . .. . .. ;')..., 

na Ga:.:e!a de Sovml 

4o distt·icto 

Can!Ocim 

Dr. Theotlul·eto. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 28 
Conselheiro Rodrigues .Junior. ........... :2~ 

Gra~ja 

Dr. Theodu1·eto ..... •........•..... •... 
Conselheiro Hodrfgues Junior ..•....•.•. 

lbiapiu.;~. 

71 
66 

I c 1' • " d • J • 1 onse ne1ro .!:to l'lgncs umo• •. ....•..... 74 
44 Dr . Th~odui'eto . ................ , , .... . 

S. Benedic~o 

Conse1heirv r..~J~ógnes J Llntor. . . . . . . . . . • . 76 
Dt·. TheoJurí:ltO . ....... ... ... . ......... 32 

Na Viçosa, segundo telegramma do juiz de 
direito, não houvé eleição por ter sido cercado 
o cJiíicio d;1. carnsra. municip:~l pela força 
public~J ~ com mandada pelo delegado milit,u· 
c:-tpit:lo Tdstão Suct:pirn de Alencar Araripe. 

T<tU1bem não houve oleicão no Ipü, s :Íbc--se 
por te1c~a:Jm!ll3. elo Cül'Oll'~i l\1. Som·0s, cnjo 
1o juiz d;) pa:'. prcte:xtou f;Üta de escl'ivão para. 
lavrar- :-;e" :;ct:t especiP.l à:~ installação dare~ 

.. • . ' 
pe~tlV<t mesa. 
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Pr1me1ro telegramma 

Do jOJ1z de direito, :is 9 1/4 horas da m:1nhã 
do di:t 30, ao Exrn. pt·esidente cia. prov·incia.
Casa da c:tmara cercad-t nelo d·~legado de pali
cia e comma~1dante do destaca~ento c!l-pitão 

sive tros mesario,, repeltida P"h força publica 
de ordem do governo, seg-undo declarou o dito 
commn.ndante p-3!':>.ute mim e dito eleitorado, 

. a cuja redamaç:io fui ú po1•ta da casa d<1 
camara. Pro•·idencias. 

Te!egr:~mma do presidente 

Ao delegado de lbiapina, e3:pedido a 30 do 
pa.;;sado.-Logo que receber este e3:peça por
tldor tt•an~mittindo deleg-ado cl~ Vi<~os:l o se
guinte: "\.c:1.bo ter denum:ia Vm. cercou casa 
da. cam!l.t"a. 12 praças, não consentindo entrarem 
tres me'a1·io-: liberaes e miudos. Re:tet·o reco::n
mendação terminante Je Vm. e a força se abste
rem comoletament0 de negoci.os eleitoraes, 
dEwem COUSCl'V<~r-se longe do colleg-io e deixar 
eleição corre" e:x:clusiv;Hnente por conta dos 
partidos.-Ca1·los Ottoni. 

dando como ra;;{/o ni'ro ter achado um escrivão 
para. lavrar a acta respectiv<l• 

Foram dissolvidos os trabalhos com a leitura 
que fez o 1u juiz Je paz do art. 1~7 do regula· 
mento eleitorn.l, que dispõe : 

« Qtwndo na vespera, ou, nito sendo 'JOS-

st·M , no c.1a a e etçüo atd a ho,·a marcada 
para o come~o dos t,·aúallws ntto se pude1· 
iustaUaí· a mesa eleitoral, n!io ha~:e1·ú clei.çtio 
na pc:1·ochia, distticto .de pa:; ot' secça:o. » 

A decln.raçito do juiz de que, por força do 
disposto no at·tigo c i ta do, não podia ha vet· elei
ç:1o, foi feita depois das 10 horas do dia, no 
meio das mais vivas reclamações, sendo pre
sentes os •1natro cidadãos que, s.egundo a lei, 
dcvi:J.m compor a mesa, sentados estes em seus 
respccti vos logares ; presentes a maioria. do 
eleitorado. os candid:.tos conselheiro Rodrigue~ 
Junior e Dt•. Theodoreto Souto e grande numero 
de espectadores. 

Em actél continuo sobre a mGsma mesa dos 
tra.b:l.lhos eleitoraes, tre :; dos mesario;:;, o 3° 
juiz de paz, o 5o e o 6° votados na ordem da. 
votação para juizes de paz e 113 eleiiores fi
zeram c assignaram um pr·otesto, que só ficou 

Se"'nndo dit') j . .tiz d l dil."eit I eoncluido pel:J.s dua.;; horas da tarde, quando o "' I fot·am le\'ar ao tabellião da villa uara o trãns-
Dirigid.o ás 10 horas da manhã do io de De- crevel' em su:1s not:Ls. E onde 1Ô9. d'cntre os 

zembr.) corrente. ao prêsiàente. -Casa da ca-
1 

prote.,tantes declararam, em um termo por elles 
ruam continú:l cercad:t a desp"ito dotelegramma assignaào, que si não houvessem silo esbu
de V. Ex:., int·~rmeiio dele~ado Ibi:~pina e lhado:;; do exercício de seu direito, votariam no 
entregue ao deleg-ado cn.pitiT.o Sucupir·a, pelo conselheiro Rodt·igues Junior . 
Rvd. yigar!o Bevilaqua, em pre<:ença. da maio- E' a vet·.:b.dc dos factos publica, notori.:.l, in
ria do eleitorado, a quem respondeu que não d.ustructivcl; n:io obstante voga, ha tres dias 
obedecia, por falta de authenticida.de do dito I como cc;·to , quo ha urm. eleição que se diz 
teleg-ramma. Maioria do eleitol."ado sõ pôde feita na casa cta camar·a., á hor•• competente 
chegar até 40 pa<sos da casa da <?amara, do~de com todas as formalidades c n o. qu":!.l t eve iO 
fui repel!Ua. Tenho feito o possiVe! no sent1do 0 tantos votos o candidato do gcvero.o Dr. Thco· 
de evitar conflicto. cloreto de Faria Souto. 

Segundo telegra.llima 

Do pt·esi~lente ao delegado de Ibiapiria, em fo 
do corrente.-Tt·an"miua Vm. ao juiz de direito 
de Viçosa o seguinte: Tendo jã. chegado meu 
conhecimento facto sobre o qual r eclamou hoje 
Vm , providenciei immediatarnenLo l'ecommen
dando del;1gado manter completa ab>tenção com 
::~.força. sob seu commanclo. Govemo só quer 
!ibe1•dade c ordem no plaito.-Carlos Ottoni. 

Terc0iro tele..,.ramma 

DD Dr. jui:;; de di.reito ao pre~idente, dirig ido 
em. 2 de Dezembro :is 12 horas d t m anbã.-Não 
sendo conse tltido ingresso da maioria do eleito
ra·lo c de tres mrJsarius na cas·t da. camara, que 
continu~Lt cercada hon t~m pela fo!·ç~a public:a, 

lf' f-t• 

E diz-se que si não figurn. nella a m aiol·ia
do3 me:;arios legitimas, e os eleitores protes, 
to.utes e cledarantcs de votos, a.liãs i:ambem em 
11wim·ia, foi porc1ue n:!o quizeram comparacor, 
aba.ndon:mdo os.trabllhos. 

Boato tão estranho correndo com insistencia 
por urn lado, e po:.- outro notado, ha. tres dias, 
movimento desusado entre a c1sa do i " juiz de 
paz, onde está hospeda lo o candidato Theodo
reto, e a casa de Antonio de Mello Marinho, 
chef:3 dos conservadot·es gra.üdo~ . movimento 
manifestado lelas entradas e sahiàas de~tes e 
de alg-uns eleitores, nessas duas cas:1s, de dia 
e de noite, á porta das quaes se verp. postadas 
praç:1s do 11 o b:italhão aqui destacad.as. tem 
feito suspeitar a execução da. trama propalada. 
a :h•ede. a fabricação de actas fa.lsas. 

Por isso, articulando-s~ esses boatos e sus-. 
maioria e mesarios. que lhe mandasse dar por cel'tidão as actas 

dessa assim falada eleição: debalde porém; 
Ge::;cta de S obr·al.- Quinta-feira. 11 de De- porque 0 tal juiz internou-se pela casa a dentro 

zembt·o .-Collegio do IpLi.-Em 7 de Dezembro para não receber a petição, levada aliàs por 
de 1884 · oflicial de justiça, acompanhado de duas teste· 

~ Não houYe eleição no collegio do I;>ú, por- manhas. 
que o · .JU!Z ae p·•z, tl.aymuu._o "'I.O. n g ues · 1. a- :.>o r e s ta occasião o capitão rlo e xercito :Mano oi 
galhães, confiado e cs~udado n a força publica, Bezcrl."a, que tem feito o papel de ajudante de 
n~o quiz or3 anizar a mesa ~~eitoral, nr~m no .

1 
ordens do candi.dato official; posta~o _qu,u;i s em

rlla 30 de Novembro, nem no·dt::t 1'' do corrente ; . pre de guarc\a a porta da casado JO,l ~ de paz, 
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-----~~ , o • • 1 ex:emp.o e ucau e a erra e a am1 1a e 
sold :dos a qualquer d!!s pessoas presentes que que se separou ha mais de 30 annos! . 
tentassem entr:Lt'. c · Fillio e;;purio •.. que est:~ nobre terJ;"a Yê cer-

Ameaça tlue sendo conheCida por diilerentes cado de janisaros, roubando o clír~ito de teus 
pes-;oas da vil!a deu causa a quo viessem fazer cont1rraneos, conspirando nàs trevas, fa.bri
-ao novo CerbJro~ern frente á ca<;ll., a<; mais cando actas fa.l::;as, comprimindo P, corrompendo 
vivas recla:n:lções. Houve to ue de a ito cot·- acsw.·) · · ,., nmo chamaste 1) ,,stás re--
r1 a ~~ mais so a os do quartel, etc., etc- pudiado. 

Fl.'ustada, por tal arte, a tenlativil. de poi." esse N:1o te lembres jamais de voltar a esta pro-
meio obter-se a t•e ferida certiJ&o, recorr •m-se i vincia e ainda menos ele represental-:L no t•e-

. primeira :lutorid;~de da comarca, jnntaado-s'} o cint(> augusto dos; eleitos da r.aç:io. 
requerimento dirigido ao juiz de paz com a Er\l.s exclusivamente calÍ.dida.to ·J.o governo e 
certidão do official de justiça, o jt1iz de direito o povo repelliu-te.>> 
ordenou, por r!esp~cho, que o escriV'ào da tal Gem·cnse.- Fortal ,~za, H de D>zr.; mbro de 
eleição desse a eeJ·tidão. como a isso et·a obri- 1884.-« Attentaào ele itoral do lpú.» 
gado ; por fe>rça do dispo:;to no at·t. 149 § 4o E~crevem-nos do Ipit, em data de 3 do cor-
do regulamento eleito!'al. rente : 

«-A transcripção da acta s~rà f•3ita imme- «Não hou\'e eleição neste collegio. 
diatamento, diz o citado :tl'tig•.J, o.ssignando-a. O manejo de que se lan.;ou rnão para este fim 
u m.r'sa e os tlsca.cs e eleitores que quiz.~rem. foi o de não se OI·ganizar a. mesa -::lcitoruL 

« O tal>el!i:io ou escrivão de par. é ourig2.:!o Não h:wi:.~. escri1'ão eifectiv o do juizo de paz 
a dar, sem dcmo;··r.r., traslado a quem o N- nem <la ;:ub lelegacia . Compete, segundo a lei, 
querer.» · ao jL1iz de paz mais votado supilril" cst~ falta, 

Nova e difficil tentativ-a ! 1°, po1·que ninguem nomeando :t um cida.diio que os substüua, e o 
sabe ao certo ainda quem é o esc1·ivão; 2!, unico tt·ab:üho de•te é o de la.vt·ar n. acta da 
porq;;e dirig-indo-se o official de justiça a indi· organ'z:ação da mesa. O jtüz de pazRaymuudo 
viduo que lhe disseram que s1.1ppunha SCi' o Rodrigues l\Iagalh:i:~ s. em vez de nomear a al· 
esc;·i'Vr'!o .Jo:io Cori"•~i:t de Sá, este em re;;posta gum dos muitos e idoneos cidadãos 1)resentes 
eva!':iva sobre ~e r ou nito o escrivão, disse ::1.0 uo recinto da carnara., escolheu o alvitre de con
officia.l : « que sõ cumpriria despacho sendo do .vidar-. p:!' officie, a individtlos que a.ll.i não se 
juiz de paz! » achavam. As re~postas destes, a saber, do 1° e 

Neste pontll fica].n as c::Jusas quanto ás tenta- 2' convidados, chegaram com r11L:it·t demora, 
tivas pat•a se obter um traslado da. eleição theo- recusando o encargo. Só pelas 6 hot·a.s da tarde, 
doreto. respoule:J o 3° convidado acceibndo a uomea

A.s deligencias continuar-iam dia. por dia si ç1o, mas não se apt·esen.tando. Por esse motivo 
hontem e hoje não fossem dia~ sancti:ficados. adiou-se a organização da raesa para. o dia se-

A acta da falso.. e clandestina eleição theo- guin.te, fo de Deze,nbro, no qual, voltando ao 
clonJtO não foi lançada em DOtas do tab ·· lJião ! logar dos t:•:,balbos a juiz d~~ paz pelas 8 horas 
O seu resultado não foi publicado por edital. e minutos da manhã, não encontrando presente 
Nem o juiz de direito forneceu, nem o :l" juiz o seu convidado de vespe1·a (o que a.ceitdr::~. & 

de ps.z requisitou a list-1. para a chamada d)s nomeação) em vez ainda de incontinenti no
eleitores. Dizem os theodoreto:; que o seu can- meat" outro escrivão, julgou d·~ necessidade 
didato obteve 72 votos, quando é notorjo não impres:!indivel esparal." por a.q uelle, e esperar •.• 
teria elle :nais do que 45 eleitores, na quasi de balde •. , até depois de 9 horas. . 
totalidade da ft·acção graúda. Assim tinha-se esgotado, desde o di3. 30 até 

D'ahi l-\ criminosA. obstinação em niio darem o dia i o, o pra:.o {t:GUGt dentro do qual, segundo 
a cer·tidão ncdida..; em não r3colherem o:s li- o art. 127 do H.eg. n. 8213 de 1:~ de Ago.~to de 
vros ao archivo da camara m~nicipal; apezat• 1881, sa devia Ol'gao.izar a mcsn. c~eitoral, sob 
de ji requisitados pelo respectivo presidente: pena de não haver eleição . . 
pol"q ue. antes da apuração, se podel"ia verificar Estava por meio de tão gros;eiro :.~rtificio 
a insuffi.cieo.cia ou a falsidade das as:>iguaturas con;;ummadít a tram:~ do juiz do paz, e por isso 
dO"' pseudo-eleitores. lendo clle o referido art. 127,. deu por dissol-

Ficam ·i citados o i 0 'uiz de )az e G Dr. id,1!'. os t ·al>u.lh • t t I 

promotor publico para assistirem á justificação Estev0 ;,em.prG ao lado dl~ste juiz. desde o dia. 
desses f:tctos, depon:lo, como testemunha;:;, ele i.- 30 ate o dia iu, como C•Jnselh·: iro e asses ~or. o 
tores dos mais graduados da parochia. lwnrrv.lissim.() cnndid·ltO Dr. TlPodoreto Carlos 

Si algum dia s!lrgir á luz da publicid;:.de, t:1o de Far!a Souto, o qual em eontest:tção aos re
cri•ainosa fMça ha de s·~l" uma cousa parda oa clamas que se cr;;ui:~m cont:'a o procedimento 
negra como o seu autor, mais h·~dionda. ainda. do j~iz, não cessava <le sustentar que era el!e 
que o mo nstr'll b:or:tt·~-'-at~tr.-. - - - --- - - + ne-J.fui-ta. :nt1mt:o-fe!·!'a, :hC\!Dl"re-::i. ;o-l.--f,,!m>Oon11tei:mt---- - - - ------

Não obst~Lntc com elb o candid:1t0 otli~i:ll ha. br~tn a lei, e tanto mais qua~to para eUa havia 
de procurar hzer obra perante a jnnt·\ apura- elle collabor~tdo! · · 
dora, da qual <i presidente o Dr. José .Joaquim Procedeu pelo modo e:s:posto o juiz de paz 
Domingues Carneiro de quem se diz co-religio- lhvmundo !{odrigu~s Mag:.'l-lhães, ass.~ssoriado 
nario e amigo i11timo. pelo honrwlissimo candidato Dr. Theodoreto; 

Já foi brutalmente apunhalada neste infeH;r. não obstante estarem resentcs e sentados a 
eo eg-10. e no e 1ço;;:a, a 2.urea et e e seu lado todos os cidadãos que deVlam, na. 
Janeiro; e novo golpe na apuração tenta. yi- fórrna da lei, compor a mesa eleitoral, ,:l. saber: 
brar-lhe o filho elo Ipú, armado de a.ctas falsas! o 2".e-3° juizes de paz, o 5° e o 6' votados em 

v. m.- 28 
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sega ida ao 4" ; não obstant:e--a-s----r"eel-afl~~~~----l:.l~t-ruw-q-a:!Hl:t6-ne>a---:swlftfl:ta~~rru:~~~:p&.ster.----------
instantcs destes, que, frequentemente, 1-:lmbra- resulta-que não houve eleição no importante 
varo-lhe, em nome da lei, o cumprimento do seu collegio do Ipú por uma miserave1, frauJu-
dever ; não obstante, finalmente, os protestos, le11ta e crimi.nosa trama, urdid:t e concertaif.a 
ãs vezes, os' mais 1•ehementes dos eleitores,que ent1·e o o juiz de paz Raymundo Rodrigues Ma-
reclatnavam pelo ex:ercicio de seu direito de galhães e o nobittssimo Dr. Theo lu reto Carlos 
voto, e ue, invo,~a.ndo tambem a lei, lembr:l., de Faria Sou:o, candidato do r. overno, como 
vam a grave responsa. L a e em que mcorne e e propno o;;ten os:tmente se apregoava a. to
esse juiz_ do~ o a todos os momentos, e que a força pu-

Tanto mais in·eg::lar o escandaloso er11. o pro- blic:1 era a segurança e a garantia de sun. :fiel 
ceder do juiz de paz, quanto alguns dos cida.- cxecllçiio. 
dãos present•~s, desie o dia 30 até o dia 1°, se Os eleitores, privajos do seu direito, protes
lhes offereceram para servir como escrivão. tar3.m perante o tabellião da villa do Ipu 
Entre outros o eleito.- Manoel Augusto da Ma- contra tão grandes escand::tlos e crimisosa~ tro
gn.lhães, o eleitor Gli:-vereaJor, respeitava! sexa- pelias ; e, ainda mais iO'J d'~nlre elle~ decbra....: 
genario, Vicente Ferreira. de Araujo Lima, o ram ; assig:1ando um tormo no livro de notas, 
eleitor e distincto professor publico José Flo- que si não houvessem sido, pela ma leil·:t ex
rencio de Carvalho, o eleitor Aureliano .-\.frade posta, esbulhaJos, votariam no conselheiro 
Carvalho, além de outros, ainla notadamente o "\ntonio Joaquim Rolrigues Junior . 
cidaJã-.~ João Bapfsta da Silva. Filho, que ú es- Entre os eleitores protestantes c cleclamntes 
·cri vão do juizo de paz do districo do Campo de Yotos, figuram aiguns conservadores e !la
Grande da mesma parochia do Ipú. Este se ofle- rentes, muitus bem pro:-.imos, do honradissi
receu por meio de uma petiçã> esc~ipta, que mo e nobilissim,o candidato Dr. Theodoreto 
S':)ndo lida em alta voz, foi entr~>gue ao juiz Carlos de F:u·ia Souto, fi] ho da infeliz terrn. do 
que não 1 h e deu a mínima consideração nem Ip:i, donde sahiu ha mais de trinta annos c re
despacho algnm ! gressan do á ella veio edificai-a com essa ECena 

Quer durante o dia 30, quer no dia 1°, tolo o de escandalo, de fraude e álc crime.» 
destacamento da villa do Ipti, forte de 17 praças 
de linh~. con;;ervou-se s ::mpt·e reunido uo pa- Cea7·e;1se.-Fortaleza, 13 de Janeiro do 1885. 
vimento tel'l'eo da sab ela camara. onde se devia «Apur9ç:io da eieiç~o do 4" distt·icto».- A 
fazer a eleição ! Tendo sempre :i sua ft·ente, publicaçiio de um officio do juiz de direito da 
durante todo o tempo da reunião, nos dias :30 e comarca. de Gr:mja,Dr. José Joaquim Domingues 
f o, o capitão de linhn. Manoel Bezerra de AI- Carneiro, na Ga:;eta da Norte, n. 286, tt·az-me 
buquerque, o m~smo que com duas praças do :i. itnprensa. afim ele rectifi.car fc\Ctos que ahi 
f1o batalhão, acompanhára const:mt~mente o foram inexactamente referidos. O modo como 
honraadissi;;w candidato Dr. Theodoreto, como se procedeu á apuração tio votos do 4' dis
se fôra seu ajudante de o::dens ou um guarda- tricto, consta d:.~s actas respectivas, e do pro
costas, em toda a excursão por este feita em testo que corre impre;;:so com a minha assi
todos os collegios do 4° districto eleitoral. O gnatura e :1s dos outros cidadãos, que igual
outro capitão de policia, Luduvico Catunda, de- mente o snbscreveram. 
legado, Yigiava e percorria as ruas da vilh1.! Não tenho hoje a modificar uma só das pro:-

Os livros em que devie~m ser lavradas as acta.s posições do protesto, porque todas el!as são 
pelos quaes o ju\z de paz no dia 30 tanto se ba: rigorosamente verdadeiras. O que lamento é 
via interes,ado, vociferanJo por não o;; t~r en- que se insinue, que tivessem o plano de per
contrario Jo~o sobre a mesa dos trabalhos; que turbar a o1·d•!m e reg-ularidade dos trabalhos da 
elle os condu!>ira c ui la.dos:unente comsigo na apuração eu e os me•ts am1gos, quando a ver
vespera, no dia 1° não voltara mais á mesa, e dade é inteiramente o contrario.,ninguem mais 
inquirindo por elle<õ os mesarios c outros cida- a conhecen.Jo do que o Sr. Dr. juiz de dit·cito 
dãos, respondeu-lhes o juiz:« foram entreg-ues da comarca, prcsi iente dajunta apuradora. 
ao e,ct·i,·ão por mim nome:tdo, hontem, João Chamado no dia 16 de Dezembro, vcspcra da 
Corrêa de Si >•, que nunca compa.-eceu nom no aíluraç:to, pelo Sr. Dr. José Joaquim Domin
dia 30, nem no dia 1°. gue-;; Carneiro á casa de ~ua residencia, mani-

Dez das ra .as do destacamento á ue acima festou-me S S apprehensões pela P"rturba-
a udiu-se, são do batalhão 11 o de infantaria, ção ua paz publica, e rPgularidade dcs tr:1bn.lhos 
chega !as na. villa elo lpti, infr .. liz· berço do l! ·,n- no db seguinte, ~>m vista de um telegramma do 
1·arlissimo e no~ilissiíil.r; canrlidato Dt·. Theo- delegado de policia do Camocim, o Sr. Custodio 
dureto Carlos de Far:a SoutO, 4 a 5 dins antes Son.t·es, que dava como certas a r.~união e vinda. 
do em que se devia ter feito a eleição, e foram de pessoas armadas da•tnella villa para esta ci
~xp~didas d:: capit.'l.l pelo impro·9ictlissim? e da,J~ .i tendo po:0'?, ?U• certeza .da f~bida1le da 

Ottoni. delegado do venerando gabinete Dantas 
imitadoí· do gabinete Saraiva, á pretexto dP. 
deligencias ! Todas as armas das referidas 
praças estava rn bern luzidus e embaladas ! 

Na eleição de 1R81, a primeira pelo ~ystema. 
directo, e a primeira em ue o nobilis:-:imo 

an 1 a o r. eo ureto ar os e ana 
Sou~o, ·competiu, com o conselheiro Rodrigues 
Jnmor teve aquelle ..• no lpú •.. um voto ! 

' ' • <J 

ainda mais desassombral-o, niio V:1cillei, sendo 
pr sentes os Srs. Drs. Theodoreto Carlos de 
Faria Souto e Joaquim Olympio de Paiva, juiz 
mun!cipd do termo, em combinar com S. S. 
no ~>eguinte : 

Que de )arte a arte não consentiriamos na 
reullião de homens do povo ; 

Que só teriam ingresso no recinto da ca
mara os eleitoNs conhecidos de qualquer pa-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1525- PÃjgina 94 de 120 

Sessão em 18 de Maio de 1885 219 

rochia., os candidatos e os membros da junta, 
tendo somente estes ultimos o d1reito de dis
cutir; 

Que por mim e o ·.: Dr. juiz municipal seriam 
revistndos à entrada do edificio todos os que 
entendessemos necessario submetter a este 
exame; 

ue seria rettrada. o ediftcio a força pu
blic~ às ordens do Sr. juiz de direito, com ex
copção 3J)"nas de u?'a. sentinelb. 

apr<'sim,nto de todos, e especialment') do Sr. 
Dr. juiz de direito, retirei-me, certo de q:•e 
S. S. as havia de manter, assim co~o de que 
as questõe ;, snscit:vlas por o ~casião qa apura
ção, seriam resolvidas pela- junta, como S. S. 
me haYia dito em dbs anteriores e confirmo11 
nestl) m"'smo dia 16. Eu e os meus . amigos 
mantivemos religiosamente o ajustado, como, 
porém. procederam SS. SS. e os outros pa-

uan e~ iz m- o s u '5 ac as a a apura
çtio e os prot~stos d'3 que tem conhecimento o 
publico, a saber : 

. . 
<::> ~ 

arm·1dos, c:1pitaneados pelo delegado do Ca-
mocim, Custodio Archanjo Soares, esteve :i 

orta do edificio ara o fim de· fazer va. -
ccr na apuração das eleiçõrs a vonbde prepo~ 
tente do Sr. presidente da junt::1. ! 

Granja, 2 de J,meiro de 1885,-Ignacio de 
Almeida Fo;·tuna, 

Gazela do N orte.-Fortaleza, domingo, 28 
de Dezembro de 1884. - Parte official. -
Governo da provincia. - Administração do 
Exm. Sr. Dr. Carlos Hono"io Benedicto Ot
toni.:- Peça_ ofl:l~ial.- Apuração em _Granja.. 

Dezembro de i884. 

N. 59.-Illr:n. e Exm. Sr. - Já antes d·t 
e e1çao o o corrente se propa ava nesta 
cidade que a junta apuradora havi:\ de ex:pedir 
diploma ao ca.n lidato conselheiro Antonio Joa
quim l{odrigues Junior,ainda 11ue não obtivesse 
maioria dos votos dos eleitores que concones
sem i dita eleição neste districto, porque o ca.
pitã~J Ignacio de Almeida Fottuna contava pnr:\ 
isso com a maioria dos pt·esidentes das mesas 
eleitoraes. 

Depois de conhecida, porém, a vota\ãO dos 
diversos coll~gios sn. a:ffi.rmava. com .maior in· 
sistencia, qu .. ~ o diploma aet·ia conferido ao me-.
mo candidato, porque a maioria da junta não 
apuraria os votos das eleições de Viçosa e Ipü. 

Esse boato despertou prevenções, ameaças de 
ho~tilidadcs e represali~.s nos grupos políticos 

guarda da cadeia, dei:s::ando somente um· soldado 
e o c:Jrneta; o que tudo foi observado. 

DLtrante os tr~Lbalhos da junta no dia 17, 
foram offerecidos diversos protest~s pelos inte
l·A~sados de ambos os candidatos , mas por bre
vidade só consignarei os seguinte~ : 

O residente da me~a des a r .h·a 
Pe•·eira Jacintho Cavalcanti, protestotl contra 
a eleição do Ipú e requereu que não fo~se s.d
mittid? na junta o presidente daquelJe collegio 

a ~ymun o o ngues 1 aga aes, 
nem apurados os Yotos recebidos n:1. eleição do 
referido collegio ; ao que decl rei que ind~fe
!'in. depo;s de ler o cl"creto de 17 de Novembro 
de i88l e consulta respectiva sobre a intelli
gencia Jo art. 1i7 do regubmento ·eleitoral. 

Em seguida, o pr,·si<.lente do dito collegio re
que:-eu que pozesse a .questão em votação, ao 
q u~ indef,~ri pelo:; mesmos fundamentos. 

O presidcnt~~ da mesa da Ind~::pendencia, de-
pois a principia' a a apuraçiío, na occas1ao 
em que se ia apurar a eleição àa Viçosa protes
tou contra esta, requerendo igu·•l!l!ente que - ~ . 

mais não se deruittia da suas funcções e que 
não abandonaria vo~unta;·iamei1te os seus lo
gares; dizendo outro, o de S. Benedicto, ue só 
arrasta 1 cixarJa o seu. 

Em vista de tão formal amea.c;.a de .perturba
ção da ordem dos trabalhos da junta, receiando 
conflictos, que necessariamente ehegatiam ás 
m·lis l~mentavt:is consequencias, pois, uma 
s~m ple,:; im; ~rudencia no est.a.do de exci taçn.o em. 
que estav;Lm O-' animos, podia df' terminar a ex
plosão das pa.i~ões pat·tiJat·ias e odios accumu
hdos de longa data, re~olvi mandar guardar a 
entr:'l.da do eJificio. prouibind , o ingresso dos 
juizes de paz que recnS~\ram cumprir· seu dever 
e que nos t0rmos do p:trecer do conselho doEs
tado abandona.ram o Qxercicio de suas fune
ções, permittindoa entrada sórnente ao maior 
ntlmer·o possivel de eleitol'eS do districto. 

Li na porta do edificio os telegrammas em 
. -

vesperas da apuração só se fallava em emprego dimento e declarava qu~ os presidentes das 
de força publica e no armamento de cap:1ngas, m~s:1s eleitora.es só deviam fa~er parte da junta 
tanto de um como de outro lado politico. si se resolvessem a fazer a apuração recusada; 

. Em vista da excitação dos animos que esse e:s::nuz og fundamentos e o fim da medida de 
eàts.do de cousás determinava, receiando desor~ ordem que as circumstaneias me constrangeram 
dem, combinei na noite de dia 16 com o capi.- a tomar; convidei os juizes de paz a declar!L
tão lgnacio Fortuna. e com o Dr. Theodoreto rem si apuravsm todas as eleições, e como dla
Carlos de Faria Souto, êm não se dar ingresso sessem que não respondiam na praça. publica e 
no paço da camara senão aos membros dajun~a sim na. sala do edificio, convidei-os n c1ecla.
e eleitores embora de outro districto ; mac:;, su-

1 

rar por officiqs, para, no caso de resposta 
jAitandc-se todos em serem corridos para que affirmativa '))ermittir-lhcs a entr·ada ; convidei 
não entr~ssem armados, e em retirar mesmo a ao Sr. conselheiro Rodrignes Junior a. entrar 
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commigo Gm companhia de alguns de seus ami- ' ela.borad:1 presentemente, como uma !'ynthese 
gos ; ma<; vendo assim burlado o pbno de rc- superior, em que se Yão reunindo as idéas dos 
sistencia que tinham concertado a tudo se re- legisladores sobt·c este a;:sumpto ; em vista .de 
cusara.m, ameaçando-me injuriando-me e pe- tudo isso, a fórrna leg;ll dos diplomas :ficon 
dindo-me que os m:mda.sse ass~ts::in:H' etc., etc!! d'~termin:tda até q~;e o legislador avoque de 

E come, :iss_e nada. consegyir, subi parn a novo _a_ questão, e estabele~~a uma outra fôrma 

com os mesmos procedi :i apuração, à qual as
sistiu o capitãn Ignacio de Almeida Fortuna, 

e rin i io até o firo c )01' 'uem foi :.: rc:;cn- · 
t~do um. protesto anteriormente ebbor.tdo e 
om~rccido llO i;rincipio dos trab:tlhos, ass!gnado 
pelos ditos ~eis juizes de paz em que conclui
ram-declarando que nã.o aiJandonariam os seus 
logare:'i senão constrangidos pela força, sob
meu commando, o que veiu justificar o meu 
procedimento~ porque ainda mesmo quando 
um nO\'O ~diamanto não produzisse conse
quencbs p··iores ctue as do antet·ior, o que não 

.. ..l ~1 vista 1l ·e~ce ti) x it~ -
dos ~mimos, é evidente que só pelo meio .-·mpre
gad.o ::;c poleria effe<.!tu:u· a apuração legal
mente e sem conflictos e alteração da ordem, 
como e 1~mente acon eceu. 

Antes \le concluilo o lançamento da acta 
d~s trab:tlho~, o Sr. consel!teiro R?dl'igt.:es Ju-

' que lhe foi francamente concedid::t, entregou 
ao capitão Ig.o.acio Fortuna. um protesto que 
1•or estc' foi oi1.erecido. assi gnado pelos ta~'s 
juizes de paz e nlguns eleitores cm·termos in
juriosos contra mim. 

Alem do que const-1 n·1s !l.ctas respectiv:l.s é 
o quo repu to do meu d·:wer levar ao conheci
mento de V. Ex. omittindo minudencias que 
seria enfadonho relatar. 

CONT:~A-CONn::ST.\Ç:\.0 E DOCU)IENTOS APRESEN

TADOS ;\ i:~. CO~DHSS~O DE lNQUERITO PELO 

B.\.CBAREL THEODORETO CARLOS DE FARIA 
SOUTO~ RELATIVOS ..\. ELEIÇÃO DO 4° DBTRICTO 
D:> CE:~R.\.. 

Exr:1s. St·s. pr.~sidente e membros ela. I :~o com
missão de inquerito.-Yenho responder hoje ü. 
contestaçrr,) apr•!sclnt:•da. contr:.L o meu diploma 
de de; tll La.do o>}eito pelo -lO tlistricto da. provin
cia do Ceará pelo Sr. conselheiro Antonio Joa
quim Rodrigues J uuior. 

Senhores. a quest:'io da apuração eleitoral. e 
expr)dição de diploma de dcput:tdo á Asseml>léa 
1cra ..... eg1s a 1va j<i en rou na or em as ques
tõ~s venc:id:1s. E 1u vista do texto positivo da lei 
n. :3,029 de IJ de Janeiro de 188l. at·t. i8, §§ 1o, 
2'·' ·:.., 1° 8 "1 . .., d 1') d A d , ·J e ;;, reg. n. , ..... ) e .; e gosto e 
1881, arts. 172 a 177 e 183. dec. de 17 de No
vembro de 188i ; em vista d:.~ dout!·ina da con
sulta elas secções reunidas do imperio e jllstiça 
do Con~elho de E~tado; em vista, da decisão 
inicial tomada. pela camara constituenrü~ na 
sessão de 12 de Fevereiro ulümo, de accôrdo 
com o crite;·íum juridicc-parlamentar fixado 
P.elo parecer de 19 de Dezembro de 1.881 ; e par
ticularmente em vista dessa media da opinião 

. 
Ora. o meu diploma està revestido 1le todos 

os caracteres intrínsecos e extrinsecos consa ... 
o-rados lela Cama1·a elo:;; St•s. De utados, e, como 
t,11, acceito na plenitude: da sua cfficac1a jurl
dica. E, uois, este não póde ser mais aqui um 
ponto de· controvet·sia. 

Entretanto, o meu contendor o argüe de ille
g::lidade ~~ illegitimid:tde, per du::s razões: Lo 
Porque nfro foi assig·nado pelos G juizes de paz 
do C:.1mocim, Granja, lbiapina.," S. Benedicto, 
Príncipe lr:1perio.l o Indcpend•>ncia. nem pelos 
3 juizes de paz convocados ulte:·iormente como 
substitutos leo-aes os u:1es toJos retir<~rara-se. 
~-~~ Por,iuc o 4° juiz d~ ~az de Camocim era 
mcompa.tivel pelo exerc::.c10 de emprego pu
blico retribuido. 

o ~ 

mente accorde com os principies gcr~'\.es de 
direito. 

2.o A convocação dos subslitutos te\·e logar, 
segundo a prescripção do art. 114 do reg. 
n. 8,213, sendo chamados pela ordem d:~ vo
tação os juizes de paz da. Gl'anja, ca.b(!ça do 
dist:rícto~ e 0 "5 da paro~hia mais vizinha, que é 
Camocim. 

3.o Tres desses juizes convoc:•dos compare-. .. . .. 

convocação, f.Lzendo acto de presença, consul
tando c deliberando, resolvendo, discutindo, 
protestando, o que equivale a dizer-exercendo 
plena competenci:"L dessa modalidade de juris
dicção politica, foi um acto ft·ustratorio, estrate
gico, irrisorio, ou foi um aclo sério. No pri
meiro caso, a_ retirad:t desses :~ juize:": foi a 
repetiçiio de uma scen•l. de baixa comedia. 

Ko segundo caso, elles reconheciam a lega
lidade do acto d:J. com'OC!1Ção. c a legalidade Jo 
a.cto do juiz de dit·cito que considerou os O pri
mc~iros prêsidontes de mesas como virtu~l
mente c:s:onerados do su:1s funcçõus de meros 
apura.dorcs de actas, segundo .a lottra c o es
pírito da lei. 

Em ambos, o _juiz de direito, mantt3ndo-se 
sempre en ro a e;:p era ae sua cornpe encw, 
teve um pt·ocedimento irreprehensivel. O que 
clle niio podi:J, nem devia fazr)l'-era amolg-ar~se 
ao :n·bitrio de cógos instrumentos partida.rios, 
congregados alli para. uma obr:: de depuração 
i~legal do candidato, que, em face das authen
ticas rerebidas. reunira a maioria al.Jsoluta dos 
suffragios do districto. 

4.0 A verdade incontrasta.vel é que ajurisdic· 
ção dos G presidentes de mesas :ficou perempta, 
desde que a autoridade competente pela lei con
vocou os seus substitutos Iegae~, e isto foi 
confessado e reconhecido pelos :3 juizes de 
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paz da parcialidade do contestante, que acudi-j de apuração, quando ella se oper::tsse ~m meio 
ram á convocação: . . . . 1 de controversias,no descrimc de uma. verdadeira 
. Ao 2' ponto, 1sto e, a.o que re~;;pelta a m- bats.lha: de protestos, e se protralnsse á roer

compatibilidade de um dos juizes conYocados~ cê de-=-'~terminaveis discussões e chicanas. . 
e uma questão resolvida pelas leis. por deci- Eu ta.tnb.em fa.ria da capacidade e experien
sões do guverno, e por are,.t05 padamentares. ci::t do meu illustre antagonista um b.=nn triste . - .; . ;·'') . . . . 

d•.1 Outubro de 1881, que «em vista dos 
aviSKJs ns. 146 de 1847 § :)'-', 3-10 de 1860, 
31 de 1<:::81 e portaria de 7 da uelle me:t. ú 
cams.ra mun1c1pa · :1. ôrte, declarou quo só 
ás cama.ra.s c0mpete eliminar da re:;;pectiva listn. 
de juize~ de paz os que estPjam mudados, ou 
es:.erçam funcções de empregos publico:;retri
buidos, juramentando os immediato~ a quem. 
caiba substituil-os, afim de completar-::;e a l"e
ferid;.t lista, não podendo ser excluiJos da 
formação da mesa cleitot·al emquanto a camar·a 
m •.micipal não proceder a . esí.'a eliminação.>'> 
Isso o>;ta rif>'orosament<? de accôrdo com a lei 
de i'' de Outubro d!:l 1828, e com as regr:'l.s ge
rMs de direito administrativo. O 4' juiz de 
paz d? C:unocim devia ser convocado por força 
( J 

O contestante ergue um immenso ca>:tello 
sobt·e o facto d•} ser o meu diploma a cópia 

• 1 • • t. . ·-
uma circumstancia, sem valo:·, nem proceden-
cia. alguma ante a lei. 

1. o O art. 185-2:~. alirzca-do r•'gulamento 
n . 8213 define claramente o que seja diploma, 
quando diz : «:~ cópi:.l. authentica da acta da 
apuração geral dos votos será o diploma, c1ue 
no~ termos deste artigo clev:e ser expedido ao 
eleito deputado á assembléa. geral. .. Ser::i acom
panhado de officio dirigido ao eleito ... . -

., o 
dia 18. No dia 17 nem seGJ_uet• installou-sc a 
junta. A entiàade collectiva a quem compete a 

• ;' ' o ;"' . . ..• · . 

O acto não podia prce:s:istir ao agent~ . 
2. 0 O co,ltestanle labora em erro. e confunde 

a.a cópias authenticas que pelo cit~do artigo, 
i a rt./in•:a, devem ser remettid:1s á camar:.~. dos 
deputaàos, ás quaes de costume incorporam-se, 
ou ante:;; appensüo-se os protestos e d•;cumcntos, 
de quo faça menção o contexto do instrumento 

· principal. para o fim cl0 abrir m:trgem :is in
vcsti:;a.,,:ões ulteriores qne invoh·am ~- con
funde taes actos com 0s siu1ples diploma.;, que 
apenas d·~vem coatr) r a apur<1.ção dos votos. 

3. o 1\Ins não vale a pena desfiar essa nuga. 
O juiz de direito mandou passar ambas as Actas 
em notas, e ordenotl a expedição das cópi:ts 
com os documentos juntos c protnstos á Ca.!11ara 
por int~rmedio do sec~otario da pt·ovincia. 

ll 1 }l 1 . 
4. o Além disso, pouco importava para os ef

feitos de direito qu~ o meu diploma viesse 
acom pa.nhado da acta anterior , porque e lia não 
o infirmavn. nem lhe Je:struia. a cssenciajuridica. 
Protestos por protestos, de parte a. parte. tan to 
tem a acta do dia 18, co~o a do dia 17, e si 
ellas induzem litigio, por uns ou por outros 
ficou o diploma contestado. 

E que grande sagacidade provaria eu, ou 
c1u::~.lquer outro, si me imaginasse desaffron
tn.do do perigo das contestações,só porque trou
xesse como diplom::1. a ultima acta do processo 

'tcstação, fosse qual fossu. 
Pois nessa vasta rêde de contcst:.ções com 

c uc se involveram tocb.s as eleições do lm erio. 
de norte a sul, de lé:;te á oeste ; no prelio re
nhido travado no . Coari; no combate desespe
rado pela vida dos candidatos da dissidencis. 
litr~ral e conset·vadora. naquella provincü, e 
p~rticularmen te do meu contendo:·; em plena e 
systematic:t cxecuçiío de uma suprema ostra
tcg:i:t de gu~rra, cujo tcrrivel 'iiWltr' de o;·dem 
p:oss:1do pelos chef.~s aos sBus soldar1os, era
contesta1·, dtr,plicar ct todo o t. anse; dada a· 
solidariedade de bronze em ue o m0u conten-
dor se acha com sous pro~ectore~conservadores, 
á sombra dos quaes con.,pira, cabala, a:neJça, 
suppEc.a, compondo. o gesto. e o rosto quand? se 
apr · _ 1 · s sen 1 " s t r ; . < ~ • 

que ello desse de mão a e::;se precioso recurso, 
que ia vcrturbn..~~o ~s co?-dições norma'!.s do 

eleição, contra o meu diploma. contra uma 
victoria que repercnte :10.;; seus ouvidos como 
um dobre por finado 1! Não, não ora. crivai. 

Não ; mesmo depois de morto. S. Ex. me 
mandaria um protesto dn. sua sepnlturn.. 

Mas o contestante tambe:::n apresentou um 
diploma. Eil-o aqui. . . 

Do seu conte:s:to ve-sc que elle ú uma cop1a 
de duas actas. Eu poço aos honrados roem-

papel. 

· · · · · · · :.~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · t:;r~; · ~i;~d~~~ 
tino e posthumo. 

A fabidade desse papel é completa, tem o 
dnplo caracter de material e formal ou intel
lectual. ~egun~o a technologia juridica acceita 
e cor1'ente de; plano. · 

Comecelllos pela. p :trte m:ücrial. 
L o Anles de tudo o quo rcsalta :.i primeira 

vista, o que n.vult:L em relevo indestructiv ··l é
a fal<;ific:~.ção das firmas dos presidentes das 
m •}sas eloitor:~es, que se t!iz-:~s:;ignal l ! :t au· 
thr>n tica. Pdo confrDnto dessas firma') com a;; 
das a uthenticns existentes na s·~crct!l.:-ia de .-; tn 
Cama r-a e officios de remessa das mesmas, vcri
fica-i;e · a falsidi!dc m:ttct·ial desse documento. 
A siiUples inspecção occular o demonstra. In
spcctio ipn t (alsum rleprehc;1dit. . . - . . . 

4 o 
paz, presidentes das meaas parochiae.s, ou an
tes a grosseira imitação dessas ass1g-na.turas, 
inq uina o acto de nt1llidacle essencial, po:que 
taes assig:natura;; são dclle partes essenc1aes. 

3.o A falsitlade ma.teri:tl ainda me parece 
muito vizivel pelo relativame;lte extenso es
pa ço em branco, que medeia entre a ultima as
signatura e a nota do supposto concerto e con
ferencia da authentica. E' de es tylo e de boa 
garantia paras fé publica do acto do tabellião 
a m:~.xima contiguidade possivel delle com a 
ultima palavra do documento, para evitar inter-
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que esse coucerto e conferencia foram f,ütos 
em papel em branco para se encher depois. 

Vejamos agora a folsi !a:le formal. 
Dá-se essa especie de falsid ,1de, a illustrada 

commissão o sabe, quando ha a fabricaç:1o in
teira de um acto falso. Ora todo esse documen;... 

ctos, no tempo, a tudo ; o que est;abeleêe irre 
cusavelmeo.te a plena falsilade formal do di
ploma do meu contendor, sem que nada mais 
falleça :i integralidade dos seus elementos pro
batorios. 

Mas para pôr derradeiro remate :i obra 
mencionarei a.ind:1 a cirCUillstancia capital de 
.er essa supposta acta lançada nas notas do ta-

f. o Por·que é apresentado como cópia de um bellião Fortuna. (Vide a vet·ba. fi.) 
livro. Ora, não hn. exemplo de mais ousada fraude 

Qual soria esse livro 1 O liYro competente nos annaes dos delictos dessa categoria cri
das acta' da apul"ação, não : n) porque esse es- minal-
tava em po ~ler da. junta. apuradora l'eunid:l. e O capitão Fortuna é escrivão pl"ivativo de 
funccionando na casa. da camara ; b Ol" ue o Ol')hãos não t0m livro de notas: o livro de 
verda<ieiro ivro depo1s de terminados os tra- act :s da apuração não esteve, não -podia estar 
balho' da casa da ca.m:l\'a (o que teve logar das em seu poder. · 
tres para as quatro hora'> da tarde) devera ter Corno podia, poi~. conferir e concertar doeu-
sido remcttido para o archivo da mesm~ .• e n:lo mento em livro que não tem~ 
consta q11c de lá fosse req:::.isita.do em tempo al- Note a illusLrada comrnissiio esse facto 
gum peb junta, ou rerrnião ill~~al do~ s':lÍS _jui- ct~lminante na historia da eleição do 4° dis-

ga1 tiYesse esses livt·os para lançamento da sup- Esse escrivão de or;)hãos é o eixo grande 
posta acta de apuração, o capitão Ignacio de sobre que gyra toda a machina das fraudes 
Almei .la Fortuna não teria re uerid certi- li ra ' · t· •' · 
dões do que fallam as suas ~etições de fts. 138 converter em um diploma p!'l.t·lamen ta. r-
a 140. E' elle quem requer, quem pr-o:esta, quem 

E' eyidente, portanto, que essa acta falsa não serve de fiscal, quem reclama, passa adas em 
foi lançada no livro competente, e é força con- notas, concerta, confere, discute, cabala, as
vir q uP, por um resto de pudor, pela precipita- sessora, intriga, apura, exclue a.uthenticas, 
ção do acto, ou por outro motivo inedito, não e re~olve tudo, e só "sb~rra no para.Jeiro da 
tomaram o~ juizros '.!c paz o expediente de abrir, eleição do ~eu deputado, eliminanJo-me a seu 
numet·ar e rubricar um livro para esse fim. t?.la:nte os collegios de lpú c da Viçosa, ou 

Ainda, sob a relação das datas, releva con- nad;1 menos que 134 votos. 
i r;\l" o senouin t : . , ' .,. o os princ·ipios ~orretltes de 

A cópia da ~a. acta est:i exact1, e confere com di1·eito penal, do facto criminoso da falsidade 
a certidão authentica, junta pelo contestante decon·em duas acções,- a criminal e a civil. 
com o documento seu de !ls. 5 a 8_ A primeira tem pOl' fim a punição do delicto. 

Essa certidão foi extl"ahida do livro pelo se- A segund 1 -a d0struição do acto e da preten-
cretario da camar~ em 24 de Dezembro. ção que sobre elle se funda_ A illustrada com,.. 

Foi manife<tamente nessa data que o capitão mi~são deliberará S•"m duvUaconforme a. direito. 
evo, orém, c amar atn a a a en~~ao a 

do diplom~ exhibido pelo contestante. com missão para um ponto essencial. O con-
Entt··~tanto, a cópia h 2::.. acta, inscripta em testantc está mcttido entre :-~s pontas de um di

um liwo phanta:·tico, diz« aos 1.8 dias do mez lcnuna inevitavel. e é o seguinte: Ou o sen 
do Dezembro as 10 horas da manhã.... diploma ó um documento verdadeiro c legitimo 

Mas i ~so é evidentemente f~~.Iso: I. 0 Porque no fundo e na fórma, na substa.ncia e no modo, 
não era lO~,;ivel ue no dia 18 :is fO horas se m al .; r • ' ~· 1 • 

ver1ficas•o tal reunião, quando os juizes de paz ou a~ suas authcntic~~s são verdadeiras, e o seu· 
retit·antes no seu protesto (a fi. 14,1) nenhuma diploma ó falso. 
ligeit·a referencia, nenhuma noticia consignam Senbore;;;, a narração dos factos occorrirlos 
de tão i111pot·tanto~ resoluç-ão da ~un. parte. antes, durao to e depois da apuração geral da 

2_o Porque nem nesse dia, nem nos subsc- eleição do 4' districto do Ceará está exa:·ada 
qu·,.nles, n~m em tempo algum se fallou j:'tmais na sua l"C:1lidade viva e irrefragavel, e posta. á. 
de tal apuração, e nenhum dos documontos pt·o- luz da plena certeza no officio dirigido pelo 
dnzido;; pelo contestante contóm a mais tenue illustre e honratlo juiz de direito da comarca de 
sombra de allusão a um [!Cto de tanta transcen- Granja., Dl". Jos<i Jo:1quim Domillgos Carneiro, 

----------------~d~e~n~cl~·a~·,~Jr~i1dl~-c~~~.~e~~o~li~ti~c~a~.~------------~~~~~~~·dc·~a-da provincia ó "erd~'~le~d~e~s~sa~-----------------
3.0 Porque nem na Gra.nja, nem na capital narração tem o coutraste das declarações ad

da provi neta., nem aqui, nem em 11arte alguma, versas, com que se harmonisa. na summa dos 
em nenhum orgão de publicidade, nrm mesmo f;1ctos c:1pitaes. Com que elemento probante 
no tropel confu•o das mentiras dos telegram- destruio o contestante as asserções desse do
mas Jâmais se falluu de semelhante apuração cumento ~ 
na Gr .. mja, no d.ia. 18 de Dezembro. ~ão vejo nenhum. A historia horrorosa das 

• ~ a an0 as m um so , 
sidade da declar i ção do dia, a uma vez ·fica mas esse a illide e annulla desde o prin
detnongtrada a falsidade da declaração da hora cipio. O prologo desse drama phanta.stico foi 
e até do Jogar e por via àe conseque?ncia-a o assassinato do men contendor. Serve esse 
suppo -i.ção do documento em todos os seos ele- dado de facto ima.ginario de critetium histo
mentos es:;enciaes, em relação ás pessoas, aos rico, mor~l e logico para o juizo a fol"mar sobre 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1525- PÃjgina 98 de 120 

Sessão e1n 18 de Maio de 1885 223 

os eventos varias que tecem a trama desse 
episodio da nossa vida politica desenrolada nas 
alturas do plateau da Ibiapaba, e no,:; campos 
que se cosem ás suas esplendidas faldas, para 
se concentrar na CêLta,trophe final da Gt·anja, 
onde f~lizmente não morreu ninguem, e nin-. - . 

folego. 1f<lS, cousa estranha e inaudita ! Nunca 
se viu, nu.oca se verá tanta fraque:ta, nem tan
ta inconsistcncia, nem tanto desastre. E~ o que 
verificarei rapidamente, como m'o consente a 
estreiteza. do prazo de cinco dia.;;. 

T(~ mo:; em primeiro logar os protestos. 
T • 

nuidade no seupbysico. tos. 
O pt·e~id,~nte da província poz a forç:1. alli i. 0 Porque os protestos são actos pur-a"nlente 

desbcad:1. ã dis osi ão do Dr. ·uü: de direito ""l."acioso3 em ·~et·al. PJ."aticados extra ·udicia 
por medlla administrativa de alta pr-udencia; vel acta, sem contradicção dos interessados a 
e usada., em todos os tem;)OS, por todos os go- qu"'m prejudicam, podem consignar toda a sorte 
vernos. Um telcg-ramma assombroso de qu~ de inverdades. 
200 praças tinham irlo pal"a Granja rep0rcutiu 2. 0 Porque os protestos de fls. são eviden
essa mentira colossal na côrte, e no :fim de toda temente falsos material c fo1·malmente, e, ou 
a tragedia annunciada appareceu o ridicttltts nada provam, ou pi"ovam o contrario do que pre-
mus do fabulista. I tendem os protestantes no que concerne ao. 

Não houve nr: nhuma perturb!lção da ordem. I ponto fundamental da questão. 
Os trabalhos se passaram com toda a rpgula-1 A acta. da eleição do lpü affirma que o con-
ridf:dP. e até o ultimo momento da a ura .ã testante e seus adH tos a.bandon~ram o nl~ito 
esteve presente uo recinto onde funccionou a. eleitoral no dia 1 de Dezembro de 1884, 
junta esse mesmo capitão Fortuna, qne fez ã-,. 8 hor;1s da manhã. A questão capital versa, 
quantos pr.-otestos quiz, sendo mencionados na pois, sobre a hora em que os protestautes dizem 
a ~~, m n s um. mep o e lDJUrlOso. oc. que se ret1raram a casa a camar·a mun1c 1 pa 

A apumção foi a somma exacta de todas as para irem com s0us protestos ao tabellião. Tudo 
authenticas apresentada!;. Junto um doc~mento se reduz a iss?· E' o a~,u~pto maximo, o ponto 

' . 
os· contra-protestos, dos q uaPs Yê-se um a 
fi. 156. O avi::o-circular do Mini.:terio do Im
perio sanc..:ionou o procedimento Jo juiz e 
a:ffirmou c consa.gr.-ou a doutrina legal. 

O documento de fl. 152· m·e parece falso: a) 
porque não é con{onnc aos mappa .. -; da força: b) 
pelo r~conhccirnento tardio da firma por via 
de attest~: çõcs ul ibi. 

Os rnappas exactos. da· (o1·ça destacada cons-

contest·1ção. O falso diploma do meu contendor 
basêa-se na exclusão da apuração das duas elei
ções do lpü e Viçosa. Sigamol-opari passu na 
sua demonstração. 

O contestante argüe de falsa n. eleição do lpú 
e procura proval-o com tres ordens de argu
mentos. 

Foi-me preci~o faz~r um trabalho prévio de 
cbssificaç~o dos documentos produzidos em 
grande desor.lcm, <levo crer que .estudada e 
proposital, para conseguir clareta, encade::t
mento e facil deJucção logica. 

Na primeira categoi"ia. de documentos agru
pam-se os protestos de fi. 

Na segunda as justificaçõe3 de fi. 
Na terceira certidões e 1a is avulsos 

de íl. (1) 
Antes, porém~ de entrar nu. analysc dP.sses 

documentos cumpre-me fazel" uma reflexão, 
não de todo d~scabida. O contestante apôs a 
eleição ficou-se na p1·oviucia e no centro dos 
acontecimentos, e durante tres longos mezes 
accumulou papeis, e mourejou na sua obra de 
contestação. Deyia dar a lume um trabalho de 

(t) Ao terminar a sua eontcst.:tc:ão oral o candidato apro· 
sonlou alguns documentos quo havia occuiLado quando 
cxhilliu a eontc~L:tção oscripta.. Foram callalmonLo rcfu· 
Lados na réplica. 

... ' b o,; 

provado dirccta .e indirectamente o abandono 
dos protestantes nesse momento de tempo, está 
decidid~• a questão. 
_ Ora~ a prova directa resulta da acta : 

Lo Porque a acta é a prova p:-ovada como 
instr-umento publico, tem em seu favor a pre
sum pção de riireito, tem fé public~, que não 
póde set· illidida, sinlio pol" prova equipollr-:nte, 
e pelos meios r~gulares d.~ direit5>. Em direito 

dia. são registrrl.dos na acta da organiz~t~ão, e o 
procedim-mto do i o ,juiz de paz é rigorosamente 
legal : a) Ao 1_o juiz de paz compete antes de 
constituida a mo.sa a exclusiva c absoluta com
pet0ncia. de deliberação sobre todas as occur
renciss e duvi.!as, que se suscitarem. Não é 
simplcsmrmt0 uma precedencla jurisdiccional; 
ó uma unid:Jdc de autoridade. Não ha outra 
(u.rt. 122 do reg. n. 821:3); e o qne a autori
dade faz dentro da e~phora de suas ftculdades 
legitimas e p erfeitamente legitimo. 

3.o Na falta ào escrivão de paz c d~1. subdele
gacia para os trabalhos relativos á const: tui~.ão 
d:t s mesas eleitorae~ , o juiz de psz nomeia um 
cidadão e o juramenta p:~ra tal fim. (Art. 100 d~ 
R<?g. cit.) A nomeação do escrivão ad huc fo1 . . . . . 
um ac o c ~ 

fuoccioMrio!=;, que só tai"de foi verifi~a.da. pelo 
juiz de paz~ que não est:1va em exerciClO., nGm 
era subdelegado~ e quiz fazel-a. com toda a !'o
hmnidade, dirigindo officios a cidaJãos qualifi
cados e considerados. Estav·a em seu pleno 

(1) Além tia a ela, c do tmsl:l<lo uo livro do notas, :foram 
cxhi"bído> os livros respectiv-os, sem Yicio, em pleno ac
cordo com as aetas. Em ta.cs easos ha mais que uma · 
escriptura publica. Ha. doctJmc::to oflicia.t. authcntico, 
solcmne, perfeito, contra o 1ptal não so admilto prova cru 
direito. 
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predominante do leg.isladot·. no intuito . de, te;;; levat·am os0u protesto :Lo tabellião, como se 
evitar :1 au.n.rchi::L, o tt:multo, os_ al:uso . .:.; sem I explicar a :';ua. r~ tirada, á.1 1/2 sóm:mt::) du. casa 
conta dos tempos antc:·1oi·es- er1o-1r. !h::ar e d:l. cama;ra.? St as 10 1 2 levaram o seu ro-
es atm:· we um ruoé o pei'emptot·io e inccusa- te.;to ao tabellião. o que ficar:~m lá f~tzendo :~té 
vel uma compctencia clara. incontestavel, inil- 1 1/2 ·~ Por que não entregar:tm es.~c documento 
ludinl' para. a const:tuição d:1. p ·ssoa moral di- logo :~o t~~bellião. elles tão solícitos, tão dili
rector:t dos tr.1.b:tlhos. Era como a pedra an- I gentes, qt:e no di!'. :)0 m.1.nd:w~.tm a C!ldJ. passo 
gnlar 1!0 e ,l ifi:cio. I os seus protestos a c:.-.rtorio 1 

:3.° Con \·em pond-'ra.r. que, o 1 u jnit. de paz, Como :->e explicn. a posposiçi'io nas n•)tas do 
capitão Raymundo Rod:·ig-ues Magalhães, pro- prote .:;to . ~i. dcclar~tçSo, q:t:mdo aquelle foi 
cedi3u n:1o só leg·:d e cot·t·ecta.mente, como <l.inda feito ti·.-;s hor;:ts ~mtcs e lev~·do tres ho::.:rs untes 
foi e::s:c••ssi vo na .; garantias que deu, espera.n•lo âs noüL.,; 1 
além da• 2 ho1·as da tarde e ermanecendo na Como se ex iliC;1.I" o retardameni·o d 
ca!':n. c :1. a.rna.t·a ate a noite. N<1o qu~ t· illudir. m1~tHO ltO protesto :ttó o Ji~L ~ de Dezembro ;1 
nem fr:,udar direitos uma autoridade que desta. l\bs a confusão :J.ind:L se tormL mais inex.tri-
arte evit:1 as sot·presas. cavel q11ando se attenb n:'ts ,justificações de ii. 

=t.e Ainda m:ds, os protP.stos do oaos o;:. epotmentos las tes emun as soot·e 
pouca;; :tssig-nn.turas, e certamente o conte'>- esse pont·•), consignado nos itens: dizem r1ue o:. 
tante n:io quererà transmuolal-os em declara- c:mtest::.ntcs, os protesb'l.ntes ou ·declarante:">, - . . , .. .. . .. . . . 'l, ~ ., 

,J • 

camente irrit:-ls e nul!as, como as declarações 
postr.riores. 
Re~b-nos. port:1nto. os protestos do dia 1° de 

Deumbt·o. São dous. os de fi. e fi. · . 
O iu diz: « Decon·ia o tempo até que afinal 

sendo mais de 10 horas~ o m~smo juiz decla
rou, etc. )> 

Diz m:-ds in Jine: <-< Paço J.n. Cam:::.ra Mu
nicipal da villa do Ipti em 1 o de D:·zembro á:; 
10 horas e me-i-a - · "' . · . 
ainda: «Na impossibilidade d!~ protnstar- po;· ou
tro modo: os abaixo assign:1dos levam o seu pro-
te8to ao ta.IJelEã d n · 
crevel-o. » 

Resul tam d'ahi os seguintes coroilários sobre 
a questão c:tpitd d:t hot·a. da. retirala. 

1.0 Qus só dapois das 10 horas (dizem os pro
testantes ) o .i u iz de paz dissolveu a reunião . 

2.0 Qne só depois ~~:;; 10 1/2 os protestantes 
levaram o seu prote"to ao tabellião. 

Vamus reani udo os dados chronolog-icos for
neciclos pelo proprio contestante para tirar as 
conclusões. 

Da. certidflo a. fi. Ye-se a declaração: « Ao 1 u 

dia do rnez de Dezembro de i8B4. á i 1/2 da 
tarde. nr•sta \·illl.L comp:1recet·am, etc. etc.» 

D'alii decorl."c : 
1.0 Que ~i. 1 -1/2 a.cha\·~~rn-se os protestantes 

todos pl'esentP.s no cat·torio (b tabcllião. 

' ' ' d·3 m :;u cont~ndor permaneceram n~~ c~~s~~ da 
c::-.m:1.ra a té às 2 horas. 

Elles dizem invaria'v·elm0nte, contestemente, 
uniformemente, qunsi Ct~m uru rythmo mec::mico 
- fic ::m1os até a::.; 2 h.·or.-:.•s na cas:1. da camara. 

Ora., si estaveis todos na c:--.sa da camara atci 
às 2 hor&s da tarde, como podcrieis estar to:ios 
:i 11/2 hora no c:u·torio do tabellião~ fazendo 
uma declaração de \'Oto~ ·~ .. ... . 

<.L 

horas, como é que às 10 i/2 não esta.veis na casa 
doJ. camal'a, mas no cartorio do tabellião para 

't 

Assim que, os protestantes ~ de~larantes 
afrirmam ao mesmo tempo, contradtctor1amente: 

Lo Que retiraram-se da cn.sa. da camat•n. às 
10 1/2 do dia 1". :'t 1 i/2 do dia 1°. ás 2 horas do 
dia 1.o Admit·avel dom de ubiqnidade! 

Notai bem ainda .. .:\. retirad~L às 2 horas ficou 
setvio entt·e ns conílssõe" encontradas dos pro
testantes a ultima palavra .. a ultim::. prancha de 
sa.lvac·:1o. O contestante dil-o no seu arrat.ondo 
impt•r:sso (vidr:). e uw cOn:';ta. (iuc tem declarado 
por toJ,L a pa.rtc que ficou n:~ casa da camara 
at1! 4 hor:ls. 

O que, porém, re.~ulta. de todos esses dados de 
f;.~cto e que os eleitores qun abandonaram o 
pleito procuram obscure~er, e e~volver en: ?on
fusão a hor:a da :ma rettrada. Cu hem, por 1sso, 
~m contra tçuc!-l pa mares e r1 :cu as, e nao e, 
poe certo, com taes assertos gratuitos, juridica
mente improbantes, antagonicos entre si, que se 

Mas, d;• s notas lançad:;s pelo tabcllião vê-se: ha de invalidar uma acta revestida J o todas ~s 
1.0 Que o protesto a fi .' feito as 10 i/2 horas da - formalidades lcgae5 (1). 
manhã do di:t 1°, e a essa hora levado ao ta- Não, a verdade ~vidente e irrecusaveJ é que 
bellião, foi lançado no livro de tl. i7i a fi. 180. lwnve abandono do pleito, retirada formal na 

2.u Que a preten~a declaração de votos f~ita vcsper::t ou no dia, mas muito cedo. O plano 
a i 1/2 hora da tarde do mesmo dia. 1° foi lan- do meu contendor, ao que-· parece, foi annullar 
çado a 11. 1i5 a 17i. • . a (•leição do Ipti, como · da Viçosa, afim de fazer 

Mas. do protesto de fi. vc-se amda. que elle só 
foi lançado no livro de notas no dia 2 de De
zembro, ·s.pe.zar de fl;!ito no dia i o de Dezem- (i) E a r~ dM lino:< elcilOI':lC~. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 15:25 · PÃjgina 100 de 120 

Sessão em 18 de Maio de 1885 225 

avultar algumas maiorias parciaer, que obteve. 
Si não foi isso, então foi inepcia. e a Cilmat•a 
dos d~ utados e as suas commissões n:'!o são cu-
ra.doras de interdictos, nem. orotectoNs da 
iuepcia. • 

Ha aind;t uma circumst'l.ncia de valot• capi
tal. Não encontrar ·is em nenhuma das alle
gaçõas do contestante, em nenhuma das suas 
justificações e prote~tos. em nenhum dos seus 

' ·' que, a pôs a sua rctirad:L da casa da camara (gu,, 
ali:is teve log:.r o r • ás i O 1/2, ora :i. 11[2, e o:·a 

________ ....,: S-2..1·· .. . :- ' . 
voltara algum desses individues'. Nenhum vol
tou ! Não se fallou nunca de volta ! Poi:;; é oos
sivel, é verosimil, que de 11:3 ou i00 cidadãos 
qne s1~ retir:•ram da cas·t ela camara, em um 
dia de eleição, nenhum mai;; voltasse :i.quelle 
legar para ver o qne o .io juiz de paz, o 2" e 
4°, eu e os meus amigos el·~itores fazíamos alli 
até cerca de 5 horas da ta!.'de ! 

6. 0 Ha. porém. um argumento achilleo que 
derrnba pela l)ase todo esse :1rtefacto d'l rtecla
rações posteriores, extra, ttUra, cit;·a ac1a, e é 
o que a cama.r·a dos deputados teu1 m'Jitis;;i
mas vezes ass•·ntado como razão maior de de
cidir, como pt•incipio fundaro•>ntal do direito 
parlamPntar, em m·,féria. de verificação de po
\n·es em vil'tudc do ·ual são in:1cceitaveis e 
rejeitam-se in !imine declarações gr:·•ciosas 
ulteriores ou anteriores dc eleitores contra os 
documentos authentico-: da eleição. O pe-
ngo (.a outrrn:' contrana serr:t 0norme. 1 ao 
h:weria. mais elei~.ão · que p'trdesse s11bsistir. e 
onde a corrupção pecuni:lri" fiz·1s~e invasão, era 
mais um me1·ca !o ab 'rto ús ccnscicncias venaes. 

Notai ainda. que esses protesto:;; (lidos no 
di::1 1) são feitos em folhas vulsas clue depois 
se reuuem, nem sempre sabendo os signatarios 
o qne a<:signam. 

E' um abaixo ussignado, uma fôrma de ban
do precatorio, ainJa. rudimentario, mas já 
muito gasto. A assignatura é a. es:nola que 
c:l.da um \•ai lanç:.udo na saccola. 

Muito mais podet'ia dizer sobrG estc ponto, 
mas fallece-me o tempo, e é preciso ir por 
diante. 

Temos agora as justificações de ils~ 
O que é a prova por meio de justificação tes

temunhttl sabe-o a hom·ala comnüssão. O lr-~
gisbdor eleitOI·al, na fixação da compé\tencia ju
diciar·ia e do systemn. probatorio dn. lei, obede
.ceu a d11as tho,.es fundamcntaes . 

Lo Excluir tods a intr,rvenção dos juizes il
lettrados (supplentes) em todos os actos que for
mam rt vast:t e complexa instituição juridico · 
ele i tor•n.l. 

2. o Estabelncer a prova litteral como a base 
de toda a economia probatoria do direito eleito
ral. Ain ::t qu:wdo admitte o processo summa
rio ,·! erante o jub: de direito e sobre a base da 
prova e;;;crrp a. 

Pois bem; as j11stificnçõll~ a tl..;, são inacci-
taveis c invalidas auln a lei : . 

f.o Porqul'l fot·am procllS'l:ld·ts porilnte 11111 
juiz leigo, o 1° supp!cnt•l •1o lp•'t, utu do11 sign:\
tarios dos prot··stos e decla.I·açõ!!s, 

2. 0 Pot·que se baseam em met•a prü\'11. toato
munhal. 

v. m.-29 

3. 0 Ainda mais: essas justificações são gt"a
'·:iosas, na censura do direito;") porque achan
Jo-me eu na villa do I ti ao tem o em ue fo-
ram proc0ssadas, não fui intimado ; &) porque 
não foram intimados os mosHios nem o meu 
íbcal; c) porque a intim:J.~~ão do primeiro dia 
serviu contra as regras do processo pa1·a os 
dias 9 e 10, qu:mdo é certo que cada inquirição 
demanda citação especial. 

I '\• • 

ram são os mesmos signatarios dos protestos e 
j ,,sific:tçõe,, têm todos os defei tose vicies rcsul-

P. •• - • 

todos os moÚvos de ordem juridica que annul
lam a fe de taes depoimentos. 

5. · Aicd:• mais: o 1ueu contenlol" achava-se 
no Ipu, a;;sistiu ás justificações, promoveu·as, 
esteve nas audienci::s clandestinas, dictou pro
v:.v !mente a redacção dos depoimentos, é ad
vogado, seria o melhor patrQno do seu direito, 
e, entretanto,nem figura como justificante, nem 
o seu nome apparece em termo algum do pro
cesso. Singular importancia e grau de· credi
b,lidade reconhecia S. Ex. em taes actos ! 

O segundo grupo de documentos compre
hende o<: de fi. :• fi. 

São alguns req uerirnentos com despachos e 
cet·tidões de 11m offi.cial de justiça, reh:tiv .. s á 
obt'm ilo de có ias das :1ctas. · 

Esses documentos revelam ignoraucia ou 
ma fé. 

Não havia escrivão do juiz de p::z. O capitão 
oao orrea ' e a servlU apenas e escrrvao 

cr,rl, hoc pal".t lanç:11' a acta da org:1nisação da 
mes·t. Não era competente para passar certi
dões, nem tinhn os livros,que deveram achar-se 
··om o secretario d • me se~ eleitoral, a quem 
nunca o contestante requereu taes certidões. 

Desse grupo são ainda os documentos de fi. 
a fi relativos á prohibição do ingre,.so na casa 
da camara de alguns cidadãos no dia 9 de De
zembro. 

O f:tct.o é 1'erdadeiro, mns é perfeitamente 
justificado pelas razões de o!·<iem publica que o 
determi11aram. O doc. n. 2, que junto, dis
pensa outras consi-Lerações. 

Temos aind.:. os doc. a fi. relativos ao facto 
de não terem si io remcttidos o~ livros ao ar
chi\•O da camara. 

Esta circumstancia está plenamrmte expli
cad:L pela remessa dos livros :i secretaria da 
presidencia. Em momento asado será · demons
trada a legitimidade do pt·ocedimento da mesa 
eleitoral. · 

Os locumentos de fi. são certidc:ícs negativa~ 
da transcripção, conferencia e concerto das 
actas pelo tabellião do Ipú. A isso responde
Se': 1. o A acta Ja eleição foi lançada no livro 
de notas (O CSCrlV:.LO e paz, O IStl"IC O V1Z1n O 

de Ipueiras, especialmente convidado pela 
mesa para esse acto, na falta do tabellião do 

i - I ~ • 

modos o cumprimento do seu dever. 2.0 E si 
a tra.nscripção póde ser feita em um livro des
tiu:~do no momento pat·a isso, s~>gundo a ju
rispru !oncia da ca.ma.ra., a fm-tio~·i pód~ ser 
fBito eu1 um livro e por um official que tem fé 
piJhlica. :t<> () princi ,i o da su bstitni~ão na pra
th:o. dB cortos aclos doito1·nos llelas autoridades 
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mai~ viúnh,ts está na bi, na p.axe e n.L dou- l uuica-, com que o contesLanLe basê:x a suare-
trina_ 4.0 A transcripção tem por fim pt·incipal claruação. 
tornar irumut:J.vel e inalteravel o act') eleitor,tl, Ot•a o seu valor probante é nenhum : 
e no caso tudo esta perfeitamente concorde com Lo Por que são falsas de todo o ponto as suas 
o traslado e os livros. Desde que isso se consiga, enuncia•;,ões essenciaes, sendL> que Ullla dellas 
esta preenchido o fim da lei, ante a qual, assim -isto é-serem feitos perante t~bellião publico~~ 
como aute os · riuci ios o-eraes de direito não é fim de se tt·anscrr,ver no ltvro de notas- o des-
a f ai ta do transcripção, per si só, motivo de truida pelo me.-; mo contexto do documento e pela 
nullidade: 5.° Finalmente releva ter em vista que c.:rtitlão que apr•:sento (Doc. n. 4.) 
i 1 i/2, ou segundo as declarações do contes- 2. 0 Alem :le não ter nenhuma formalidade 
tanLe :is 2 horas, o tab ·llião que é uni co no exlet·ior, '1 ue lhe dê fé publica, esses pt·otestos 
logar, es)ava em seu cartorio a tomar termos, são puramenLe graciosos, perf;útamente equi
a lançar protestos em notas. valentes a c.artas particubre~. ar;:>ig·.a~cis, se-

documentos sob ns. 7 e 8. 
Quanto ao documento de fi. 95 rel:ltivo á lista 

da chamada dos eleitores. nenhurua nrocedencia 
tem o argumento que d'alli pretende Jeduzir 
o contestante : 1.0 Porque o tabellião diz vaga 
e enericamente .« não foi remctLida a lista 
etc. >> Occu!La a circumstancia capital da épo
cn. 2. 0 Porque a remessa das li;:;tas é um dever 
official. 3. '' Porque a falta da rcqui;;ição pro
vat·ia de mais. 4- 0 Porque os aresto> da ca
mara são riu·~ a omissão da li10ta da chamada 
não impede que o eleitor, exhibindo ? ~eu Li-

sidenci:1. do Ceará. Contem es;:e papel : 
1.0 Um requerimento oa representação de 

diversos eleitores d~ Granj!i ao Dr. juiz de di
reito da comarca pedindo pt·ovidencias t:ontt·a 
os partidarios do contestante. (Lca-s•J-) EssJ 
documento, pois, prova contra. e não compre
bando para que foi produzido ex-adverso. 

2.0 Os protestos dos eleitores dP. Viçosa cont·a 
a eleição a que alli se pt•occdeu no diJ. 1 o de 

Esses pt·otest'ls. a justificação s':guin te o 
1 

mais alguns documentos analogos são as provas J 

(I) ~o •lc!J:llo oral ficou pcl'l'eitamcnto dr-mon>tra•lo: 
n~. qnc a li:<~~ j:i '"ta''". e~11 po!le1· do juiz de pnz, L!Judo-~e 

• • ·. ' • ~· • • I • •I '• ' t ~(J 1 I l:L 
ser ~e~t:L pela rovi:;ão concluída ele fl-;8~. c que a ccJ.'tiü:io 
exluiHda _pelo cont.,;;tauto não podi:t servir para isso: 
c; qu~ nao votoltt u~uhum eloitnr l;luniu:ttlo: d} quo r::t 
rens~o <lo ·I~S:t.nãn c:;tav:un nem podiam csta1· cliruin:tilos 
0:1 olctt<JI'C! llld<c:L<IO.> JlCiú co:•testauLe. 

(1) Si a.act:t foJi trau;cripta uo di:t :1 ;[c Dozcmhro. antes 
tle conJt,crd!;J o r<Jsul:a.lo d•ls outros coll<.'~ios, ~: :!1e tQrl:J. a 
<HglluiiJill;~l:ao que 'll fl:nti:J\';t JJcs>c factu. 

de attrib;~içõos legacs comrnottido pot• aqueÍla 
a•Jtoridade. Os juizes municip:Les são o.> unico~ 
com~etentes pMa o processo c julgamento das 
justific:~çõcs produz:das para documentos. Entre 
as attribaições dos juize·: de clireito das co
marcas gera"s não se acha essa, qnn seria 
aliás con tt·a os ;n·incipios get·aes da nossa or
ganisaçil:o judiciaria. Attribuições só existem 
pelas lei"- Xiio ha m:lioJ· de!'eito qnc o de com-

.. . . . . . . 
'. •· .,., . 

2." Ai;1u:t 1nais: o juir. m •nicipal da Viçosa, 
Dr .. Jose Patt·icio da Costa Natalense, e~tava. 
nessa me;;ma npocn. no exet·cicio plono das ,m:.ts 
funcções. ( Docnlw'n to n. 5 .; 

~\fio fica. pot•ém, só nisso o abuso commettido 
• ot· aouclle juir.. Xa Vicosa ha um tal.Jrllião 
set·ventaario •l<! Lodos os oflicios. Isto não oiJst:.t.:l
te, o juiz de direito nomêa um e!'icrivão ad hoc 
'[1ara I!Screver na just.ifica~~ão. De maneira qu"• 
ao lado do scrventu:1rio legal, na amplitude de 
suas func:ções officiacs, o juiz de dit·eito da Vi
ço·::t, arro~an:.io-se um:t est1·a.n h a e anomala. 
cornpetencia, erêa um ofticio de justiça. 
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~ri'io fica. ainda nesse ponto a cxorbitancia 
do jui,;. 

4.1) Para simular uma citação de promotor 
publico~ c1ue esL•'ja. no juizo da justificação, o 
Dr. F:.-ota nomêa um promotor interino para 
se~ citado, e:dstindo na comarca um promotor 
ad unto len-almente nomeado )elo residente 
da província, e no exercício de sna.s funcc;ões. 
Eis ahi um juiz de direito, r1uo fez de assem
bléa provincial c presidente da provinda, ao 

, po. 
. 5. ·~ E quereis saber quem foi e~se p':"omotor 
t~terlno, cie nomeação do juiz·~ írim10 Marques 
VI;mna. individuo que já. foi mandado pro
cessar. por cl'ime de falsidade, pelo Sr. con
selh·•irr> Antonio Joaquim Rodrigues .Junior, 
quando adroinistt·avJ'I. a provincia do Ceari como 
vice-presidente. 
. _ti. 0 E, pois, temes uma justific:.ção por um 
Ju::r. r:td hoc, com um e,:;crivão ari hoc e um pro-
mo or (r, 1.oc. •, para coroar a o ra, o JU!:Itl

ficante é o e:c-promotot· publico. Dr. Ernesto 
!vla.rques da Silva, a.fill1ado do juiz. (Cit. doc. 

Esse pz·ocasso excepcional, prova sobern na 
com que o mcn cont1mdor quer demonstrar a 
• í' ·"":' .. 

Viços::~. (!!!), esse processo fez-Fie todo na casa. 
de r\}sidenc~a do juiz de dit·eito, que na sen
tença final de homologaçi!o, talvez pot· lhe 
tt·emer n. mão, não ousou escrever a formula 
<Julgo, etc. > 

As testemunhas qne depuzeram, escusado é 
dilet-o, dit. ~:m toda~ as mesmas causas. sem 
variantes, repebm os itens· nas ~ua.s r::spostM! 
e têm . C'SS ' vicio essrmci.al que Mittermayer 

. . 
O doe. de fls. 132 a. 134 é um a.ttcstalo pas

~a.lo pelo vigario~ padre José B<n•iltl.cqua, em 
data de 24 de Dezembro. 

Lo E' nru documento gracioso, suspeito, 
tn.rdio e qne aind·t pelo seu cara.cter de mtüto 
ultorior aos actos solumncs Ja clciçi'!o, não pódu 
illidir n forç~ de documentos leg-~e:;. 

2. 0 Dema!s é um acto sem a.uthetlticidade, cx
tt•a. cffici:!l, e ex.cede n. competencia do parocho, 
que commette abuso do poder ~empre qun at
tosta in jidc act.os que escapam {ts sua.s func· 
ções sacordota~s- Os viga.rios não são pch:.s 
nosso.::; leis autoridadl3s oleitoraes. · 

Os outros docum0ntos que a esses se seguem 
rQfercrn-sc aos actos d:L ~1.puração b'Oral, e é 
inntil insLi.luir analyse sob!·o dlcs, sendo ali:i.s 
n ulla a. sua si gnit1cação j uridica. c força pro
bateria. 

Eu jnnto t:1.robem duas justificações. Conhe-
ço r~ proce encu'l. a o .'ecçao que cn mesmo 
su.o:~itci ; releva, porem, ponderat· que dim>.
rcnç!\ ha entra esse·• doeumcntos. As que n-x
hii•o fot•;nn pr()ces~·vl::t.s per:1.nte juir. com;Hüentn, 
com citaç~o do Dr. · pr·onwLar· .· l"t blico d:.t co
marca, e ~~:)ct·iptfl.~ polo competente cscri;•i!o 
do cirel. 

1"·:ss[~~ justific~çücs prová.m cab:llmcr..tc . (L·?r.k 
n·: itcn:>.) 

F or:"io proct:ss:.ld:l.s m n i t1' pc;st0L" im·mon to, na 
minha. auscncia. e sob o dict:une de S!~ntiroen
tos nobres o rcspeitaveis de cidadãos compelli-

dos a reagir contt·a as inverdades ~ançadas á 
sua conta. 
Qu~m é o juiz de direito Dr. José Gomea da 

Frota sabe-o o roeu illustre contendor melhor 
do que eu mesmo. Elle póde dizel-o, si quizer 
por um momento, e si puder romper a obsessão 
tremenda da. raiva do vencido O echo da im-
prensa de sua parcialidade ainda rep~rcute em 
todos os a.11gulos da pt·ovincia as censuras vehe
mente.;; feitas contra as violencias e crimes 

ssa au ·ort a e • 
Além dos documentos já mencionados, junto 

os de ns. que apreciarei, si for mister, no 
debate oral. 

.l''l'luitos outros mais podia pro·duzir si conhe
cesse a contestação e a prova que a instruo 
com alguma antecedencia. O contestante guar
dou o seu trabalho sob sete sellos. e ~ó levou i 
mesa. da cam:.ra o seu diploma.. Depois do dia 
da apresentação dn. contestação é que tem sido 
vtsto a 1str1 uu· o seu Impresso e . 

Foram themas obrigados, predominantes, 
~b:-orven.tes ch conte~t<:çã~ -a inspecção de 

assim como a perseguiÇ.'.ão supposta. de que o 
contestante se diz victima do actual gabinete. 

Comquanto esse assumpto dep!~.re mais asada 
occasião na discussão ver·bal, dori:._lhe desde 
aqui utna rapida resposta. 

Quanto à primeira arguição, repetiia a cada 
instante, como o refrão de uma cantiga serta
n,.ja, é umn. bolha. de sabão que se esvie ao 
mais ligeiro sopro. 

. 
rio do Dr. Carlos Ottoni a fi. (l\J, diz. rLr:dc.) 

O meu honratio coatr::udor diz que ignora o 
no se·a essa commissão de ins ec .ão. Não leu 

por cP.rto o art. 1ü do reg. de iü de ~Jarço 
de '185í, que diz: ~ ... afim de verificarem 
todos 01.1 qun.esquer dos pontoe sobre que deve
riio ver·sa.t· as inspecções, os illspGctores trata
rão de instruit·-se da.s particularidades relativas 
a es,-es poutos, q ner pessoalm0nte, quer por 
correspondancia antes, dumntc ou depois da 
inspecçcio. -,. • 

Assim quP. , uma tal inspecção não é d::~. mesma 
:~aturt~~a que n e::c·~rcicb pelos generaes nos 
corpos da sua nlçada.. Limita-se ao exame do es
tado da disciplim~, armamento c oquipauwnto 
da.s praças qun deviam cstat· no corpo, m <:s que 
por c:dgencias do se.rvi~~o foram distribuídas 
por fóra. 

Eis qual foi a commissão do 
l 

( 

torio guc junto por cóph. (Documento n. ) 
O contestante assevera, sob sun. pabvt·a. e dos 

sons dcitores protestantes, que o cnpiti'lo Bc
zerr~~ me sen·io de gnarda-cosb~, n.jud<tDtC' d•' 
ord•ms e n:io sei que Irtais. Não é isso ox.af!to. 

E' realmente cousa. estranha e irr-~soria tirar 
dr. circumsta.ncia accidental da coincidencia. da 
viagem n.rgumentos de tal ordem. 

:I\Ias. dado e não concedido que fos;;;c vduu
taria. procur!l.da. pl'oposital a nosss. viagem ~i
roultan~n. pelaf! diversas lor-.:1lida,Jes do 4'' dis
tricto, o que ae s1;gue dahi '{ 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 15:25- PÃjgina 103 de 120 

228 Sessão em 18 de Mnio de 1.885 

Que grànde significado político, mo;·al e ju- Seria uma inepcia.; a ninguem illudiria. 
ridico tem i<so para a validade Jas eleiçõe;;; ~ S. E:x .• pois sabem todos que um r"present::nte 

Em que podia influir o capitão B~zerra sobre do Ceará não póde ter no parlamento opinião 
o animo do eleitorado ? infens:~ ã idéa abolicionista, eomo não pó:le 

Deix.ara.m por isso os amigos do contestante tel-a um repres~ntante do Amazonas ou do Rio 
de descarregar-lhe seus votos sob a coacçiio do Grande do Sul. Todos sab•··m que a questão es· 
medo dess!3 officüü? senc;al da opposiçi'i:o no Cearà não ó a de aboli

Qual foi o eleitor por elle arrastado às urnas, cionismo, nem C: e csclavagismo~ ro :.J s de guerra 
ou dcUas l'epellido? • :lO gabinete ,.ctua1, e de inte;·~:;es de prado-

Eu poderia f:1zer a minha viagem com o mi.nio n:t política local; e esse escbvag:smo 
proprio g•' neral Tiburcio, ou com o ajudnnte- cego e intol•3rantea. que S. E:~:. agarra-se como 
gon ral do exercito, o meu vene!·a.n.Jo amigo o um naufrago-aro m " ÍO do vendav:ll desfeito
Sr. Visconde da Gavia, ou já cot:n o Ministro. da. ja não cxi:>te nem pôde existir, n em nas col
Guerr:t em pe~so:t, e isa'1 não alteraria uma Iectivió.des política'-' e so··iae; do pai;;, n . m na 
linha a. condu c ta do eleitorado independente do mente das altas individualiJa.des dirigentes da 
4 • districto, a quem o mell conl.endur, :tl.i n.s j nnssa vi la p:< rlament, ,r . 
homem .,-alente, irroga inJuria grave suppon- Ha de facto uma orientação nova e fataL 
do que elle enfia e empallidece de medo ao n.s- Nós torto - viajamc1s no batel do~ tempos. São as 
pecto de um simples capitão reformado do ex:er- idql.:': que nos conduzem, e não nós quem con· 
cito, que nem uma v•·z ao menos envergou a du:z; a:> idé,Ls. A cada momento o ;~ ~p ·· c to do 
sua fat•da, nem poz a.s sua;; dra.gonas. céo e-da natureza. ambiente vai mudando, e nós 

Eu peço ao meu competidor que faça mais j us- mudamos com cllc- in~ensivelooentc,mas in8-
ti~.a aos nossos corajo~os e intrepidos pa.tricios. lu• ·.ta.velme nt~-na marcha do Jlrogresso e do 

Cumpre consignar ~~.qui que a commis>ão do engranuecimento àa patria. 
capitão Bezr.rra foi trazida ao conhecimento do Qual é, poi;::, a intenção occulta da sua 
Ministerio da Guerra e devidamente appro- phrase, si ;· lgum:l. h:~. ahi ·~ O c >ntestant.o deve 
vada. ter a coragem de sust ·ntar as su:1s pala...-ras e 

A. administração do ex-presi.iente Dr. Carlos opiniõ~s. Diga'-o; poi s, com fran ,iuez:•. 
Ottoni - · ·is um a<> -umpto cornplexo,que não Ailude ai nua. o rue a contr:ndor a vota_ções oh ti
posso ex. ·minar de espaço sinão na discussü:o das por mim no "1° districto em i8S1 e em 1883, 
oral. Emprazo para ella, desde já, o meu com- e até para isso juntou IJma cet· ~i<i:1o, como si o 
petidor. facto não constas~e dos arch1vos da camara. 

Mas, quanta falsidade, quanta injuria, Em i 881 eu fui ca!!dida.to, é verdade, I.M.as 
quanta i~justiça t8m soff!.'itl.o esse illustrado ci- íóra da chapa â ultima hora organizada na pro
dadão, nobilíssimo caracter, honra da magis- vincia, · ond" não rne acbay~> .• e sabeis tcdos que 
tra.tura nacional ! e iropossiv·' l Lii sputar uma victoria eleitoral no 

Delegados militares, nomeações e demissões Ces.r::í.- fó :·a da~ chapas dos partidos arregi
policiaes ! Quis tulerit GJ·accl!os de scditione ment~do~ . Tive d~uns votos de amigos eatre
quxrentes? nu,,s que não se ,;ujeitaram ao uccôrdl' . .M •s, 

Basta. r ·lewbrar aqui, de passagem, um S. E:.:. e.;,lue··e qu" d• ·veu ll. sun. eleição ã vota
hcto. Em 1883 o contestante era. I\linistt·o rla ção liberal do Ipü. que era minha, e só no ulti
Guerra e na~ vespera<; da sua r~ eleição mand·t- mo mo:u·euto lhe fL,i c0dida pelo ca!'itão Ray
va-se um a!.<enciador de voluntarios. scilicct rnun lo de Souza Mar tins, após esforços deaes
como recr·utador, pat·a Camoürn, Granja e essa porado;; . 
mesma Viçosa, o ma:jor Ju;<tino Pessoa de An- Quem me dert·otou. si derrota houve então 
drade, cuja fé de officio não se compara. com. a para mim, nã.0 foi o contest nte ; por si só o 
de nenhum dos ofrleiaes do exercito, enviados pm· sua fncçi"io não tinh :: forças P~'r'' isso ; ou 
como delegado~ militares prtra ::.lguns pontos melhor. quem den a vict.ori:1. ao rueu contendor 
da província, p •r ex.igencil1 ~ indeclinaveis de foi o meu "migo Dr. Accioly, c não o condem
ordem publica. Reacção politic<~. ! uei por isso, puis cumprio o dever :firmat.!o no 

O meu contendr.r ô ninda 3" vice-presidente seu pacto; 
da provincia e o seu honr::1.do cunhado e chGfe E'm 18.'3:1 eu nilo fni candidato. Não podia, 
do partido de que S. Ex. é ajud>tn te genP.ral é o fio queria, não devia (uso da ~rilogia do Sr. B. de 
o i " vice-pre~idente, e todos sabemo;: a impor- Cote :.:ip r-) sê-lu. O rueu compelitlor soube dís ;:o 
ta.ncia capital d~ssa.s altas posições ! p·~rfc itamente, pois tiv1! o cav, iJwit•ismo, dt:! que 

Quasi todo o fuuccionalismo ~ublico da pro- _ali às nrro me am~pendo, de p~t ss r-lhe um tel0. 
vincia votou no,;; candid. tos ela opposiç:To, e gramma. àe S nta C·: th:H·ina,onde er:: pr ~'sid••l!· 
S. Ex. queria ainda conservar enfaixados n::.s te. dizendo-lhe pouco m·: is meno,- o seguinte: 
mãos os car!!'os policiae;::, de inteira. e imm.e- (( Acho qu•' a reeieiç:o1o de V. E:.:. é nr!s tc mo
diatn. confianç:t ! tn"nto uma questão de hünra p:• r :o o part.ido 

Vou concluir. O meu contendor, semp~e que liberal ~l o 4° distric lo, c 1) ie'!O o que ou diria 
menciona o me tt nome, accrnsc•,nh «o e::c prcsi- c ac·ons •·lhat·i: t aos meus amigos, co-religion:?.-
dente da ro1·incia do Amasonas. · · · 

om q•1e 1utuito, 011 de qual animo faz S. Ex. Como S. Es. reconhece :•g-ora e ~"c acto rlo 
sempr, r, sc;a rcfe:·encia, por mais tractos lflJC e::trem·:Ja eortcz1:l. p ·lo menos? ! Diz··nào-me 
résse a minha fraca intclligencía, ni·• ut:!e à f:· c · ~ em tom :u·rO"':tntc: (' em 18~3 a. -oss 

- '.era para armar ao e•c avag1a,uo, votação no 4•• rli ~trict~ foi nih!l. » 
que o meu contendor presume apoiai-o na ~ ua. Li em u:n oscriptor notavel quA nos gover
llretenção eleitor,~l ? .. nos pal'lamcntares dava-se frequentemente um 
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desenvolvimento anormal da vida intellectual. 
pela. ox::gerada attrv.cÇão da política. e pelo 
desvw das vocações de muitos indíviduos Os 
v~r lal~>iros ho1nr.ns politicos têm uma m·ga
msação especial quanto :i int(~lligencia e q ua.ntu 
ás en·'rg·ia;;; mora.es do car:: ~ter. 

O me h •1 • _ 

que lhr-\ diga, anàa tr:!nsviado. Errou:\ voca::-ão. 
A a.l ta. ca.nP-ira politic:1 é alheia. ::tos seus· es
tudos e habitos. 

• 0nso tei" respon( I( o ~ VJO enta diatribe que 
o Sr. conselheiro Ro.1rigues Junior ni·oduzio 
como contest. 'ção. As f lsidades ·~ ridicula:;; 
bale!ag das po?·tc~_;·ias em bra;~co. e d·~ qu:mto 
se ref·~rr:\ ã intervenção do e:!.:-presidente d. 
Ceará no ple to do 4° districto. terão rvplicl~ 
opportunamente. - Tlwodoreto Cw·lus de 
Fa1·ia Souto-

• , .• - ~ .. · ··"' a'•O e pas-
sado em publica fõrma a ex-oalcio de mim t·-t bnl
lião interino. com o teor de t1•es tel"gl'am~·~s 

seguinte : 
Estrada d Sobral.-TelegTamma. 

' J • : • •:)' . . . .. ~ . . . ·-. 
Palan·as 53.-Procedente de Soora~l.-Hora d:t 
apreseat.lção, 6 b.or&s -I:Ioru da rec··pção, 6 e 
45.-I-Iora da expedição, 6 e 55.-0ccurren
cias.-Numero Local. -E:s:pelição.-Teiegra
phista,José Barreto. -Expeditor, Carlos Ottoni. 
-Da~a da apresentação. 1:!. de Deznmbro de 
:1.884.-Dt'l.ta da recepção, 1i de Dezembro de 
11:)84:.-Desti.n:ttario.-Sua mora l.ia.-Ser,·iço 
ru:Jlico.-:Fonaleza.-Muito urgcnte.-Ao DI·. 
. • •: .~c u 
t elegrnruma. côrL<~, dizendo que tinh:·tm ;:egui:lo 
para ahi :WO :--oldados de linha, ~ puru.•?à:o. _No 

me info1•mar '"com llrgtmcia pu.ra r~~p~oder ~o 
presidente do cc·,nselho.-Assi .~nado. Cm·!os 
Otton.i, presidente do C•:a1·á. -N. 1.208.-Es
trada de f ·r ro de So )ral. -Tele :·ro.mtn<1. r. ·cc
bido .-Classe .-Nnmcro original. -Pabvras. 
-Procc tente d'l C:m.lociru . -Horn. da apre.;;en
tação, às 3 horas e 40 minutos.-Hor:• da. re
cepç:lo, 3 hora.; u 50.-Hoz-a dZl el:pr~d ição, tis 
3 hr•1·as e 53.-0ccui'l'encia.s.-Numero local 
-Exp~dição. Tel·~g-!"aphisro.- Expeditoi·.
Data da ::pres r->ntação, 16 d '• Dezernb1·o de :1884. 
Data da rf!c•'pçã.o, 1G de Dezemb1·o de 1884,
Des tiua ta rio. - Sua morndin. -SrH .. ;Tiço publico. 
-Juiz de à ir-eito-G1·a.nja . -Pror.esco a V. S. 
ser de;;titn :do de funda•uento o bo~to :lhi c:spa
lh:rdo de mand::1.r notifi ·a r g ente para a a u-
raçao e :tm an a ; o cei·to. porem ~ qtte o coi
lcctor tem convid:~.do pe:>-soas 1 ~-\ plebe para. 
levar amanh:l pur:J. egsa cida de -0 delc:;rado de 
polici:1., C ust odío .'lrcltanJo Soares. Pelo telo
graphista, Et!clides Gurg-cl A~naral -EsLrada 
de fer·ro do Sob1·aJ.-Teleg r:lm.m}j, recebido.
Classe 3.:\-Numero orig inal, 1. :209. · Palavras 
66. Procedente d !~ Cawocim. Hora d3. ·]prescnta
ção, 6 e 55. Hor1 da :•ccep~ão. 7 horas Hora da 
exp r.:dição, 7 e 15. Occnr:·oncias. Numnro lo~;\l. 
Expediç:io . Td(!graphista. Bat·rct ) . ExpediV!l', 
Cus todio Soar·~s . Da.ta da apresent~ção . 16 
de Dezembro de 1884 .-Data da recepção, 16 do 

Dezembro de 1884. --Destinatario.-Su'a mora
dia.-Serviço publieo.-Ur-gente.- Do dele
gado de policia de Camocim, ao Dr _ juiz de 
direjto da Gr-anja.-Communico a V_ S. q_ue 
.Joaquim Ignacio Pessoa~ João Por.firio de An
drade Foutenelle, o coller.:tor Francisco Nel-

• 'D ~ • 

ca·langa,;, os quaes., ~rmaúo..: de espingardas e 
cacete,.;, se~uem, às :1. O horus da noite~ em ca
uó • )ara. essr. ciua.de ar·a intervirem a 
apura·ão.- ( Ass:g-n.a o) Gw;todio Som·as. 
Està conforme o t~asl;a.do aus originaer-; apras,m· 
tados, Je ··ujo recebin:-Lento aqui assigno. Ca.mo· 
cim, 20 dG Dezembro de iôS4. Eu, L:dz do 
R·~.!.!'O Lima, tabelliã:o nterino, qu~ esta con
fer-i, concertei e as;;.;i.gno ·~:n publico e ra.zo. 
-Em testemunho d~ verda.de, o tabelltão in
terino: Lui; do Rego Lima. 

Documento n. 2.-Cópia.-Illm. e Exm. Sr. 
ons ano :t es : . .:. c..e egac1a, como Ja IVe a 

honra de le1•a.r ao co::n_hecimeott... de V_ Ex. por 
tele ramma e~peàido_ via-Sobral, que div rsos 
· , · , · .. -~ c rnal aconselhados pelos 
agentes do c.,ndi <ato conselheiro Antonio Joa
quim Rodrigues Juni.or~ pretendiam reürar da - . . 2 )• l" 

do p!"esidente. p0lo facto de haver sido ella 
occupada pelo 1° juiz de par. desta paroc:hiu., 
presi\Íeute do colleg-io eleitora.! na eleição a 
que :;;e pr0c1ldeu no d.i.a 1 () do corr•~nte, prati
ca.ndo esse attr:nt:;do por accinte a ·esta. auto
ridade! e pal'a ,iesmo:::-alizal-u, isto ~~c::n escau
dalo publico, e fJrod u .zindo com certeza funcs
t~~.s con~equetlcias~ pois prop . .lav<:Un. o dito 
C;• ndid_ato e out1·os seu. s ami$'o.s liue e r :-..&. 

,..... ,. ~ -~ 
occasião, e pod ··ndo i.sso trazer desordens c 
outro:; incom'r:)nien.tes~ como seri~•Dl r-i:s:a,., in
cendio Je outros woveis e oatr·::s re res:.tlias. 
re ... olvi, coruo pa.nici~.>0i :1 V. Ex .• proh tbir o 
in!.!l'I'Ssod:icas,~ da (-amara aos conhecidos J.U

tores ào cal plano, como eram Autouio I\lanoel 
1\la.rtin:.;, Jose Cand tdo de Som:a. Car,·alho, .lo:-c 
Rufinu de Souza~ c ou tt"oS que a-Le .• uizcram 
obrigai' o por-te~ ro .J c..·~o df) .And!•:tde Ca:xia~ :t 

entregar~ cadeira~ f.acto;; esses de que teve 
conhecimento o Dr. juiz <k ...tirei to da. comarca, 
e é publico n noto:-io ~~Jsta villa., e dan to co
nht·cimento d stc rr1e: z proce.!im•.mto a V · E~. 
esp0ro que i>eró. elle apprcYado, sobretudo ao 
bem que delle I'esui'to'-~~ pci· cassou tal motivo 
d.0 perturbação da ord.:~m publica..-Deus gu::~.r
de u V. Ex.- Yilla do Ipú~ 1" de Deze.:ubro àe 
i 884.-Illm. eExm _ Sr. Dr. Pedro de ·..:\lbu
q u er~l u~ Autra11, d ig-::n.o chefe _d~ polici~l. 

... . .. - ~ 

-Podro Tei:~eira Lyr-.a.-Conforme.-0 :lma
nuonse, Francisc& _1. -.r ortins de Crtst~~o., 

Dócumento ?t - 3.-. -T1·aslado. Transcrição d~ 
acta de el~ição dos de pu.t~dos a assem bléa le
gislati VD. ge1•al~ a q "U.. -1 faço à req uisição da 
mesa eleitoral do collegio do fpti, coníorme o 
offi.cio que par-a es!;•" :fi.I:U recebi, e m vi ... ta dores· 
p ect vo livro de actas da;,; eloiçõe"' , que mr: foi. 
3.prc~entado \}~la mesma mesa, e do qual tra.ns
cre\'0 a a ta qu · é d.<> teor seguinte : « Acta 
da leiç,io de um de-putado i as.::.embléa geral 
legislativa. Ao i 0 de Dezembro do anno de 1884, 
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Afra de C:~rvalho, Thomaz de Aquino Fonseca, 
.Torro de Sour.a. :\Iartins, Francisco Iri:1eu de 
Souza, Antonio 1Ianoel Martins, Antonio d() 
Souz:< Aragiio, .Tosé Raymundo do Aragão.Gon
çalo Ximenes de Aragiio. Joaquim Porfiro dos 
Pa;<sos, João Baptista rlo Rego, .Josõ Ximencs 
c e .: ragao, 'e IX • o se e !Souza 1 ct o, ose 
Cyriaco Ximenes Filho, .José Canàiclo de Souz~: 
Carvalho, Peregrino Liherato d·~ Ca1·valho, Jose 
Liberato de c~11'1':tlho, Fr:tncisco Xaviet· de Ar:t
g:"'ío. Vicente Ferreir:~ d•) Freitas Subrinho, Lau
r:~ntino R'Jdrigur~s de Farias, .João Pror"ira de "'· . . . .. 

da i c ~b-uma.nem pro;·csto ou reclam:lÇÜO contra Augnsto Mn.galhi"irs, Jacob Moi,.eira de A1·aujo. 
o:: tr:tbalhos,doixando de cornnarr,ccr os seg-uin- Dr. Herculano d'Aranjo Sall~s. Dowthêo P•'I'f'i
tl"!;; t~lcitor()S : Dt· .. Jos<', Thomé da Sil\-a. rd:moel ra tle PaiYa, PNlrn .Josó rlc SOil:'.n. Araujo, Ray
Ximenes de Ar~~~ão,Dr .. João Ge,·albl!rto Peroi- muudo de Souza Martin~, padre Franci;:co da 
r:t o :-:onza.. !'edro Ferreira Passo;;, Frauklin Motta Sonzn. :\ngelim, Felix de Souza Bm-ro:, 
:\.i:uc!lc.~ do 1\btt~>s,Mnnod Pores :Nunes,M:tnocl .Joa•1uitll F't;rrciradc Freitas, H.aymund'' Ferrct
do .\.udmdc Pcs~oa Auta, Ibynmr:do do Sour.a r:\ Santiago. Vicente de Paiva D:a~, Vicente de 
~Iartins, .Tm1o P1o dQ An·lr::.de Pessoa., Ft·::m- Paiva At·auio. CanJido Pompeu do Assis Brito, 
cist·o [~ib.•!ro :1!ello '' Som:a. Vic·,nte Ferrni1·:1 B~mardo G'~mos (le C:.1rvalho, Rufino de Oli-

, • • l . • ~.:.ir .1. ... ..; ,{ s, 1 en · "' ~: · · ··, 
'[Uila. Francisco Silvino de TOI'l'OS va~concd- Jr~ronymo Clima.:•.o de Ar;Lnjo Ver&s, Z·tebarias 
los, Pot·iiirio Jo;:r) de Sonz·1, FJ':mklin ~~imones Jacomo de A1·aujo Ver:1r;;, .Jo . .;é Bernai·lino ;'\l
elo Fut•itl .• Tnaqnim .Jqsé dr; M•·llo. padr-• /\n- vos tlc At·aujo, .To::i<l fiomc~ rle .Tesus Simão, Sa
íon'o Fo.Jrr,·ir.1 clr' P;lnl.-1, .To:io Felippo H.otli·i- tvro ele :\!"auio Vcrn.'l, .João dr~ Fmias Leite, .Jc
g<Ics. l\Iigucl r lo Valle Flm·cs, .1.:iio :\1 ves n_,._ S;Iino Roà;-igllOS de F';u·ias, .lo ::Lo Sergio de 
dt17.lDO .Tos(· Pin!o d:~ Silva, .Jo:io ?\II'I.rtins de •\ . l- Vrras; :r('" r ( ,, l'·· . :1. Mc:noria 
At·aujo Vcrtts •. To~ó r1a. Silva Pa•:so~. Victo.- de .José Floren~·io de Carvalho, .Tosó Ca;:doso da 
Barro-; Galvãn,Akxan·lre rla Sika Chaves, Vi- Rocha, Antonio de Souz~. lk:tndfío, Antonio 
c•'nt~ Beze:Ta da Crnz •. José Gomes Fcrt·rjra Pereira rle Son1.a .• To!';•.\ de l\Iondonça Fu:·t:1do, 
Torre', Carlos de Sonza. Lima .• Thobias dr) Sou- Igmt.c~o Gonç·rhcs rle Loyola .• Tofi.o d0 Farias 
7.~ Lima. I~eonrl Ximr·ne' de .-\.raK:"'ío, Anto- l\'I•rroró. Domingos da Co~t:L Oliv·~ira, Luiz P11-
mn tl" Far'l:t'-' So1nn. .. Joa~uim Pereira Barro~, !"rJira dos Reis, .Toão Porfirio do Farias. Antonio 
.José de lhrro~ I~•Jclw. FilliO, .\nlonio Pct eira _ do Bart·os Hoeh, Iniz Franco -do Ba'rro-,, Se-
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bastião Bezerra de Menezes, Cyro Francisco de 
Torres Vasconc8llos, José de Barros da. H.ocha., 
Luiz Alves Ferreit·::~., José Martins de Araujo 
Veras. Em seguid::~., depois d~ hvrada a pr:3-
scnte a.ct::~. e queimad~ts as cedulas apurad:1s, 
mandou o presidente extrahir tres cópias desta 

gnaturas do,;; eleitor~s, no livro especi~l. as 
q uaes, com as forma.lid!:'.des da lei, ~erão remet
tiJas ao Ministro do Im erio, ao residenle da 
provincu1. e uma ao juiz de direito da comat·ca 
da Granja, cabeça de~te distric.to. E para 
constar lavrei a presente, que vai assignad:.1. 
pelo presidente, mesarios e fiscal. mandando o 
presidente que se fize.,se a transcripção no 
livro de notas, c, não s(~ achando llresen tr.~ para 
es;.;e a :to o tabellião respectivo, eu, Justino 
José Uchõa, secretario~ a escrevi.-Raymun1o 
Rodrigues .!\hgalhãos. presidente, Pedro de 
Souzr\ Marinho João Antonio Pe:·es Justino 
Jo:;é Uchóa, João Cordeiro Coelho , José Ign~
cio Mineiro, fiscal. «Dou fé. transcript:~ bem ç 
fielmente do livro para actas das eleições da 
v1 .n. o pu. ao (JUa me repor o. pu, -
z,;mbro de 188".1. Eu, escrivão de paz interino, o 
escrevi. -Mat·cellino Nunes da Silva.- Ray~ . -

;:, 't> • .• 

Marinho.- João An.tonio Perr~s.-.Tustino José 
Uchôa..- João Cm·deiro Coelho. E eu. e.:crivão 
de paz. fiz e esc1·evi o presonto traslado, bem 
e fielmente, de meu liv:·o de· notas, ao qual 
me repor"to e a~signo em publi~.:o e razo coru 
e ::;ig-nal de que uzo. Ern te-:temunho da ver
dade, do <rue dou fé . Ipú, 3 de Dezembro de 
1884. Eu, Ma.rcellino Nunes da Silva, es,;rivão, 
o escrevi. 

Documento 11.. 4.- Illm. Sr . Dr. j11lz muni
cipal.- O tenente Doming-os Benicio d<'l. Silvei
ra. proprictario. eleitor d~st~ paruchia, p-r_:ccisr.. 

, ao u"o o. que e 
mantlc. p3lo respectivo tabellião osct·irüo do 
geral •!esta cidade, ce!"titicar si pora.nte o mes
mo tal>cllião :foi lavrado protesto alg-um, e, em 
easo aifirma ti. v o, qual o se tl to o r, rob ti Y:l me n to 
:i. elr~i<.;ão do 1~ ue D••r.e1übro do anno findo ; o 
Sllpplicantn pede deferilllento.-E. n. l\1.- Vi
çosa. 9 do Ja.noiro de 1885.- Domingos Bc
ni.dv da ,')'il·veira. 

Dê-sn tu~!o, nn. fórm·~ r~qucrida.- Viços:1, O 
de Janeiro do 1885.- C a:::t,:o ..:.Y at(llcnstJ. 

O tenente .João Fcbronio Forrcira de Bizerril, 
tabellião publico do judicial o notas. escriv:1o 
clr) crime, civcl, orphãos e mais annexos ne.-ta 
cidade da Viçosa e ::;eu termo, por Sua ?IIages
ta.de o lro ero.dor n. uem Deus a-ua.dc. etc. 

tiçi!o de justificação do tenente Domingos Be~ 
nicio da Silveira, como adiante se ·segue.-0 
escriv-ão de 1?az no impedimento do actual.-
F. F. Pa1-'lo. . 

Anna do naséimento de Nosso Senhor Je:;us 
Cb:ri.sto de 1885, aos. 8 dias ào J?CZ de Janeiro 

' :, u ~ • ' 
d:1 província do Ce~rá, em meu cartorio autoei 
a. petição de justifi.cac;:1o que adiante se segue. 
-R ;- .. ~, .·.,-

que no impedimento do respectivo escrivão o 
escr·:!vi. 

Illm. Sr. juiz municipal.- O tenente Do
mingos Benicio da Silveira, proprietario elei
tor desta parochia de N. S. d.Af:sumpção da. 
cid•\de da Viços~t, a. bem da verdade_ e para. 
mostrar o nenhum valor que tem a j usti:ficação 
processada perante o lllm. Sr. Dr. juiz d•; di
reito da comarcn., Jos(! Gomes da Frota, a re-
q tl l'l a. ~ : a. 
Silva, quer justincar perante V. S., com citação 
do D:·· promotor publico dn. comarca, os itens 

lo Que o ex-promotor, bacharel Ernesto 
Marques àa. Silva, é a.filhaào de chrisma do Dr. 
'uiz de direito da comarca José Gomes da 
Frota. 

2.o Que esse b:.1.charel foi o requerente d'uma 
justificação perante o seu padrinho, o refcrillo 
Dr. juiz de direito, na qual tratou aquelle de 
provar fa.ctos imaginarios, no sentido de an
nulle.r a eleição de 1° de Dezembro. 

:-3.o Que. para ÍLtncionn.t· como escrivão, no
meou o Dt·. juiz do direito a José Antonio 
CoGlho de Albuquerque escrivão ad hoc, não 

an .· · ti r na. 1dad o tabellião bli " 
escri \•ão de paz. 

4.o Que nomeon o mesmo Dr. juiz de di
reito, promotor interino, a Irincu l\Jarques 
'1auna, nao oos ante ter a<.]Unto o premo or, 

e ne·s.~e ca.t·actet· assistia ao processado da re
fel"ida justificação. 

5.0 Que o nomea:io foi mandado pt•occssar por 
m·ime de falsidn.d:·, p·~lo Exm. Sr. conselheiro 
Antonio .Joaquim Rodrig·ues Junior, quando ad
ministrara a província do Cearâ. como vic•!
presidcnte. cujo processo foi nnnullado pela 
R~lação o mandado instaurar novo, que ató hoJe 
não teve começo. 

('i.o Que o Dr. juiz municipal tr?m estado sem
pre em exercício, l>cru como o tabellião publico 
e o oscrivão de paz. 

7.o F'in:t!mentc, que o Dt•. juiz de direito 
diz sem a mellol' re~erva que tem elementos 
em si, pa1·a y:oduzir pt·ovas no sentido de an-

• .. \ 1 - \f 

C(~rtifico em compt•imonto d:1. peiiqão e eles- O supplie:mte pede que V. S. proseguindo nos 
pacho do Sr. Dt·. juiz municipal, qne p0rant~ demais termos da. lei, digne-se aceitar suo.jus· 
rni'm, como tabdlião publico e c.~eriv:l'o do g-eral ti:ficaç:io. para a qtw.l oilerccr! como testemunhas 
clcsb cidade, não foi apresenttmdo p!·otesto nl- o t:tbelWio publico João Febronio Frdre de 
gum a respeito dt1. ole ição de 1" de Dezembro Bizerril, o propt·ietado capitão Lllcio Lopes 
do ilDnO prox.imo findo, e menos transcripto Freire c o agricultor Pnlmiro Ferrcil•a da Costa. 
(~ro um livro de not~~. E' o quanto tenho a. -P. P. deferimento. E. R • .M. Viçosa. 7 de Ja
certificar. do que dou ft'l.- Viçosa, ~J de Ja- neiro de WS5.- Domingos Benicio da Sil
neiro cl~ ·1885.- O tabellião publico e escrii·:1o vei1·a. 
elo geral~ J o fi. o Fcbr-oni.o li'. rliJ Bi:;rwri.l. \ Como rer1\ter; 0 marco o di:l. 8 do corr~nto, 
Docum~;z to n. 5.-1885.- Juir.,') mLmicip:.l! ás· 2 horas, em a. casa da C:u.r.ara Monicip:l.l,no~ 

da cidado da:Viç0s:t,-Autoamcnto de uma pe- \ mca.ndo no impcdiwento do escrivii:o! ao ctre .. 
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tivo escrivão de paz. Viçosa, 7 de Janeiro 
do 1885. -C astro .:.V atalcnsc. 

Certifico que intimei a peti~ão e de;;pacho 
retro ao Sr. Dr. promotor publieo da comar·ca., 
R:.•yman Lo de Farias Brito, do que ficou bem 
sciente,e dou f~. Cidade da. Viçosa. 8 de Janeiro 

.• ~..,- . .. :-- .. .. 

. ' 
da província do Cear::i, e casa. da camara mu-
nicipal ond"' foi vindo o Sr. Dr. juiz munici
pal José Patricia de Castro Natalense, commigo 
esl!rivão de paz no impedLmento .o actual, e 
SQD.-io pres~ntc o Sr. Dr. promotor publico ta 
comarca fuym1mdo ·de Farias Brito, e o ju;;ti
ficant~ tenente Domingos Benicio da S1.lveira, 
foram inqu :r•idas as testemunh!ls •r:Cl adiante se 
segaem. ~u Francisco Felix de Paula, r•sc:-ivã.o 

P'· 1. 

Testemunha t.a. - O tenente João Febronio 
Fr··~ire de Bizerríl, de 54 annos de idad(~.' t:..bel..., 

.. .... , .,., 

que poz su& n1ão direi ta e prometteu dizer a 
vordade do que soubnsse n lh1-'l foss · p·•rgun
tado ; e send•) inquet·ida sobre o Mnteúdo na 
petição de justificação a folhas destes autos 
que lhe foi lidll. ~ def•bt>:'.da. Di;;.se qu~mto ao 
primeiro item que s,,be que o b~tcharei Ernr>sto 
Mnrques d:l Silvn. tomou ·~omo S{'IU padrinho d~ 
c h ri. -.ma o Dt·. juiz de dít·eito desta com:\re~ 
Jo~é Gomes da. Frotr.., ist•) s :b'• como tes t:ernu. 

ba ~11a1·êl Ern0sto M.'lrques da Silva foi ó t·c
querente de utU:1. .jusrifi.c:;ç:1o proe.e..;sad:t pe
rante seu p :~drinho o Dr. ,juiz d ro dir-·ito d·· 
eomsrea Josê Gomes .a Frota. no sentido de 
consegouit" prov:>s para a null1dn.de d:~ ul~iç:1o 
de f o de Dezembro, do :lllno findo, istcJ sabe por
que, além de 011tras pessoas lhe havet•em dito, o 
proprio promotor int<?rin·> ll:e dis.;era;desto,nada 
mais disse. Ao trrc~>iro it,..m disse que n Dr. j. ;iz 
de dit·eito José Gomes d a. Frota nomenu es
crh·ão ad hoc a .José Autonio f:o,lbo ce Albu
q llP.l'q ue, -par(). funccionar na refP.rida j usti
ficação, n ::io nbsbnte ser elle tc!':temunha o 
tahelli:Jo ~ escri\•ão d•) geral àesta cidade, e 
achs.l'-se n:1 eitc>ctividarle do exercicio · de -eu 
C:J.l"go, bem como deixou i \.!"ualm• .. nte dr~ convi-
(a,r o escrrva, e paz e;;; a c1 a o •rao.c1sco 
Feli~ d n Paula que tambem s ~ achava. no exAr
cicio c tfe··t ivo de seu cargo; a e8tc, nada mais 
disse . .t\o quarto ite11.1 disse que sabe quo o 
mesmo Dr. juiz de direito nomP.ou a lrineu 
Marque~ Vianna promoto-:- int~l'inn, não obs
tante ter' na cornarea adjunto do promotor. e 
:ness~ carac:ter Irincu :Marques Vianna a ssistiu 
ao pro··ns <:o àa diVl justificação ; ist ' sabq por
que o lh•'smo Dr. juiz de dire ito mandou por 
elle testern unha tabellião pu hlico e nsc~!'ivão 
do g~ral. lavr ar o termo r! e jur:l.mento de pro
motor i nterino desra comarc:;~. ~ lrincu 1\Iar-

ques Vi&nna; deste nada mais disse. Ao quinto 
item disse que FZabe elle te . ..;tomunha co.:no ta
bellião publico escrivão do geral, que é a vinte 
cinco s.ru1os deste termo e comsrca, que o pro
motor intcrtno norneado lrineu Marque Vb.nna 
fôra. ru.an iado prcce..;sai·, por crime de falsi
dadr~ elo Exm. Sr. co s h ·r Anton;o Jo -
quim Rod1·igues Junior. quando administrar:;~. 
a pro\·incia do c~ará como vice-presidente, 
sendo o processo nullo pel2. relação e mandado 
pe a mesm:1. azer novo, o qlte a.te OJe 
não teve começo ou andamento: a este nada 
mais disse. Ao sexto item dissB qu~ .~abe 
como t:abellião e escri dio do geral que o Illm. 
:-;r Dr José Patrício de Castro Natalense t,·m 
estado sem interrupção no ~~xercir..::o do c·trg-o 
de juiz municipal deste termo e comarca; assim 
como elles testemunha:; têm ostado no ~>:Xerci
cio de tabellião e <>scrivão do ge1·a.l e o escrl.vão 
de az Francisco Felix de Paula; a este nada 
lllais d1sse. Ao setirno item fina mente dtsse . 
ct'l e sabe poL' ter ouvid ' o proprio Sr. Dr juiz 
de direito, Josó Gomes da F1·ota, dize.r diante 

lido, e a testemunha ach ndo conform(! o assi
gn.(Jtt como juiz~ "f)r. promotor e j"stificante do 
que de tudo dou fé. Eu~ Francisco F ··lix do 
P:wh, es•·rivão de paz~ 'lue no impedimento do 
actual o esc1·evi- Costro .Notalense.- .lo(i•> 
Fclrroni.o Fi·eirc rle Bi~c1·1·il.-Ray,nuncla ie 
Far~as B1·ilo.-Dom.ingos Benú;io da S'il'Oei-,·a. 

2a. te~temunha. - O capitão Lucio Lopes 
Ft·~it·e, cl•3 4:3 armes 'e i :s.de, v:iuvo~ proprie-

quo soubesse e lhe fosse perguntado~ c :-:endo 
inq tcrida. ~obra o coatcudo na petiç:Io de justi
ficaçãq a folha-. destAs autos que lhr foi lida e 
dccbrad . Dis~e 1f'l&nlo ao p1·itla r-iro item tlue 
sab~ qne o c~·promotol' bacharel Ernes•o Mar
·1ur•s Jn. Silv:L c afilh:•do d1~ cht•isrna. .o Dr. juiz 
de dit•;.ito d:l. coma1·c' .Jo..;Ó Gomes da ~·:-ob por
qut:l o prnpt·io :mcb::wel Ern,•sto Mat·que,; d:1. 
Silv~ lhe diss~ra e,·. s uiJo. nc,ta c idad'' .geral
mcnte; a cstn nada mais disse. Ao se,zundo 
item dis.;(\ que ~abe pot· ser· publico e notorio 
nesta cidade que o me.-mo bach'lrel Ern~sto 
Mary ,:es da Silv:-1. foÍ o petidonario de uma j as
tifica.ç:1o perante o seu referido padrinho Dr. 
,iuiz d·- dir .. ito .José Gomes da F'rota, no sen
tido de conseguir prova ~Lra nullid~de d·t elei-
ça.o o 0 e ezem ro o unno n o ; a. este 
nada m:.ü..: üi~se.Ao terceiro item dis::;e que srtbe 
que o m smo Dt·. juiz de dir ei co nomeou a José 
Antonio Coelho de .Albuquerq ne escrivão rul 
hoc, IPUdo nr>Sta cida~l~ o t abnllião e escrivão 
do geraL bem como escrivão de paz, par:·, com o 
esrrivãrJ Albuquer.tue pt•acessar :;~. r,:.fet·ida jus
tificação; estes facto-< elle testemunha sabr· :por 
s~rem puhlico~ nesta. cidade, e lb~ hn.vcr· dito o 
e~crivão do gera.l q1!0 o Dr. j11iz de direito 
tinha dt»ÍX}~do á margem, bem como o cscrivã:o 
de p~z. e no:neadi) um escriv:1o a g••ito par'
funccionur na dita justificação ; a este n ttda 
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mais disse. Ao quarto .Hem d1sse que o Dr. 
juiz do direito non1eou promotor interino a 
Irineu Marques Viann:J., existindo na comarca 
adjunto do promotor. e nesse caracter Irineu 
Marques Vianna assistiu a justificação proces
sada perante o mesmo Dr. ,juiz de direito, como 
é li 1 • • 

a este nada mais dis::e. Ao quinto item disse 
que sabe corno habitante de . .;;ta cidade e a par 
dos factos que têm occorrido na mesma, que o 
nomeado fàra. ha annos mandado processar po1· 
crime de falsiJade, pelo Exm. Sr. conselheiro 
Antonio Joaquim Rodrigues Junior. quando 

• :s • e I r vincia; sen o o pt·o-
c;,sso nullo pelt relação e mandado fazer outro, 
o que até hoj0 não teve andamento; a este nada 
mais disse. Ao sexto item disse quG sabe como 
te:strcmunha occular. que o Dr. juiz municipal 
destn tr:rmo, tabeilião e cscr·ivão do geral e 
escrivã de a.z 
cicio de seus cargos; d(~ste nada mais disse. 
.Ao setimo item, finalmente, dis';e (lue tem sido 
ouvido por mtiÍtas pessoas gradas d~sta cidade, 
o Dr. juiz de direito dizer que mandara ã ca· 
marado:mmentos que anoullem a eleição; a este 
nada mais disse. E por nada mais haver deu-se 
~ · ioea 
testemunha achando conformo o assignou eom 
o juiz Dr. promotot· e .justificant0, do que do 
tudo dou fé. Eu, Fr<tneisco F'elix de Paula, es
crivão de paz que, no impedimento do actu::l, o 
es;;revi.-Castro Nataleilse.- Lucio Lopes 
Freire -R. a · :> ·-

nicio da Silveira. 

:3" testemunha.- Palmiro Ferreira da Costa, 
de 42 annos de it!ade, e:•sarlo, agr·ir:ultor, na
tural e morador neste termo; aos costumes disse 
n:~da. Testemunha jurada aos Sanlos Evan
""elhos em um liv:·o delles ern c ue ot: saa mão 
dit•cita o proruette11 dizer a verdade do que 
S')UbJsse o lhe fosse perguntado. E sendo in· 
quericb. sobre os factos constantes da petição 
de jn;;;tific::ç[:J a fnlbas destes autos que lhe foi 
lid:~ e d'•chr:tcb, dissrJ quanto :10 i 0 item. que 
sabe quo o Dt•. juiz de àirnito desta com:u·ca . , .., . . .. . ~ ' ~ 

cx-pr·omotor lmchnr•el Ernesto Marques àa Silva, 
'l'lfl Habe pot·quo no ultimo chrisma abe~:to nesta 
cidade este o tomou como s.Jn padrinho; a este 
nada mais "disso. 

Ao 2 · item, disse que sabe q tle o ref0rido 
bacharel Ernesto l\Iarques da Silva. foi qur:nn 
requereu um8. justificação perante o Dr. juiz 
de direito da comarca, seu padrinho, afim de 
provar· nullidado para a eleição do dia 1° de 

ezem ro ao anno mc..o ; a este na a mars 
di:;se. 

Ao 3° item, disse que sabe que o Dr. juiz 
de direito c.leil:ou de chamar o escrivão do 
;:!"et·al ou do paz e nomeou escrivão ad hoc a 
José,.;Antonio Coelho de Albuquerque, e com 

• J: • • .. -
L-

nada mais disse. 
Ao 4o item, disso que sabe por lhe ter 

dito o proprio tabellião. quo o Dr. juiz de 
di r·oito notucara -llromotor interin·o a Irineu 
Marques Vümna, tendo na co?1a.rc!l adjunto do 
promotor·, e que o promotor mtcrmo nomeado 

v. I!I. -30 . 

as;;tstlra nesse caracter a justificação dita; a este 
nada mais disse. 

Ao 5° item, disse que sabe, como morador 
ne!':te termo e comarca, que o nomeado fôra 
manJado processar, por crime de falsidade, 
pelo ~xm. Sr .. conselheiro Antonio Joaquim 

provinci~, cujo p~ocesso foi anhullado e man
dado instau1•ar de novo. não tendo tido começo 
até esta data ; a este nada mais disse. 

Ao Ü" item, disse que sabe que o Dr. José Pa
trício de Castro Natalense, juiz municipal de::te 
termo, tem estado sempre em exercício, assim 
tatu em o ta o rão escr1vão o gera , e es
crivão de paz; a ests nada mais disse. 

Ao 7° item :finalmente, disse que é publico c 
notorio que o Dr. juiz de direito diz para quem 
quizer ouvir, que ha de mandar :i ca.mara do
Ct:mentos que façam a!lnullar a eleição ~o ~o do 

..... ·o •• 

E por nada mais haver deu-se por findo este 
denoimento, que sendo lido e a testemunha o 
achando conforme o assignou com ojuiz, Dr. 
promotor e ju~ti:ficante, elo que dou fé. Eu, 
Francisco Felix dn Paula, e;;crivão de paz que, 
no im Jedirnento do r<>s .1ectivo escr·ivão o es-
crevi .- Cados ;vatalcnse .- Palmiro Fer
reira d(l. Costa.-Raymundo de Far·ias Brito. 
-Domingos Benicio da Silveira. 

Viçosa, 8 de Janeiro de 1885.-No impedi
mento do respectivo escr·ivão, o escrivão de 
az, Prancisco Felix àe Paula. 
Conclusªo.-E logo no mesmo dia, mez e hora 

retro. p:tsso est~s autos conclu>os ao lllm. Sr. 
Dr. juiz municipal José Patrício de Castt·o Na
ta.lenso. Eu, Fr·ancisco Felix de Paula, escrivão 
de paz, no imp~dimento do respectivo escrivão, 
o escrevi. 

Conclusos.-Julg-o, por· sentença, o deduzido 
da pet'ção de il., em vista da prova dada; e, 
parn. que produ:.:a todos os seus efl'eitos, entrr.
g-uC-llC esta. sr~m fi.cat• tt·aslado. ao justificn.ute 
c pague o mesmo as custas. Cidad•) da Viçosa, 
8 dP. .Janeiro de 1885.-Jusd Ptttricio de G1(St1·o 

Data.-E logo mo foram entregues estes 
autos com a sentença supra.-Eu, Francisco 
Folix de Paula, escrivão que o es~revi. 

Termo ele remessa.- E logo faço reme;;sa 
destes autos 2.0 Illm. Sr. Dr. juiz municipal 
José Patricio de Ca;;tro Natalense, contador do 
mesmo juizo.- Eu, FraMisco Fe:lix de Paula, 
escrivão que o egcrevi. 

DocumC;ItO n. a. 1:385.-Juizo l\Iunicipnl da 
cidade da Viçosa.- Autoamento de uma petição 
de ju~ti:ficação do ~eneli.te Domingos Benici? ~a 
Sil ve1ra como adw.nte se segue.- O escr1v:to 
Bi~e1Til. 

Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
. rrsto e :::::o,:1os sete JUS o mez e aneu·o 

do dito anno nesta cidade da Viçosa. comarca da 
provincia. do Ce:1rá. em meu cartorio aut_ooi a 
l'etição de jllstifi<'ação do tenrmte Dommgos 
Benicio da Sjh-eira que adiante se segue; do 
que fiz este autoamento. -Eu João Peb1·unio 
P1·ci1·e tlr; Bi:;crril, escrivão, que o escrevi. 
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Illm. Sr. Dr. juiz municipal.- O tenente 
ommgos an1c10 a 1 vou·a, propnetar10, 

eleitor desta parochi:J. de Nossa Senhora da 
Assumpção. para illidir a falsa. prova. que se 
pretende produzir contra a verdade e legitimi
dade da eleição a que se procedeu para um de
putado à Assembléa Geral Legisla_tiva, no 1° . 
j ustifica.r, per ante V. S., os itens seguintes: 

1. o Que no dia 30 de Nuv .. ,mbro do corrente 
anno se procedeu :3. organização da mesa elei
toral .est:í. parochi:t, na casa da camara muni
cipal desta cidade, ás horas da lei, sob a pre
sidencia. do 1" juiz de paz Joaquim Ferreira de 

:1rva o. 
2. 0 Que [1. referida Ol'g-anização da mesa 

eleitoral foi feita na fól'ma da lei, observada-; 
todas as disposições respectiras sobre as substi
tuições dos mesarios. 

3." Que foi lavrada a respectiva acta no 
' · .... r 

freg-uezia e assig-nada peio presidente. mesa
rios e fiscaes. 

4.'' Quo no db 1°, às horas da lei, correram 
os traballlOS eleitora.·.~s na casa d<l camara, fa'
zendo-se a chamada dos eleitores á votação, 
assignatm·a do registro nos livros fornecidos 
pe a carnara e a to os os mazs actos ate a ~pu
ração, a.tlixaram •'ditd, sendo a act~\ r'•spe
ctiva inuta.ediatamente tr:mscripta no livro de 
not~s peló t:1 bellião publico João Febronio 
Freire Biz:erril. 

5. o Que nenhum protesto foi apt·es~~tado :i 

blico João Febronio Freire Bizerril, como fal
samente dizem diversos protestantes em uma 
publicação contra a verdade e legalidade do 
proce~so eleitoral. · 

G., Finalrnente, que em nenhum a~ to do 
roce,so eleitoz·ul interveiu a for .a ublica 

e:xlstllldo apenas ciuco praças d0 guarnição da 
cadeia, c1 ue fic:1 no pavimento terreo do edificio 
da. cawara municipal. 

O supplic;mte pe 1'3 que V. S., mandando 
citar ao Dr. promotor publico da comarca p:1ra 
a~sistir, digne-se proseguir nas demais forma-. . ' 

Test~n1llnh:•s.- 1."' Francisco Theodoro de 
Siqueira.-2. 3 Joaquim Alves Passos. -3.a 
Serafim Lopes Coutinho. 

Vi~osa, 7 de J:tneiro de 1885.- Domingos 
Benicio da Silveira. . 

Como requer, e marco ás 2 horas. na casa da 
camara. Viçosa, 7 de Janeiro de 1885.-Castro 
Natalense 

Dou fe ter intimado a }letição e despacho 
retro ao Sr. Dr. promotor publico d~ comarca 
Raymundo de Farias Brito, do que ficou bem 
sciente.Cidade da Viçosa,/ de .Janeiro de 1885.-
0 escrivão, Jolio Fel,ronio F1·eirc de Bi::ernl. 

.Janeiro de 1885,nesb cidade d::~. Viçosa, comarca 
da província do Ceará, e casa da Camara Mu
nicipal onde foi vindo o Sl'. Dr. juiz munici
pal José Pa tricio de Castro N" talense, commigo 
escrivão de seu cargo abaixo nomeado, ~ sendo 
presente o Sr. Dr. promotor publico da co mar-

ca Raymnnclo de Farias 
tenente ommgos entc1o a 1 veira, fol'am 
inqueridas as testemunha,; da pr··S•!nte justifi
caçüo que adiante se segue; do que fiz este ter
mo. Ett João Fibronio Freire de Bizerril, escri
vão que o escrevi. 

1~ testemunha.-Francisco Theodoro de Si-. ~ . .. 

te, nat'ural e morador nesta ~idade; 'aos" costu
mes disse nada: testrJmunha jurada aos Santos 
Evangelhos em um livro delles em que poz sua 
mão dil·eita e prometteu dizer a verdade do que 
.;;oube-;se e fosse pez·gunta :o; e sendo inquerida 
sobre o conteúdo na petição de · u~tifica :ão a 

s. estes autos, quo e fo1 r a e declarada. 
Disse quanto ao primeiro item, que sabe como 
eleitor e testemunha ocula1· que no dia ;30 de 
Novembro do anno que expirou se organizou a 
inesa do collegio desta cidade,às 2 horas da taz·
de, so~ a presi~encia do 1· juiz de paz cidad~o 

disse. Ao 2' item, disse que a' organização foi 
feita a seu ver na fôrma da lei, visto como o 
mesmo juiz de paz convidou na falta do;;; m .. sa
ria~ que deixaram de comparecer,os substitutos 
conforme p!'eceitúa a lei eleitoral; ,este nada 
mais disse. Ao :)o item, disse { ue viu a acta ser 
avra a no referllo dta 30. na casa da Cam11.ra 

Municipal pelo e~crivão de ·paz FL"ancisco Fe
li:x de Paula, sendo assignada pelo 1° juiz de 
paz, mesal'ios e os fisca.es: deste nada mai~ dis

.s0. Ao 4o item, disae que aind:1 como testemu
nha ocular e elei~or da paroc~ia assi~tiu a todos 

Jo anno prox:imo findo, observan o que as cha
madas dos elr~itores foi feita pela competente 
lista, bem como a votação, a~signatura do re
gistro fóra feito nos livrc's comp ·tentesforne
cidos pela camara municipal, observando igual
mente ue de ois da vota àu fôra lavrada 
transci·ipta imu1ediatamentc a l'espectiv<.l. acta 
no livro .e notas do tabel!ião publico desta ci
da 1e tenente .Tuão Fibronio Freire de Bizerril, e 
affixudo edital do resultado da eleição na port:.t. 
do mesa1o edificio ; deste nada mais disse. Ao 
quinto item, disse que á mesa não foi S:Pr .. ::en-

perante o tabellião ~o seu llvro de notas co~no 
fll.lsan1ento disseram alg-uns protestantes na sua 
pl'eS'~nça ; isto sabe porque elle teste10 unha 
mo1·n a dous çassos mais ou menos da casa do 
tabellião, e observou que nesse dia e ouLros 
ill:lmediatos não compareceu pessoa alg-ullla em. 
sua casa.. e conversando com o proprio tabellião, 
diante de muit::s pessoas, ouviu este dizer que 
ia pela imprensa protestar c0ntra a falsidade 
ae Ullla pu) 1ca~ão man ada fazer esta cidade 
no jornal C em·ense por diversos eleitores, pois 
era um :meio indigno e por demais revoltante; 
deste nnda mais diss''· Ao sexto item, disse 
fimdmenle que assistiu a todo o prOéPSso ~ei-
toral como já diss~, .~ nilo yi.~ forç~ public:1. 

viu na calei:J. quatro ou cinco p~aç~s 1ue faziam 
a g-uamição da cadeia que fica no pavimento 
terreo do mesmo e lificio; deste nad11. mais ij sse. 
E l_)Ol' nada. mais h:wer. deu-sa por findo este 
depoimento que sendo lido e a testemunha 
conforme o assignou com o juiz, Dr. promotor 
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e jnstificante, do qu~ de tudo dou fé.- Eu João 
Fibronio Fl'P-ire de Bizcrril,escrivãD, o escrevi. 

Castro Nata.len!':e. 
Fr:lncisco Theodoreto de Siqueira. 
Ra.ymundo de Farias Britõ. 
Domingos Benicio da Silveira. 

.. ~a. testemunha.- Joaquim Alves Pssoas, 
de 58 annos d1J idade, ca<>ado, proprietar'io, na
tural do termo da cidade da G:-9-n. -a e morador 
nes e t,.rmo ; aos costurn,~s disse nada : teste
munha jurada ao:;; Santos Evangel!1os em um 
livro delles em quo poz sua mão dir~ita e pw
metteu dizer a verdade do que soubess'! e lh ·~ 
fosse p3rgunto.do ; e sendo inq uiriJa sobre o 
contendo o.a petição de jnstifi.caçf1.0 a. folhas 
destes autos que lhe foi lida e declarada . Disse 
quanto ao primeiro item., que sabe~ porque coraõ 
eleitor desta parochia foi test"!munba ocular, de 
se ter oro-anisado no di:-t 30 .le Novembr do 
anno proximo findo a mesa do collegio eleitoral 
desta cidade. ua c8- ~a. dD. ramara rnnnicipal, ás 
2 horas da tardo, sendo presidid3. pelo to juiz 

~~ · a ao oa u1 errrnr ,. e arva o ; 

tudo dou fe. Eu, João Fibronio Freire de Be· 
zerril, escrivão que o escrevi. 

Castro Natalense. 
Joaquim Alves Passos. 
R. Faria~ Brito. 
Domingos Benieio da Silveira . 

3a. testemunha.- Serafim Lopes Coutinho, 
de 45 annos de idade, solteiro, agricultor, na-
tural mo 
disõe nada : t·~stemtluha jurada. aos Santos 
Ev1ngelhos em um livro dell•~s em que poz sua 
mão direita. e prometteu dizer a verdade 
do que soube~se e .lhe fo"se perguntado, e 
sendo inquirida sobt'e o conteudo da petição de 
ju!;!tificação a folhas destes autos que lhe foi lida 

. e declarada, disse quanto ao primeiro item, que 
estava. presente como eleitor desta parochia 
no dia 30 de Nov ·mbro do anno findo na casa 
da r 
2 horas da tard· ~. sen!lo esta presidida pelo 
i" juiz de paz, cidadão Joaquim Ferreira de 
Carvalho; deste nada mais disse. Ao seo-u:1do 

de;;to nada mais disse. Ao seg-unào item, disse 
que enten.ie que a mesa foi organisa•la re.~ula.r-

- mente porque pl'eseneioa o io juiz de paz ob!o;e , , 

ltqm, 1sse que o 1° jüit dr~ paz, esperando até 
as horas da lei por algun:; mesarios que dei
xaram de comparecer, fez. a. s11 JStituição d~s 

var ao que manda alei, convidando os mesarios~ disse. Ao terceiro item, disse que est 1va pre
e na falta do comparecitnento destes convidou sente, quando foi hvrada a acta no referido dia. 
outl'os como recommenda a. mesna lei; rle~te 30 pelo escrivão de paz Francisco Feli:x de 
nadn. m::ds disse. Ao tr>rceiro item, disse que Paula, ~•ss1gnada pelo i'' juiz de paz, meso.rio~; 
assi!:tiu :~ser lavra~ a no dia ::30 de Novembro já e fiscaes; deste nada mais disse_ Ao quarto 

. referido a a.cta. da constituição da mes3., pelo it"m~ di~se que assistiu no dia seguinte, 1 o de 
escrivão de paz Francisco Fel ::s.: de Paula, cuja D~zem.bro do anno findo! a to.1o o processo da 
act~ foi assigna.ds pelo presidente,· mesar ios e eleição, como eleitor desta. parochia, o qual teve 
fiscnes; dP-ste nad::t mais disso. Ao quarto item. loga.r n:~. casa da c :lms.r:l. municipal ás b.oras dn. 
disse qM no dino segninte, 1° le De· ·, ' que a c a a a 01 1 a pe a. 
anno findo, começ:lram os trn.balbos cl · •Ítot•ae~ cotnpctcnta lista, c cscripta a nct:~. P. a.ssign,,dos 
nj, casa. da camara. á!õ horas d:1. lei, faz:nndo-se no Fvro cio registro o~ notnes dos eleitores que 
char:nada dos; eleitores p e !a. res pec ti v a 1 i;,; t:::t...--+-vGUlbt!a.m-., ~~. ls--J~· ~,ss--JlAOI!IMHmB-ffaGJI!fl'll:ee·e:e IH:. dKJo.ss--tpJ~e!i:l:t~ca~--
sPndo a acta da. eloição, assign~lur.Js do ro- mu.t•a municipal; ob:-<ervou a1nda elle testemu-
gistro ~scr-ipfa~ nos livros fornecidos pela. c3.- nha. •rue log-o d ·pois da. apuraç.iio mandou o 
mara municipal; obsern1.ndo ello testemunb:1. iu juiz de p:~z '{lresidente pel<> secretal'io da 
•]uO o 1" jui;: de paz presidnnte m::a.nrlnu pelo s ··- rues:t l:wr:l.t' f' n.1fixnr na porta da mesma. ca
cret~tt•io la.vr~~r- editnl do result:1.do do. ·~leição e mn.ra o "csult~do dn eleição; sendo iMontinGnte 
affix z· na por~ do referitlo ecliti1~ io, c traus.. tran~cripta a al!tn no livro de nota~ pelo ta-
criptll n mo"m:\ actll. no livro <:l--· notas do ttt- b ·llii'io publico tenente .João Fil>ronio FL·eirc do 
b~llião p blico t " n"nte Jo;{., 1;-ibronio Frroira il e Bhr.:'!'rrll, quB a convit1~ da we;;;ma 111esn. acbo.vn
Bt!ZI:mil, q lle a conv:te ,1:1. mes::~. a · ·havn-se pre- se presente: d• stc nada ma.ts dissc1. Ao '1uinto 
sento; de~te nnd , mais di:;;se. A.., r1uinto it•'m, itGJu. disso quo não foi apres•mtado {L mesa pro-
disse q ne como testemunha. ocal3r n iio viu ser testo· ~llgulll , pois ell ·- testemunh::~. , como 
apre~entado á me;::a protesto algum, bern como n.eitna dis"o, assistiu ,até termin3.t·,todo o resnl
igualmente sabe qu:} pe!'o.nt ~ o tab•\llião não t~1 .. 1o da eleição nesse din., e que sabe igual-
foi ap1·e~entado p1"ote::to,porque ouviu e~te di'l.ér mente que p'l t'ante o tabcllião não foi apre-
diante de muita;; pessot\s que h protestar sentadc protestr•; isto sabe porque ouviu o pro- . 
contr·t a falsidade escrip ta no jornal r"em·cnsc prio tabellião dizer que ia pela irnprensn.. pro-
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Castro Natalense. 
Ser:1 fim Lopes Coutinho. 
R. F:wias Brito. 
Ilomin!!"os Benicio da Silveira . 
ConeltÍsão. ~ E !(Jgo no mesmo di;, f,1\-o ~ 

autos conclusos ao lllm. Sr. Dr. jniz municipal 
José Patricia de Castro Nat::lenso.- Eu João Fi
bronio Freire de Bizerril, escrivão. o esct·evi. 

Conclusos.-.Tulgo, por sente11ça, o deduzido 
na. petiçli.o de tolhas,a vista d:~. prova produzi:la; 
e ara ue surta todos os seus effeitos entre-
gue-se esta ao justificante, sem ficar trasbdo, e 
pague o mesmo j nstificante a-. custas, Cidade 
da ViÇosa, 7 de -Janeiro de i885.- Jose Pa-

'i'l.C~O C OS 1'0 "'' r! fi CíiS<J. 

Data.-E logo no mesruo rt;:-., mez e em retro 
em meu c:utorio me foram entregue~ estes 
autos com :1. sentença retro. Eu João Fibronio 
Fr~ire de Bizerrí.l, escrivão, que o escrevi .. 

Docttmento n. 7.- lllrn. Sr. Francisco de 
Souza !\Iagalhães.- Pedro Tei::s:eira Lyra, de
legado de Policia de;;;te tel'mo, precisa a bem de 
seu direito e fins convenientes que Vm. se digne 
atte~tar ao pó deste, si no dia i'' do aadant~ 
mez houve eleição na casa da. camara munici
pal, em quem votou e ::1. rtue hora.-lpú. 11 de 
Dezemb::o de 1884.- Ped:·o Tei~ei1·a Lyt·a. 

Attesto afirmativamente, jurarei si preciso 
for que no d:.a 1'' do corrente mez e a,-; qtlatro 
horas da tarde, yotei no Exm. Sr. Dr. Tb.ec.du-. . 

de Sou:;a JI agalhcies. 
Doct~mento n. 8.- Certifico q uc nfíhei na 

port~, da casa da camara o e di t:ll conleudo a lista 
dos cidadãos votados nesta parochi:1 ,na eleição à o 
i'' do corrente, !lqual o doleor seguinte: E.lit.al.
A mesa eleitoral da pnt·oc h ia d•J S. ~cb~stLio d 1 

lpt'I fa~ publico, ctue ohtcvc votos p:tr. t cleputa
•lo :.'t .\ssembléa Gern.ln:J. ch'içi'io qne tc\·e hoje 
Iog-ar o cidaui!o Dr. Thood11ret•1 Cat'lv-; de F',, ri;~ 
Souto, 72 ,·otos. E p·trn. const:tr mandou :ttll,.:\1' 
o pre~ento edital na po:-tn. da cns11. da Camar:t 
Municipal. :\1esa parochbl tin. vilb do lpt't. em 
1 de De7.erobro de iS~,I.-Raymundo Rodi·i!!nes 
)I:lgalhi!<'!S, pre~ident•); Justino .To~ú tch··~:-~. 
~r~ cret:trio; Pedro de Soo:r.:\ .:-.Iarinho, .João 
A11tonio Peres, .João Cordeiro Coelho. Ir11i, 1 
rl•J Ur!t.embro de i88,L-01lidal de .Tu-tiçn, sct·
vincto de porteiro, .Julio 1lr~ _.t,,rl,·{/(le C'och:.os. 

Doc!tmc;?t'J r1. 0.-Cópia.- llllll. Exm. Sr. 
Tenho :t honra. de t1·ar.er ao couher.im~nto de 
V. E:;:. '])nra que em sua sabedoria. rcsolv01 como 
für de dirciLo, dando as providencias que o e<1s0 
exige, o seguinto: que, devendo eu comp:>.rccer 
na qualidade de i 0 juiz de 1~az p1·esidentc da 
mesa eleitoral. do collegio desta. villa, p::tt"a o . . ~ 

1

241 do regulamento n. 8213 de :!.3 de Agosto 
de 1881, e art. 30 da lei n. :3029 de 9 de Ja
neiro rle 188!, solicitei do dito juiz que ficasse 
auspenso esse procodimento judicial até a e:x

. · .<ção do prnro l•,gal. Ainda m::tis pr evalecen-
do-me da disposição do art. 239 do citado re
guhm(.)nto e::dg-i que ficasse sustado esse ser
Tiço ao oual devia ter preferido o serviço elei
toral, como membro da junta. apuradol'a. sendo 
além disso o exercício de um dtreito sagrado: 
contra tão ex ressas dls os i ões de lei o · uiz 1° 
supplente per.-::iste no seu procedimento irre
gular com o fim paten:e de impedir quG eu 
compareça no dia l0gal par~ fi1.zer parte da 
.JUnt<~ apura ora, v1o an o up amen e a e1 e 
impedindo o livro e:<ercicio do · direito politi~o. 
Em vista âo exposto, V. Ex:. se dig-nara da'I' as 
proyidencia.s que no caso couber a.fim de impe
dir que o juiz supplente, abusando do poder, 
s:.~.b _,ndu aliis que est:í. prestes a chegar a esttl. 
villa o juiz etfodi vo, Dr. Fructuoso Lins Caval
canti do Albuquerque, por tal modo a.trop8lla a 
justiça e C:J.usa reclamo ao direito do cidadão. 
Deus guarde a. V. Ex.- Ulm.E:s:m. Sr. Dt•. Co. r los 
Honorio Benedicto Ottoni, dignissirno presi
dente da. provincia.-0 1°juiz de paz presidente 
da mes~. Ra!Jíilt~ i!dr; Rod1·igw;:< JI aga lTW:e:;. 

Doctcmcrl-to n.10.-Illm.c Exm.Sr.presidente 
da província.-Theodoreto Carlo~t de F •• ria Souto. 
precisa, a bem de seu dir;~ito. que V. E:x.mande 

· · ar janto a este, quantas e qu:xes deruis .. 
sões e nomeações de funccionarios de todas as 
cn.tcgorias tiveram Ioga\· n:1s localidades que . ' } . . . 

vincia, durante a administr:1ção de V. Es:., com 
as respectivas datas; e assim o requer a V. Ex .• 
bem como dos mn.ppas da força destacado. no 
mc;;mo 4' districto no dia 1 de Dezembro do 
corJ·ento anno. E. R. 1\'l.Fortaleza, 24 de De
~cmhro de 188·1.-l'hcodo;·cto C c<rlos ele Pgrir~ 
Suuto. 

Cct·tifirJLHL -Palacio do govet•no do Ceará, 2G 
de Dezembro de 1884.-Cl!i'/u~ Ottoni. 

Em cumprimento do despacho supra. certifico 
que, !"I!Yenrlo os li\TOS dos respectivos registros, 
vet•ifiquc\ que, no 4 districto cleitornl, foram de
mittido~ 0 nomea. ·i o' os seguiotes funcionarios: 

Por neto de 2G d ·~ Julho. foi declarado de ne
nhnm ell'cito o acto de 8 do mc:smo ruer., na parte 
relativa ú remoção do prO'fessor do <'nsino p~ima
rio ,José Aprigio Nogueira da Silva, da cadeira 
da. povoação da Tabatin ga para a da vi !la d:l. ln
d~pendencia ; sendo removido pat>a esta ultima 
cacloira o professor da povoação do 1\Iundahü, 
Jo;:c Antonio da Po.ixão. 

Por acto de 23 de Ago~to foi decbrac1o de n e
nhum efl'eito o acto de 26 de Julho anterior na 
pn.rte em que J'emovctt o professor publico 
José Antonio dfl. Paixão da cadeira da povoa~ão 
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Por acto de 5 de Agosto, foi nomeado 
para o logar de 3' ;;upplente do juiz mu
n1cipal do t~rmo da Independencia o cidadão 
Bento .1'ranc1sco de l\Iacedo. 

Por a~to de 12 do mesmo mez, foi. exonerado. a 
pedi!lO, do ct~rgo de :3' supplcnte do juiz munici
pal do termo da Viçosa o cidadão Thomaz Cesario 
de Magalh<1~s. 

Por acto de 25 do me~mo mez, foi promovido 
!l.O ln . ..,.J'll' rl~ 9• "'""'··'""'~"' "'" ;,.;" ~ .. · · .1 

d t d C ·r . ' . 3 'J:'' 
o ermo e amoe~m o respectlvo :o, o 

:1.1° lJATALlL\0 DE INFA1\~ARIA 

.:.Io-rimonto da 

f0r~a. em :l0 de Da· 
zombro d~ iSS', 

OFFIClAES l:Sl'EniOitZS 

cidadão Sabas tião de Souz:1 Machado, e para Arroncllos ...... .. 
o logar deste foi nomeado o ci,ladão' Cusfodio lhtu1ité ......... . 

.. :l 2 3 •• 6 
1 2 :1. :5 H 

ArchanJ·O Soares. !'c<lra J>ran.:a .... . 2 .. D .. 12 
1la.rauguapc .... .. . 

Por acto de 8 d! Outubro, foi nomeado Acarapc ......... . 
• • • •• J. :l 12 i"-

para o logar de :3'> supp1ente do juiz muni- imperatriz ....... . 
•• . . • 1 3 6 . • :!.0 

1 ... 1 .. 1 il)l H 
........ i~ 2 •. 6 cipal do termo do Ipü o cidad:Io Leonel. Ximenes ~~i~·~ir~'i1;1i;~r·i~i: 

de Aragão. Janlim ........... . 
..... i 2 3 
... l 1 '• 'i:: 

Por a c to dr) õ de Novembro, declarou-se vago Al'l'n.ial ........... . 
o Ioga r de i '' supplentc do juiz municipal do ~l.ui:t Pereira ... . 

d l , . h . Pentccostc ...... .. 
termo o pu, 'VIsto n.ver prestado J urarncnto e Camocim ...... .. . 
tomado do posto de tenente-coroRel commandante l!~:t Viagem •.•. , . 
do batalhão 11. 28 da a-narda nacional da<1uelle '·rros:• .. · .. · · · .. . 

~ Indcpcuduucia ... . 
municipio o cidadão José Liberato de Car~·alho Ipú .............. . 
que excrciaaquelle logar, sendo promovidos a 
primeiro c segundo supplent~s os re<pectivos 
segundo e tei."ceiro, e nomeado para preencher 
este ultimo Iogar o cidadão Antonio l\Iano ·1 Pe-
res. Por :J.Cto de 15 de Novembro foi concc-

Som ma geral.. 

i .. 
.. .. ... i .. 1 2 

;; .. 
li .. 

...... l 2 i.) ... 

.. ... i :!. .. .. 

... i :::: ::: .. •• :1 ..... . 
:l . ., •• 1 1 

:1. ....... • • • :1 i :l i 
, ........... . • ...... ~ g .. 

OFflC!..tES lXI"ZnlOr.~S 

uiaa, a peumo, a e:tmoraçao do C3rgo de 
:::cgundo supplentc elo juiz municipal do termo 
ào Camocim ao cids.dilo Seba:;tião do Souza 
'1\ .r -,_ _., _., • , • • 

i\lovimcnlo d:t ~-~ 1 
f•H•~a em 1.("J de 

DczÕmbro do :1SSl ., "' 
......... "u«'•:··· "o"u.u 1-"IJliiiJ' <llU l:I.U n~ter:uo 1ogar o 
respecttvq terceiro supplonte.- Por acéo de '17 
de No•·cmbro foi nomeado para o logi~r de s o:J
gnndo supplcntc do .i uiz munici.p1l do termo de 

-~r~ 6 ~ ·- ~ 
t") i'": 

"' lv. 2.. · ~1 ~ 

"' "'' ,;::lJ 

8) 

í 
6 

iO 
6 
2 

5 

Ca:uociru o ci<:la:lão Diogo José de Souza.-Por Ar~catr... .•• .. .. . . i·.. 1 .. . •. 1 
a c to a~~ 9 elo Setembro foi nomoado pa!'a QXCr- .AI(Uir:tz ~ ................. 1 •• • •••• • • i.. ~J : : ;; 

cer p:-ovisoria.mente os officios de t~boilião do Acarahú .......... •· • · .. •• .. • .... · 

!I i :[2 

publico, judicia1 c notas o escrivão do crime, Í~~.~:[,~kt~::::: : :: :: :: ·· .~ 1 ~: ::: ':!' ~ .. :l~ 
civcJ, nrphiios e m::~.is annexos Jo termo doCa- Crato ........... . .... 

1 
! .. , ..... i i JS 1 :?~ 

mocim, o cirhdão Luiz do Re:n Lim:t.-Por C:,ninJé .. • .. • ..... • • ....... • • .. • 1 :; .. 
. ._, . Camoci1n .... .... , • . • . • . . • • . . i . . . :.1 • • !,. 

ucto de li de Novembro foi exonerado do cargo Canela ... . , .. .... .. .. .. .. • .. .. .. . 1 2 .. 3 
do adjunto do promotor publico do terlllo de CasraTtll .... .. . .. .. . . .. , l • • . :; .. ~ 
S. Boncdicto o cidadão Fcliciano Eu-.tachio d0 Ca~.hodm ........ •· .. .. .. · ... i·· · · ·· ti .. 

C, ::nq~o Gr::mlt:. .. .. .. . • . .. .. . .. • .. 2 .. 2 
Oliveira, srndo nom .. aclo para substituil-o o ci- t, r :•llp .......... ; I • . .. .. . .. .• . H i {:1 
dadã:o :Mano~! Serg-ino do Oliveil·n..-Pot• acto lc01... ... ... • ... .. .. •• i .. . .. . . . ... 1 :; • • 11J 
de n do me•mo mez foi romO\'iclo O llromotor lpli .. " ... • • •• ... " :1. • • •• ~ ......... •• :l .. .~>,. ,:--· l I;' 1gn ;~tlt . . . . • . . . . . . . .. . . . • .. . . . . . . • .. . . .. "' . . 
pnl)lico da comarca da "·1çosa, bacha.re ~rnc .. to .,an\inl .. . .... . ... . .... ·· \· · . 1 . .. . • • . :~ . • ft 
.Marqu~.~ à~\ Silva, par.:t a do Assaré, e nornPado Ja:.:n:Lribc-:nirilll,. • . •• . • • • ••• 4. .. ~ 
pu·a. :J.qno!la o bn.ch:trel Raymuudo de Pa:·ia:l l.a\'r:L., ... ••• •• •· · .. .. .. i · ... l ·.. .. ~ :~ .• 

S , . ll ~lissão-Vc!I.Ja ............ 1 .... . i... ,, 
Brito.-Em 5 do -:-:tem oro fot nomo::vlo <:o c- ~!er,;·jaua .. • .. • .. .. / .. .. • • • " -1 
cto1· de S. Benedicto, Raymundo Porrtpilio. M•,·:wgu;tpo ..... .. ·l :: : l~: ~ l ~ 
dO ci;l.l~Valho, hllf~ llãQ ~.CCe!tou. SCDdQ nomeado }~~~.~~a ... : .. •• •• •• "" •• "•I" " " • • ••• l O) •• 

., ':lb p l 11 ~ . , 1 I~ · OirO . ....... .. ... . ... : ........ 1 G .. 
em ::. de Dcz~m ro au o .marques cl "ssum- P:tcatuh:L • . .•• . ,. . •.• : .). . . • • . . • :1. :3 •• 
p::.~ão. -Em 9 fk Setr>mbro do mc~mo :mno foi l'l'iucipo-lmpcri~l ...... •.. . • . l 4 .• 
nom"ndo Fi't!nhlin Xim enes de Jl:! atlos, cs- Qlll.xcra.!nobun.... .. .. • .J..·. ·. · · i ;; ·· . - 11 . I . E 30 d ~ (,!Uh:ttl.L ...... . ., .. • • .. .. • 1 ~ • • 
cr1viio C..a co e c tona .lo pu.- m _ _ c :Se tem- · :;,l!Jr:Lt. .. • • .. . ... :l. • • .. .. • .. • • :! li .. 
1 -" • • ,,.. -' C'\T - • 
'" ' v ...... c;.wuc;o"' .li'.L • W ti'' ••u J.ff.t•>v r.n•t;;nov ',' ' •.· ·• : .. •· .. • • ~ • • .. • "• "• 
Alves, do car<>o de escrivão da collectoria do ~an}~ ~mtona . .. .. •• •· ... 1 .. · 

. ~ d b . l ::.. 1 otll o........ . .. . • .. •• ... .. ... i 
Camocun, sendo n om•' a::..o, para su st1tut -o, s. Fr:tncisco. • . .. .. .. .. .• .. .•• i 
i!f rn?.ni>l P inln ,Çr>n~/> ·• {.1.,·,:, .. ,/,:-',., .l~m ')- rlt> ~ tl • •n,li, ,.~ ' .j. 
Outubro de iSSO foi exonerada o esCJ'Írão da ::i. Hc:n:••·•lo ... .. • • .. .. i ....... · 1 

S.Jo;to r! o t'rincipa • • • • .. • . • .. • i 
collc('. toria da. Granja, Thomaz ile Anriradc P<)S- s. ~talhou~ .. .... ..j .. ... 
~\ntoniô l"•·ancisco d•· Azov,•do.-Cet·tifico mais 'l':uuhÕril .. ... ... .. · • ... ·• ... .. . 

i .. 
" •.J •• 

~ .. 
:; .. _, 
2 ... 
!,. ... 
r. . .. 

.. .. 
l1 
r, 
9 

í ., .. 
S(h Li lll:l. sendo nom•.•ado para suusLituil-o. TrahÍJ'\' •• .. • • .... • •• '\'" ... .. • i 

'd • •· • .1• \'i~OlSO>:I ••••• ••.. i .. ... .. .. . 7 .. 
IJUO dos matJpa!l r1•rnettt os a ""crc.:\rm m · tt:tr _ -,-· - -- -- -· _ -
verifica-se ~ue o m,wim<mto lh forç.a. polida! c S•lmm~• g.,rat..... 1 4 r. ~:Í '2 ;; '2'.1 '2~'2 t, '2·t9 
de linha no m·~z de Novembro foi o seguinte : 

rt 
r,. 
s 
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Conforme. - Fra.n~isco Gom~s Pa.tricio, ca
pitão ajudanb de orden~.-Trujano Antunes de 
Alencar, major commandant:e. 

Autoridade;; policiaes- De:nittida;:; : José de 
ouza r ort• a~. do cargo e ega o o pu; 

Franci.;;co de Paula Brazil. do cargo de subdele
gado da Granja; Joaquim Ignacio Pe~soa, do 
cargo de dnlegacio do Camocim; Josq Joaq11iru 
Fontanelle Sobrinho, do c!l.rgo de delegHdo de 
policia da Viçosa; Fr~.nklin do A1·eal Souto, do . . . . :""' 

::0 o ~ 

vcriano Fontaoelle. do de 2o supplente do de 
legado à0 Viçosa (a p~dido); Antonio Vieira d-
• ~: .; .o:::, t ' I "" 1 r· -
cipe Imperial; Anwnio l\IarctU".s Vianna, do 
cargo de 1° sapplente do deleg:.vlo d·~ Viçosa (a 
ped:do); Augusto l..opes Fr,}ire, do cargo de 
subdelega lo de policia da Viços' ; João Pio Je 
Andrade Pessoa, do carg-o de 1" supplente do 
subdelega.d • do Ipú; João Carloto de Lima, do 
cargo de 1° ~"Upplent·~ do deh~ado de policia da 
Granja; Jos6 :!\!ilitão de Carvalho :\Ienezes. do 
cargo de d!~lega.do de polici-t da Granja (est 
deu-se depois da 'lleição). Nome:tdas : Vliguel 
Ximene.:; de Aragão, p·1ra o cargo de subdele
gado do Ipú ; Thomaz de So·1za Brazil, para o 
cargo de delegado de S. Ben0dicto; An:1stacio 
Joaquim. de l\II'!lo, p·'r<1.0 cargo de subdelegado 
do Camocim; J•>aquim Pel"eg1·ino Va-concellos, 

''r[l. o carrro dfl 1" sn lente do del·~~ado do 
C:tmocim ; Ludovico Praxedes de Souza Ca
tuuda. para o c::u·go de delegado do lpú; An· 
tonio Jer,1nymo do R"go Lima, ••ara o cargo de 

supp .~n e <o su " ••,_::t o o aço mper1a 
no Comocim; Rosendo Ferreir-a Vianria. nara 
o cargo de 2J sup:•lent'l do d••le~~flo do Paço 
Imperial no Camocim; Pedro Peres Nunes. para 
o cargo de subdele!<ado do Ipú; Francisco 
Gomr~s de Vasconcelhs Juniot·. pa1·a o cargo d~; 
:;ubdel~gado da Granja ; r.u~todio Arch ·njo 
Soares. para. o c~rgo de delegado d~> policia do 
Comocim; Trjstão Sucupira de Alencar Araujo. 
p:tra o cargo de dele.zado de policia da Viçosa ; 
Canlido L·~opoldo Est.eves. para o cargo de de
lezlldo r!e policia da Indenendencia; Placido 
Fontanelle R1lho, 2' supplente do d •le:::-ar'!o •!a 
Viçosa; Fr!l.ncisco Lopes Pedra, para o cnrgo 
de delegado do Pr-incipP. Impe:-ial; ,;.-,sé Corrêa 
Lima. para o cargo de '1° ~upplentc do dcleg::..do 
do Principe Im:•erin.l ; Antonin Citó ~oa1·es 
Godinho, 'ara o cargo de 1° <::upplent~ do d ·le
gado da lnd<lpend"ncia.; . João Ferreirr. da 
J\Iotta, para. o cargo de 'ubdelcgado da Viços·1 ; 
Pedro Teix>?ir:, Lyrr., par:l o ca1·zo de 1 o sup
plente do d ·lPgado do lpú. Toda~ essas nomea
çõe;;; e demi sões foram d~ 12 r! e .J 1Ilho a :30 de 
Novembro do corrente a.nno. Nada mais se 
continha em dit s neças. ás quaes me re
p0rto. Eu, ne•idio de Albuquerque M!irtins· 

a s ·~ cretarra r> govl'lrno, a 

Sá. 
D_~cwne:1.to n. 11. Cópia -Juizo Municipal 

da \i1ço<a, 26 de Outubro d<! i8S4 . ~Illm. E:rm. 
St· .-O augmento da força. publica para esta 
cidade, já por mai;; de uma vnz requisitado, com 
urgencia, por este juizo, de ~ia. para dia torna.:. 

se uma uecessidaie palpitante, a bem da or
dem publica, segurança ind1 vi dual e garantia da 
uma ('adeia, com t1·eo;; prisões de grades de ma
deira fragil,que não off•rP.ce,como Já teaho dito, 
a necessana segurança, mormente agora que 
contêu1 ella 2i crirniuoso~,sendo nove de morte, 
uns sentenciados e outro~ para serem julga

dos ainda;e toda a força aqui destaca h ·compõe
se de·um ten··nte-cornman !ante, um sai·gento 
graduado e s~is praças, que são in~ufficientes 

o . o 
m·~sma cad ia e a. fachina. Além dessa raz?l:o, 
E:.:m. Sr., pot· si só mui procedente, accre2ce 

· i a · nd lina 'l 

patrulh·· nest • cidade, onde vive nma caboclo
na immensa, ociosa e vadia, accrescendo mais 
o gt·ande numero de criminosos pronunciados, 
que.ha no t~rmo. Portanto, requisito, ainda 
uma vez, de V. Ex:. um reforço, pelo menos de 
dez pr.1.ças,com a maior brevidade possivel, at
t·~nbs, alêm de outros motivo;; ponderosos, as 
condições da cadeia,onda não ê difficil uma eva
são. Reitero, com o maior respeito, a V. Ex. a 
qnem Deus guarde, os meus ; •rot· ·stos de eleva
lo apreço e da mais distincta consideração.

lllm. e E:s:m. Sr. commend do,. Dr. Carlos Ho
norio Benedi··~to Ottoui, muito digno presidente 
dest:'l. pt·ovincia:- O juiz municipal, Josri Pa
tl·icio de C astro N crtalense. Confere. -Fran
cisco Sâ. 
. Doc~tmento n. 1:.. .- a1zo mumc1pa a 
Vi:.~osa, 3d~ Dezembro de 1884.- Illm. ·e Exm. 
Sr . . - Tenho a s:üisfa~ão de communicar a 

. ~x .• qu ~em in crvençao or :a pu 1c , o 
processo eleitoral do di:1. 1 J do ccr!'ente mez, 
neste collegio, operou-se reg-ubrmeute com 
todas as formalidad"S da lo1, a de<p ·ito da posi
ção b·,J1icosa, em que se manifestaram os qua
tro a-rupo-< pat·tid·lrios d"sta cidade, fundidos 
em dous. tudo devido ao criterio, cireum;.;pec
ção e pradencia do distincto Cll.pitão del•~gado 
de policia, Tri~tão Sucupi1·a de Alcncm· At·a
ripe. Cumpre-me n.;;;sevet·al' a V. Ex. - que, 
desde a chegada aqqi de~,;e brioso official. o~ 
chef .. s loca.Ps. conhecidos, como o coronel José 
Joacf'l;m t<'ontanelle Sobrinho, Salust1ano de 
Pinho Pnssoa. Silvino Ant5o Fontanell<!. etc., 
(liberaes-panlas) e o jtliz de rlireito, chefe 
ost~nsivo do g-rupo mi.n Jo, começa.rn.m a dizet• 
qne-e;:~e capitãcsinho vinha f.tzer eloições :1. 

ponta de b:l.ionetas; mas •tUe elle estav; enga
na lo! Que o coronel Jesri Joaquim dizi!l.-«e~ses 
sold:dinhos nós não fazemos conta delles; to
ma-se as espingardas e amarra-se tudo>), pelo 
que os chcf s do outro lado S"l prepar:J.I'>Jm tam
bl'lm pat•a rep ·llir qualqur.r azgres~ão na altu
ra em que a •pa · ecesse; que mn.is proximo á 
e!~ição os :lnimos sempre em '!ffervescencia, ou
vimo~. eu " o capit,io Alencar, 11m cida.<ião qna-
1 c:1. o 1zer. qr1e "n ava-se m~n. an o e a l

ciando os caboclos, dizendo-se-lhPs que elles 
a!.!"ora votariam como ou,rr'ora; que á vi~ta 

' cuhvam, o delegado de policia abl'iu um in-
querito n:ts vesperas da el·~ição em virtude de 
denuncia do 1<> juiz de paz, awea~ado publica
mente de sl'lr expulso da casa da camara; que 
cheg'lào o dia 30 de Novembro, o edificio da 

. camara ficou franqueado a todos apenas com a 
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guarda da. cadeia, qu~ fi~a no pa\·i!~e~lto· terr(lo;" 1 deres Jlublicos de um Estado b_eoi constituído e 
que nesse mesmorhav1 e presencH·I de longe, 1 morahsado, a meaor f;~.-Rener., a V. Ex: .• 
com pasmo e sorpl.'eza miuha, o Dr. juiz de di- a l!Uetn Deus guarJa, _meus protestos da altÓ 

---------~reii6--eomo ehef· ostensivo c partidario-eeg , .- · · .:: · si eraçao. 
que tem sido aqui ha.O z.nnosda.fracção rniuda, -lllm. e Exm. Sr. commendaJ.or Dr. Carlos 
ao lado do coronel José Joaquim, capitaneando Honorio Benedicto Ottoni, muito Jigno presi
um grupo :e seus alliadoa, acompanhado de dente da província.- O juiz municipal,' Jose 
capangas pelas ruas desta cidade, que só se Patrício de Castj·o Natale;ue.-0 bacharel 
ouvia .a võz do Dr. juiz de direito; qu~ r.~- J?só Patricio dH Castro Nat::.lense, juiz muni-

ercut.la atroadora or toda arte rofc•rmdo ct 'al e de or hãos de~ta a " 
elle palavras q11e a decencia manda-ma calar ! por decreto imperial etc., etc. :-Orrieno ao 
QuP. emflm, no dia. do pleito, o paço da camara escrivão deste ju1zoque, em cumprimento desta. 
muni··ip:•l esteve, como na vesp••ra, franqueado por mim feita e assiguada, de busca. no livro 
a. o os os grupos po ltrcos, segur n o o pt·occsso 

1 

, as ac as as se,;soes o Jury este termo. · e 
eleitoral a. sua marcha_ !egitima..- Ex:w . SI.'., extraia dells quantas a.ctas estão escriptas pelo 
uma vez que jã fallei do Dr. juiz de direito proprio punl1o do Dr . juiz d•'l direito desta co
meu collep-a, com quem tinha mant1do até ha mal'ca bacharel José Gomes da Fr·ota. e sub
pouco as melhores relaçõe.- amistosas, é neces- scriptas p ·lo ex-escrivão interino deste mesmo 
~a rio que o publico o fique conhecendo u,e- juizo, Jo;é Antonio Coelho de Albuquerque, 0 
lhor-um juiz de dit·eito, que n'.O evitou, se não que cumpra-se. Cidade da Viçosa, 29 tle No
de todo, ao menos em grande parte a hr,ca- vembro de 1884.- O jLliz mun1cip:J, Jose Pa
tombe- Tabati11ga, em que houve a ct·emação tricio de Cast1·o Natalense. João Fibr·onio 
de 19 pessoas da familia quasi inteira d<> in- Freir·e de Bize:-ril, tabelli<i.o publico do judicial 
feliz capitão Ignacio José Correia, que foi per- o notas, escnvão do crime, cível, Ol'phãos c 
seguido e proce~sn.do por ter a sua desditosis- mais annexos, por Sua Mag~>stade o Imperador 
sima consOJ·te-tocaclo fogo em ~eu estalicleci- a quem Or!uS guarde etc.- Certifico. que re-

.1nento agricolçt pa;·a ter o gosto de mm-rer vendo oli\'rO ultimanF·nte findo das actas das 
com su.as filhas 'l)i)·gens e innoccntes filhi- ses .-ões do jury de~te tet·mo. dr•lle ve-se que as 
nhos! Que debalde · pediram soccorro por actas das :;essõe~ U.o jury desde fls. _16 até 

· · · · · • am tol as escriptas 
pelo proprio punho d ' Dr. juiz de direito desta 
corn:tJ'C:L Jose Gomes da Frota e subscri ptas p ·lo 

que escreveu com o S"U pro, rio punho 12 actas 
do jury. em lugar do seu escrivão, para elle 
depois subscrevel-as, como prova com certidão 
junt;l, deixando no cartorio dest:1 cidade este 
pad·rão de gl01·ia de sua judic:•tura, impa!·cia
lidade e justi('a; um juiz de direito, l!Ue é 
juiz em causa propria ; que J.á provi menta a 
aggravo assign·t-lo p0r leigo, qur• uão assignou 
as J•espectivas re!>ponstlbilidades d • lei !- Um 
juiz de lireito, q "e obriga um collega, :,;eu afi
lhado de chrisma, o ex-p1·omotot· puulico desta 
comarca bachar·el Ernesto Marqu"a da Silva, 
a dar um::L promoção ante-datada contra o ta.
bellião publico João Fibronio L<':·eire de Bizet·
ril; um juiz de direito, que tem nomea lo por 
affeição, como ngora me-"mo, promotor publico 
interiso a um velho inepto, qu~ j:i foi proces
sado pot• falsid;tde em varios cargos pu bicos; 
um juir. de direito, que em duas eleições con
secutivas fez uma gu ·•rra enc:' rniçada ao Exm. 
Sr. conselheiro Rodrigues Junior, e ag(Jra 
aprP:>enta-s · como o seu maior e mais bal Cílbo 
de eleição. ameaçand.:> com o processo ao céo 
e a terra ; um juiz de direito, emfim, que c :
baila jogando com o seu importante cargo, 

. ' ' . 
' 

·-· o : •• ~_ ~ 

tle -.lbuquel'que, estando to las assignadas pelo 
J•eferido juiz de direito. E' o quanto posso cer
tificar e ao menc onado livro me reporto e dou 
fé. Cidade da Viçosa, 2~-1 de Novembro de 1884. 
-0 escrivão, João Fib1·oniv F1·eire de Bi::;J·
riZ. 

Documento n. -13.- Delegacia de Policia e 
cowmanJo do destacamento da cidade da Vi
çosa, em 13 de Dezembro de 188,!. 

l!lm . e Exm. Sr.-Accuso o telegrammn. do 
V. Ex. originado por uma r epresentação diri. 
gida em um outro do juiz de direito desta co
marca José Gomes da Frota. 

Exm. Sr., é na realidade, lastimava! que 
esta autoridade esteja a fazer represent:,ções 
infund~das, não trepidando <'m lançar mão da 
calumnia para apresenbr-se p:·r . nte V. Bx. 
de~a.utorado por mim e ameaçado em propria 
casa. 

·' Garanto a V. E:t., que, embora os :ltãqnos 
constantes à minha autoridade, dirigidos pelo 
referi .o juiz de direito, nenhum acto illeg-al 
pratiquei até o presente true possa dar logar 
a se me lazer qua.lquer accusação:. 

promettendo que, si elle não viesse votar no e seus documentos comprobatorios, que tenho 
D1·. Tbeodoreto, não o dispens;;ria do res i:o da a honra de passar ás mãos de V. Ex .• apenas 

a. " l"fi · r h ·1 17 me t1::nho limitado a defeuder-me cem a calm 
ximo findo, . com déz processos preparados, como e prudencia necessat· as, porque si assim não o 
tambem promettia-lbe, que a ·questão que pen- fizesse estaria hoje com pleta~ente anHullada 
dia de seu juizo, de um irmão sHu, seria jul- a minha autc.ridadc~ nesta localida 1e p elo des
,.,.ada a seu fa'I.-O:'; facto esse que Moita ássera ! potis1no de . Uín }ui:; desabusado que tem o 
~ varl.as pessoas ! Esse juiz . de direito, que 1 arrõjo de quer~r dominar a toJos, ameaçan.do 
assim' procede e tem procelido não merece, com processos aquelles que, confiando nas leis, 
mórmente em negocios politicos, ante os po- lhe offerecem resistencia. 
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Exm. SI"., de novo repito, g :wanto a V. E;::._ 
que nenhuma ameaça dil·igi á pessoa do Dt·. 
juiz de direito Josó Gomes da Frota, que l"es
peitareia sua autorLdade, e que finalmente, me 
manterei com a calma neccssaria, defendendo a 
minha, caso elle continue a dirigir-lhe ataques. 

Docwnenta n. 14.- Ill:n. e Exm. Sr. Dr. 
Carlos Honorio Benenedicto Ottoni, presidente 
da provi_n.cia do Ceará.. . _ . 

O cap1tão do ex~rclto T1·1stao Sucupm. de 
Alencar Araripe, delegado de policia c com
mandante do de~tacamento do termo da Viçosa, 
vem perante V. Ex. representar contra o 
Dr. juiz de direito desta comarca, Jo~é Gomes 
a • ro ·a, p ~ s : c s qu p s; expor. 
Antes, porém, de narrai-os~ permitta-me 

V. Ex. que faça algumas consider~ç~e;;, tod~s 
. 

reito. os qu:•es formam aptmas um ligeit-o 
esbôço do quanto tem sido fatal a esta comarca. 

s a autoridade. 
Exm. Sr., quando uma autoridade enc:trre

gada da distribuição de justiça :.i.ba.ndona as leis 
ciue sabiamente foram estatuídas para a muo.u
tençJo da ordem soei:~ I e, as SLlbstitue pelo seu 
livre arbitrio. moJ.ebdo nos seus sentimen
tos de paixões' politicas, torna-se, não uni CL"i
minoso vulgar destes que accidentalmcnte 
perturbam a ordem publica, mas sim criminoso, 
cujos delictos quotidianos attingem sempre ao 

' • • r • "' • ~ • • • 

daquelles cidadão3 que lhe cahcm ~m desatfecto, 
isso com appla.u.;:o de s~us adrmradores, que~ 
contando a 711·iori como remio a impunidade. 
lançam-se tambem po;- seu turno na s.en ~ ?S 
desvairios e tornam-se elementos per1gos1SSl· 
mo;; a ordem publica. . 

A esta.tistica crimino.l desta comarc7-. c os 
muitos processos inju!!tos ins taurados contra. 
g.-ancle numero u.~ cidadãos, sã? .1H'O\'a~ b.em 
eloquentes de que o St·. Dr . . )UlZ de d:rc1to, 
Fro:;a, durant:! os nove annos que aqui se acha, 
a pn.r de ter sido sempre ttm elemento factor 
<le desordem, t-:m-~e constituido um verdadeiro 
:íh:;ello para urua. grand0 pM·tc da populaç~o, 
(1ue t •) t'il. t~do a. lOH'\"avel ~bstina.ção de não re
conhecei-o colllo (<Pilpa;>, tltulo es~e quo ~1rr,:,gu. 
a si pu blicam(!llte. • . . 

Na Rebç~o do Ceara dev0.m e~astu· prO\'as 
inco~cussas, que represe.nt~m talvez, fracos 
::, . . 
a infelicidade de encontrar quem ·se enc::tr-
re""a~se de as levar perante aqud le t ribunal; 
outras . porém, t êm preferido sotfrGr calada s 
as injustiças, porque :1. menor tentatiya. pa.ra 
reivindicarem seus direitos ser i:1 as s uas ruina s 
completas. 

Dispondo da mais ape.l'feiçoada. machina. àe= 
processos. e ~~.bandonados os escrupulos, o 
Sr. D:.- . j uiz de direito attingia sempre cer
teiramente ao objecto de sua vingnnça. 

Acostumado a pratical." arbitrariedades e a não 
encontrar o meuor obstaculo em meus anteccs-

grande numero 
e e a O:'; e esor enos, porem, ogo que 

seja qualquer de!le~ recolhido~ a pt'i~ão, o 
Dr-. ju1z de dtretto! por- mtermed10 J~ 
seus ad1~ptos. fal-os requerer habeas-c01J.')Us, 
e este procedimento' me tem obrigado, .Para 
e\•it~1.r um ~onílicto com e!le, a pol-os em hber
dade, assim qae sou info1·mado que as pet1çõ~s 
s:'b eutL'Cgl.les, factos estes que tenho prati
cado tambern paru que não seja of!endida. minhr~ 
autorid':1.de e ao mesmo tom o a:n.nullar um acto 
tiin cuntrario á ordem pub ica que, quando 
realizado, é motivo pcml. que o Sr. Dr. juiz de 
direi to a~n.rdeie publicamente os e.ffeitos de sua 

. ~ ' 

convencido 
direito desta comarca 

que aqui ex:ist-3m, e ~omo docu:ne~to comproba
torio submetto à cons:deração do\' . Ex. as pro
vas ào seguinte attcnhdo comro.ettido por elle. 

No dia G do corrente, o in lividuo de nome 
Francisco Siherio atacou 2. patrulha que po
liciava a cidade e dr~llu tomou um Otttro de 
nome Carlos Machado. c1ue, · tendo sido p1·cso, 

. et•a. conduzido a minha. pre.~ença .. Travanjo 
luta com um dos soldarlos, este consegmu 

.• 

tinham :üclo ~Ltacadas por bandos de desordr.i
ros por occasião de conduzirem presos á minha 
presença individues bí-!lndos ou t~rbulen.tos, e 
conhecendo o qu.-mto era necessar10 a repres
siro encrgica. Jc semclh:mtcs crime-:, em res
posta. ao oilicio que me dirigiu o S:-. Dr. j ui:G 
de direito pedindo-me intimnn.çõ0s sobre a 
prii;ão de Franciscv Silverio. não só expur. àet2.
lhada.mente o que lt:wb occor-ritio, co~o 
t:uuiJcm dei):ei bem pr.t.-~nte o q u:>.nto s~-;rl:.\ 
inconveniente :i o:·Jorn publica, q u:Llq UCl' con
dé~scendcncia p.~r<~. com o :-:.utor de um crime 
t:io gr~wc . (Do·~umeato n. 2.) Porúm. qu:d niio 
foi :1 mi:uha sot'pres:L, qu:m·io mo vei u :is m:1cs 
l:. ordem do habcas-coi'JlUs p:: ss:-..:1~~ peJo refe
rido iuiz, em f:wor de um criminoso quo pela 
Q'r~via~•u.c e seu cri me 13 con :ço s o sa:1. 
prisiio, nc1o podi:'l. goz:::.r d~ scm~lh:::n~e indult? ! 
(.!ocumcnto n. :)) s~nd_o .in néb. de not:~r a f:~lt!• 
q uc commetteu n ao JU!g:J.ndo os respectivos 
a utos vor sentença , e ntio jantando::~ elles ~ 
informação que prestei, como se vê do documen
to n . 4 . 

Infring·indo as l eis que l he cumpria ser o _ 
primeiro :1. respeital-:~s , acoroço~ndo desor
deiro:;; ~ acomm~Jtte::.·em e cspanc::..rem a forç :1. 
publ ica; e, findmen tc, procun ndo por ·moios 
t i'io rcpro.,·ados destruir ::nínha autori~u~e 110 

cxercic~o legal, uão dc"u~ o Sr. ~r. JUlZ de 
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direito esperar seni!o a attitudo que lhe mani
festei no :final do officio, cuja cópia é o documen
to n. 5. 
. Exm. Sr., o capitão Tristão Sucupira de 
Alenc:Lr Ar~ripe vem, pois, rogar ~1. V. E::t. 
que se digne providenciar no sentido de ser o 
referUo Sr. Dr. juiz de direito José Gomes da 
1:ot~ c am~ o ao cumpruueuto de seus de~ 

veres. 
Deus t)ouarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. 
r. :Lrlos onor10 Benedicto OLtoni, muito 

digno pr-esidente da provinci::r..- O capitão 
Tristão Sucttpira da ..-1lenca1· -4?-aí·ipa, dele
gado de policia e commandante Jo destac!l.
mento. 

N. L- Traslado.- i884.- Delegacia da 
Policia da cidade da Viçosa.- Autoamento de 
uma portaria do Sr. delegado de policia. 0 auto 
de fiagt•ancia do preso Francisco Silverio, como . . - . 

n n • 

. 
da. Vi\~osa, comarca da província do Ceará, e 
casa de residencia do Sr. delegado de policia, 
capitão Tristão Sucupira de Alencar Araripe, 
onde fui vindo eu, escrivão de seu cargo, pt·e
sente o mesmo delegado, o a.ccusado Francisco 
Silverio, e os conductores soldados Manoel Cae
tano Pereira e Domingos Ferreirr. Gomes ; o 
juiz dcft!rÍt..l a este o juramento dos Santos Evan
gelhos a cada um de per si e lhes encarregou 
debaixo do mesmo rloclarassem o que sabiam e 
presenciaram sob o facto criminoso praticado 
pelo d~liuquente : .recebidos os juramento~, 
declarrLram os ref~r1dos condllCtOI·es que, como 

· soldados que faziam parte do destacamento desta 
cid:~.de e audavam rondando a mesma cidade, 
hontem da.s 10 horas d:'l. noute ara as H on-
co:atraram c1Lamente um aJunt::tmento de povo 
com toques de viola, pelo que o conductor solda
do Caetano, encarregadoda patrulha, querendo 
indagar o fim do ajuntamento que julgava illi.
cito, resp:mdeu-lhe Carlos Machado que para 
vadiar em sua casa não precisava nem tirava li
cença de delegado de policia, e que se não im
portava com delegado, pelo que elles, conducto
res, deram-lhe voz de prisão á ordem desta auto-:
ridade, ao que Carlospoz-se em resistencia, e 
auxiliado pela resistencia que incontinentemen
te oppn:-se a essa prisão, o :~.ecnsadopresellte 

v. m. -31 

Francis'!O Silvcrio, deu em resultado que clles 
conductores depois de uma luta que travaram 
Ca.rlos e o dito accu.-.ado Francisco Silverio, ar
mado de cacete~ o mesmo Carlos. poz-se em 
fuga :ficando sóm.f:!nte preso o resi~ten.te Fran
cisco Silverio que queria tomar da prisiro a 
Ca.r·los, como de facto o conseguio, e por issa o 
con uz1ram preso a presença este JUIZO, sen o 
acompanhados de Miguel Ferr1!ÍJ':t Lima, que 
so achava prese_ntc.-Em se~?uida _cornparoceu a 

o ' 
dest~ termo e mor<1dor nesta cidade, de 25 para 
2() annos de idade, carce1·eiro, casado! a qual o 
dito delegado deferiu o juramento dos Sautos 
Evangelho~, na. f01·ma da lei, e lhe eucarregou 
do dizer a verJade sobre o facto relatado pelos 
co11ductores. - Recebido o dito juramento e 
debaixo delle disse ~ testemunho. ser exacto 
tudo quantCl decJararam o:; conductores neste 
auto. No mesmo auto o Sr_:. delegado fez ao 

verio, solter·o. de 25 annos de idade. pouco rnais 
ou menos, alfai~t-:, mora.clor nesta ciJatle, desde 
seu nascimento e que era anal habeto. Per-
gun a. o como se eu o acto por (L ue e accusa o 
e que deu lagar a sua prizão 1 H.espondeu que 
est:tndo uns meninos vadiando ás portas da 
casa delle respondr.mte, com prcsepios de s:>m
bra, ahi cbegà.ram dous soldados que and:tva.m 
de patrulha e perguntaram se era samba, ao 
que elle respondente dis3e não o era ; nesta 
occa.sião apparece Carlos Machado, com mui1as 
imi,ostura.s dizendo que era samba. e que sendo 
na su:• casa nin.guem o poch·ria rohibir, ao ue 
a ron a pren eu ao mesmo ar os, c el!e res
pondente pondo-se em a.ttitude de resistenci?. 
lançara m~o do ~raço de Carlos dizendo : este 

-
minha casa ninguem o levará d'aqui, para o 
que oppondo-se com resistencia pc,!im a umas 
mulheres que ahi se achavam armas, o quo não 
conseguia por causa da. intervenção da força 
que se achava em patrulha ; mas,. r1 ue isto fez 
porque se achava. em estado de colet·a e qua.si 
doudo. Disse mais quo na occasiiio em que se 
oppunha a resistencia. n:1. casa mencionada, 
pôde conseguir que Carlos Machado se 
pozessf) em fuga eE:capando da. prizão -
que já. so lhe havia effectuado. E visto 
que do facto criminoso haja indícios bastan
tes para o procedimento· official, seja o :tccu
sado conduzido a p1·is1ío e nelh recommendado 
na fórma da l~i. E para constar mandei la.vrar 
este auto ue ac;sio-no com o accusado e as es-
soas refe1·idas, assignando a rogo do conductor 
Ferreira Gomes por não saber ler nem escre
ver o 2° cadete José Ayres ; a rogo do conduc
tor Manoel Caetano Pereira, Joaquim Alves 
Passos e a rogo da testemunha Miguel Ferreira 
Lima, Palmerio Ferreira da . Costa e a do accu
sado o alferes Vicente Flaviano Teixeira ; do 
que tudo dou fé. Eu, João Febronio Freire de 
Bezerril, escrivão. o. escrevi.-0 capitão, Tris
tão Sucupira de Alencar Araripe -Delegado de 
policia, José Ayres.-Jo:tquim Alves Passos. 
Palmiro Ferreira da Costa.-Vicente Flaviano 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1525- PÃigina 117 de 120 

242 -Sessão ·eri1 18 ·de Maio· de 1885 

Teb:eira.-Aos O dias do mcz de Dezemb:·o de 
i884. n esta cidaJe da V ~çvsa, ~omarca. da pro
víncia do Cearã,nu me'l. cartorio,f:~ç.o estes autos 
conclusos ao S:. àe1eg~co de policia C:l. pitão 
Tristü:o Suc1Ipi:•a de .A1eoca~ A:.·aripe. Eu. João 
Febronio Freir~; de Bezerri~, escnv~o. r. el;crcv1 . 
-Verifi.c;mdo·se destes autos ue sobre Fran-
cisco Silverio, q uc fôrs. preso em fia grau te de· 
licto, recahe n. responsabilidade do attenl:ado, 
de haver tomado do poder da patrulha. qne fa-
· ,.,,_ · · c s a ci.m e, o in ~VI-

duo de nome Cn.rlo:; Mach::tdo, que, por ebrio, 
havi~1. siJo preso n. ordem desta delegacia de pc
licia, conforme se yerifica da sua pt·opria con
_fi.ssão nos autos a fls. :3 a 5; julgo procedente o 
mesmo -nu to de fi't,gante p~ra que J!rodusa os 
seus effeitos legar>s.-0 escri,•ão, fa~a rdmessa 
destes autos ao Dt•. promotot· publico da co
marca, por int0rmedio do Dr. juiz municipal, 
sendo que antes de o fõ~.zer extraia, com ur~ 
0enci , ra;; a o e o o o e1 ore a 1yamente aos 
ditos n.utos do qual me fará entrrgn. Inlico 
para tes t'-'m~nhas a ~elismino Syrnplic_io Fo~te-

man o do destacamento do termo da. Viços~, em 
8 de Dezembro de 1884.-lllm. Sr.- Em res
posta ao officio que hoje V. S. dirigio-me pe· 

· · , a.ço , m i v o t n pl'lsao - ~ 
Francisco Sil verio, c um pre-me scien tifi.car-lhe 
o seguinte : o referido Silve rio, hontem ã noite 
havendo a. patrulha que policiava a cid~•de.pren
dido no indi vid1:0 de nome Carlos .Machado, por 
estar ebrio 0 ter infringido um~ ordem desta 
delegn.ci;1. de policia, por occasião de ser este 
condqzilo á minha presença, foi a patrulha ag
gredid:\. por Sih·erio,qur·~ armado de um cacete, 
travou luct:t com o soldado ·Manoel Caetano, 
conseguindo po1· <'ste meio Í!lcilitar a fuga de 
Carlos.- Sendo preso em flag-rante, la.vrou-se 
o respecti,·o auto. Rel,Jva-me V. S. Ji zer-lhe, 
que não é e~t·l. a primeira vez, depois que as
sumi o exercício da delegacia. de policia. que se 
tenta tomar pl'esos do podér das patrulh:ts.-

... . . 

José Febronio Freire de Bizerril, que, revendo 
o a1·chi v o da cibda cadeia, certifique ao pé 
desta portaria todo o conteúdo do mandado de 
habea$-C01pus expedido pelo DI". juiz de direito 
desta comarc.• ~ pelo qu:l! foi posto em libedade 
o individuo de :Jome Francisco Silverio, q ue 
alli se acha. vã" re Ih· · · a 
de proso do poder da forp publica. 

O que cumpra.- O capitão, Tristao Suct~-

José Febronio Freire de Bizerril, . carcereiro 
da. cadeia public:1. da cidade de Viçosa, por no
meação legal, etc. 

Ct3rtifico, em cumprimento d:1. portaria retro, 
do Sr. capitão delegado de policia do termo 
desta cidade, que o mandado de coLI.cessão de 
l~abeas-corpus: de que tr~1ta a citada portarü1., 

O Dr . José Gomes da Frota, juiz de direito 
de~ta comarca da Vi osa )01' S ~ · 
Imperador, ·~ quem Deus guarde, etc. 

Mando ao carcereiro ela cadeia desta cidade, 
· · co Silverio, 

em virtude de ordem de ha.beas-corpu.-;, que 
lhe foi concediJa por este juizo. Assim o 
cumpra. Cidad~ da Viçosa, 8 de Dezembro·de 
1884.-Eu, João Febronio Freire de Bizerril, 
escrivão, o escrevi.....;.Frota.-Visto.-0 capi
tão, A.1·aripe, delegado de policia. 

E nada mais se continha no dito mandado, 
q~e bem e :fielmente para ar1ui copiei. do o ri-

que escrevi e assignei. 

O carcereiro, José Febr-onio 
.:;e1-ril. 

N. 4. -Delegacia de policia do termo de Vi
çosa, 12 de Dezembro de 1884.-0rdeno ao es
crivão Bezerril que certifique ao p e desta, si 
quando o Sr. Dr. juiz de direito desta comarca 
expediu o mandado de habeas-corpus, orde
nando a soltura do réo Francisco Silverio, pre
so em flagrante delicto, já havia julgado por 
st!ntença os auto:S respectivos, e si para. isso 
ruandou juntar a informação dada por esta dele
gaci::l. de policia, em que relatava minuciosa e 
circ.!umstanciadamente o delicto praticado pelo 
referido Silverio. O que cumpra.-0 capitão 
'l'ristao Sacupira de Alencar A1·ari e, dele-

mes da Frota - muito digno juiz de d i reito e po lCla. 

desta comarca da Viçosa. -O capitão, Tristün 0 tenente João Febronio Freire de Bizerril, 
S-u.cupirr1 de A.lencal" A1·ai·~)C, d3legado de tabcllião publico do judicial e notas, escrivão 
pcli:.ia · do crime, civel, orphãos e mais annexos nesta · 

Cidade da Viçosa, 12 de Dezembro de 1884. cidade de Viçosa e seu termo por Sua Mages
tade o Imperador, a quem Deus guarde, etc.: 

Esti conf.)rrne.- O escrivii:o, João Febi·onio 
FJ·eire d e B i:;crril. C~rtifico que no dia 8 do corrente, passando 

pela porta do Sr. Dr. juiz de direito desta co
N. 3.- Delegacia de :policia do termo da Vi- marca , José Gomes da Frota, este chamando-me, 

ços::t, 12 de Dezembro de i884. - ordenou que eu, escrivão, passasse ahi mesmo 
Ordeno ao carcereiro da cadeia desta cidade, em sua C3.sa o mandado de habeas-corpus para 
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juiz de direito p:;.ra juntar ~os autos de ltabe(t.>
corpu:<;, con for!fie e:s::igc abi, cujos autos tendo
lhe fello a dev1da conclusão no dia 7 do cor-
rente, ate lO.Je não me foram entregues para o::; 
:fin;,; rlevi-los. E' o quanto tenho a certificar do 
que de tudo dou fé. Cidade da Viçosa. 12 de 
Dezembro de 1884.-0 escrivão, João Pclli'o
nio Freil·e de Bi~erril. 

N. 5.-Cópia.-Delegacia de policia c com
mando do destacament0 do termo da Viçosa,81e 
Dezembro de 188:1:.-lllm. Sr. bastc1nte me sor
preendeu o ~c to-d~ V. S: conceden lo habeas-co1·-

. r 1 rw, reso_em agran e,por 
haver atacado a patrulha que conduzia pt·eso á 
minha presença o indiv:duo de nome C.1rlos 

' , 
maç~ão qne dei de que o referjclo Franci;;co Sil-
verio havia sido trazido perante esta delegacia, 
às 10 horas da noite la~-rando-se n dia -
guinte o re~pectivo auto de flagrante. Ainda 
mai:::, no :finaLda citada informação deixei bea1 
patente que conveniencias de ordem publica 
reclamav2.m de V. S., como juiz de direito, a 
quem eompete a prerogativa de habeas-corpus 
fazer cldla um uso judicioso, por isso que, no 
caso vertente, tratava-se de um crime grave a 
puni.-, como seja o de tomada de preso do podet· 
dJ:~ f.H•,.a public~. Acredito agora serem verJa-
d 'r s b d s -
men conhecimento de que V. S. diz, sem re
serva. compromettendo sua autoridade, que os 
paisanos espanquem, com geito, a força u-

e tomando os apontamentos que se seguem, os 
quaes submetto á consideração de V.- Ex. 

C~mocim: tres so.ld.:.ldos comtnandados por um
forrtel fazem a. pohcu~ do pm·to e do - mercado. 
Estas p1·aças constituem o dsstacamento da 
vilh. O seu armamento está em bom estado de 
conservaçao, mas o SCI'VIÇO não c e1to com o ze o 
.:e,ejavel por não terBm um só dia de fc>lga. os 
soldados. 

Granja. : o major Ale:s::andre de Brito Paiva 
commanda o destacamento, que é composto de 
um corneteiro e dez soldados. O serviço da. 
guamição à cad.;ia e o policiamento da cidade 
é feito com alguma regularidade. O armamento 
està em bom estado e nenhuma reclamação re
cebi das praças sobrê os \'encimentos de seus 
soldos e fardamento. 

- Viçosa : o destacamento desta cidade, com-
- · s~P~ra~-~-----

zeres Junior. é composto de um 2° sargento 
gL·adLia.do o seis solJados, insufficiente para o 
ser · ,.,. · .fio :i cadeia c policia, as 
pra\as pas;;am atropelladas e 1nal podam cum
p1·ir com as su::LS obrigações. O armamento con
serva-se em bom estado, o:; sold:.tdos uei:s::a-
ra.m-.so o co ectur q_u•.l nao pagava· hes os 
venctmento~. e qur, no entret!l.nto, forçava-os a 
comprar :;eneros da primeira necessidade por 
preços elevadissimos a propostos seu:::, visto 
comQ só a clles o colleclol' garantia_ a paga. 

Ibiapina: o dest~ca.mcnto compõe-se de um 
2° sargento graduado I) tres solJ.ados, guarnece 
a cadeia e deixa de policiat· a Yilla. O arma
mento está em bom estado . 

1ca, e que na a erao a so rer, porqu.e, s1 .o- estado. 
rem presos V. S. os soltara pelo recurso de 
habeas-corpus, attento o procedimento que Ipú: o capitão Ludovico Catunda commanda 
acaba de ter·, dando contra a expressa dispoRi- tres soldados de policia e o 2o cadete José Cer
ção da l ei soltura a um criminoso preso em fia- queira Mano, nove ditos do Hu batalhão de in
grante . Esta delegacia de policia poJ;!.dera a fanbria; de accôrdo fazem amuos os comman
V. S. que, a continuar a acoroçoar indivíduos dantes o serviço d:'t guarnição da cadeia e da po· 
para espancarem a fi)rça publica, contando com licia da villa. O armamento conserva-se em bom 
o indulto de habea s-corpus, d·'1 que tanto faz estado e to:bs a.s praças estão pagas e.m dia~ 
V. S. alarde, trará funestas consequencias ii Principe Imperial: um cabo de esquadra com· 
ordem publica, fazendo ao mesmo t~mpo desap- manda quatro soltlados, que só se occupam em 
parecer d 'rmt1·e a.s autoridades a harmonia q ue guarnecer a cadeia. O armamento está em bom 
deve existir para a manutenção da mesma; estado e nenhuma queixa rec~bi sobre os pa• 
visto como d'ora em diante eston resolvido a não gamentos dos soldos e farda.1nentos . 
dar mais cumprimento a ordens illegaee. -
Deusg-uarde·a.V. s.-Illm. Sr. Dr. JoséGomes lndependencia: o capitão do 11° batalhão 
~F~ta,j~zded~~~dacoma~~a·~·~~~=C=a~~~i~d~o=L~oo~I~~~~7~=~E~s=~~\~~~s~, ~c~o~m~m=a~n~~~~q~u~~tr~o----~ 
-Conforme.- Cidade da Viçosa, iZ d e Dezem- praças que se occupam o po Icwmen o a Vl a, 
bro de 1884.- 0 escrivão João Febronio Freire e nenhuma quci:xa recebi; o serviço era feito 
de Bizerril. com toda a regularidade. 

Faço acompanhar a este um mappa tla força 
Documento n.15.-Cópia.- Doc. N. i5.- distribuída no 4° districto desta provincia, do 

Cid!l.de da Fortaleza, 30 de Dezembro de 1884. qual evidencia· se que sómente cincoenta e oito 
lllm. e Exm. Sr.-T.endo,. pol' ord8m de praças guarneci:J.m as diversas localidaâes. Deus 

V. E:s::., p::trtHo desta capital para i:aspeccionar Guarde á. V. Ex.-lllm. e Exm. Dr. Sr. Carlos · 
os destacamentos do norte da ·província, cum- Honorio _Benedicto Ottoni, m.uito digno presi
pri todas as in~trucções que de V. Ex. recebi, dente da -provincia.-Manoel B ezerra de Al· 
v~rificando si os respectivos commandantes buquerque, capitão inspector doa destacamen .. 
cumpriam ou não as suas obrigações · legaes, tos. 
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:\IAPPA DA FORÇA. DISTRIBUIDA. NO 4o 
DESTA. PB.OYIXCIA 

DISTB.ICTO ' ções, veri?-cando si os respectivos commandn.n
tes cumprram ou não as suas obrigações legaes, 
e tomn.ndo os apontamentos que se seguem, os 

Graduações 

Localidades 

:;: ::: o 
o 0 ~CIO~ 

. . C\!::.. O·w:;::.; 
: I ----------,-----,--
I I 

Camocim ....•.•.. 
Granja. · ......•.. 
Vi\:o;;a.. . ...... ~ .. -
lbiapina ........ . 
S. Benedicto .... . 

Princip0 Imp~~rial. 

.. ! . . --1 • • :31. . 4 
1 . -. 1•• • • 10\ 1 -12 

1 .. 6 .. 7 
i s: .. 4 
1 6, .. 7 

lndep!:!ndencia. . • . 1 . . 

, • . . . ._ t'. pre-
sidente da província. - Theodureto Carlos de 
~aria. Souto _Precisa a bem de seu direito que 
V . Es:. se d1gne _ de mandar d::~.r por certidão o 
teor dos. offi.~i?s da presiJ:ncia e~p0didos pelo 
secretar1o mthtar ao ma.Jor reform:::do do exer
cito .Justj no Pessoa de Andrade em 31 de l\'Iaio 
de 1883 e à thesouraria de Fazenda em data tle 
4 de Dezcmbr·J do mesmo a.nno, sob n. 1..44(1,. 

Pelo c ue .-E. -
zembro de 1884.-Tlwodorcto Carlos ele Faria 
Souto. 

De-s .- o-
Dezembro de 1884.-Cc~i·los Ottoni. 

Certifico em cumpi·imento elo d0spacho sapr:~.· 
que o t_eor dos o~fic10s a que_se .refere o suppli
cante e o segumte: Pronnc1a do Cear:i.
Pala.cio d::t presidencia em 31 ele Maio de 1S8:3 
N. 738.-Sala das ordens.- Communico a Vm: 
q~e, na fórma das dispo •ições- do ministerio da 
guerr:::, -o nomeei nesta d lta :l.genciador devo
lu n tarws para. o exerci to nas cidades de Sobral 
Camocim, Granja e Viçosa.- Dens o-u:lrde ~ 
V m. -Antonio Theodorico da Costa.-"'sr . ma
jor reformado .Justino Pessoa de Andrade 
Provincia do Cearã . - Palacio da prr,sidencia: 
em 4 de Dezembro de 1883.- N. 1.444 .-Sala 
das ordr:ms- Illm. Sr. -Sit·va-se V. S. de man-
dar a.'ustar as contas nessa r srticã · 
reform:.do do exercito J usti11o Pessoa de An
drade, que segue para a villa da Imperatriz, 
como commaad,mte da força do exercito alli 
e~ di~igen~ia. Deus C?uarde a V. S .-Satyro de 
Ohveu·a D1as.- Si.". mspector da thesouraria 
d~ _faz~nda.- F1·cwcisco Gorn es Patricia, ca
pltao-aJudante de ordens. 

Documento n. 17.- Cidade ela Fortaleza, 30 
de Dezembro de 1884.-lllm. e Exm. Sr.
Tendo p~r orden: de V. Ex. partido desta capi
tal par::1. u~sp~cc1onar os dest3.camentos do Nor
te da provmc1a, cumpri todas as suas instruc-

quaes submetto á cons:deração de V." Ex. 
Camocim.-Tres soldados comma.ndados por 

um forriel fazem a P?li~ia da porta do mercado. 

villa. O seu armamento está. em bom estado 
do conserva~.ão, mas o serviço não é feito com o 
o zelo des~ ·avel or não terem os soldados 
nenuum dia de folga. Não recebi: rec:bmação 
alguma sobre Yencimentos. 

Gr.mja.-0 major Alexandre de Brito Paiva 
commanda. o destacamentO que é composto de 
um c~rneteiro e dez soldados. O servi~,~o da 
g~armção :i cadeia e policiamento da cidade, é 
felto coru alguma regularidade. O armn.mcnto 
está em bom esbdo, e nenhuma reclamaoão 
recebi das praças sobre os vencimenLos 1ie sêus 
soldos e fardamentos. 

·Viçosa..-0 df:stacamento desta ·cidade, com
mand<.1.do pelo ten,~nte Joaquim José dos Pra
zeres Junior~ é composto de um 2° sargento 
., l'a .ao G c1nco so a os. nsu c1entes para 
o serVIÇO de g-uarniç;ão á cadeia e polida, as 
pr~ças passam atropeladas e mal p{\dem cum-. .. .. . -

•o 
conserva-se em bom estado. Os soldaJos qtiei-
xarai?·sc do collcctor que não pagava-lhes os 
vr:ncrmentos, e que no entretanto forçava-os a 
comprar gene_ro~ de primeira neC!essidade por 
preços . elevad1ss1m0s a. prepostos seus, visto 
com~ so_ a elles o collector garantia o pagamento 

lb1ap1Uo. .-0 destacamento compõe-se de um 
2' sargento graduado e tres soldados. Guarne
ce a. cadeia. e deixa de policiar a villa.. O ar-

- • l ado. 
~. Benedicto.- Um 2 ) sargento comm::~.nda 

se1s soldados. Este destacamento guarn~: ce a 
• T:-, ,.,.. - -:. 

pela collectoria. Conserva o seu armamento 
em bom estado. 

Ipú. - O capitão Luduvindo Catuncla com
manda tres soldados de policia, e o 2° cadete 
José Cerqu~it·a :Mano, nove ditas do 11° bata
lhão d0 infantaria. De accõrdo fazem ambos os 
commandantes o set·viço da guarnição da cadeia 
e da policia dn. villa. O armnmento conse:va-se 
em ~~m estado c tod.as as praç:1s estão p::~.g-as 
em d1a. 

Principo Imperial. -Um cabo de esquadra 
commanda qua.dro soldados que só se occupam 
em guarnecer a cadeia. O armamento esta em 
bom estado _e nenhuma queixa recebi. sobre 
pagamento de soldo e fardamento. 
In~epen.dencia.-0 capitãodo !1° baütlhão 

copo ~ o 's eves. comman a qua. i."O 

p:·aças qlle se occup~'tm no policiamento da 
v1~la. :Nenhuma. queixa recebi, c o serviço era 
f,~lto com toda rcguLllidade. · 
Terminando~ faço acompanhar este por um 

mappã da força distrib;;ida no <1° districto desta 
provincia, d? gua~ evidencia-se que sómente 
:)8 praças. mcluslVc qua.tro officin.es o-uarne-
ciam as diversas localidades. ' 

0 

Deus guarde :1 V. Ex. Illm. Exm. Sr. gene· 
ral Antonio Tiburcio Ferreira de Souza.-M; D. 
in:spectór dos corpos do Norte.-M cmoe~ Be-
:;en·a de Albuquerque Juíiior. . _ 
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1\L\.PPA DA 

GN;,du,ações 

Localidades 

·-. ,..... :::: :15 .. ...,:) ""'= • s:: 
~ ê:' o c. õ ~ lõ õ õ ----- ~ c ~.:!::.o : ~ C/2 

...... ! .. 11 .. :3 . .'=4 Camocim .....•... 
0~anj<'. .......•.•. 
V lÇOS:~ •••••••••••• 

Ibi:t pin~t. ........ . 
S. Ben{3dicto ....• 

Pt•incipc Imperial .. 
Ind0p0ndencia .... 

1 ... •i•. i\ .... 10 1 12 
1 ...... 1 6 •• -4. 

.. i i .... 3 .. 
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sel'vaçues 

O c:lpitão Tristão Sucupira de ~Hcncar Ar:~
ripe, rlestacou, depois d::t inspecção, na cidade 
da Viçosa com um inferior, um soldado e um 
corneteiro. · 

Fortalez::t, 30 ele Dezembro de 1884.-Està 
conforme. -O tcmente, Joaquim Jo·tge de 
3Icllo Filho, ajudante de ordens. 

cados eleitot·es nesta. parochia, com declaração 
dos da ultima revisão: tudo em termos q uc faça 
fe. E. R. M.- Ipü, 9 de Janeiro de 1885. 

Como requer. Ipú, 9 de Janeiro de 1885.
ThomrJ r:la Silve,. 

Josó Antonio Coelho, tabellião do pnblico ,j11 
dicial e notas, escriYãO do crime, civil, offi.cial 
do !"egistro o hypothecas, escrivão de capcllas e 
risuduos do termo de lpti, por Sua Magestade 
Imperial a queru Deus Guarde, etc. 

Certifico que revendo o livro do registro elei
toral desta comarca, delle consta. os nomes e os 
numcros dos cidadãos que foram qualificados 
ele~tot·es desta pa~ochia, os quae~ são os se-.. 
l:l ' -
tonio Paes de Lima, 3 Dr. Herculano de Araujo 
Sallos, 4 Dt·. Josó Thomé da Silva, 5 João Pio 
de Andrade Pessoa, 6 José Libera to de Can·alho, 
7 Justino José Uchôa, 8 José Monteiro da Silva 
M~1rçal, 9 Liberalino Dias Martins, 10 Luiz de 
Mello Marinho, H Manoel Ximen.cs de Aragão, 
12 Porfirio José de Souza, 1:3 Pedro Ferreira 
Pa~sos, 14 Pedro de . Souza Marinho, 15 Ray
mundo Rodl'igues Màgalhães, 1G Simplicio I\·:Ia· 
nocl de Souza, i7 Victor do Valle Bezerra, 18 
Dorotheo Pereira de Paiva; i9 Francisco Pe
reira de Salles, 20 Francisco Xavi.er do Rego, 

zerra 1\Iourão~ 105 Lucio Rodrigues :VIoreira, 
106 Bibia.no Rodrigues Leite, 107 José Bet·
nardino Alves de Araujo, iOS João Gomes de 
Jesus, 100 Alexandre de Barros Mello. 110 Si
mão Saptiro de Araujo Veras, iH Carlos de 
Souza Lima, 112 Tobias de Souza Lima, 113 
João de Paula Bezerra.,114 Luiz de Paiva Arau
jo, 115 João Evangelista de Oli.veira., 116 Jo~o 
de Farin. Leite, 117 Leonel Ximenes de Ara
gão; -ns Domingues da Costa Oliveira, H9 
Antonio de Barros Rocha, 120 Lourenço Alves 
de Almeida, 121 Antonio de Farias Souza, 122 
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Domingos do Pa.iva. Dias, ~23 Lui:r. Alv:.:s Fer
reira, 124 João de Farias :Mor-oró, 125 Jo:'.quim. 
Pereir:1 Barros, 126 Jüão de Souz:l. Martiüs, 127 
Luiz Pereira de Freitas, 128 Luiz Franco de 
Barros, i2D João Porfirio de Farias, 130 José 
de Barro.-; Rocha, 131 José de Barros Rocha Fi-. -

' ' R11fit10 l\hgalhãe5, 161 :Manoel de Souza Heis, 
:1ô2 João Amaro da Costa, 163 Marciano Fer
reira de Oliveira, 164 Zefermo nlancio de Oli
veira., 165 Francisco Pire::. Nunes, 166 Floren
cio Ribeiro do Ama:ral. 167 Joaquim Antonio da 
Silva, 168 :Manoel .Aagusto l\Jagalhães, 169 
J:~.cob Moreira de Al'aujo, -170 Jcronymo Alves 
de Araujo, iii Manoel Francisco Santiago, 
:172 Aprigi~ Quix_adá, 1_13 Antonio Soares de 

ci~co Cordeiro Coelho. 180 Francisco Barboza. 
Freii·e, 181 Gonçalo Ximenes de Aragão, 182 
Joaquim Bezerta de Menezes, 183 Joaquim 
Cordeiro Coelho, 184 José Ciriaco Ximenes 
Filho, 185 :\Ianocl Franci.;;co Franco Pe~sõa, 
186 Manoel de Azevedo Bello9 187 Seb:t!=:tião 
Ci!.rlos de Lima, 188 Antonio Rib~,iro Lima, 
180 Jo:::e Gomes de Souza J u.nior, 190 Carlos 
Felippe de Souza. 101 Damasio Ferreira de 
Oliveira, 192 José Honorio Saraiva de Mattos, 
Hl:3 Antonio Pinto de Macedo, 104 João Fur
tado de :Mendonça, 195 José de .Mendonça Fur
tado, Wu Francisco José da Fonseca, 197 J esuino 
Porfirio de F~rias, 1CJ8 Thomaz de Aquino Fon
seca, 199 Manoel Balbino Mimiro~ :200 Vicente 
Dominges Cha\res, 201 Manoel Vieira Passos, 
- - ~ym.un o :-..o ngues orena. - n o
nio d0 Souza Brand:io, 204 Francisco Benja
min Lopez, 205 Raymundo de Paiva Bezerra 
11agalhã~s, 206 Antonio de Souza. Vieira, 207 
l\Ianoel de Souza Vieira, 208 Simplicio d1) Mel
lo Falcão9 209 Cnsimiro José Vi,Jiro., 210 João 
M(}ndes da S:h·a, 211 Antonio Bezerra do Valle, 
212 Manoel da Costa Leitão, 213 Belarmino de 
Souza Marinho, 214 Ignacio Gonça.lves de Loio
la, 215 João Sergio de Araujo Chaves, 216 :M:a
noGl Pedro Maximo, 217 Domingos Ferreira 
Santiago, 2i8 Sebastião Bezerra de Menezes, 
219 Joaquim Feneira. Santiago, 220 Clino de 

Oliveira ~lémoria, 221 Vicente Gomes do Nas
cimento. 

Certifico ainda~ finalmente, qliB fora.m quali
ficados eleitores na ultima revisão que se pro
cedeu no anno proximo passado os cidadã:o:; se
guintes : 

, ..., 
Joaquim Ribeiro Fialho, 224 Pedro Teixeira 
Lyra, 225 Aprigio So:lres da Silveira.2'2õ Ray-. . .,.,- :-- . 
Lopes. 228 Manoel Furtado de Mendonça. 229 
João Pedro Alves da Costa, 230 João Marques 
Je Sant'Anna~ 231 Manoel Paulino Nepomu• 
ceno. 

E foram e:tcluidos do registro os el<"itores já. 
alistados, Antonio l\Ianool Pires, Antonio Ri
beiro Mello e Souza, Domingos .l\Iarques de 
Souza, F1·ancisco Furtado Xavier das Chagas, 
Lourenço Rilleiro de Oliveit"a, Francisco Alves . ;· . 
Celestino do Valle e Antonio Correia de Souza, 
como se vê dtls notas feitas no livro do registro, 
ue com estas com letava. o numGro de 240 

eleitores ficando,portanto,o numero existente de 
231 eleitores nesta comarc::t, e ao livro me re
port~ e dou fé_ • 

pu, e ane1ro e • 
blico, Jose A.ntonio Coelho. 

.A.CTA :F.)! i<J DE :\L\.10 DE 1885 

P1·esidencia do Sr. Jf oreira de Ba:i·ros. 

A ·s 11 horas da manhã acham-se .presentes · . . 

Comp!lrecem, depois da chamada, os Srs.: 
Bezamat, Leitão da Cunba, Ribeiro da. Luz, 
Chagas, Coelho de Almeida, Al 'Varo Caminha, 
Dias Carneiro, · João Dantas Filho, Carneiro da 
Rocha, Bulhões, Prisco Paraizo, Alves de 
Araujo, Candido de Oliveira, Campos Salles, 
Ca.stdllo Branco, .Montandon, Leopoldo Cunha, 
Accioli Franco, ltaq ui, França Uarvalho, Mas
c::1renhas, Cruz GouYêa, Costa Rodrigues, Costa 
Pereira, Andt·adc Figueira, Franklin Doria., 
Almeida Oliveira Prudente de Mor:Jes, Barão 
do Guahy, Gomes de Castro, de onso .e 
Araujo, Francisco Sodré, Carlos Affonso, ArauJO 
Pinho e Zama. 

Faltam, com causa participada, os Srs. :· An
tonio Carlos, Diogo de V!!sconcellos, Duarte de 
Azev.edo, Martim Francisco, Valladares . e Si.!. · 
nimb"t\ .Junior. · 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: Al
fredo Chaves, Ara.ujo Góes Junior, . Adriano 
Pimentel, Antonio de Siqueira, Antomo Prado, 
Alcoforado Junior, Alvaro Botelho, Antonio 
Pinto, Barão da Leopoldina, Bernardo de :Men-
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donça Sobrinho, Barros Cobra, Bento Ramos, 
Bezerra de Menezes, Barão de Anadia, Carlos 
Peixoto~ Cruz, Carneiro da Cunha, CastriÕto., 
Coelho c Campos, Delílno Cintra. Deroetrio 
Bezerra, Eufrasio Corl'eia, FranciscÓ Belisario, 
Felicio dos Santos, Frederico Borge~, Fernandes 

• • • <I • 

O sacritlcio, que ora se faz, serã larn·amente 
com pensado pela seguridade dos inter~sscs do 
c?mmercio e da lavoura, fontes da riqueza na-
cronal. ~ _ 

A co!llmis.;ão, adoptando o systema consa.
gr~do no proj:cto, é de parecer q_ue, co~ as li-

,. 

Officios : Da matricttla 

Do i 0 secretario do Senado, de 18 de 3\Iaio Art. I Proceder-se-á em todo o irnperio 
em o s· ~ a.r. u lla á nova matricllla dos escravos com declara ão 

camara, que dedara que os eleitores alistados do nome, naturaiidade, sexo, filiação si fór 
no territ01·io do corrego do P,rata, annexado à conhecida, occupação ou se1•viço em que for 
pn.rochia de Nossa Senhora do Carmo, pela lei empregado, idade e valor calculado conforme 
provmc1a o 10 e ant3lro c:l.m pertencen o • 
ao mesmo districto eleitoral de que faz parte 
aquella p:tr0chia..-A' commissão de constitui-

Do presidente da provincia do Rio Gr .. mde Jo 
Norte, de 2 do cort·ente, remettendo dous exem
plares de colleçõ ·s das leis dess:1. província pro
mulgadas no anno proximo :findo. -A archi
yár. 

E' en-viado á. . me~ a., lido e -vai a imprimir, o 
seguinte 

PR.OJECTO 

E:::;tincçtto gradual do elemento se1·vit 

A commissão nomeada pal'a examinar o pro-
Jecto e ::. o 1ç.ão gr::~. U<\. a eacravaturZ~., e e 
substituição do trabalho escravo pelo trabalho 
livre, não deve nem pódc demOL'ar por mais 
tempo seu parecer sobre assurnpto tão momen
toso e qtH.l exige prompta e· efficaz solução. 

No limit::Uissimo pr:tzo de cinco dias não lho 
era pcrmittido tratar das questões que o novo 
systema suscita; reset·va-se, pol'ém, o direito 
de considerai-as no correr da· discussão, que 
tem de ser in~tituida. 

O projecto, n.lém de excluir tia mo.tricub os 
sext"Lgenarios, de quem apenas exige o ~erviço 
por tres nu nos, si não tiverem aLtingido á. idade 
de 65 annos, estabelece para o resgate um 
maximo do valor dos escravos, conforme as 
idades; acompanh.a e _d~creta o d~preciamcn~o . 
e amplia o fundo de emancipação para, sem 
dispensar o auxilio da lei de 28 de Setc.rnbro 
de 1871, facilitar o promover a liberdade elos 
escravos mais velhos, cujo \'alor é diminllto e o 
trabalho menos necessario. e a dos empregados 
nos estabelecimentos agrícolas, sob condições 
especiaes e favoraveis á abolição, . pela aceita
ção que o systema deve obter, e ao Estado, 
peb transformação pacifica e natural do tra
balho sem ab alo das relaçõ0s ~ociaes~ nem pre
jub:o da producção, como o exigem os interesses 
geraes e as circumstancias financeiras do paiz. 

effectuada em virtude da lei de 28 de Setembro 
de 1871 , ou :i. vista. das carti.dões da mesma. 
matt·icula, ou da averbação. 

§ 2° A' idaJe declarada na. antiga matricuh 
se addicionarà o tempo decorrido até o dia. 
em que fôt' apt•esentada na repartição com .. 
petente a relação para a matricula ordenada 
por esta. lei. 

§. 3° O ~alor a que se reftlre o art. fo 

' excedendo o maximo r egulado pela idade do 
matriculando conforme a seguinte tabella: 

» de 20 a 30 » 
» de 30 a 40 » 
» de 40 a 50 » 
» de 50 a 60 » 

§ 4. 0 O valor dos indivíduos do s exo femi
nino se regulara do mesmo modo, fazendo-se, 
porém~ o abatimento de 25 "/o sobre os preços 
acima estabelecidos. 

§ 5 . o Não serão dados :i matricula os es
cravos de GO atlnos do idade em diant~. 

§ 6. o Serú d~ um a uno o prazo concedido 
para a matricula, devendo ser este annunciado 
por cditaes afli:x.ados nos log·.1res ms.is pu
blicos com anteccdencia de 60 dias e publi
cados pehl. impren~a onde a houver. 

- Q - • • t 

cravos, que no prazo marcado não tiverem 
aido dados tÍ. matricula ; e esta. clausula será 
e-s:prcssa e integralmente doclar<~da nos edi
tn.es e nos ::tnnuncios pela imprensa. 

§ 8. o Os tutores, curadOt"es, depositarias 
judiciaes, gerentes, directores ou outros re
presentantes de sociedades; companhias e 
auaesq u er ~ssociações, bem como todos aq uelles 
c quem incumbe a obrigação de dar . ã matri
c t::la escravos alheios, seL·ão responsaveis pela. 
omissão em que cahirem ; e indemnizarão aos 
respectivos senhores d? valor do escravo, que, •. 
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por não ter sido matriculado dentro do prazo 
marca1!0, fôr declarado liberto. 

§ 9. 0 Pela inscripção de cada escravo pagar
se-à 18 de emolumentos, cuj:• import::mcia 
ser-á. destinada ao fundo àe emancipação depois 
de s::t.ti~feit'!S as despezas da matricula. 

§ 10°. Encerrada a matricula, ficarão rele
da::bs as multas incorridas por inobservancia 
vas disposições da lei de 28 de Setembro de 
1871, rebtivas á matricula e declarações pres
criptas pol" ella e pelos respectivos reg-ula
mentos. 

Do fundo de emancípaçcio 

Art. li. O funlo de emancipação serà for
mado: 

1. u Coro as taxas e rendas para elle desti
nadas pela l•'g-islação -vigente ; 

2. o Com a tax:a de 5 °/o addicionaes a. todo;; 
os impostos g-eraes, excepto os de exportação. 

Est::t taxa será eobrada desde já li>'re de des
pezas de arrecadação. 

3.o Co.n a emissão annual e ao par, até seis 
mil contos de reis, de titulas da divida lt. ,:: s
tado, a juros de 5 °{0• 

§ f.o Estes títulos só começarão n. ser amor
tisados depois de total extincção da escrava
tura. 

§ 2. 0 A emissão dos titules poderá tel" o 
augmcnto de mil contos d1.~ ré1s no primeiro 
anno, de dous mil uo segundo. e assim pro
grcs~ivamente com tanto que a importancia da 
taxa addicional seja sufliciente para pagamento 
dos respecti Yos juros. 

§ 3o .:'> •. taxa addicional continuara a ser 
arrecadada ainda. depois da libertaçã.o total dos 
cscr::.sos, até extinglli~·-se a divida provenienle 
da cmis"ão dos titulas autorisados por esta lei. 

§ 4o A distribuição do fundo de emancipa
ção continuará a ser· feita como actualmente 
q a. dos titulas de 5 °f0 o será pelos :rnunici
g-ios na razão da população escra.vn. empre
pado. na l:wourn. ou na miner;1ção. 

Dr~s alfo,·rias e dos libel·tos 

li A segunda parte, que resulta do producto 
da taxa addicional, serã applicada ao p:1.gamento 
das· juros dos titulas emittidos em virtude 
desta lei, b~m como :i libertação dos escravos 
mais velhos, e, dentre os de igualidade, aos de 
menor valot·. 

Ill A terceira parte, que constará de títulos 
da. divida publica. do Estado emittidos a juJ."os 
de 5 °/n. será applicada ex:clusivsmeute h liber
tação dos escravo;; empreg-ados na lavoura e na 
mincl'ação, cujos senhot·es se propuzerem a 
substituir, em seus estabelecimentos, o trabalho 
escravo pelo trabalho livre, obser\'adas as se
guintes disposições: 

a ) Libertação de todos os escravos existentes 
nos mesmos estabelecimentos e obrigação de 
nilo admittit· outros, sob pena de >:rr<~m estes 
declarn.dos libertos : 

b ) Indemnis~ção pelo Estado de metade do 
valor dos escravos, assim libertados, em ti tulos 
de 5 "/0 , preferidos os senhores que reduzirem 
mais a indemnisação. 

c) Usufruição dos serviços dos libertos por 
tempo de cinco annos. 

§ 4:. o Os libet·tos obrig-ados a ser·viço nos 
termos do n. lll do§ anterior,serão alimentados, 
vestidos e tratados pelos seus ex-senhores ; e 
gozarão de uma gratific:1ção pecuniaria por dia 
de sel"I'ÍÇO, que serâ determinada nos regula
mentos do Governo, conforme ss condições de 
c~ da localidade. 

§ 5''. Essa gratific:~ção, que conc;tituirá pe
culio do lib,~rto, será dividida em duas partes, 
sendo uma dispon.ivel desde log-o e out:a reco
lhida a uma caixa economica., ou collectoria, 
para lhe ser entregue, terminado o praso da 
prestação dos serviços, a que se refel."e o § 3o, 
ultima parte. 

§ ()o. As libertações pelo peculio serão con
cedidas em vista das certidões do valor do es
cravo, apurado na forma do artigo 1° § 3", e da 
certidão do deposito desse valor nas estações 
fiscaes desig-nadas pelo governo. 

Essas certidões. serão passadas gratuita
mente. Artigo III. Os escravos inscriptos na matri

culo. serão libertados meliante indemnisação § io. Em qu:mto se não encerrar a nova ma
de s;u valor p8lo fu.ndo de cma.n.cipação ou tricula, continuará em vigor o processo actv.al 
por qualquer outra fórma legal. de . nvalia~ão do~ escravo~, yara os diversos 

§ i o Do valor primitivo. com que fór ma- melas. de hb~rtaçao com o hm1te fixado no art. 
triculado o escravo se dcdaúrão (i o[n annua.l- i o§ 3~ • 
ment<:, contanclo·sc, porém, para a reducção ·1 ~ 8°. São validas as alforrias concedidas, 
qualquer prazo decorrido. ou seja a li bel" ta- , ainda que o seu valor exceda ao da terça do 
ção feita pelo fundo de emaacipação ou por outorgante, e sejam ou não necessarios os her-
qua.lquer ouLra fórma legal. deiros que por ventura tiver. 

§ 2.0 Pelo fundo de emanc.:ipação nilo se liber § 9°. Os e-;;cravos de 60 annos n:1 data, em 
tara escravo, que, por motivo de molestia, for que entrar em execução esta lei, serão obrig-a
julgado invalido e incapaz de qualquer serviço, dos, a titulo a,~ indemnisação pela sua alforria, 
sendo, neste caso, obrigadn o senhor a alimen· a prestar serviços a seus ex-senhores por es
tal-o, emquanto permanecer em sua campa- paço de tres annos. 
nhia. • § 10. Os que forem maiores de 60 e menores 

§ :3.0 O fundo de e!llancipação dil'idir-se-á de 65 annos, logo que completarem esta idade 
em t :- - · · · · 

I A primeira parte, que se compara das taxas quer que seja o tempo que os tenham prestado 
e rendas para elle destinadas pela legislação com relação ao pra.so acima declarado. 
vig-ente, continuará a ·ser a licada 11'~ confor- § 1.1. E' <wmittida a remissão dos mesmos 
m1 a e o 1sposto no art. '7 o regou amento serviços, med1ante valor não excedente á me
approvado pelo dec. n. 5135 de 13 de Novem- tade do valor arbitrado para os escravõs da 
bro de 1872. classe de 50 a GO annos de idade. 
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§ i2. _'fodos os libertos rna.~orea d~ 60 :mnos, I s-.rao c~Iebrados com interveJ?-r;ão do cut•ador 
lll·eenchtdn o tc:npo do serviço de yue tl'ata c lrespedtvo. 
§ ~·~ u., Il[. continuarr:; em _cornpanhi~. de seus § 4 '. No yroc_esso, que estabelecer, o Gover· 
ex-:::,•nuo_res, que serao obngados a all•llGnta.l- no determltlara os devores dos promotores 
os, v e .tll-os e t1·atal-os em .:-;ua.s mole-tias, publieos como cura :ores cto;; libet·tos e dos 
usttfruind·• rs serviços (;Ompativei,;; corn as juizes de direito como :fiscaes dos actos das 
f o r~aa de li es ~ .si .m- "· · nhl:_,;u._ .2.11l:ncid'ld ""- '. LL " 

"~. "' -'~'""v u.u"on·iaao, e:x:cepr.o os aas capltrt·:s. o;; .JUlze~ ae ctLr· 1to, com recurso volun ta rio 
§_ i4. c'· r1uc se ausentar elo -en domi,~iiio p~ru.:_os pre5identes das relações do.,; respectivos 

scra cons1de:·:do Vl1~ab:md'; e apprahnnàido d1strtctos. 
!la!:~ policüt, para ser empt'ilg~do em t;·ab!dht.s § 7 '. A imposiç:'Io da multa, de que tratam os 
publi ·os ou colo n ias agrícolas. paragraphos ant<~:-iores, urro "xcl uc a acção cri-

§ :15 O juiz de p~.:r, poderá permitLir a mu- minal uema civel, para satisfação do damno· 
d&!lC!), do líite •to TIO ~t ~/) r]p l • :f-Í<l n• n • f'<1fl ""'rln 

outr' motivo attendiv-c~l. :-;i o mesmo lib;;·to § 8°. O Governo estabeleeerá em diversos 
tivcz· bom pror·ed•meut•), e dP.clarar "logar p::!.ra pontos do Imperio ou nas pro\'iucias fronteiras 
onc:c pretende transfeeit· seu domicilio. colonias agricolas, regidas com disciplina mi-

§ 16. Qualqul;!r liberto encoutr do sem occu- Ltar, para as quaes ;;erão enviados os libertos 
pação será ob1·igatio a empreg-ar-se ou a contra- sem occupação. 
et~<r S'1US ;;erviços no praso que lh0 for m~:rcadn § 9o. Os regnl·-:.mentos _9.ue forem e::g1edidos 
!:''"""' }'..:''~o.;;a. pelo_ 0ov•1rno s ·rão logo posto> ern execução e 

§ 17. Terminado o pr:<so, sem que o liberto ~ujeitos :i approv:tção do podet· legislanvo, con
mostre tet· cump1·ido a determin<-:.ção da nolicia, ~ol dad::s todas as disposições rehuivas ao ele
será por esta enviado ::o juiz de or:1b:1.os,, i uc o mento set·vil coastan.tes da. lei tln 28 de Sctem
constt•ang-Hni. :: celr•ilt•,n· cont~ · cto c e locaç::ío de bro de 18ii e respectivos regulamentos que 
Renríçof', sob pena de 15 dias de nc·:~ão COJu tra- não forem revogaJas. 
b::lhn A rlA ~r>.· r.-nvi· Ir, ""' .,. <t i

0 
l · A • · V '?"" · • · .:1. • .:1" ~ 

duele, excepto nos ;;eguiuf:"s caso~ : 
L 0 Transfet·"ncia ào escravo do um pat":< 

o·utt·o e,;t~ belccim,1nlo dG ru ;-:ml) senhor. 
::: 0 Si o r"rra''O tÍI'er sido ol.:ddc; po1· he

r:ll1Ç3. nu por ad,judicaç:1o fo1·~:~da om oulra pt·u
vincia. 

D. o !\'JUWtn<,\a (l0 oormcnto ao s:Jnllot·. 
4. o gvas:io d" esc r· v o. 
§i 1:1. O cser·:-.,vo C\'n :ido d:t. c:t~a tlc renhor, 

ou· dondr~ e,;tivcr cmpre~·:HL,. n:io poder:·,, em 
quanto estin'!•· au4out ·.se:· ttlforriaÓ·> por n')· 
nhmu do:> moins do:·cl:uadL•S ne,;t:l !0i. 

Voto c;n separado 

A l'•i de 28 tl•\ Sot'\o::bro de 1871 estancou 
:.1. fonte da escr:wUào no Braúl c e;.:tab<•le
eeu ao mesmo 1empo nm f'ystmua de libertação 
gra-iual do;; "Seravos, d·~ modo a acubar com 
~,Ll.I.J:lil·• insl:itni~:To. - · · .1l. ..dillitn. th 

]ll'llpl·icchtdo c som Jcso:-ganisaçiio do tra
balho. 

~·~ a~:pli.c:tção conscienciosn desse systema, 
con•;enie11tementc desenvolvido. segundo as 
cc>nth;ões oconomicas o financP.Íl':ts da nação, 
rosol\'ct·ia o p1·oblemn. da substittti~ão do tra-

1 i.Jdlw com todo o :J.cez·t' e pi'Udencia. 

I 
O pro."e,:to sulmwttid() ao r-studo ,Ja com

tuissão. :-; ·m eontrariat· de ft·en;_ro r1s duas idoas 
A!'t. _IV. N .!: 1 c_-~_;u: . .~n nt.&s 'I'l · ex.p ... ;ü_ p .. ra caplttv·s da Iet de :Zt:l de Setembro a hbar-

cxc,~a<;ao Jest~l l<>I, o Governo :ct•·t•rrun:ira: taeão gradn:11 e a. indemnisaç.ão- propue-se' 
1··. As reb.çuHJ e obrig:n<líeo. dos libe:-tos para o'r méio de m<>dirlas d ·. orde1n div·ersa,a eex-

com seus ex-scnhor:•s e v·ice-ve:rsa. tinguir :J.celeradam<onte a escravi.àã.o. 
2o. As ob!'Ít,'":,ções dos libertos que contrata- DesJe que ~ go_:'erno julga i~uprescindiv~l 

rem sons sel'l'ir,;o:; e as das pessoas, quo os to- a~·al~nar ::. agll~H.;ao que o moVtmento n~boh-
. '':ll ... 

§ jo. p .. c.hr:i. "~i'.:l.bohr·c:· penns de malta até 
20Ü.)OUO o de pri>:ão co:u trab:üho atr:r trinta 
dia·. 

§ :zo. Eatr•~ ',-'fõml;. <~:r:Jo ir::1~nsbe j)(~lo:; juizes 
i.ln p•:r. C•>Ill recursu \'Ol:m~:,:rio l,~u·u os jttii:e..: 
de direita. 

§ 3o. Os contractos de locação de serviços 
·nL- 3~ 

turcs. P-, reconbP.C•'n !o, Pela ruinh·, pnrte, que 
converft tran 1Uilisal' os es,Ji.rit.os, sobre-lalta
d S peh1s ex::~ i: 'l':l~Ües d:t [Jl"O! s·J,Q".anrla~ COnsi
<k~O u<·!C"::>S:tc·io,p:tr:J esse fim,assi~·nalar o ponto 
em q•1e fiC'nmcs; 1)elo qne. conv:-•.nho na dis
c:Jssão do projecto :Jpresent.ado, cujas idéas 
ca pitaes devem ser profundamente estudadas 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:27- PÃigina 5 de 106 

250 Sessüo en1 19 de ~raio de 1885 

o modificados no !"entido de se tornarem mais 
adequadas a.:; condicções da lavoura e ao in
tuito de manter, ate certo ponto, e pelo tempo 
conveniente,· a organisação a.ctual do trabalho, 
respeitando-se a proprie<Ude. 

Collocando-me, pois, no ponto de vista do 
-projecto, que, segando penso, podia estabe
lecer solução diversa. e menos incoveniente, 
examinarei p9rfunctoriamente algumas das 
suas principaes disposições, reservando a espo
sição mais detida do meu modo de pensar para o 
debate que se tem de abl.'ir. 

A matricula. dos escrav-os actualmente exis
tentes no Imperio, feita de conformidade com 
a matricula especial, e:ffectuada em virtude da 

·lei de 28 de Setembro de 1871, é medida in
dispensa.vel pãra se conhecer com e~r.ctidão 
o numero da população escrava, e, conseguiu
temente, dever:i precedel' a organisação de 
novo plano de libertação gradual que o proje
cto e>tabelece, taato mais quando sómente pelo 
seu l'esultado se podel'ia prudentemente regu
lar a3 medidas tendentes a encurtar o praso da 
escravidão e calcular os compromisqos que o 
Estado teria de contrahir para a execução da 
refol'ma. 

O projecto, aceitando no seu systcma ele li
bertação a indemnisação pecnniarin., reconhece 
e pretende respeitar a propriedade escmvn.. 

Firmado esse principio, as suas consequen
cias não devem ser poste1·gadas ; entretanto, o 
projecto, arbitrariamente, llÜO estabelPCe in
demnisaÇãO pecuniaria pela alfo;rirL dos escra
vos de 60 annos e de maior idade. 

Segundo o projecto, os escravos de 60 :mnos, 
e mais, não serão dados ú watricula. por se
rem considerados sem valor ; entreta.ntü, os de 
60 a 65 annos são obrigados, a titulo de inclem
nisação pela sua alforria, à pt·cst:u·em serviços 
aos seus ex-senhores J..lOr espaço de tres annos. 
Ha manifesta. contrauição nesta disposição. 

Têm ou não valor esscs escraro~ 1 No 
caso affi1·mativo, pretere-se o principio Jo l.'es
P·~ito :i. propriedado, reconhecido pelo proje· 
cto. No caso negativo, n:io ha logar a inJ.,m
nisação pela prestação de s~rviços ; accrcs
ccndo que, nesse caso, a indemnisação seria 
a limitação da totalidade dos set·viços a que o 
senhor teria direito e não a compensação 
delles. . 

A inlcmnisação"pecuniaria dos escravos de 
00 annos, ou mais, é consequencia necessaria 
do direito de pt·opricdade, que o pro})cto re
conhece. 

S9breleva ainda, que, si o valor fixado fôr 
menor de 100$000, a sorte dos escravos dessa. 
cathen-oria. de idade será mais favorecid 
que pelo projecto, que arbitra em 100$000 o 
valor dos serviços de tres annos, no caso de 
remissão da obri,zação de prestai-os. 

xaçao o va OI' o esc r a. vo como c!lta e
lece o · projecto é medida anti-economica e 
·anti-juridica, e, além disso, não exprim~ a 

mais convenientemente nesta outra distribuição 
de catbegorias. 

Escravos m2nores de :~5 annos i:000$00 
)) » de :35 a 45 )) 800$000 
)) » de 45 a 50 i> 600.~.000 
>' )) de 50 a 55 . )) 400$001 
)) )) de 55:a 60 )) 200$000 
)) » de 60 a 65 » 100$000 

D.~ G5 annos em diante, o valor do e~cravo 
seria estabelecido por meio de arbitramento. 

Só por este modo, aceita a idéiL da fixaf~ão do 
valor Jo escravo o projecto dei:xaria de posterg-ar 
as consequencias do principio que reconhece-
do direito da propriedade. · 

A deducção annual de O 0 /o do valor primitivo 
com que fór matriculado o esct·avo é uma limi
tação do direito de propriedade pela sua depre
cio.ção legal. 

A prevalecer l'l. iléa, a po1·centagcm estube
lecid::t não seria a mais conveniente. 

A pt·udencia aconselha que o movimento 
emancipador sejà mais vagaroso nos primeiros 
annos de execução da lei que fol' votada. para 
encurtar o prazo da escravidão, devendo crescer 
Jlrogressivamento na razão ao encurtamento 
do prazo calculado. 

Desta maneira. o projecto garantiria melhor 
os intet·e>ses da producção, habilitando os pro
ductores a re~1.lizarem com mais segurança a 
sabstituição do t1·ubalho nos seus estabeleci
mento~. 

Parece-me, pois, mais razcavel a seguinte 
tabella de reducção : 
:1.. 0 n.nno.... 2 O/o 8 .. 0 anno.... 6 °/o 
2.o » 3» \J.o » 7>> 
:3. (f )) 4 )) 10. o » 8 )) 
4.0 )) 5)) 11. 0 )) 9» 
5... » 6 » F• 0 » i O » 
6.o » ü » 13.o » 12 » 
7,0 )) ü )) 14.'' » 16 » 

Pot• esta tabeila a cxistencia do valor do 
escr:wo dar-se-ia. menos sensivelmente no me
nor prazo de 14 annos, ao passo que pelo pro
jedo a d:~ducção se eífectuaria mais víolrmta
mcnte no prazo m:Lior de 16 annos e oito mezes. 

A emiss5o de apolices de 5 "/0 , na proporção 
que o projecto estabelece, pat·a a liberta~ão dos 
escravos da lavout·a, tru1.endo como conse
quencia necessaria a cl'eação de uma taxa. de 
5 "/o addicional à torlos ?S imp9stos geraes, e_x
ccpto cs de exportação, c mcd1da que prec1sa. 
ser sériamente meditada. 

O nosso estado fin:>oceiro é muito critico, c, 
segundo declaração recente d~ Sr. presidrmte 
do conselho no Parlamento, ox1ge seguramente 
a decretação de novos e talvez avultados im
po>tos para se obter o equilibrio do orça
mento. 

Nestas circumstancias. seria prudente a 
<:reação da taxa addicionnl com essa :-.pplicação 
especial~ 

evc o par amen o vo a -:t, an es a lS

cussão da lei de meios, occasilio opportuna 
para o e:s:a!'lle da ~uestão financeira ~ 
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difficuldacle que contrar1a esta parte 
emancipador do prQjecto, em verdade ss
dur.tor pela perspectiva que apresenta-de fa
cilitar a substituição dJ trabalho nos esta
belecimentos ag-ricolas. 

A obrigação do~ libertos pre~tare:n serviços 

será de muit'l difficil e!fetividaiie, podE:ndo pro
duzir o resultado de desorganizar completa
mente o trabalho. 

Só um meio me occorre para tornar effeiti
ctiva a presb ção de :<:erviços1 neste caso, é 
a liberta .ão condicional isto1!é, tornar a al-
forria depe!l.dcntementc da prestação de ~ar
viços. 

Propo1•ia, pois, esta modificação ao projecto. 

O que levo dito]~não ~é uma analyse do 
projscto. . ~ 
em vista. assignalar o meu mono de en
carar a qnestão~ que, collocada pelo actual 
gabinete fóra do tert·cno ela confiança politica., 
ao contrario do qL:e havia feitoo seu ant"!ces
sor, póde ser discutido, pat·a ·que tad:1s as opi
niões se manifestem i:..;entas das eias arti-
dat•ias. 

Snla das sessões, 18 de Maio de 1885.-...-in
to nio Prado. 

§ . o rão serão dados a matricula os escra
vos de GO annos de id::.de em diante. 

Da fixaçao do valo1· do esc1·avo 

Art. 2. 0 O valor a que se refere o art. f. o 
ser:i declarado pelo senhor do escravo, nunca, 

' , · · r e n ai a e 
do matriculado, conforme•as seguintes catego
rias de idade: 

Escravos menores de 20 annos ... ; i:OCJO:)OOO 
» de 20 a 30 » .. ;... SOOsOOO 
» de 30 a 40 ». . . . • • 6oo;;ooo 
)) de 4 a 50 J>...... 400;"030 
» de 50 a 06 »...... 200~0)0 

§ 1. o O valor dos individu-as do sexo femi
nino se regul:J.ra do mesmo modo, fazendo-se, 
porém, o abatimento de 25 °/0 sobre os pre~os 
acima est:J.belecidos. 

:s ~. s escravos e sessen a annos serao 
obrigados, a titulo de indemnização pela sua 
alforria, a p1·estar serviços aos seus ex-senhores 
pot• espaço de tres annos. 

§ 3.'' Os escravos que, ao promulgar-se esta 
lei, forem ~aiores de sessenta e menores de 

esta idade não serão mais sujeitos aos allu
didos serviços, qualquer que seja o tempo em 
que os tenham prestado, com relação ao prazo 

.18S5-N. 1 acima declarado. 
§ 4." I$' permittida a remissão dos mesmos 

E:,;tincçtEo grcutuat do elemento sen;it serviços mediante o valor não excedente á me-
a::semo:ea ger:1 reso vc: tat e o va ot• ar ltra o para os escravo$ a. 

.Da, m.atricttla classe de cincoenta a sessenta anno:;. 
§ 5. o Todos os libertos maiores ele sessenta 

Art. Lo Proceder-s2-á em todo o Imperio ã annos continuarão em companhia de seus ex
nova matricula dos esc1·avos,~ com declaração do senhores, que serão obrigados a alimentai-os, 
nome, cô:-, sexo, filiação, ~si for conhecid~~, vestil-os e tt·ata.l-os em suas molestias, uso

u la ão ou servi ~o em ue for em t'e"'ado, 
idade c valor calculado conforme u. tabella. do dellcs, salvo si os juizes de orphãos os julga
art. 2. • rem capazes de subsistirem sem necessidade de 

§ 1. o A inscripção para a nova matricula protecção do s~us ex-senhores. 
far-se-:i :i vista das relações que serviram de 
base a matt·icula e~pccial, eífectuad:::. em vir- Das al{ol'rfas 1JOl" indcmni::;açiio 
tude da lei de ::28 ele Setembr:J de 1871, ou á Art. 3.o Os escravos inscriptos na matri-is das · õ~ :L : ã · · 

~ 2.o A' idade declarada n:t antiga matricula seu valor pelo fundo de emancipação ou por 
se ·acldicionará o tempo decorrido atú ao dia, em qnalguer outr:J. fórma legal. 
que. pelo senhol" ou po1· qnem suas vezes fizet·. § 1.• Do valor primitivo com que for matri
for · apresent:1da. na repartição ·competente a culado o escravo se deduzir~"lo ô •f" aa.nual
relaçito para m:::.tricuh ordenada nesta lei. mente, cont:mdo-se, porém, p:wa a reducçtt:o 

§ :J.o S:'.'rá de oito mezes o prazo concedido qu~·Iquet• prazo decorrido, ou seja. a libertação 
para a matricula, devendo este S<)l" anunciado feita. pelo fundo de emancipaçito ou por qual-
por editaes com antece !encia de tiO dias. quer outra fórma legal. 
~ ,L" Serão considerados libertos os escrsvos § 2." As libertações pelo peculio serão con-

q uc, no prazo marca o, não t1 verem s1 o ac os ccd: as em v1sta as cert1 oes c o vn or o es
ÍL matricula, e esta clausula seri expressa e cravo apurado na fórma do § 1° e da certidão 
integralmente dechrada nos cditaes. do dr.posito desse valc..r nas estações fiscaes 

§ 5.o O senhor, ou quem suas vezes fi:r.er. dc!'iignada.:: pelo governo. 
l):lgarà pela inscripção de cada cscrnvo 1$ de . Essas certidões serão passadas gratuitamente. 
~rnoiumentos. cuja im.portanch• :;;erã deslinacb · § !3· 0 Emqu~J!tO se não ~~cerrnr ~ novs. 

fundo de emancipação. actual de' avalia-ção dos escravos, para os di-
§ (i. o Encerrada a matricula, os senhores de vm·sos meios de libertação, com o limite fixado 

csc,·avo:; ficarão relevado~ das mult::;.s em que no art. 2. 0 

tiverem incorl"ido por inobservànci:.\ da.~ di.;:po- § 4." Não ~devida indemnização no caso de 
sições da lei' de 28 de Sett1mbro de 1~7L rela- alforria do e:>cravo, que, por motivo de moles
tivas ;t mntricula. e declarJção prescr1ptas por tia~ fór julgado invalido e incapaz de qualquer 
clla ~ pelos respectivos rcgnlamentos. serviço; ~;cndo Os!:eus cx.-senhorcs'obt·igados li 
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alimentai-os, emquanto permanecerem em. sua 1 ,.ipioc;_na. razão da população escrava empregada 
companh1a. 

I 
na lavoura. 

CilW:1c~Jo.çtío Domici!,io elo escravo 

Art. 4. 0 O fundo de emancipação se ::!:Õr-1 Art. 7.0 O domicilio ,to escravo é intransfe-
. I ri vel p::u·a provlUcia -liY;JrSlL da. em que e~ti v e L" 

elle dest ~na- ma.triéulado a.o tempo da pNm ulgaç.ão .!esta lei. 
marâ: 

I. Com ~~- ta.x::_s 0 ."'endas para 

I I. CJm a m.~a de 5 ''/o adJicionaes a t :dos os 
imp,st s ;;eraes, e:>:~L·pto os de expurt:•ção _ 

E.;;tl t.~x1 so1·:i ,·obra.la de&de já, livre de do:;;
pe7.as ·le arreca.daç.ão ; 

lll. Com '' emissilo annual e :•o pa.r. ate 
6.(LJO:OOOS00~), de titulos de di\•ida. d. 8..,-~do, 
a jnro de 5°/o. 

Estes titdos ~ó corr::eçarão a ser srnortiz.a.dos 
depois da total e:itincç.ào da escravatura._ 

§ 1 " Os juros du~ t.itulos qne DJrem em -i <:ti
dos seriio satisf<citos co:n o product. do irop.r>,..to 
addic_ional, e>u:pl:mto o p"d"r hgislatiYo :não 

I. ~ ' •• ~~-·~ 

t··ndo a verba. dn~jui·os da Jrvida int·~rna_ 
§ Z. 0 A emissão do- titnlos pndci·:l te1· o a.u

gmento annm~l de i.OOO:t-005. ou ma·s~ si a 
im ort ncia d:~ t1x:a :,~ddicional fór suffici~:utc 
pau o p:1ga:ueuta cios r<"spediyo~ jn1·os. 

s :Lu A t":s:a. ~ddi.eion:1.l cont:nuut·, a se -:r- z:r-
re..:ad:J.da. aind:~. depois da liberta,;ão total dns 
es~l'a.vos. até cxting-rtir-sc adividu. pro,·eni•-nte 
da. emis;;ão do~ títulos a.utor·izados por esta. .i e i. 

Art. 5. 0 O fundo de emancipação div:idir
se-<~ em tr·es ual'te;;: 

_§ L" A pt;ime:ra ,rarte C'Jntinuar<~ a s0:r- :a.p-
J. 1 c,;o, \ 1 .... €. c l:S 

a.rt. 27 do regulalUCllb appro\·ado pelÔ dec::;Bto 
n. 5135 .Je 13 U.e Noyelllbro de 1872. 

§ 2. 0 A segunda parte. qnq é a que resu:J. t:n 
do p:·odudo do. tax·L adàir:ional, se:·à appli:~:tda 
ã libe1·tar,~ão .:os ~escravos mais velhos e, àe ;;:-,4 tre 

· 'da o· • ~ 

corno ao pag-amento dns ju1·os do, titnlos em.:i.tti
dos em vil'tude d ·sta lei. 

§ :~. 0 A tercr-;ira parte s-;ri a.pplics.:l.~ de 
preferencia i li berlal.{iio dos escr:wo;; om p r ·
;;ados u:~. la\'Oui·a, cujos Rellilor:::s !lH resob;e ~-e:!: 
a SltiJ:~tit1:ir •• ~m .s~u-; ·esta el ·cimento~. o tra-
1:1 10 P-scravo p•! o tt·a a 
a~ se::uintes disposi\{íes : 

I. Libertação de t·JCl• •s os cs;l':wos existe= t•:!S 

nos ditos e:>tabelccimentos e obrigação de ::nilo 
admittir outros ; 

11. Indemmzação pelo Estado de met:-tde do 
vaior dos escravoii assim libertados, ClLl titLL1os 
de 5 °/0 , prefe1·irlos os scnhor•!s qnc reduzix-·~m 
rads a iudem11iz •ção e alforriarem rnaio1· z:x. u
mero de escravos· · 

llt. Usu!'ruiçào ias serviços dos lib,rtos pnr 
tempo de ::in ·o anuo.;;, ,:uva a disposição do 
art. zo, § 1 o d;;. presente lei. 

§ 4. 0 A prostaçito de serviços P''los libe:::-~os, 
de que se t1·ata no paragr<tpho anterio.-, e ew. 
outr":•S _di--poo:;i<:~es de-:t::L le_i, scrà I"enmnera.d · 

' • ,, .t: t. 

en fermidadns e 11ma g-;·-· tificaçil:o pecun i,a.ria 
por dia de serviço que dev~rá set· d·~term.i~da 
nos regulamentos do goverao. 

At·t. 6.0 A distribui~:lo do fundo de eraaJ3..ci· 
p-ação !?ontin uarà :t s"r f:·ita como :;..~tualtne33. te. 
sendo Ô::S titulos de 5 "/o dist!.'ibuidos pelos u:u::z .. .ai-

s- . . ; . ·'" J, 

Ebcrd:tdo. exce,•to !lOS -eguintes ca-os: 
I. ~lu :m•;~• .:iodo uicilio cio :::enhor; 
li. Evas:'lu do eseravo 
§ 2.<> íJ escravo evadido da caso. do senhot•, ou 

donde estive1· t'n!pr,•gaciu, n:·w pede!'::\., cwliuanto 
est~··~~~· aus ·nte, ser alforriado poi" nenhum dos 
meios .:..ecwnv. os nes a ei. 

§ 3.·· lucé!:-í'Crii.o em mulb ele quinhentos mil 
t•éis ~1. um conto do réi; os '-lue secluzirl.!lll ou 
acout:U't!In escravo~ alheios. 

São compet •mes para im?Oi" a m nlta os juizes 
de dite:ito com_ r ~m·so V••luat<~ri~ p:\ra.os presi-

,t .. l•')'. ··" :·· 

§ 4. o A i rn po:>i ·;~1,> du. u1 ui t<1, de q ll e t1·a ta o 
parag-rapho anterior, n;';u exci o~ e :• a.;ção c rim i
nal n·~w a Civil i'arü S<~ israç<lo elo damno catl
s;~odo com a pri;·v.çr1o dcs s:~rl'iços dos escravos. 

---.· 
~ ,l.. .... • 0 :"\ I 1 .t. t 

ciuco annos. conta ::J~ da. d~ta da libertação. o 
elo libe:·to ur; m un iei ,,i o •mdc fút· all'orriad;J. · 

§L'' O qu•' ;;;e auséntar de scn clowi,~ilio será 
cou,iderado n;g:tb;:;n:lo, c n.pprchendido t:ela 
pc·licia pal'a sar empregado em ti·,tbalhos publi
•:os em eolonia:; ;_;_"'ricolos. 

§ 2.·> O li:J .. rto que pr·oyar pec·ante o juiz de 
ol':.hàos mo!est-ia. que cletcr:uine a necessUadG 
à e. mui:1.t' de domi'cilio. e liom procedilu·•n to, 
pode ri alc:n:ç:~r à o di to j ,jz licença pa!'S. se 
:{usents.;·, leclaran.do o ioga!' para. oude t;·s.ns
fere o seu domir:ilio. ., 

J. 

será ob1·ig?.do n tomal-:t no prazo que 
arcado :.e!a policia. 
§ Lo Terminado o pr:1zo, sem que o liberto 

:nost:·e q:w cuwp iu a deteru:Íil:tÇf<,., da p >li•:i:1., 
-;ct·~~ p·lr c·sta enviado :w .i '1Í7. dr. l'l'J'hão;:o. 
' 1W c 'lStt· !"'erá a cel<d;rar contraeto d·~ 
!oc:u;üo de S•:rdç'os, sob pc:-t:~ d~ qu:uze dias ~~e 
pt·isiio cot!l tt'<l •alt:o, c de s \l' •·nvi:::.do p:11·~• 
l~::ma CiJlonin. :.gricola no cn.::o de reinc!

d,~n(~ia. 

§ 2.o O ~ovomo cstabel·'c<mi om diYcrsos 
pontos do Imperio ou n11s provincius iront,,ir:•s 
colonias agrícolas, regida~ com disdplina rnili
vw. pa:a as qua.;s s·~rão cnviaclos os hbe1·tos 
silm oc:;upação. 

tSpGSlÇUIJ.~ [1•11'CWS 

Art 10 Não po.:inm ser •lados em penhor es
cravos scn:<o com a ··busLlia constituti, scn lo 
Jo estabelec~mcntos agricolas, e a inf:·aeção 
desta ,_üsposiçã·.> iwportn. i acqui~?ição de liber
dade. 

venda;;; de•escravos ou qual•1ucr estipulação que 
embarace ou p!'eju rique :\ Jibc:-da.éle. 

A.r~. 12. S~o v :i tida;; <!S alfor;·ias cnnc·3didas. 
ainda q11e o S~'.u valm· ex-:ed:~ ao da. terva. do 
outo1·gante, e sejam ou não ne!;essarios os her
deiros que porventura ti rer. 
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§ 4. o No proc·~sso, qne est:1 bdecer, o go
verno det rmin::ra os deveres elos pro~motores 
publicas ··o·r:o cu!·ado;·es dos libertos, o do,; 
juizes <le dir·~ito coro o fiscaes dos , c to~ ,Jas 

l\'asciweuto, candidato diplomado , pelo Dr. 
R::ttislJoua, all~":.:-a este qu~ oi)t'.~ve no collegio 
de Milag-res 1:30 e o Dr. Nasám:·nto 18 votos; 
pelo q u · deve elle, e não o seu competi«cr·, 
ser r-econhecdo depora.lo. 

Para prova de sau direito, exhibe o contes
:•.nl 

u) C ·rtidão e:s:L:-aliid~, pdo secré'tario du Ca
lliUI'a I\Iuni(:ipal, do liYl'o das actas, em 15 de 

lÍVI'O, a 

t~-.rida tes t~.~ca.ri.' ~.'l"aGa: .. da lV' t. :\c'-::r , ·' m c:r!lP~ .- ··a r a 
ltlJertos, b''ln c:•mo dos .i aizes dé .. paz, pndc do ~- a t1.ae consta do E vro üo trv.~ocripç:lo e que 
est:lbeloc~t· multas pelas faltas 'lue commet- ~:>.rv:i:.t pat''' a upul·a,:üo, vist<.) não ter sido re
terem. . , m"Ltila á jllllt~t '!.purad.:ra nenhuma das au-

§ 5. '' O ;·3.:-;nlarncnto será pr.sto em execução I cheu~ieas, iJ .1e for~tm extra v "da-<, o a certidão 
e SUJe; to ã ,, provação do poàei legislativo, con- -.i o E\'ro ,as al.'.c3s, q il!l somcnto pe1·ante esta 
:;cliàadas t «S ~'-S dispo 'i<;ões rel:!.ti vas ao ele- cowmissào foi e~bibida pelo co nt'!' tanr.e. 

1 ··, · i o~ ...,._ .• rn- ' CO!llmissa.o nao n ::;i a um mulll u em 
bro d·~ 1871 o rcspet:Livos regulamentos, 'JU!~ opinar pGla f:dsiJade do li\TO da" acta~, em 
não fotem r~~vog·adê!S _ vista. das provas abu ad:m tissirnas, pructuúJ.as 

Al'L. H. i.•'icam r.::;vo;jadas as dispoúções em I p··lo Dr·. Nas(!imouto, e das pl"vvas contr ... pro-
contrario. · \ ducent':S do cuntest.ante. 

Sala das. se?sões d:~ ~am:a·:i dos Deputado;; Ame·: cl·~. e~ t.rar na apreci::ção dessas pron1s, 
aos 12 de ,.,!aJo do 1SSo 'I .• 1 rf,, Parl•ta 1 >1. comt))JS~·~o ,Julga rle S·"n dever lemh ·:u quo 
Flt•w·y.-Fr .. wht;,, Dodo .. -Ulysscs TTir.r;;na. ,, Di·. Ratisl.Jona, t ndo r•!qt;;,'riào a vind<> do 
-.'h~gusto (}. dtJ P. F'lew·y.-lt.:l;fonso JosJ livrt.l das .. ct~.s, declarou 'JU<3 era excusada a 
de Ann;_jo.-Cesa~ Zornu. vinda do liHo clu trrdl•crip,;ão, ao contr::rio do 

Sito lido;:; c vão a impr·imir, para entrar na que r-n_t•·nJimn alguns t.le_ seus llle~b-rus, pelo 
ord~>m dos trabalhos os sen-uiPtes I que de1xou de s":r r-~quesJtado este livro. 

~ ' ::. ~ E' 1.ara not:,r lJlle tivesse log-ar a apuravão 
.. _., ctos votos c o âs ric o. no ia:_ -ezen1 ro, 

N. 123.-1HR5 sem ,1ae ap :l.l'ecc~se, eun·e divc•rsos prot~stos 
P;·oüinc1:a do Ceará ~io !li.<:t;·[cto) 'ine fo:·,,m apre<ent:•.do .. um só rei!?.tÍ\'O :i vo

.A p1·irncira comm1ssão àc inc1ucrito, tcnd:o 
examiuurb. com a m·:iot· att.en~:ic. as :tc!.as ·· 
doctuoe•t<O~ rch l.ivos à clmç-.:io, dn. ti dis:rieto 
rla provi!: e: :t, t!: .. _ Cc:i r:i, \~•'rific~rHI _o sc.:.:·u :.ut.e : 

Currcu :L ']lCiçao em to 10 o th:;t:·wt: •,sem pr· ,_ 
testo al~·m: .. :on::;tant'~ Jas :lcl:ts. obt.e::d.> o Dr. 
l\hnoel-Coelho B:tstos do Na•cunento :3GS votus. 
o Dr. Lcan-1ro de Ch Ye" i\lello Rati-=bona ;;.j'.) 
;-otos o o D· •. Toaquiw Bento d·• Sout.a Andrade 
!) votos, dü·~1·ibuidos do seguint1~ w;Hio: 
Colleg-ics Nascimel!tt~ lbtisbcua .J. Bento 
Crato........... 88 111 

Barb.1.lha .....•. 
Missão Velha .. _. 
.Tardim ........ . 
Brc o dos Santos. 
1\lilagres .•.•..•. 

21 
~iS 

26 
1Z 
29 
22 

110 

8 
1 

368 34D 9 
Esta votaç:1o, que foi public da p~la imprensa 

da c~.oit:ü da pt·ovincia , no dia 9 de De
z,"mbr'o, sem a menot· contestação, só foi posta 
em duvida pela imprensa adversa ao candidato 
VGncedor, :,elo Cem·cnse, no dia. 31. 

Na. contes1ação apre~entada à cloição do Dr. 

l:ic;ão ,!e Miü1gres, apmada pela c<'rtidão do 
li \'t'O du tran~cri pção. s·~111 q11e t'ossu oífet'<JC Hlo 
'111alq u-; r _dOt'Ullle~! ~o ?m c":It!·at·io. E:;;~a cir-

• I ,-.. ·• .• , • ' • ""''' ~ • " . • f.-,· . "' -

rd11n:1~ dilis-c::ch on t·c,1 a.!ritw~ntil ::mtca de 
i! de .Iarwir''· com o fim "e CBtabeleccr-a r:·r
d::tde da \'utn<;:lu qu•' hoju se diz ter su:rragn.do 
o contest:-mte em .i\Jilagr,~s. fl:l.z ~:uppo:· que, 
p!l.ra. erita~-se a de:;co!.J·rta da. V••rJade o o. 
intélr\'•'Dçiio daju2tiço, ~a f•rocuro.va occullar o 
mais possível a ft·audCl qui} ti·.·pra log-ar.. 

Que foi leQ'itimamente ··leito o DI'. Nasci
mea:o; yue ~teve em ?II1lagr0.s 38 votos, ni!o . .·._ .. ·'" . ... .. 

1o o"··oron;l juvenal de AÍ;;'ntara Pedro;;;a, 
que dirig-iu o pleito <;leitora! no í;o di:;tricto, por 
parte do~ Dr·. ·Ratisbona, ''Ul favor d:; qual rc
q 11/)f"CU ju:;tiiiCl<çãn, certidü{;l:,, etc., etc., con
fessa, O!n uma cm·ta de firn;a. reconhr·,·ida, a. 
•121'I'Ota do contestao f; • Nu::;-a c:J.rta. fi"ur:.lH-
o Dr-. Ratishon' com 11 O vut,_;s, e o Dr. Nas~i
m nto com 3~ vC>to~. em .i\}il;;gres, e sea si
g-n:: ta rio d;z : .. 1 ztnica scth:ação gHe temos r} 
a ju;Jta _a1nwaoio;·o., o qu'~ traduz perfeita
ment•~ õ pens m•·nto ela fraude proj .. cta.da. 

2.o O tabdJi:io de Milagres cert fica que 
conferiu e concertou tl'es authonticas, cuja 
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votação era a mesma uc cons-ta· do seu livro 
e actas. 
:3. 0 O juiz ele di.reito da comar•ca e o parocbo 

da frcg-uezia de l\lilag-res, que assistit·11m á 
eleição, attestam que o Ur. Ratisbona t·;ve 110 
votos e o D,·. Nascimento :38 \'O tos. 

4.o Trinta r, seis cleitore~ de :Milag·res, cuj:>s 

fórma, ue, 11ão estl\n.do 1'0rn tas até 10 de De-
zero ro. o prrsrdent·~ dn. mesa c o mesario Jo:t
quim Manoel de Souza repr·esentaram contra 
esta omiss:!o ao pr,sidente da _jllnta apuradora. 

7. ú Fi11almente,a certidão da acta. tl'an;;cripta. 
no li\'ro de notas, r1ue o jniz do direito chamou 
a si, para e vi ta r uma no v:< fal;:ific:J.çii:o. prova 

.. ~ .. r 

-votado no candidato Jiplc1mado.' :Ór. Nascime~to :38 votos. • ~c 
5.o O Dr. l'lascimento f,·z citar os cinco :me- A commissãn pass:1.,cm seguída.n. an::tlysar· os 

sarios do coll•'g-~o do 1\Iilagres, com assütenci:< docurnentos o!.ferec1dos pelo D:-. Ratisbona. 
do fiscal do Dt·. Ratisbon;• e ·D:·. :tdjnnto ad A certidlTocxtrahiila do livl'o das actas não 
hoc do promotor, p~wa depore!n sobre avo- mer·ece fé, porque, alem de diversificar, na re
taç5o tl•; haviam tido os dons candidcttos. O dacçlio, no conte~;.to da mesma acta em alo-uns 
presidente da mes:t, l.-lguel onçuivcs Danta.; pont''S, d:i como signata:·io• clella os eleitOI'f'S 
de Quintal, e o mcsario Jo:~.c1 uim l'.l::lnocl de Hehr·mino ?c,rt·eira Lins e i\f,~llo,Jo~é Pedro de 
Souí:a jurar$:m que o Dl'. ltatisbona ti.v(~l·a HO F~gueiredo, Theophi.lo Alvares de Oliveira Ca
c o Dr. 1'\ascímento 38 Yotos. Os cu tros tres bral c Fc!í! .Jcsé Pereira, os qnaes não fi.gu
mcsario~, amigos do Dr·. H.atísbona. não com- ram entre cs ~ignat:1rio;; dessa acta. quer se 
par:.;ceram. Circumst:J.nc.i.~. di.g-na. 1ie nota.~ que ' attenda ao livro da transcripç·iio, q,ter se at-

... • ,"!" • • • .. .. • ' ., 

·~· '.L 
nll'Siir~os sobre o ponto dn. ju::tificação, sobro a. 
matü-r:a da in.qu.ir1ç::to. 

6 _" ;,-;::;. cidade da Ba:·ba.lhr. foi fbda. outra 
justific::.ção, em qtt•J depoz, de modo o m:tis con
dud•?n.te, em f:n-or da eki•.:üo do Dr. ~\::tsc·:
wento. o deuut~do )I'OYineial l!Iano.;l Si:ü·ino 
de Castro Jud. parente, amip·o e ela parciali
dallo do Dl'. Ratisbona, como dcdaron. 

« Qnanto à eleição do collegio de :M:i.bgre::;, 
0nde !:!:"leve, diz a tcstcmunila, do dia 6 ao 
dia 11 d•:J Dezeml.J;-o, sabe. por tet· ouvido dos 
propl'ios mesarios :\ii;..:-ucl G. !J::m~a~.; de Qnin-

'I u.... ~ • 
J\hrtin~ de :IIior"acs , .Joaquim Manoel de 
Souza e Jo:!o Leite ào 1\Iorac . .;;, de diver,::os el:-i
~or•·s e de todo< geralmente, que o resu!taélo de. 
eleição da•tuellc colteg-io fni o seg-uinte: Dr. 
Ratisbena iiü votos, IJr·. Nascimento :38 votos; 
es · ta· o csw ;a_ conhr.!cido da testemunha ~las 
commuíli~açües dos <>he~es politicos do dito col
logio, aos do Crato, onde for&m recebidas no 
dia 2 do dito nv~z. bem col~IO as de to·\o; os ou
tro.;; colleg-ios do distr-icto ; e IJão soii'I·era con
to:l:>tação al:;uma a ebiç,!o do Dr. Nascimento.,, 

Os del)oinF;ntos des~a e da 2"' tcstcmanbL 
:1-nça::n .. maio .u . " r· s • c rios 

da ral..;ific:1.r;:T) rll) lin·o c!c act::ts de ~lii::.grcs, e 
aob1·c ~cns :-t.g-.~ntc~ ~ as~11n : 

ai Foi nc;:vi:L cc:-tidão do livro elas a.ct:..s. 
ap •;: •I" ,Je pCldida c·om insistencia. 

{11 ?\:io ~ora:n rc:nnt!id:ts n.s antbenticns pelo 
cOl't' >io. sob r.JgisLro, mas por i.ntel'mcdio do 
juiz municipal. 

c.l Foi mandado a :;1Jilagres um emis::ario, o 
nnal declat·ou ne in rw.r ttut cito á acta. 

d) O sccrr·t~rio da Caroaro. declarou qtt•·, para 
rbr a certidão. ia consnlb1r o juiz rnunicip~l ; 
e"t~; se enc:u·regou de remettcr a,; authcntie:~s, 
e, ao P·'""O qne confe,.,s::J.Va vf.lrb:J.lmente :t d<>.r
r·ota do Dr. -lbtisbona, pm· quem tudo fil.et·a. 
aeha.-:a CSl:tlí:ada uma c::rtidão d_o_li'::ro das actas, 

em 

vai ann.Iy~ar 
I' ·_, 

"' c 
liv1'0 da transcópr:ão. nrc'm faltasse C!Spac;.o. Dalli vctn IJUe no v e ri' o 

e; Occ:ultou-se o lin·o das ;;.ctas. que diúa-se tia pag-in:t 31. sr) notem muila8linhas onde as 
'";t::...~, Ol.';J. dn 1JU'ler •1o s~~:r.:l::..l'Í.o, 01':.\ em 1Jocler pnl.avras suo separad:ts po1· in terval1os quasi de 
d,, fiscal ào Dr. Ratisbom•., ora em poder do juiz l um centitnelt'Cl, ao passo que em outras a es-
Jnnnicipal. cripta é rr.g-ul:u. 

{) Fo1'am d~m••radas :l3 amhonticns por t:•1 4." De fls. 8 a 2:3 n!ic ha urna su pngin:. 
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a pnme1ra em ranco uma ou uas 10 1as e 
papd que servissem para as actas verdadeiras. 
Si ganhas:>em a eleição no distt"icto ficaria a 
acta como fôra lançada ; si perdessem sup
prireiriam a folha 011 folhas enxertadas e te
riam as do proprio livro para 

n (J ""' a· 

tm· l?g,tr a falsificação, é mui differt:nte da I Faúlit:1va este plano o facto de se1· mesario 
r~tbr1ca anterioi." e postct·ior, não somente pela Leite de Moraes, o mesmo que, como presi
tmta, como pelo modo de hnçal-a.Esto indieio, dente da camara, rubric"ra o livro; e não era 
que por si só não mereceria meuçã:o, ó do maior 

1 
um obstaculo a necessidade eventual de alter;1r

valor, attendendo-se a que a rubrica da pagina se a numeração :· 1··., porque esse- livro tem a 
correspondente, 31. é identica em tado á da sua numeração raspada, emensada, e até lhe fal-
agina :.., e 1...:eren e a anter1or e pcs enor a a pagma ' ; ::..·'. pvrque esse ivro, segun o 

(pags. 30e 3:2). tolos os indicias, itl. s•=ndo numet"ado ao passo 
Este;; factos, que constituem prova irrecu- que se escreYião a;; actas. Até a p:~gina 33 a 

savel. da falsificação, pr;üicada por meio da s•.:b- sua numeração e rubr·ica é v:.wia, ora trans
stituição da folha alludida, dispensariam á com- versa!, ol."a parallela :is linhas, de tinta :::nais 
missão de ir aéiiante. Ella, pOL·ém, julg-a ele sua on menos preta confol'Ine a das actas_ De fo-

t - .. • - ~ ':)•" • • • -. 

signaturas dos dous referidos mesar!os. na a c ta tinta fresca C: a rubt·ica é sempre a mesma. 
da ?rganização da mesa, acredita que foram Esse trabalho foi feito :.is prr.ssas, pot·quo as 
fals1ficadas ab initio as duas actas. rubricas de fl. :-:J3 em dia.nte estão tod&s estam-

A commissii.o sabe que esta sua opinião lc- pada sna pagina em frc:ntq. 
vanta uma objecção, isto é, achar-se a pag. 2!), Pm· e-se plauo podiam t:s actas falsas ser la
em que foi escripta. a acta da organização da vradas nas folhas do livro em corrcspondencia 
mesa, em correspont encw com a p:q:r. ::..-.• em com outras anteriores . 
. que exist(l uma assignatura de Miguel Gonçal- Mas, dir-se-á: quen8t:essidad(! h:~verin, em 
ves Danta~ de Quintal. tal hypothcse, de substituir a folha 9. ue com-

Em primeiro logar, Mt-se como v0rd.1:leit"a pt·ehende as paginas 22 e 31 ~ 
esta assignatura. quando se torna suspeita a Vai responJ.er a esta objecção a propria cer-
pag~ina. e~1 que ~c lia se, acha, pelo s?S"tlinte : ticliio da ~ct·-. apt·esentail" p:lo,e~::, t·~s.tante, e o 

cscripto um termo de encerr~rneni:o de votaçüo esta co~~issão. 
que devia estar no livro de in:<cripção dos vo- .Jà ficou demonstrado que essa certidão can
tantes, t<'lrmo este qne só contém a assignfl.tura signa, no finda acta, quatro nomes de eleitores 
ele .João Leite de l\loraes, apezar de nelb se que a não assignaram. Si se tratas-;() de um:t 
dizet· que vai as~ignado por toda a mesa.. · omissiro teria c::; ta fctcil exJ?licação pol" or1:o do 

Dn.rlo que sej;t ::mthentiea a pag. 21 e a as- copista. A adJiç::Io de nomes de el0üol."es e que 
s1gnatura e umla ,a 1 escripta. nao se segue n[o tem exp 1caçao p austve . . 
que o seja a a c ta de !l. 2(), como se verá : Essa certidão do vi& ter sido extrahtda da ada 

Qu~ o livro foi desencadernado .-·o:n intuito fal>ificacl:.l, sim, mas qu,1ndo e"':istin ainJ~ no 
fraudulento é cou;;a quo se nii.o pó,Je neg-ar. livt·o a primitiva folh:~. qu~ corrLem as pagmas 
Dos cordões da primitiva encarlem:tçào.exist:;ni 22 n :31_ 
apenas dou;; pequrmos fragmentos. Nos dous On porque c:xistis2cm na pagina 31 os _nomes 

o O I 9• • o' ,'" ... -,. f :-- • .. ('r ... 

.. , .. o. , . ~ . . 
folhas collaclas de modo a torn:u·-se tlifficil o ou po1·que al(·m disto fos>:e pess;ma a _falsifi
e:s:arne d:1 COl"I"espondencin Jas J•aginas. Da cação da-; s.s,;ignatur;lS de dous mr.sa!'los. Otl 
vag. 2l em diante,os cademos se acham presos por qualque1· outro defeito, teve~ falsificação 
entre si pot· linha r!orissima, de costura com- de passa::- pot• uma nova plusc, por uma 
mum. emenda postet·ior :l cet·tidil:o ji remettiàa ao 

Os termos de abrrtura o eneerramenLo, que conlestante, eliwin&ndo-se a folha que tem os 
tem a data de 1:) de Outubro de 1881. são re- m. 22 e 31. ooet"acãotanto mais facil quanto a 
centes. A tinta. ó muito mais negra do que a pao-ina 22 ( p~u·te ·de um:~ acta do eleição para 
das rubricas. As folhas em que est:Io e<criptas, d•!pt~taàos provinciaes) _ só con~ém a let_tra do 
e cuja m a e c 1·e a ace in t•na a capa. sao scrna ,J· u' - • 
novas e ~~stiio sobrepostas âs q tw primitiva- na falsifica~~n:o da acta da organizaçi'ío da mesa 
mente forr:Lvam a capa. E:;scs termos r~ccn!es ultima. 
e antedatados tornaram-so necessarios porque, Uma prov:~. irrefrag;1vcl do que foi sul,:;tituida 
desr:llleadernatlo, corno foi, o livro, era nece:<S<~- a folha, cujas paginas sfío 22 c 31, ach::t-sc na 
rio resti.tull-o ao esto.do em quo se :1chaYa; tint·t oue é a mesm~ o muito negra nestas duas 
era preciso qne estivessem htei1·ns as folh·Js p·1gin:is. r·s,•riptas colll o intcrv:,llo dn um anno 
que cobrem a face interna da. capa e onde se ' e que cntrut:tn to é difl'Cl'ente da que foi empre
escr·nvem os termos de abertura c encerr:l.- . g-a.da na p~·.tina 2:~. continuação da a.cta ue pa
ment0. ~ina 22,assim como diifere,aindu rn:ns. da tinta 

Tudo lev:l. a crer que a fraude foi 11rep:)rat1a ernpre.:;ada na pa:..:-ina 30, ond~ COI!lCÇa a acta 
sntes '!a eleição. Descrncadernado o livr_o. in~ I c?ntinuada .na -r:1gina :31._Essa_ dli'für?nç:l. at~re
troduztram provavelmente entre a pa;nda :2X cwvel a ol110 1m tornn.-se mUltO mats sensrvel 
(ultim::L c>cripta até o fim) e a pagina 29 • como auxilio de umnlente. 
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Que a f;üsifbaçiio foi emendada; que hou;··~ 'lha.~ foram mi!i•ad 1;; akumas para. forrar a 
neU:1. Util<t cort·ec•;:I:J, d··p•.·ehcn le-s·"! do offiei·.> \capa. w livr·•· p •r:~ se intercalarc'n entre as 
do juiz de pn pt•e,::idente da mesa. de 4 de pa~inas 28 e 2:J afim de se escrev. ,;- a act~t 

• • l t ,. : :_ ;.. .. ,.· .. 

ao que o~te lhe dirigiu em conseq11011Cia. da mist·~rcs . ~e f,.lsificação. 
requisição,do livro das actas,f1:it:1 por esta com- I Antes de entrar na apreciação do e:s::tme ju
mis<ào. dicial feito no livro das a :tas, a. commissiic 

Diz o p,resid 'nte r1a me3[t q tle lh~ constsxa }1lga de seu dever declarar que, pelo c:m
ter sido feita. a primeira falsi!lcaçii: co!n prepa- t••starlte, foi e5:hibida ante ella um:J. carL do 
rações chi.aicao;, mas que. não produzinclo b:t:n juiz municipal de Mil L$"re,;, de 21 de Fe1•e-
rasu a .t.>-rC7MHNPn-se 08 a ... sz t r:ar o;·cs etn 
casa do jui:; municip,;.j, D,· .:li1to'nio .loaqt~im, 
do Couto Cm·tach''• chefe·~,_, grupo, ~:..:pedi-

l .. 

pontos, mo.n !aram c~amar o presidente da 
carnat•;;J. e s:,~u S"·cretario e funcciona!·am, por 
espaço de tres :1. q ua ti' o dias, de portas fechadas 
tendo -ómente ing!·esso <1.hi os seus ade;.1tos .. _ 

« E' presurnpçâ!• vehement8 de tiue :,:.;li fabri
carunJ DO\'as r-etas. etc .• --~t '. » 

Esta noticw. tr:tnsrnetticln pelo presidente da. 
mesa, qu·~ depois d., el•iç:io n:lo viu mús •) 
livro, que n:vh ·<:J.bia a rn <peito do moio po;:o 
(jUe se àOJ'<l a f::~.lsifiCHÇãO. [lrOV:c qne. :'l.pezar de 
to to o segredo etnpregado. tran~pirou plwte d<!. 
verdade, isto é, o na houvorn uma emeud •, U!na 

cor:··~cção ria ;n·imitiv~. faisific:,J.ção, o ouo n:io é 
para a.dmira.1· em lagares pequeno;::. c a" r ·~spcito 
de urn fa~to em qne uecessari :l!l''~ nt.e torna~arn. 

re.r~'>, na '-iua ~~se mag1s ra.1 , accasan t.., · .. 

recebido na vespel't um 8eu tele~ra!l!ma pediurlo 
1:m ex(l.me ju Jicial, lh'o remette. 

.. . -
J que o j~!z u;~nicip~l d~ 'Mibg,;:e'l ~ t•ecebeu o 
teleg,·amma. 110 dia 20 e que no Llia 21 j:i 
rr.·metti:t o ex·Hne nedido. 
Es~e açor.lawento: quando dul'ante pel'to àe 

tt·os rn •zns nenintnl coi'reli..r,onaJ·io do con
te4:tnt · se r.trov•)ra a requerer qu~dq uer jus
tificação, qual,~uer dili:;encia tendente a com
provar a \'c!r tadc dos suppostos 1.:10 votos do 
c•mtestaate. explica as anomalii:is, :>.s ante-d:i
tas c emenda de data que s:; J;oLa•n no ref'
l'i.lo ex,•me 0 o;:~e o to1·oam cout~:J.producente;;, 
p:-ov·ando que" a primeira f:1.lsific:tç:i:o, o pri
meiro cl'ime a.rJ·asto:, a um segundo. 

:\. petiçfio in ici~ü em q a e se r e c: n·~ r o exame 
tem ~ d;tta do 21) de Fnv.,.t'!!Ít·o. dia do rece-

• o • 
A notic!a de qtle o livro das acta!': estivera ch·J p;·oferido peio juiz municip:1L nf:l..:sa. pc

no Crato. séde do :listricto, cqnformeconsto,: :is tiç:1n é de iD tfe Fev -~··uito. O dr•spacho, é 
' I' •. • ( I~ i J " • ,~ .. • I 'i !~ • ' t -\' ·: t:!.d • 

~u()por-s:e que i.stü tev•~ lo~ar não para :úi. Nr;sse de.:;p?..cho se diz-P;·or:e::'a-se mlw
rea.liz:ll'-SC a fa.lsi:icaçii.(l, m~s pa.ra \'Ct'dlt:ar-s ~ ~tht7 <h 11 h ·,;·a·: r> tc. ate. E' vist·J, pois, <pie 
si elh enJ. aceitavel. c , ue foi cepots disto <• u•'l :;:endo o exante feito no 1iia 20. c0·no se v c do 
teve log-a.r a substituiçáo d::t folha de ns. '22 resnectÍ\'O termo. te\·e lo :;-at· no m;;.s:f!o dia em 
e :H. . que foi rcq u0.rido. ' . 

Esse livn de 3Ct:JS, além de tudo, acha-~c A :fi. 3 dos autos se ve Um officio ta.mbem 
inç;Hlo de rlel'·3itos e vicias que lhe tiram. tod:~ a ~\nte-dat:•do ch 1D ~e Fe\"' l''~ iro, om que o 
nutbenticidade. lr:t·esitlente rh camar~. (el·itor si ,·:;nat:uio dn. 

.\. íls. 18 nota-se nma a.ct:t de org-aniza~i'io ~teta ,,.m quest:io) co:uwunic:l tct' d:do Ol'd··m 
de me<;:~ s '·m a ass:;;.u:ttm·a de um só m"~ario_ ,para snt· enviado o livt·o pat·a c e~arnc reqL!e-

De Hs. 21 a 2~·, todas as actn.;; d~ elei,.ücs ~11~ ,·ido :a 20!. 
escriptas pelo 0scrivào de p:!-7., como se vet•lfi··.a. ~~esse 9lficio a!'ha- ::c o do~pa.ch.J -j ,mte-~e 
pela.l<>ttra,,~mbor::~. SI,! diga, no final d:1s mcsmr,<;. -':Om a dat<1 c:m"uri:tda . O juiz ia •·scren:n· 
que e !la.~ são cscriptas pelo secr 1tMio J•>ão 1D qu:l!Jdo S'J : percciJeu 'll:e :1. data pollin. set• 
Leite de r.Ior:u~s. (•.uja. "'~ c:;lligraph.ia não ter:..'l a ve1·dadei ra-~0. 
a meno1· semellwnça com a d·; tac..: :tci.Ll.s. A Jl. 4 se :;:.cb.a t:::.mbem ante d;1tad:l Je 19 

F':tlta a pag na 17 ; . :1cha-se ra~:::\da a pri- um r:1anàado d·1 intim:•ção esc1•ipi o n:1o pelo 
mitiva nun::eraç?to Ja pag-ina. 22, o emendada a escrl\"fl.O -lo juizo r•m cuj as ll'Jt:,.s existia n. 
nameraç:1o.d~ ou!:·as- . • n.:ta. v ·t·chtdeir::1. (note-se) ma~ p·.·:o escti vr.io 

A corurntssao tt:iO ter:mnara. o exarno cb!".se r( ,, prt::; que figur:t tt:L al!t<' fa.!sifi,·ada da Ot'
livro se:n ob~ •rva:· lJUe uenhn1:1;1. d·~ :~uas ::c(:l'> '"<Hl'Za .. 'in th •nr>;;a 
está authenticncb pnr tab~lliiio, H qu•• ell '=' .1 .. · il. '4' s·~·ac·h,; t~t~nb~tn antedata.:1a rl f:l Hl, a 
c:hvia t0r mais le 69 pa;Únll.s : 1° po;oq110 sua C:'•rtirh1o do ollh:i?-i ... ue di r. tr:Jr inti:::aclo, :i dn~.s 
lom.baàa in üca p~b. laJ·g,,r:~., na parttl i.rlt"t'IHl, !cg-<.1 •s ie dist&.ncia: o peeito j:i. ll tHnel~clo , l.lern 
ler abrangido mnior vol·l!ne do qa•! o das ô8 conVJ o íi<c<l.l rlo 0:-. Na.-;cim ':nto. 

•'H'"r • • 9 l ! -. t 

I '=' • , • f 1" l . "' 1' I , , 1 . . . - - . 1' -acrnos <10 cmco o. nas. as u t1mas quatro 10 nas 1 ae ·que esta. n nma cltar,:ao nao se cz, r:tzao 
se acham di~postas do seguinte modo : trcs p•'la qnat não compar<' eau c.;se fisr·.al n:J oxame, 
f o hr. ob '<" • ·'· . · rnn.n:l •lln a.cl rno nntra r 1 ·• • • ::1. n" ,; ·· :! s nr:: um-
qna.rt:1 folha !n·!0::.enr:lenl;) com a mmv~ra<;ão pr,~õ · •s de trw s i.[l) c!:nJ•lr.s:ino. 
segr.~ id : a üB e !_";fj . Ne..;E' HX.:..~!G t~, U lld' · ~.; ·:·: Lt·an!::!Cl'G'.' úli1 inlc~r il-
~ ;!o sonf!o :::st -:. ~ 0r:lc n! (~ln qne o cnc::~_ •er- \ a1C!lt2 os tC'r·uta~.:. ü·~ •-:.ücei:.ura. c <-HH~" rT;ün ·r.!tO 

:tadni" as col1o•.:0~1 ú vi<tc guen r: ume:·:t•;1iu ·la::<: j do livr"; sern ot~tt•• :-a t.iin pLtus'val a r! ~i.:> f;f:r 
o-' " b r ·r ' t ' l l ' f' t · I L 1 ' P.u.0 Jn.-,<; em -I'al,co 10_1 . ... ~~a reccll:.''!',J:'n ·-', ·~ "•!!:() l : · ao.,_· ·!~ a:- s:;-pett :;:; r .c.o.!;es. <3rnus< ec:nrarn 

;p ponderou ·' <.:ommls -tto, p\!lll. dulerença no os ?<' i"l~os , cout,ra. a r•.Vld"Ucla, CF~:; nao ha no 
modo de rubricar e pebr tinta~ e qüe dessas fo- livro das actas aiteiw;tto, l"ctspadw;·a, oblítera .. 
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çiio ou outro qualque1· ·vicio pelo qual se pos
sa pi·csgnú;· frattde. 

Semelhante exame, req ucrido, concluido o 
entre"'ue ne mesma dia 2 eemo s ' , 
seus ~~rmos. só prova que não ha difficuldades, 
de ordem alguma, par11 os autor<:s da falsifica
cão de Milagres, desde que entre elles eslà ma
~ifestamente a primeira autoridade do termo. o 
juiz municipal. o qu;il, em CJ.rta de 10 de De
zembro, res ondia ao O r. Nascimento, sem di-
zer qual a votação e .. illagres: . 

< Não tem V. mot1vo para rccCiar da no;sa 
parte qualquer acto menos digno e _censuravel 

, '"ui, . . ' · ll' -; COi'l'cm 
tantos boatos que nc>s tem colloco.d.o em parple
xidade, acerca de seu triumpho ou do Dr. H.a
tisbona. )) 

N•) ·dia 2 de Dezembeo todo o àistt·icto sabia 
da victoria do Dr. Nascimento e o f1~steja vz. ; 
no dia 9 de Dezembro a imprensa da capital 
d:t província, a 1:30 legnas, a torMwa pu
blica. só o juiz municipal de Mila.gres, que 
redigira :'t a.ct:t da eleição, no dizor de uma 
testemunha. ignorava esse . facto e por uma 
ev[lsiva recu.~~wa tlizer, por seu punho qual a 
votação de l\lila.gres. . . 

Funda-se ~tinda o Dr. Rat1sbona, para d1zer 
c·ue houve conluio entro o juiz de direi to · 
tla comarc:t a o bbellião, em d ;;as certi:iões 
do mFsmo tabe!lião, o q1:1al <lcelnrr. n.1o p 
de!' certificar o teor da acta da eleição re
querido pelo fiscal do ~ontest::nte a 10 e 13 

. . • s . , . ... -

cripçi!o em polar do juiz de direito na sede da 
comarca. 

Que os rcqnerimentos do fisc:'-1 não tin~am 
pot· fim obwr-se, em 10 e 1:3 ?e Jane1ro, 
certidão da tran~cripção, prova evidentemente 
o facto de te1· sido ex~ibida pelo contestrinte 
urn:1, cct'tid:Io da act::, passad~1. pelo referido 
tabellií'io em D de De::;embJ·o don I e é licito 
inferir que não havia outro ~n: senão. fl_t:OI' 
baix:1r o livro Ja mão elo JUlZ de dtrelto, 
que receiava nova. falt~iftcação! par:t o car
todo ondn ella s:~rw tanto mais fa<"Il gnnnto 
era interino o tabellião e o juiz munici ral 
podia o.fastal-o de suas funcçõas: _ . 

Em vista do exposto a commiss:.o e de 

5." Que S<!ja reconhecido e declarado de
putado, pelo mesmo àistricto, o D1·. Manoel 
Coelho Basto do Nascimento. 

a as sessoes a. · · commts,ao e In-
querito em 19 de maio de 1885.- Jose .31 ari
anno. -:llvcs ele A.1·r.mjo com restricção 
quanto á 3a conclusão.-Joaquhn Pcd;·o.
.:1luwo Caminlta,-Viamw V a.:;-. 

districto do · Ceará é a da parochia de Mila
gres. Sustentaremos, pois, o nos-:o voto come-
ando nelo exame de id d r · · 

das actas dessa pa.rochia, requisitado ha mais 
de 2 mezes pelo canàidato contestante e man
dado vir pot· deliberação da Camat·a dos Srs. 
Deputados. Depois entraremos na apt·eciação _de 
outros factos ouc, embora. d:) ordem secundal'la, 

·esclarecem o
1 

assumpto, justificam plenamente 
as noss;;s conclu-Õ-!S e excluem as do parecer. 

O livro das act<•s da eleição da pat·ochia de 
I\lilag-rcs é defeituosissimo, não só pot· c::.usa 
da grosseira encadc:rnação, como tamucm po1· 
diversidade no modo de serem rubricadas as 
folhas, omissão na numeraç:'io e outras ii·re
guhl·idaJes. que podem ter sido commeltidas 
e::n boa fé, originaria~ das condições péculiares 
a um lo,g-ar alrazado do interior do paiz, a üu-
pericia ~ou deleixo de funccionarios; assim 
como ponem ~m em ser lnmcws ma1s ou menos 
remotos de falsidade, conforme a aprcciaçli.o 
das circumsta.nc:as. 

belecer a discussão havida perante â 1:1. com
missão de inquerito, para torn~r patente a 
quantas variantes soccorreralll-se os sustenta
dores da f:J.lsid:!de, a cada ol>jecção respondcn:!o 
com uma nova hypothese, dive:·sa. da precedente 
qufl se viam forçados a abandonar. 

Todavia, apezar de haverem concert:tdo o 
mais possivel o plano de domon;;;traçii:? da. fal
sidado 0 nil:o obstante o tom dogmattco, com 
que affirr:nam. o~a ref0rindo-se ü ..:-;imp~':s ins
pi:!cçào a olhos nus, o:·a a_ob~er~·aça? f •Jta com 
uma l~~ nte (tn.lvt•z de Ytdro COlOt'IdO) que tal 
pand é mais :11\'0, tal tinta ô mais negt•:,, uo 
que outt·a, ditrerença c1uc até doscourira.m entre 
a acta <l:t organizaçiio da rnesa a. 11. 29 e a da 
eleição a fi :H,amb:J.sa.liásarguidas de falsas(!); 
a maioria da commiss:!o no S8U proprio pa1·ecer 
foi nes te ponto da apreciação do livro de .Mila-

1. o Que sejam contados aos Drs. Ratisbona gres t:io contrnditori:t e infdiz, qu:mto prolixa 
e i'~ascirnento o:; votos constantes d:::. acta. e confusa. 
traRcripta. no livro d0 not:ts de Mibgres. .E, para que se não taxe Jc méra dechm:J.ção 

'! .. o Que sejam declaradas falsificadas as estas palavras. p:1s!"amos a ref11tar o parecer, 
dnas actas de organização de me<a o de f::tzendo ureceder á essa refutação a exposição 
elEoiç:!o de nlibgres. do nosso- voto. 

~~.o Que s.-:•jn. responsabilisado p or este cri~e I.-ExJo;,: i ao-Desd nu e. conform v ' -
o .1 u iz rnunicip;::. r.rn J . a :; · 11 · ·~ 1 da demonst!·ação constante do p~•rBcer, a falsi-
.Toaquim elo Couto Curtncho. os mes:Hws fica.çi!o al'guida circum<crave-se ao caderno do 
.João Lcitn de _Moran~, .~oão M~;:-t_ins. d~ :liio- livro de fis. ::22 a 31, que nenhuma relação de 

' .-. .tg-::~ç: •o r;o e .cr com o resto o mesmo 1vro, 
Es~riv:1u do p::z Felix .Tosé Pcreü·:1. r eml't- nor•iue compõe-se de cinco folb.:ts de papel, 
tcrt:!o-~e ao 'll'esiden te do C.: a ri o livro <le ~uja.,; meias folhas perft' Ítament" se correspon
:l~t:\s e o 

1

auto de e:o::.ame .jnd\ci:J.l nclle dem no mesmo c~ del'no, começamos por dos
fé to. I prr:zar para a formação do nos~ojuizo os defeitos 

4.o Que sejam :t pprovadas as eleições rlo [trg-uidos nm outras fol has do livro, poi~. c~~ !':o 
Qo dist1·icto do Ceará . induzissem proximamente :1. prov!l. de falsidade. 

v. II!.- :33 
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o que se nega, seriam simplesmente um luxo 
no crime.e ao mesmo tempo inepcia. recluintada 
e inverosímil dos que era mais natur:al fossem 
levados a occultal-o. 

Isto posto, tomem•;s o livro entre mãos e o 
mesmo des~j,,ram.os lJOdesse 11 )r feito por cada 
um dos honrados deputados, que tem de emittir 
juizo sobre elle. · 

A fls. 22 estã. lançado o começo de uma act>t 
deeleição provincial, a que s;; procedeu em 17 
de [)ezembro de 188il, cuja continuação se vê 
em seguid.t a fis. 23 e 24, constando d<!Sta folha 
as assignaturas de Miguel Gl:;. Dantas de 
Quintal e de Joaquim l\Ianoel d·~ Souza, rHpu
tadas verdadeil"as }!elos mcm.bros d t maioria da 
commissão visto as acharem conformes com as 
q_u:~ existem no mesmo livro subscrev0-ndo actas 
mais ll.ntigas exaradas nas folh.ts prP-CC tentes ; 
a mesma :fi. 24 corresponde precisamente a 
íl. 29, (duas meias folh:~s de uma só fo.ha de 
papell na qual se acha escripta a s.cta. da orga
nização da mesa na eleiçt1o tlo anuo finei , 
par deput do geral, bem como as assignatutas 
dos dous mé.;;arios supra-nomeados. lança ias do 
mesmo mo lo q t!e a fls. 31 verso~ isto c, com " 
uuica differença do Gonçalves escri]JtO por 
extenso no nome ou firma. do primeiro. 

A fls. 2! v.~ depois de llfU espaço el!l branco 
que s·'gue ãs assignaturas da acta da eleição 
provincial, Je que acima fa.llaruos, e:s:istl~ uru 
termo de encerramento de vot:-t~.ão e decbraçiio 
de numero de eleitor ·s, concern"nte à me .ma· 
eleição provin,it .. l de 17 de Dezembro de 1ô83, o 
qual finda a :fls. 25, só cstan '0 a-:signado P"lo 
secretario da m --sa el ,itoral. João Leite de Mo
raes, o que manifestamrnte denota que por en
g,mo fôra alli lançado em vez de o ser no livro 
proprio, verificando-se isso eqt tempo, tanto 
que os outros mesa.rios não o assignaram. 

A fls. 25 v.~ 26, 27 e 28 está lançada uma 
acta de 2o escrutinio da eleição provincial, pro
cedi ia a 25 de Janeiro do "nno proximo p<1s<ado. 
constando do~. ultima dellas as assignaturas de 
Miguel Gl::. Dantas de Quintal e Joaquim 
Manoel .!e Souza.~ cuja identidade com as de 
ils. 24 e com todas <~s p1·ecedentes. escriotas no 
livro, reconheceu a maioria, signaturia ·ao pa
recer. 

Emfim, a fls. 28 v. está un~a acta de o r gani. 
zação d·! mesa, para elei~:ão de um v •reador em 
preenchimento de vaga por mm·te de outro, 
datada de 5 de Setembro do anno findo, a qual 
não teve logar. por só ter corupare•·ido o 1. "juiz 
de paz, Mig .. el Gl:;. Dantas de Quint~l, 
que assignou depois de subscripta pelo escrivão, 
sendo igualmente fóra de contestação a ver
dade desta ••ssignatura. 

Todas as folhas desse caderno referem-~e s. 
actos praticados muito anteriormente, ex ·epto 
os de fls. 29 s. 31~ e estão visivelment•l enxo
valhadas, como ::..s demais folhas do livro, Pcuj>~s 
e mostrando ela. tinta a vetust<·z cue á maio-
ria da commissão pareceu imitada e) na tl. 31. 

A mesma múo1·ia só ousou a:rguir· de substi
tuída a fulha de papel, correspondente ás ils.22 
e o lVl"O, por ano recon 1ece 1mp 1c1 a-
mente que as outras são antigas. 

~ois bem : na parte nã.o contestada coma 

que nos parece attingir aos effaitos de umu. de
monstração mathematica. 

Pa1·a garautir a verJade das assig1~atur:~s de 
Quintal e de Souza á fl. 29 (na acta da organi
saçãoJ e cunseguintemente a\1 de fl. 31 rnl.l. da 
eleição de 1° de Dezembro) cuja identiJade re
conhecem os siguataries do parecer, temos as 
assignaturas •lOS mesmo~ individues, por aquel
l,~s aceitas como verdadeiras, elaradas a tl. 24, 
que corr·esponde á dita fi. 29, corno duas m ·ias 
folhas d::! uma só folha de papel ; para garan
tir qu·~ o termo le encer1·awento indebit·.mente 
lançado a Jls. 24 v. e 25 foi méro engano, te
DIOS ainda as m~smas assignaturas de il. 2•1 e 
as tambem não cont stadas de fi. 28 e v. cor
responJ.;ute á il_ 25 COlllO meias folhas da mes
n~a folha de papel. 

Desta demonstracção decorre que :>s unicas 
firmas verd •ddiras dos sobred' tos mnsarios, 
seg-undo suppõe a maioda >~a cou1míssão, ga
l':mtem a verdade das que peb mesm:t são :\r
g-uidas de falsas, salva a supposição absurJa de 
que foratn conniventes na falsificação os pro
prios mesarios que a denunciaram. Porquauto, 
engranzalas,cowo se acham,as folhas do c:•der
no o ficou clat•:uuente exposto, só pód' expli
car-se a imagina ia fals ficação d·· fi. 29, refe
rente a il. 31, com a conuiveneia de Danbs de 
Q·!intal pela< a;;,;;ignaturas do fls. 24, 28 e 28 v .• 
assuu coll!o de Souza pela< de ils. 24 e :28, sem 
fall.r, qu<lnto a ambos, n~s assignaturas iguaes 
coustames dos outro.;; cadernos antepostos no 
D!e;:mo livro. 

O que induziu a maioria da commissão a 
a.ceitat· de plano semeluante ar~ttiçi"ío de fal· 
sidade, foi a raspadu1·a sobre a numr~raçãe 22 
no liYro, e o f;:~.cto de achat·-~e escripto Gan
çn.lves por extenso em vez de estar em abre
vb.tut·a, como costuma a escrever o 1o juiz de 
paz de Milagres, tanto n:L actt\ da organização, 
como na da eleição de 1o de D.~zembro. 

Dizia-se que aquella nume1·ação h:wia sido 
emen !~da de 25 em r;Lziio <!e um pequeno sig
nal de tinta, que :-:e vê sobre o segundo 2 e 
,;;emdba a part•:l superior do algarismo 5 e in
feria-s" do modo por yue estava escripta a pa
lavru. Gonçalves a falsidade de toda a assignu.-
tura. · 

Batidos. por·óm. em ambos os reductos os 
sustentadorPs da falsid~dc, por que se lhe fez 
\'Gr: i o que em nenhuma encadernação re.!l·ula1· 
a numeração de fi. 25 pód,1 comprehend· ·r a 31 
visto como ~eria preciso intercallar 5 folhas 
de livro, isto é duas e weia folhas de papel, 
o y_ue importaria viciamento no caderno ; 
zo, que ~I•guel Gonçalves Dantas ce Quintal 
tambem usa do cognome Gonçalves po1· e:s:
tenso, corno se vê da sua assignatura no de
poiwento dado perante o jniz municipal de Mi-

·ln!(res eru unJa .Ju.;tificação produzida pelo can
di ·.at<j Dr. Manoel Coelho Bastos <.lo Nascimento; 
foram for ·ados a. recnrrcr a novo ex )ediente de 
occasião, abandonando as p1•imeiras arm:~.s e 
a.ffirmando gr •tuitamente quo a lettra das as
signaturas contratadas--e di!Jerente "ãi(f~;~ todas 
as ou ras o~ mesmos 1nr 1v1 uos ex:s en es no 
liVrO ; e que r:ntre fls. 28 6 29 SI~ introduzira 
adrede de ant<;mão pape~ em branco, o~de la-
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.se que p •dia-se a.rguir de falsa a acta. da 01-'i
çãu sõm~nte e não <L da organização da mesa, 
pela le:v~ndade com que geraram-se tão graves 
su ppos1ço s ; entrr.tanto o parecer da maioria 
da commissão continua a insistir por ambas as 
ditas hvpotheses, que hw·lent de se t,·ot~Vel· 
ensem e, como 1zem ~>S ran.cezes, porque; 
para usar da phruse dos jurisconsultos, inclw:io 
1.mius est ex c· t&.•io altehtts. Em sen-undo lo
gar, mesmo quando fo5se licito com ~anta faci
lidade imagintr a. cumplici·lade do presidente 
da Camal"a 1\l:tnicip:ll, Leire d~ Moraes, para 

• 1 " • 

m1ater para a .mittil' a engenhosa idéa sup
por excessiva imbecilidade no 1 j11i.z de paz, 
D(i,ntas de Quintal, no mesario Souza, e no ihc:•l 
do candidato, Dr. Nascilnento ; em terceiro 
logar, em summa, está materialmenb excluída 
a mesma hypothese, pela assignatura do dito 

ca o ret•~r1 o can 1 ato, r. asc1mento, 
o eleitor José Antonio de Carv lho, a fi :32. c!n 
seg-nirnento natural ás que l:ie vêru a fl. 31 v. 
in fine, pois tal assignatura, como as que se 
lhe seguem, só poJeriam estar lançadas nas fo
lha~ E!tn branco, intercaladas c posteriormente 

Ante esta demonst1·ação levada á evideac:a 
resta sómente a affirmação da differença visível 
da l<;ttra e a circumstancia de conter um:1 cer
tidão da acta da üleição pas:;ada p.elo secretario 
da. cam<.~.ra muni.~ipal quatro asúgnatura:; I e 
eleitor s as uaes nã estão no livr Ol.'in-in 1 

A primeira affirm:~.ção é inexacta e so se 
explica o tom, com que 6 feita, ou por uma 
deploravel cegueira ou como rr•curso extrP.mo 
de quem à batido em todos os reconti'Os, visto 
como a v••rdarle é que nem Mig1Iel G •nçalves 
Dantas de Quintal, netu o mesa1·io Sout.a tem 
assig-nMura sempre unif .. rme. cousa mm com
mum em pessoas que não são comm ·rci,,ntes; 
ao contrario e!las variam no modfl de serem 
e~cnptas e lanç .das, "m borà conservem o 
mrlsmo caractat· ou t:üho de !cttr '• o qua.l 
ninguem dGsprevenid:unento deix:ará de re
conhece!." n:.s assignaturas at•guid>•s ll0. f:üsas. 
posto que agnrn, as 1·ecusem os prop1·ios ~igna
tarios, obrigado~ (1. reprc<eatar o s·•u papel 

· · ~t'·l ã a C mara dos 

-se a copia 

II.-'- R•'(itlaçcio dos mo ti vos, em que se es
tribou a maioria para julgar falso o livro. 

Quasi tudo já ficou acima refutado, visto não 
SC-\r mais do qu:) ··t repetição, por outra fórma, 
daquillo que victoriORll-mente batemos perante 

o missão · entretanto "'n s on s 
convém fazer menção para tornar s·tliente o 
absurJo e as coutradicções, c1ue em si cneer-
ram. · 

Começa o parecer por asseverar gue a follw. 
de papel, que cor1·espondrl a!J do livro com a, 
numeração :22 e 31, foi _substitr1~da, c, pa1:a de-

1 ., o 
dos quae'> não ·passa. de g'l.'atuita e inexacta 
:dtil"mação dCl contrat·io dat1uillo que s~ vê a 
olhos nú;;, como acima jit dissemos. No pri
meiro, porém, cumpre obsei'V:LI' quo os falsifi
cadores, que puderam dar rtspecto de vettt.<te::: 

i á folha. :ll não o tivesse odido d:tr Í"'ual-
mente á folha 22, como convinha 11. seus Ílltui
tos; no segundo, q ne é pu·~ril e ft·iyola a tal 
separação entre palavras, ma:time attenden:lo 
qun PSSC defeito não "ffect~ só nente a folha 31, 
que db:-sc suustituida, mas igualmente a folha 
30, da qual não se suspciton, ao monos nté 
agora, accrescendo que o supposto aproveita
m~ ato das ass,gnatur:L"S á fl. 32 é excluiuo p1·la 
?utr. L _hypothnse ;h maioi'Ía da com missão, isto 

Srs. D··~putados para o exame confrontativo entre fls. 28 e 29, ondr• se escrr•veram e assi
dostas fil-mas e basta isso para tiescortinar a g-naram as J11as a c tas. Não se ousou ainda dizer•, 
im,1o;:tui·a. como aliá>< seJ•ia miste·r.que a folha 32, corres-

A cirrmm"tancia, porém, dl) div0rg-nncia no- pondente á folha 41 do livro. duas meias folhas 
tn.da na certidã··· seria. com eff~ito para d~'scon- da me;;ma folha de papel, houvesse sido uma. 
fiar-se do eno-ano ela sua difficil ex licaçlio, si das taes em branco, intercnl,,das entre 28 e 29, 
não attendessr1mos ::1. •1ue o Ivt·o ns act ,s nesta estan( o, e m:us a ma1s, com a. numeraçso nao 
parte __ e_O_Il..Ce!:e com_o_gtra certidão insus lei ta. me.ndada ! A e:.:plica~4.0. n_!t.ural dessa separa
pois que foi produzida pelo Dr. Nascime to e ç:io de palavras, •-tUe tantr) impre·sionou a maio
é extra.hida da transcripção só altera la. quanto ria. da com missão, ella encontraria, vendo no 
a votação, motivo por quP. .de•appareceu o livro ef'cripta da mesma fórma. a acta existente 
livro r spe::tivo; bem assi~n qne. excluiria. 'i a fl.s. 2. e~. esta, como aque:la.lavradas .. pelo 
como ficou, a hypothese do falsidade daquelle mesmo sect'etario .1.ntonio Furtado de Fig11ei· 
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relo, que tom o co"tume. r.omo s o Ye, da escr<·· parece;· que impugnamos. Com oifcito & assi
vct· por c:>~& forma. No 4'' motiv-o, notarcaJos gnatura de Miguel D:tntas :i cita 1a fi. Z!1 é a 
que os traços vet·ticacs de hp is desde íls. 8 mesmissima lançada em todas as outras folhas 
até 2:2, são visivdmente postos de novo c de- do mrsmo caderno e em to ias as d<) livro, sem 
pois de escriptas ess:1s folhas, não sabemos apresentar, si quer ao menos, o Gonçalves por 
por quem, n :'tn para. que fim, não e~istindo extenso , quo deu lagar a su-.peitar-se 
mesmo no livro uniformiJade sobre o m::>do de d :; s de tls. 29 e 31 . portanto, ou é ver· 
guardar margem 0m lll·:tnco, como se vê a dadcira. como as dem:!is , e:s::: epção fe!ta 
fls. 2 e 3, :22 e 24 ttsqt~r; 2C: to:.las es ,~ riptas do-;tas dm~s que offe;·ecem essa pequena dir
sem marg-em atê a orl:l do p:tpel. No :Í'' L•ronça. já ex:plicad:t, Otl si é f:1lsa, n:i:o poclr·m 
ponto, emfim, a maiorin. da commissão encon- d••ix:tr de s0l-o igualmcnt0 as domais cxis
tra cabal refut;tção, atto·ndendo :i rubrica. tente;; no livr0. posto que referentes a actos 
Leite de 1\Ior~tes, log-o na folha. :mterior à · antigos e visivolm0nb rcgistr<~dos no tempo 
fi. 21, isto ó na fi. 20. a qual é perfeitamente propt~io. hypothcse que por demasiado absurda 
hn\adrt como a d·~ fls. 22, e assim a fh. 2 e 3 não se figurou. até agora. 
c de ib. 5 a 1ti, ;)3 a 5:5 ~~ de 58 em diante. Trata. em seguida a maioria da commi~sio do 

D"onde s~ infere que o presidente' d:t c:nnara termo de fls. 25 v, do qual nos occupamos na 
Leite d·~ Morars não tem um modo uniform•) exposição supra e depois, admittindo a hypo
de escrever a sua rubrica. E da. mais a mais thf'so de pod0r ser authentic:t (sic) a pagina 
todo esse c:tstello cahe por terr:~. em f:1ce de 24 a assignatnra. de Quintal esct·i pta n~ mesma, 
m~tis uma nov:• hrpothcse dn maioria da com- passa a n1ostrat· que dahi não se segue que o 
missão, isto é de que o li,n·o ia sendo rub;·i- seja :t acta de ils. 20. 
c:do a propor<;~io que siJ e<creYi.a. Co:uo jus ti- Ess:J. demonstração consiste na cnumet·nção 
fic~w-se, neste caso, a necessidade de intercal- dos d0feitos do livro. muitos dos aaaes s:'io ver
lar papel com rubrica diffcl' ente, sobreturlo dadúros, outros porém, exagerados ou consis
sendo conivente no crime, como gratnitamen- tentes em supposição ou conjectura, qu P. não e 
te afHrm:t o pa;·ecer, o. autor da mesma rLt- Lcto v-isiYel ; defeitos· esses, de cujo con
brica? juncto pretende-se inferir que a fraud~ foi 

Estes factos, no dizer da maioria ch commis- prepar:tda :mt-~s da eleiç:io. Aqui ent:-a a expli
si'ío, dispens~Ü-:L-iam de ir adi:tnte, porque con- cação da hypothe::;o imaginaria do papel em 
stitu·)m prova ir:-ecusavel da f:üsifi.cr.ção po;,- branco intercalado de fls. 28 a 29, do <JUC:l jà 
substituição da folha de p:tpcl, onde está só- nos occup:unos, mostr;mdo como ella cxclúc a 
mente e,;;cripta, note-se bem, a actn d~t ultima ela substituição da folha de pa;1el correspon
eleição de ?IIihgres, 11l:J.S não s. ela org-anisação dent~ ás do livro 22 e 31, a necessidade 
d:t meza: poróm, pat·ecendo-lhe f:tls:t'> as a.rguida de :lproveitat·em-se as assignaturas de 
as:ignatt!ras t!osdous mesario-> 1\Iigu•)l Dan tas fls. :3:2 e queja.ndai> contradic1·õ ~s. 
e .Jo:vluim S'lllZt tambem exat·adas nesta act:t, Pt•osegun. a maioria da commissão, rrpctindo 
acrcdit:\ que fo>:ttn amb::s fal;;ificadas ab im:~io. dua,; vezes::. ·ser i e dos defeit s, qu<) encontrou 
A conclnsão <levcr:t sc1·: at~redita. que n substi- no livro, e forman<lo novas conjcctur:ls, sem. 
t:1 i<;.flo da dit:t f,JJha de pap~l no lin·o não homogeneidade e connexão, no ~eu :tiian d•) 
<•xplie:t s'JilicicntemcuLc a t;dsilica~·rro das dwts mo , trat· qnc honvo falsific,H;ão e cmenrl:t desl:.t 
aeb~. ou rlupb. f:tl~i ;bdo. 

N:i'l se rb comluclo :1. maiori:1 d:~ eommi~são ao ?Ih~, primcirn.mente tacs defcil·:..~, uo que 
tt•:tb;tlho '"" 1•xplicar-nos o ,1ne é que olla en- concerne à;; condlÇÕ0S extc1nas ou technieas 
tcnd" por f:t!sificar ab initin; e p:ksa logo a d:) liwo, ~:i assim po:lemos exprimiL·-no·~, pt·e
res~lver a ol.ljccc;ão, de quejd. acima f :lla:nos. suppõr) nm:t encad•)rnaç:'lo regul:tr, cous:t que 
tirada rl:t ccrre1:1çit., de fls. 29 com fls. 2-1 rlo cllc nunca l:ovc, pois w;-se C]_tt" e um cal·tonado 
li\•ro, d!zendo que rH-se cnmo verdadeira a as- gro :;.~ r-ira feito por quem já.:mis entendeu d•~ 
f;i~·natut·a rlo J\'Jig ::cl D~ntas existente ne;t:t arto de encndern:-.dm·. 
rolha, qu:mdo se torn:t clla suspeita por con- Em segundo logar, affirma-:~c no parecer 
toi-~.. levin.n:tmentc cousas contra•.lictorias, por 

Em pri mciro logar rett•uen.mos nós : si f1)i exemplo, :i pag-in : ~ 20 v. do refct·ido parr!c~r 
1le p:~.t·e~ct·-Jhc f:lls.;. :1. assig1wtur:t de Miguel -«que a l.inta. é :1 mr>sm :t c muito neg-ra IHS 

iJ:1.ut:l~ :1 ii :-:. :H d" Erro <[UO a maiori :t da cnm- du:Js p~giuas (folhas do livro) 22 c :3h-a:.J pas
~~tissfi<.' induzitt a suspeição de ner falsa ou s11b- soque já se h~l\·ia escripto (L pag-in::1. H que «os 
stilt.li is. :~folha de p:\pel cot•resp:mrlente, que :tutores da falo;;ificação procur~ram dar :i pa
:~lJra ng-0 a citada fvlha e fi. :22, como é que a ~i na (folha do livro) 31 certo aspecto de vetus
J!s. ~' !. 1 nv:'rlcnclo anteco ~:cnte e conse' tuente , tez e uso, mas esqueceram-se de fazer 0 mes
qn~r concluir gue não é verdfJ.deira a firma da mo na pagin·~ : lambem folha.) corre<:pon
cii·cnn!~tancin 'J:J. suspeição ela mesma folhn..ou. dente 22. >) 
p~ior :> in ·ia e conforme snas 11!ll:wr:\!'l lit.teral- Em terceiro log-ar, :~inda affirma-!';e qno falla 
' ' •" ' ; ' • ' J- ·' · · -, • ·da de ele 

é ::cta ::mti ;~a de um:• ebição municipal entre 
.m;,..,..,._,~-!-.:>-fi~-d" fi;;. 17 v. e 0_começo de fls._18 é pa.-

' •' 

nido que seja., tet• ha.\·ido siroplesrnentiJ um 
~alto mt numer;t~~ão, filho do engano de quem 
numr:rou o livro. 

· m rp.wrto logar, nsse>·era·sc com indisivel 
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íit'meza oue de fls. 21 a 29 todas as actas de 
eleições"'srro escriptas pelo escrivão do paz F~~
lix Juse Per:~ira, como se vei'ifica pela lettra~ 
embora. se diga no final das mesmas que ella.s 
são escriptas pelo secretario João Leite de .Mo
rMs ; asserção esta que n1mlnun perito nrofis
sional consciencioso, quando mesmo bo~.lvesse 
mteua somet anc;a ·) ettt·a, ana tão cat e
gnrica!nente. Entretanto, o qud se vê sobre
tudo pela confrontação ~e fis .. 21 v. e 22, oa:le 

as lettras dos dous individues frente ã frente. 
é prckisatncnte que cadn. liffi. escreveu a actá 
er!l que se acha decl:trado que o fizera. 

Quando,- porém. assim não fos~e, e;,;sa irregu
laridade, como outras quo verdadeiramente no
tam-se no livro, de'-ide seu co:ueço, revelam qae 
s;ão devidas· a dcleixo ou ign!1rancia o nenhuma 
lign.ç:1o podem ter, senão forçada, com a falsi
dade qu~ . hoje ~e _esmeri!ha,_ :1cgando-se :\té 

. ' ' e a a-; c e 
cliJl'erentes eleições antigas que provavelmente 
têm sido approYadas e hão p::-octuzido seus 

C onclttsão. -Podemo~. portanto. conc1nir 
nesta parte da exposiçii.o de \'Oto c refutação do 
:Jarec8r ~!cima feitas ue a aro-uida f!h:ifica lio 

das actas da organização d:~ Jn(~s::~. e da eleição 
de .l\lilagt·es não esLà demonstrada pelo exame, 
que fizelllO!';. do livt•o das actas, em nenhuma 
da~ hypotheses figuradas pela m:1.ioria da com
mir-;sào, comquanto sej:1. esse livro defeituo
r-issimo ; e, por conseguinte, não nos é licito 
rcmsat· a votação nellt~ exarada, j~\ antes pro
v:\Cb pelo exume j udici:~l feito na comarca e pela 
c•!rtidão passada pelo secret:1rio da Camara l\lu
nici l 1ara ref rir-1 ~ c: 1 r. -

chegar primeiro ã cidade ·do Crato, sede do 
districto, donde a ditn. pa.ro<.:hia dista oito le
guas, só d;as depois era alli conhecido o seu 
resnltado, ao passo que do de outros collegios á 
disLancia ele 1 O, 14 e 15 leguas, teve-se conhe
~~imento no!l dias 2 c 3 de Dezembro na mesma. 
cidade do Crato. 

"Nen 1um l'·~paro certamente podia causa~esta 
circumstanci~•. si a mesa eleitoral de Missão 
Velh!i não csti ''esse em ~ua una.~imidade liga_da 

, 1 1 a 
votação inteira do mesmo col1egio~ conhecida a 

. do todo o districto, não bastasse para alterai-a 
em f<tvor do dito c~mdidato. 

T:tmbmn nenl1um valor ligariamo<:: a est:~. alle
gn.ção feib pelo candidato contestR. nte, si não se 
dPssem certa~ circumstancias r01Tt~hdas na dis
cussão a respeito do collr!gio de MilagL·~s antes 
e depois d:1. eleição, como passamos a demons
trar. 

. . . 
Nascimento 18, ou :tqt:elle 110 e este 38 ~ 
Naücduc~·ãodesuas prov:1s peranLe a com

missão o Dr. Leandro Ratisl>ona a· res nt 
uma certidão ex:trahida. do livro das actas 
de :Milagre;:;, que lhe d:i aquella votação, 
m;ts acct·oscentou que, tendo a mesa da
quolle collegio no. di;L 1 de Dez~mbro confiado 
depois do;:· tmbalhos eleitorae;; .o livro das actas 
ao tn.bellião interino, Antonio :Muniz do Castro 
F:lgueiras, para fazc:r a devida tr;tnscripção, o 
mesmo tabellião, sob a influeli.cin. do D.r. Anto
~li? Lope~ d~ Silva Barros, seu sup_e1io.r, como 

tidii:o cb trano:erii•ç:'io, contendo votaçiio diver- ~·c;:;id~~ncia fixa n:t vilb. d9 Milagres. a!terar·a. a 
::;atuante distt·ibuidtt, mrrxime quando o res-

1 

Yel".l:tdetra yotação, e é !l."Sim quo se c.s:plica a. 
!JI!Cti,•o livro nno foi ·pt·c:::cnte :.i. con1miss:1o, ccrlidii:o.•ine deu ao Dr. Nascimonto,n~ cuat fi-
ante n. c1u:1 ar·gmu o cau( taL~) ,)r. v•ti.S ona. · g-ura C:'tC com :) vo os e o sou ~~ompct1 ot• 
n:1o sô c1no deixar.t de sct• authcntic::d:t n.l com 110. 
ltH!Sm:~ tt·:~nscripçilo com a ::ss : g·n,~Lura. dos Os ftctos dc:'La ordem, a menos t1ue oc;; seus 
lll"S'.!t·io:;;, como titmbem qu\: o dito livro, se- I ::tutores uã:) OS confes;;;cm, só s•.1 porlem provar 
qncstrado ao cx:am ·~ publico logo após a c1ciç:1o, I pol' meios indit··~c tos e desta nature~a D)r·am os 
fôra. afinal oxLravin.do ou suppriruido. que exiübiu poranto a commissiio o candidate·, 

Si tu~lo o q 111~ o.c.-.b::uuo., 11e e=- pender é im- con! cstan til . 
procedcnt~, cnlrto scrú melhor b~nir do c~:11:tr) A int•''rvcnç~o indcbita e de,commun:\l dn
dc questõ:~s elcitoraes os meios chL logica.. pat·qu e q u::lle juiz elo direito na elci~,~1io de lYlibgrcs 
clLl deixa de !'Cr a a!'te .!e de .:cobrir onde- em J'avot· do Dr. Nascimento cst<i. provada 
monstt·ar ::-• ...,..(;rd :tclo com o rigor do raciocínio. de modo irrecusavel em presença de cartas es
N('St~ caso, c:1Ja um julglle em conscicncia cripta·; de sr.u pu~ho. E' 1)reciso lel-o.s para 
confot•mc a fé q1t0 morecct•ctrl. os inforrn:tntes mrdhor nv;tliar-se o desvario qu:t"i a que che-
1':wt.ienhr•· s, ~'-que poss:t r·~corrcl". Nós, porém. gou esse juiz, para sob o pretexto de aboli~ 
continu:1rernos a proceder, como :.té hoje. for- cioniswo p::trocinur a caus8. d1~ seu c::mdi-
mando nos~o juizo scgu ndo a~ pro\·~~~ produ- dato, a pont·1 de corromper eleitores com di-. . . . . ,. ; . . . -

o proprio 11r. N:tscimento, um mez depois da 
Processo da eleiçüo 0leição, prodozio na Villa de Milagt·cs. E. in

tc-res,:;antc esse docum~nt.o, depõem só dnas 
Nesta. parle o c~ndidato contesta;1t0 0r.. L. testemunhas, ma~ ambos elb::: dizem, que parte 

C .. M. Ratisbonn.limitou-se a. :::pontar :1.lgn ;.::-.s senão toda votn.ção, que alli out()VC o cnndidato 
i!'l'eg-ulai·iclaJes sobrn um ou outt·o cnliogio, sem díplomn.do, foi comprada. 
lhes dar todavia maxima importancia por ca1·e- A primeit•:t dessas tostemunhas, o juiz de 
ccr· dl3 pt·ovas dit·ectas. do ,otfeito dessas irt·e- pa:t., prcsinento do collegio eleitoral, declara 
gulat·idades gnauto á VA1·da:Je ,Ja::; votaçõe,.; . com ad.mir:wel sem ceremonia, clue só P-Ile 
Assig-nnlou todavia um fa.cto digno cl•~ Mtençi'io comprou nove rotos. A ~eg-unda, que i! tambem 
n.l·f's-peito da eleição de I\lis~no Velha, e ó de um meznt•i(\ da parcialidade do candidato di
flUe sendo uma tla•1ucllas cuj~ noticia devia I plomn.uo, -arreda. de si a gloria dessa correta-
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juiz de dtreito Silva Barro~ a ax;~rceu sem re
buço e de publico. Pes •-se bem este facto no 
ponto de VÍ5ta da deiçiio,de que s·• trata, e a 
que •odavia não alludio a m1ioria da com
missão,e ver-se-h<J,qU•3 é impossivPl de•conhe
cet• a sua influ~ncia RObl'c a mor,,lid.,de das 

:"'j' a.. 
diplomado accumulou no debate. confir:rian lO
as to .:la;; com sua pa.lavt·a p ~rante :1. commissão, 
inclusive a da \'enaiid:~de eleitoral, 

S'3 a verda.deir • vnta.<;ão do Dr. Nascimento 
no collegio de Milagres não fosse a que consta 
da acta ori!.!inal exarada no rvro ·v 
qual foi minu·~insamente examina :o nii" duvi
duriam os nbúxo.;; assig-nados em propor a 
n ullidade lcss~1. v o taçtío, e para que se fizesse 
effi•ctiva a ;;:ancção, com que a lei int1ige SJ

mdbante procedimento. 
Voltemos, porém, ao papel, ~u0. nc;;:ta eleição , 

r .•pr e-;ento a o ja1z de direi to ;o.;ilva Bart·o~. ca- . 
balando, compt·ando votos e distribuindo c~a.pas J 
dentro do collegio de · I\Iilagres, como as 'egu
ram as tres testemunhas da refcrida.j:Ist:fi,:ação 
para considerarmo.• a dtima de suas cartas, di
rigida à pessoa d., fóra de sua comarca. Nem-

• ) • • I . • -

esse documento.q1te :<liàs contém em seu ultimo 
período a re\·elação do um plano cie quem r,re
tendia vencer pot• (as ott pnt "efas. O triump!vJ 
serà nosso •.. . Esta l''•ticencia n•da significa? E' 
uma phrase de tres palavras e uma reticencia 
de qtlatro pontos, é v !r .. l::tçle, seu sentido está 
escuro, mas onc.e il qne arros pre en ta ven
cer ·~ Em Milagres ~ A pretenção s·-~ria estult::t, 
porque ainda quando esperasse elle obt·w :38 o. 
40 votos para seu candidato, o Dr. Rntisbona 
teria obtiJo sempre em quaiquer hypothese 
muito m1<iS de c ·m. E' claro, pois. qu•; se tra-

- . 1' 

tl'icto com certo numero de votos destP. co!lPgio 
Em segundo log-ar o Dr. Lean.lro Ra.tis •ona 

oil'erec:'il à cornwissão dua~ certirlões passadas 
por aquclle tabel iiio. na primeir'}L da~ qu:1.es 
declara. n"ga1· a c·~rtidão do regist··o. por acn:•r
se o liv~o de not;~s em poder d:-.qu<>l. e juiz de 
.u-eJto, e :1 rm:1nr o nas ·gun a de mo' o mntto 
positivo. que não dav.L;, certidão relida, poryue 
o juiz de .J.ireito o tinha •·m seu poder, c de
clarava, q uc não o entrcg:11.va. 

Mais de •tma corre-<pond·•ncia daquclla loca
lidade (Milagres), insert 1 em um do: jomaes. 
que se publicam na cirlade da. Fol'talezu., con
fiL·m-a o acto arbitrar·io daqlielle .i uiz. impondo 
~seu sul>alte,·no: reé~u,;a de~se docum··nto, i~to 

a 
obriga le modo peremptorio. 

O candid:tto di plom do e,u favor d'l quem, ao 
que pare:.:e. e em dotriruento d • con.J ida: o co n-
1C-tant'l, Dr. L. Rat1sbona, assim procedia o 
tabellião interino de Milagr·es, influenciado 
pc o juiz de dir"lito Ba1·ros, não explicou de 

s}l. i::; ar orio es e ac o anoma o. srmao 
faoesto precdente de se Mgar :is p·•rtes os 
múos de provat'em os seus direitos, porque 
como tal niio colhe a ra.:.::io dada pe1·ante a com
missão, oie que convinha ter o livrn d<! notas à 
salvo d~ qua.Jquer fal-ificaç:io ou extravio, 
porquanto, a·~uelle tabellião podia. dar, sob ·as 

da.tos,l)u ·a. quem requeresse, qua~tas •l)l'tidões 
llli-l fos-:em pedi la-:, Clll obedi.encia a disposição 
expre•sa da lei regulamentar, art. 141:.1. § 4 (ul
tima p~tt'te). 

Na ter·ceira ordem de seus ot·gumentos, o 
Dr. L\a.tisbou·t tornou bem saliente o facto de 

a apuraçã, no ref••rido dia 20 de Dezembro. 
Si e~te facto. já d•! si ::suspeito, como acto de 

mer:t curiosidade, da maneira por qu.• se deu 
com as ci•cumstancias. que o precederam e 
acompanhar:ün, é a revelação completa de um 
pbco de :~ntemào combimtdo. 

Er:1 preciso dar a todo transe dtploma ao 
Dr. N;~sciwento B!l.stos par:-1. apparenta1· com as 
fórmas legaPs a su~. supposb1. victoria e f.tci
litu.r a sua entrada na Camar,L. Infelizmente 
a esse plano favoreceu um , coincidencia fatal. 

A espos~ .d~ Dr . .J~fio. Bapti<t1. de Siqueira 

ract~r ~ c .. 'mpetente p·tra presidir; junt:1 apu
r:~doi·a. estava moribunda e esse estado era co
nhecido no dist.ricto. O quc,, entretanto, p;oa. 
ticou o Dr Sil"V' L Bat·ros para levat• por diante 
os seus intuitos e da parcialidade, que o cet·
cava ~ 

Mand:1 concentrar de vespera na cidade do 
Cr 1 to os pe1uenos destacamentos militares, que 
estaciona•·am em todos os t •rn1os do districto, 
i nsin"a ou consente ras,eiat:ts na noite de '19 de 
Dr'lze .. bt·o. vespera. da apuração, as quaes tet·· 
minaram por insultos aos Op[lO;;icionistas. auli-
gos o can .1dato cont.,stante. e c egar:un a ta. 
ponto, qne o Dt·. Siqueira Cavalcanti. no di:~ 20 
de! manhã, no oflicio dirigido 1.0 JUiz municipal 
Dr. C. :\.. tia Nobrega, pas•an 10-lhe o exet·
c:cio para pt·osir!ir 11j•mta ap•u·ndot•a, co:no é 
de lei, dandD-lhe_ co;uo raz:1o de sou impc li-

I "='I ' 
es:t·auhava. 'to mesmo telllno o app -ralo da fo:·c;m 
o a.:u:•a.ças d;o violen i:~. que cominun.v •m ain la 
n:t manhã do Jia 20. Co!ltO P.r .• u:.tural, o jtliz 
municipal, v ndo-se sflm 111eios cir! Í<Lzer rrs
peitar a sua aut0ridadr~, passa o exercício ao 
mesmo Dt•. B rros. 

Estava. pois. c"nseguido o fim. que crn. con
ferir-se ao Dr. Nasl!imento o !JI'Omettido diplo
ma, sem fi;;calisa ~ão ne111 rotesto •ssivel da 
part~ de seus adversarios. A parcialiJade poli
tica, a,.sim supplantada, nã • tinha meios de 
reag11' ~ nem devia f()zel-o ainda, quando os 
tiv,sse. 

O perigo era set•io. os animos cst<.vam exal
tado<. Se p··rant" a jnnt o.apuradoraa >par cesse 
:qua;quer arnigo o ·r. v• is ona p:.>.ra evan,a:
um pi'Ot,.sto, poderi1\<) da1·-sc algumas dessas 
scenus depl"ra.veis,que não são raras em nossas 
lutas eleitoraes. A vBrdade é, que o juiz de 
direito. a1ludi ; à o•tentação de força, os dous 
j nizo- de "az, pr·esidenles d 1,:; mesas do .l11azeiro 
e do Grato, um seus officios dirigidos à junttt, 
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• 0 ar m o ac o, o JUlZ mun1mpa o estra
nhou da mesma furm ·• 

Em b:-dda o Dr. Nascimento procurou atte
mar todo isso no üeba.te, tendo •le SP.u lado a 
vanta;:-em e a cauteia Je nade escrever. 

Não pôde,entretaato,contestal." nem a passoia-
tad .· ·•' · · :-
destacamentos. 

Ahi ternos, pois, uma cadêa ininterrupta de 
factos, que dei:x:am sem duvida clara a intenção 
de r~~alisa_r-se um certo fim, qual o de vingar, 
não a verdadeira deição de :Milagres, cons
tante du. acta original, mas ~ .lo livro de tru.n-

r· a . 
Se não era isso, para que o juiz de dir&ito do 

Jardim sahiu de_ Mib gres e tran -:poz 15 leguas 
ate o Crato ''COlllpanhado de destacamentos? 

Se a eleiç<io vcrda 1Úra era a clo.Dr. Nasci
mento, se ellc estava document:do com a c•-rti-

- o-' • • • • • .... . 

·JU do me~rno mez. é o par,.,cer que o affit·ma. 
Suppondo verdadeiro o escrivão, quem as re
metr.eu! 

Quem sel."via de a;!entc do corr.-•io er<l. o 
mesmo escrivão, e se. como dis;;e depois o juiz 
de paz C)onçalves Dantas pet•ante a junta 
apul."adorn por luxo, (pois a lei não o manda) 
as rubricou, é claro que teve tarnbem a c::;.u
tella de remettel-as, ~ma ao juiz dP-_di~eito do 

' • ' J 

terceira. á Camar:1. dos D••putados. Nem uma 
entr~>tanto ch•·gou· a seu destino e a adminis
tração do correio no 6° districto não estava nas 
mãos dos ami>.:os do l lr. Leu.ndro Ratisbona. 

.Mas não foi assim; o escrivão Muniz Fil
,. ,.··a não cm·tificou a ve1·dade as authen-
tica.s fol."am cxtrahidas dias depois, como aftlrm:l 
o parecer. 

Nesse caso então, p01•gun ta-<;e a in ln., a q ucrr. 
foram entregurs para ter, m o conveniente 
destino·~ · 

A maioria dil. commiseiio responde: ao Dr. An
tonio Joa(1uim do Couto Carta::s:o. Mns nttcn-

sem basr., gratuita, inverosímil; escapou á 
commissão a incognita do caso. 

A,; authentic s são copia .as da propria acta; 
o seu de~ap1mrecirnento, pois. não podia convir 
senão aos amig-os do I.Jt•. Nascimento. Quem 
sabe, si não dormem cllas ao lado do livro da 
notas, nu. gaveta o juiz de d1reito <lO Jardim~ 
Ao menos esta conjedura é mais verosimil. 

2.o 

Jt~stificacüe.~ do D;·. ~vascimento, attestados 
•. , • J 

g;·.:s e ele outí·os ,dectoJ'a(:tío de 36 eleit01·es, 
cortas ele f'eiir·ita··üo de sev.s amigos e fi
Halrnente toi/a cw·ta sem data do co;·onel 
Jto;enal e outra do Dr. Cm·tuxo. 

A' maioria da commissíío pareceram de todo 
pe .. o s ·es ccutuen os. eJamo -o. as .Jus l· 
ficações só um<~ fui processada com certa obser
vanc:a ás fórmas, a que teve logar em Mi
lagr.-s. 

Basta lõl-a, poré~, pu.ra ver-se que o pro
cm·aJot· <!o Dr. N_asctmento quiz ouvir O!< dOU! 

n• • •• 

revenidos, visto como, logo que elles depu'Pe
ram, fechou o seu documento rapidamcn te 
quando,esp• ~·ando mais utu dia ou ht•ras, podia 
mand,l-as vtr sob :1s pen·:s da lr-'i e assim au
thenticavu. a suarepugnancia rm apparecerem. 
Esta;; testr>ru unhas moram fõra da villa de Mi-

gado, c por isso tarnbem ni!· reperguutou as 
outras que juraram em sua propria causa e in~ 
teresse. 

Eram os COITecto;-es de votos do Dr. Nu.sci~ 
mcnto, quet·iam seu trmmpho, fallu.ram, pois, 
pro domo sua. 

Si a con~eiencia humana fo~~>e mais escru
pulo,-n e wais sincera em matrria eleitoral do 
qlle em l.uclo _mais neste m_undo, os Srs. M~guel 

teriam jurado rm seu proprio intcressr, relo 
que ainda as~>im não fariam prova nlguma. 

Os attestados elo juiz de direi to (é preciso 
não osquec ·r que ó o mesmo das cartas, do e'n~ 
thusiasmo cabalista e da apuração) estão no 
nwsmo ca~o. 

A d~>claração dos elritorr>s tem contra si um 
pre• rdentc tle p~'rver-ão moral,~ invalida 
a r:~dico. Distingue á maioria da com missão, 
entro esses eleito1·es, os oito que vrnderam 
o voto ao 1° juiz de pn.z Mig11Cl Gonçalves D:m
tas e outi."Ol'< :o Dr. juiz de direite Silva Barros~ 

Quantos fot•am elles ? 
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"\lém dessa suspeição irrecuswel contra a 1 
moralidade desses eleitores e a circum~tancia 
de sei." semelltan te declaração obtida. pa,-saJo 
mais de. um m1!Z de ois da cleiç:'io. uast:J.t'iam 
para tirar-lhe todo o valor os precedenles es
tabelecidos pela Cn.mara, excluindo um tal 
meio de prova contra a \'Ordade de uma eleiçtío, 
si outro;:. de mais forç-a probante não viessem 
corroborai-o~. 

As out;as justificaçõ~s, q u~, além dos •. docn-

:i considernção' da. commissão, são procossadas 
em oatre jui~o. que não o de :Mibgres. sem CÍ· 

I. I h• 

que um portadC"!" vença H leg-nas em 9 boms 
(é :1. di:;bncin. entre B:u·b:!.lb.:J. e aquell:t Villa.) e 
esta pt·imeira noL!cía fui a que sem duvida 
che~ou :lla i:nanh1i 2o Crato. ue dist:t da Bar-
bn.h:t tl'I!S leg-uas,e tal foi sem duvida a origem 
da noticia, que t&mbem teve o coronel Juve1!al, 
e nem outra podia. set· porque o quo estnxa 
~justado. conforme explicou o Dr. tl:ltisbona 
era conccntrarem-s~ todas as noticias do dis
tricto 0m r-.1i!agr~;: e d',tli. sahir UJ? yositivo 
• ., • .... .. • l 

telegrapho para a càrte a noticia da eleigão, o 
que não teve lugar p_e!o~ Sr'~redo, que se 

t.' 1 "" · 

põ~m em suas derbraçõl's, referem-se a pes-
soas que não foram ouvid~s e nem de qualquer O encontro ou contt·adicçi!o de noticias elei-
moào confirmaram depois a referencia. Oc- · · 1 1 tor:tes e t:i:o c:m.H::um na oc,..asri'io c a uta, que 
corre ainda, flue duas dess:;s t r'stemunbas ~ão na-o se po'de acl'l'tar sem ex,:,me a carta ou •·úle-
0 ten~nte-coronel Sidrin c o Sr. Sebastião · - " gramma, que a;: tt•ansmitt·l , o o caso, de que se 
Sampaio. O primeiro, :ttó 0 cli:J. da e1eiç:"ío, era trata. veiu proporcion:•::.- ma~s um exemplo dessa 
eontado entre os mais dr,dicados amigos do Dr · verdade, alétn dos muito.~ de nat1ll·eza. idcutica. 
Ratisbona; entr<~tant•), sem qne est~s 0 P0rce- que se d0ram na p::Esatln. eleição de Dezembro, 
bcssem, foi quem wnis o hostili~ou, co:t;o do- . ·, 1 S e são tiL1 connecwos pe :::. Camara dos rs . depu-
pai'> o reYGla.r:.tm os acontecimentos. tados. 

O :2°, o referido Sampaio. é sobrinho do can-
didato diplomado, que o fez representar dons Polia mos ainda. responder a outr:ls aprecia
papeis-o de seu pt·ocura.doJ· em ?l!il::gre.~ e o ções da maioria ãa commiss:10· >:obre o exttme, a 
de sna testemunha na Barbalhn . onde dcpoz que se proc0deu no livro das actas dü Milagre.,, 
sobre o mesmo a.ssumpto a respeíto tlo qual11a- no dia 20 ele Fcvct·eiro deste anno. 

--------------"'-"'ia"'=· ='r&.'Jf"ul.!<.L·...,id..,o"-'.'------,;:----:----;:-----,-----+-.J.AJ>..~='ill.J~-.... 'l.OS disso, pgrém, porque, nesta 
Tod~lvia. não se:·in. d'l estranhar,quc bes P"S- p~rte, a commisstto s'•guiu o mr:smo syst ,ma 

soas, pelas suas relações intimas com o candi- que empr~gou .no e;;tudo do livro das a.ctas : 
dato di tomado, se lhe ofiercco~sem e dnpozns- a cnta d(li'eitos ue não e:s:istem, erro' de data 
sem como suas test0mun 1as, c :tn o vn o a. .):•- que não se dcrn.m, o tira condllsües forçadas. 
lel::ls t~les ,•.•omo a de que a suppo~ta. falsifien~ão :-::ónPnte o requerimento pn.ra o exame traz a 
do lin·o de l\Iilagres tinha si,!o prepar:J.dn. por data de 20 de Fev0reiro, equivoco coJ'l'igido 
meio de um ingrediente chimico. pr.lo juiz e velas actos subscquentes a sr.u des-

0 livro ahi está. e até este momenlo não sr. pacho. !\Ias, quo valor tem isso em direito '? 
d·'scobriram os effeÜos do mn.ra.v!lhoso proces-
so ! Restn.-nos :.gora apreciar a. cn.rta do coro- A partt~ erra uma d:lts., o juiz e o cscri\·~o a. 

E d 1 I.· corr;. ::e"1. qtlC !1·• a ·'cdt1z.1· ~. dal.11· '2. nel Jilxeual. :.st~ ocumcnto, apr0scntar o a Ias - ~ ·· "" u · 
de sorpret.a. sem scicnc:a dn'1t1Cile f}llC o po- S:,m!!lb:mte modo 1!c :trgum.~ nlar ú innecci-
àeria e:s:plicat·. talvez de modo muito pbusi\•r!l. brel, e por i8SO va!tlOS concluir com :ts S;'

perdr:u tOd:l. a ;.:na forç:t, rle;;de ljlll:' ficou fôr[l. de ~uintcs ra!iv:s::ües. E. di~na de lll.lt·.l. nill) ui
ljUestiio.que o coronel .Ju\·en:d o cs,•rereu IO!l;·! relll•h a !':l.l'Cialidude, n;as a desiguald:<dú, COill 
de Mihgros 15 Iegua;:, s'!m dccl:mt.t' a fonte do •plC o parece;· aprecia os arg-umento.: a provas 
que lhe veio a noticia. Prcsume-se,e t'! verosi- de ambos cc.ndi.L.t.os ne . .:ta Pleiçi'h. O Dt·. 1:\:ls
mil qur: lhe foss" dada po!' alg-um amig-o. run.s cimento nã::> tenta um exn.mo; n:io requer um:t 
não ha cert•·z:L disso. e e:;ta certo7.a. ci impres- dilig~nci:l ~et·ia. "obre o ltvro de .l\lii:J..!;·res; n:io 
cindh·el para se l'oder dat· vaiO!' i ~cmclh •nte .iá um pass0 put·:i. d:·.•cr,l.Jrit• :~ suppost:\ üls!fl
cat·ta, t~nto mn.is trM:mdo-se de um:t elP.ição cação. n:io úz tJm ·· ~forço para. dcscoLrit· :~ vet·
em que havia um collegio tra:1c::td0, como o elE! dadc d•' urn mod' rlir,-·C L•.t,porque c llt:o tae,~ nií.o 
1\Iissão Velha. e ainda~ dias deMis o Dr. Nas· po;lem sct• con;;idt:iad,,s os t·equet·iwe:nl:os. seru. 
cimento recorri~1. :.:.o Dr . C<tt't;:xo pat·:1. saber •l'sp:v:ho ~ncontr; . dos 0ntr ;; o!! SCU$ :locutnento:;. 
quem era vot·dadcir J m:~nto o eleito pelo di~- P:H·a tudo achou juizes. testemunhas, menos 
tricto. pa1·a i~so, e todavia. o parecet·acha, rp<e o seu 

Qus.l a razão destas dnvin:ts 0. lllCI'l' tez:•s a dire ito Ó liquido ! ! 
(l1e n'Jtt.Ci" ~.~ a ;...·sitn dr.. serlcont-,&d::..s ·; Püdel-ns-hi:! 1\T f t t 1 • • -~·- no en :an :o o seu con enc or en:pt·eg-a ~caos 
ex licar sem duvid~ o candida to diplom:·do, , :· . e- . . , 
que esteve no tb~atro d0;:; acontecimcnto-:.e rh- coufi.:tnça em seu direito, re·: ucr a vinda do li
ri~·iu com sen!'; ~~mig-os a l•tta eleitor;-:.! em um \TO da -; adas, c 51 te l i\•ro ~heg-a, e :1. m:J.iorb d:1 
districto. que fie: ~ ~Iém de cem le~·ua.<:~ distante . commissão niro o lendo dest1·uil-o·'solta a. )::t-

o e.1ra ,nos pon ·os quo :o ·ao ma:. laYra:- é falso ! 
lJroxirnos. 

· D · Fdi7.monte este !n"ito ·ficou· s3m p1ova. Entrel:mto foi o prcpr10 t·. N'ascJm(·nto. ~ 
quem as~eg-nrou per:ni.C\ a conl!tlissi"io, qne llf! To:h a a.rg-nmcnll!(:Iío do pare~.:er c~he em 
m csml} 1\ia 1° rle Dc7.embro teYe ú meia ncit.c p1·cs•.:nç:: r: o Lv1."o, cuj: intr;.rrida•le por as~im 
na cidad·.~ 1h Barb~lha o re~ultado d:l. r•lüi1;ão dizer npr.lpa-;,; ~, vê-se, sente-se. como ficou 
tie ~íilagres. :\:lo r'· oxtr~orJin~.rio.cerlamente, d<:nl1omtt·a.·lo, e cuj[l. :mthonticidade é vit·tm~l, 
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A junta apuradora que a 20 de Janeiro se 
reuniu n:t cidade de Olinda, séde do districto 

Em consequcncia do que e do mais que fica sob a presid·mcia. do juiz de direito, Dr. Her~ 
----------~~rstcr.-1mnorno-s-ns-soc-!!'uir. rtes-c!l'ln-cltrsfi-~---4-In.og"'eru~::iO-C~.te.si---l~' re.-~e Vasconcellos, n9 

i.ndepende de fol'malidades inhercntes a instru
mentos de outra ordem.. 

i.:~. Que seja approvada a votação constante 
do livro das actas de Milagres. 

acto da apur.1ção recebeu urna certidão da acta 
eleitoral de Ir.amaracá tl."'anscript~ no livro de 
notas pelo escri;'iio do juizo de paz, servindo de 

2.:~. Que sejam n.pprova.das as eleiçõas de tabelliào, Epiphanio Marques da Silva, e por 
todos os outros collegio;; Jo Go districto do 1 elle cxtrahida d'aq uelle livro a ·1 de Janr:iro ; 
Ceará e proclamado deputado o Dr. Leandro de talll.bem recebeu outra cP.rtidão da mesmct acta 

:t 1s ona. 

:3. :~. Que ~c proceda criminalmente contra. ofl 
~utore;; da alteracão feita na vota .ãc daauelb 
paroc 1a. 

Em 19 de :Maio de 1885.- .lo.se Pompett.
]:fac-Dou;;cll.- Gonçalves Fen·eim. 

Si for rE\jei ta ela a 1 a. conclusão do voto em 
separado seja annullada a eleição de todo dis
tricto e mande-se proce:l.ar a nova eleição. 

Sala das commissõzs, 19 de :Maio de 1885.
E. C oneia. 

" . 

'o ser
no teor 
J:"ef. ,rida 

thentica <.la segunda eleição de Itamaracá., e 
que fór·a remettida pelo presidente da mes::t pa-
rochial. · 

_ A' vistn. da certidão mencionada em pri
meiro legar foram votados n'aquella parochia: 
o Dt· . Arminio Tavares com :3U votos e o Dr . 
Correa. do Al'aujo com 28, tendo-se deixado de 
somma.r os votos das duas cedulas não apuradas 
a que :Lnteriormcnte se alludiu. Em face da 

N. !24-1885 outra certidão c da uuthentica, accordes entre 
. . . . . si, todos os 58 votos haviam sido dados ao Dr. 

Provtncw, d(: Pemwnbuco (.3° dislncto) Arminio Tavares. 

No terceiro districto da provincia de Per- ! A junta apuradora, colll a excepção, apenas 
n<1mbucc) fez-se a eleição para um deputatlo á 1 de um cios seus n:err:bros, _q~e protestou, atten
nssembléa "'eral na época marcada pelo o-over- den de prcferenc~a a certtdao :ctc que . constava 

. "' . "' a vot:1 .a rc art1da 1 s d 1s cand1datos no. 

N'r.ste segundo ~scrutinio entra.ram os dois 
-cidadãos mnis \·otados por occasião do primei
ro, Drs. Antonio Francisco Co.rrP.a de Araujo e 
.Armiuio Cot•iolano Tavares dos SunLos: 

Em um como no outro escrutínio o processo 
eleitoral con·ou bem c devicl.amente, ex:cepto 
quanto :i. segunda eleição da p 1rochia de Ita
m:u·ac:i., pertencente a com:trca de lgual"assú. 

Nesta segunda eleição votaram 60 eleitores; 
npur:traan-so 58 votos. deixando de n.pur~tr-se 
duns ccrlul:l~ pela razão expressa de não esta
rem fechadas. Cadn. uma <l'cstas continha. o 
nome do candid:tto Dr. Corrêa de Araujo. 

Soure a distribuição dos 58 votos referidos 
ver,;a a questão concernente á. eleição do 3° 
districto de Per:;ambuco. Pretende-se de uma 
parte que no seg-undo escl'utinio da parochia 
de ltamal"'ac!Í o Dr. Armiuio Tavares obteve :30 
votos e o Dr. Corrêa de Araujo, 28. De outra 
.parte se allega. que os 58 votos recahiram ex
clusivamente no Dr. Arminio Tavares. 

Na primeira. hypothese o Dr. Corrêa de 
Araujo t era sobre seu competidor maioria abso
luta de votos, abstrahindo dos c:inco que f Jram 
tomados em separado ; a s~'l.ber : Dr. Corrêa 

e ArauJO e r. rmtnlo avares v;) • a 
outra .. hypothese a maioria absoluta caberá ao 
Dr. Arminio _Tavares, cuja vot~ção será de :361 

, 
Isto supposto, a fa. commissão de inquerito, 

depois de ter ouvido os dois candidatos por es
cripto c em deba.te oral, assim como examinado 
os documentos relativos a segunda elcic;ão da 
parochia de ltamn.rac:i, passa a emittir o seu 
juizo a respeito d'es!';a eleição. 

-V, III.-34 

a ver ac e1ra vo açao ~ paroc 1::1. e amaraca; 
o que, além do m:1is, se patenteava pela noti
ch que :1 respeito unanimemente haviam dado 
sem conte:<tação as gazetas da pr·ovincia. N'es
t:t conformida.de, sommados os demais votos das 
parochias do districto, a junta apur::dora expe
diu diploma de deputado ao D.r . Antonio Frau
ci,.:co Corrêa de Araujo. 

Foram presentes á commissão as duas certi
dões e a authentica preditas, juntamente com 
du:J.s ~uthenticas mais e ainda o livl'o de notas 
ern qne se transcreveu a acta eleitoral de 
Itamaracá, e que fura. rPquisitado a requeri
mento do candidato Dr. Corrêa de Araujo. 

A act:\ t:.-anscripta n'esse livro reza 5S votos 
dados ao Dr. Arminio Tavares ou a mesma 
votaçi'ío mencionada nas tres autbenticas e nn, 
segunda certidão. Todos estes documentos são 
conformes. Mas com elles está em de~acôrdo. 
relativ::..mente :i votação, a outra certidão qt1é 
foi primeiro extrahida e pela qual se regulou a 
junta apul'adora, pois, como se disse, esta cer
tidão attribue 30 votos ao Dr. Arminio Tavares 
e 28 ao Dr. Corrêa de AralJjo. 

Attcnta a divergencia entre as dll8S vobções, 
occorrc logo que uma ou outra é falsa. 

. ri a ' j "z 
ac t[l. no livro de nobs c que ministrou as du[\.s 
cnrtidõe:> co~traclictorias, procur:1.ndo justific~r-

, 
dirigiu ao juiz do p~.z pt•esidcntc da mesa elei
toral de It:unarr.cli.: 

Que, logo depois de concluid:1 ;o elei~~io e 
!'.ntes de trasladar ellc :t acta. \1ara o livro com
petente. a pedido do Dr. João Juvcncio Ferreira 
de Aguiar, e ·de a.ccordo com o i1ue oste lhe 
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dictou emquanto lia a acta, lhe passou uma r:1c:i. o Dr _ Arminio T:wares obteve 30 votos e 
certidão na qual escrevem que tinha sido vetado o seu competidor 28. 
o Dr. Arminio Tavares col.ú 30 votos e o Dr. 
Corrê1 de Araujo com :28; mas que, ao copiar A commissão a proposito especifica: 
a acta no livro, r·econbeceu, lr•ndo-a elle pro- i o. Uma justificação l1rostada, a requeri
prio, que a votação n:io tinha sido aquella, ill·õmto do Dr. Corrêa de Araujo, com ~itação do 
mas que o Dr. Arminio Tavaro:; havia obtido Ilromotor rmblico, norantc o Dr._l'uiz de direito 

.~. -:;Q • _l;'_ 

Q ·~ ·~ "V ' • d' d • d cível do B.eclfc', e em que afiseveram quatro 
ue, em consequencm Isto, eu uma segun a tcstem1tnhas maiores de toda a exccpção que, 

certidão em que mencionou .os ditos 58 voto~. concluida a apuração, ouviram ler· e o.p1·egoar 
A maioria da com1uissão, de accôrdo com o 30 votos para 0 Dr. Arminio Tavares e 28 para 

memb:_o rebtor do presen~'J, ~:arece_r, entendeu 0 Dr. Corrêa de .Araujo. 
que 11.ao estav:r, prorada a _1:.1.LSifica9ao d .s au- 2o. Um abaixo assi"'no.do de 25 eleitores de 
thenttCaS e d~l. ::cta t!'aOSCrlpta nO hvro de nota~, T, • "1. ;t

0 • 

ponderando, além do mais, o dito J•ela to r· que •. "~""~v~, . • . ' ~v ..... ~J • - ' cl ~" _~v 
- h · ,· 1 d d f 1 'fi d't segundo escruttmo da ultima elerçao par;l. de-

nao avia ne:.:es~rr a e . e a 81 c~r os 1 os putado zeral, deram seus votos a.o Dr. Antonio 
do~u_mentos, que êram s1mples cop1as da .acta F. Cor·r~ea de Araujo: quo a·ssistiram a apura
orrg:rnal, _um o. \'ez. que nesta act~ fo;;se feita. a cão ~las cedubs pe.la ·mesa eleitoral. e ouviram 
falsrficaçao, co. mo lnduz a 5!ré:!' a crrcumstancla proclamar a votação supradita. que. por conse
~o. de~apparecuuento do hvro em que a mesma guinte, proti'Siavam contra a validade de qual-
... v. """'•"' ·~· • _ • quer votação ditferente. 

Os outros m0mbr9s_ d~1. comnnssao, .Julgando 30 Outi·o abai3:o assignaclo de cinco eleito-
falsa a seg~nda cert1dao. da acta, ta;ubem deram J•es da mencionada parochia no mesmo sentido 
como a:enguada a falsidade ~rgmda c~ntra as do antecedente; 
authentrcas e ~ act~ tr31nscrrpt:1 no livro de 4.0 Um telegt•amma expedido no mesmo dia 
notas pe~~ razao e,pccial .de que e~ <?ada um da eleição sob a a;:sin·natura do barão deIta.-
dos r.-cferlCI03 documentos fora subst1tu1da uma ' ,_r, -"- "· _l' J _J_ 

~ ll t. l ~8 t ' • v•·····v ~v I'.: '"""V -.vv·-· vu• •v-~ -
o 1~ P?r ou r::t, na qua. s: exararam os <:l vo os racá• ao DicLl'io de Pen1ambuco, mencionan-

attnbllldos no D.r. Arnumo Tavares. Mas. n~s do a. vot:1ção constante da justificação e dos dous 
hypotheses que estes membros da comm1ssao abai:s:o as-<ignados ; 
fi?uraram a.cerca. de semelha~te fr.audc;_ficou 50 Uma collecção de gazetas do Recife e a·es
fora de toda r: duvida, ~1uanto a fal~Jficaçao da ta cid~1de em que, sem nenhuma reclamação, a 
~ct~}ran_:;cnpta no lrn,o de notus, qu~ J?-es~a mesma votacão foi public::tda. 

<>v u.:~.v "" n; . , p.1nv _u J ULL.. ut: 
direi to da comarca de Iguarassú, Dr. Fr:an·~isco 
Justiniano Ce.:ar Jacobina, o qual, em época 
muito ;:tnteriot· á da s~gunda. eleição de Itam:l
racá, a.b1ira, encerrâra e rubricára o mencio
nado lino. 

Entr·e tanto o relator do nar,~ccr observando 
que a negativa da falsificação dos documentos 
de r1ue se t1·ata, considerada. em relação :i fórma 

Alguns membros da commissão ententende
ram que esta~ provas estabelecem a Yerdadeira. 
\'Ot~çiío do segundo escrutinio da parochia de 
Itamaracá; mas, a maioria da commisssão deci
diu q uc estava no caso de ser annullada a vota
~ão daquelb. parochia. Cumpre observar que. 
independente <!'esta votação, o resultado é o 
seguinte : 

externa delles, não excluia a. affirmar;fio de que D C • d A · .·~.:):::;8 votos 
.~ 1 t 'J . r. errea e rau.JO...... ••. • • ....., 

eram :.a sos quan o ao conteu o, opmou qne D A · · T 303 " 
li _ . . b . 1 d r. rminiO a. vares............ " e .es na> cxprun mm c m su stanc1a o resu ta o 

verdad•'iro da segunda eleição de Itamaracà. 
r. -;: • 
J.Jv~VI L" I»L 1i:ii;LU Culllu I;UH!:íU(turucia ue 

outros, que s:io em resumo os seguia tes: 
No primeiro e;:c,·uti nio da parochia de Itama

racá tivero.rn: o Dr. Arminio T:.wa1·cs 28 votos, 
o Dr. Corn)a. de Araujo 19 e o Dr. Silvino 
Caval(·anti 12. 

Para suppor-se que no segundo escrutinio o 
Dr.A.rminio Tavares reuniu os 58 votos o.purados 
dos eleitores que conco1reram :i eleição, seria 
preciso admittit· que o candidato Dt·. Corrêa de 
ArauJo. não só não aleançou. nem um dos votos 
do Dr. SHvino Cavalcanti r·elativos ao primeiro 
escrutínio, mas tambem perdeu todos os votos 
que neste eserutinio mere~eu. 

Como c porque isto teria succedido não, foi 
de nenhum modo explicado a commissão. 

Per:mte ella não se produzia nenhuma prova 
especL.ll em confirmação dos 58 votos dados ao 
Dr. Arminio Tavares. 

Ao contrario, foi submettida. ao conheci
mento da comrnissão mais de uma prova para 
demonstrar que na seg!m•1a eleição de ltama-

Assim, pois, conservando o candid:lto diplo-
mado JJr. l,;Orre.l ae JHauJo mawrm ae votos 
sob1·e o ;:cu competidor, não havia razão para 
annull'ar-sc o diploma conferido àquelle can
didato, e. portanto, não seria applic::wel ao caso 
fi disposiç<1o do artigo 20 da lei eleitoral. 

Concluindo, é de parecer a commissão: 

1o 'lue s~jam approvadas todas (l.S eleições 
do 3Q districto de Pernambuco, menos a da 
parochia de ltamaracã, que deve ser annul-
lada; 

2o Que sejam contados ao Dr. Corrêa de 
Araujo os dous votos d:Ldos ao mesmo candi
d;l to e tomados em separados na paro chia de 
O linda 

_3o _Q_ua__Scla r-aconbecido e _j)J'oclamado dé-
putado pelo :3' districto de Pernambuco o Dr. 
Antonio Francisco Corrêa de Araujo 

Rio, 1o de Maio de 1885.-F1·anhlin Doria. 
-Jf. Alves de.-1mujo.-Al-vm·o Caminha.
Gonçalves Fen·eira.-Sam·uel lf[ac-lJotceU. 
-Jose Pompeu. 
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Voto em sepa;·ado 

Di~cordamos do parecer da maioria da com
missão pelas razões,. quê passamos a. addazir : 

Dispõe o art. 176 do reg. de 1:3 de Agosto 
de it>~1 que n. apuração ger<-ll da eleição se 

rocedet·ã - 31as authenticas das a.ctas das elei-

sido conf~rido diploma. pela junta apura
dor~, porquanto em v1sta das· authenticas 
envwdas á mesma junta tinha elle 361 votos 
contra 358 dados ao seu contendor Dr. Antonio 
Francisco Corrêa de Araujo. 

ç?es. de que. trata o art_. i 71, devendo o juiz de 
d1re1to pres1dente da .Junta apuradora requisi- Dispõe o art. 20 da lei de 9 de Janeiro de 
tal-as dos presidP.ntes das mesas eleitoraes ou 1881 que~ proceder-se-á a~ nova eleição si ~a 

. . ·- . ::- 'yã u1:,z paz, em 1 1 CUJOShvros t1vcrem s1do transcnp:as, as res- resu tara ex:c usão de algum dos que tiverem 
pecti\·as cópias, sendo permittido a. qualquer obtido o respet;tivo Jipl_o~a. 
eleitor apresentar as actas que faltarem, as 3. Ora, de.,~e que a malOna da_commis:::ão om_a 
quaes servirão para a apuração~ si n{io hou·ve;- 1 conclusao de:> _pare,ce~ 

0 
p~o}:lo_e a approvaçao 

duvida sobre a stw authenticJ:da(le, tendo a 

1

. de todas as ele1çoes ao .3 ~1str1cto de Pe~nam
lei, :1rt. 15 § 2~, dr~finido 0 que se devia en- buco, menos a da paroc:h1a de ltamar:c!l., 'l~'e 
tender por authentica. deve se~annu!lada, c. d~ssa annullaçao resul-

A junta apura~lora reunida na cidade d~ I tando a mve;sao da ~a1ona: d~ voto.,; constantes 
Olinda, em ~ista das disposições citadas, não ~as authent1ca~s env1adas a~ pnta apurador~ e 

i. o Porque das n.u thent_i c as., que pt?.las di
versas mesas eleitora.es do :')o d: stricto eleitoral 

)r.· 1 u i:1m sid e tt' 'ts 
sidr.nte da junta apuradora v~ ri-ficava-se 3. se
guinte votação : Dr. Arminio Tavares :361 
votos, Dr. Corrêa de Araujo 358, não tendo a 
mesma junta apuraJora compet•mcia pa.ra 
entr,1r na apreciação da legalidade das elei
ções constan.tes das authenticas. e sim somente 
para sommar os votos constantes das mesmas 
authenticas ; _ 

2." Porque só em falta das autbcnticas é per-
• • • ;w • 

senta ·la.s à junta apuradora por eleitores, e 
somente podem ser ellas apur"das si nüo 
lwtmer duvide~ sob1·e a sua. authcnticidade 
o que não se deu. 

a) po1·que todas as auth0nticas haviam sido 
envhda.s ~'- juntn. apur~~dora pelas mesas elei
toraes, nos termos da lei ; 

b) porq ne sob1·e a r.tttthentic hlcule da certi
dão da ~ct.'\ d<l eleição da freguezia d0 lta
:racá, a qual foi apresentada ao pr~sidcnte da 
jlilnta apuradora pelo Dr. Cor-rêa de Araujo 
mais do que duvida se levantava, uma vez 
que em ella contraria á authentica da elei
ção daquella pn.t·ochia enviada pela respectiva 
mesa oleitor:t l. 
A~sim, a junta apurado~a~ em logar de 

ter exp~dido diploma a.o Dr. Cori"êa de 
Araujo, d r:- yja tel-o conferido ao Dr. Ar
minio Tavares, 

Como. porém, o diploma. é a r0 
maioria. de votos obtidos nos diversos col
legios ele i toraes, e tenhn. entendido a Ca
mar:J dos Sr.'>. Deput.'\dos que p :•ra os effeitos 
leg:~es devia reconstituir a. som.ma dos votos, 
considcranào como diplomado aquelle candi
dato, que devera tel-o sido pela. junta apura
dora, caso a lei tivesse sido strictamente 
cumprida, como foi praticado na eleição do 
12° districto da Bahia, 3° districto da Para
hyba do Norte e outras, o Dr. Arminio 
Tavares não pó de deixar de ser considerado 
como o candidato ao qual devera ter 

aque le :)58, é o caso da applicação d•J art. 20 
da 1 ' Í de <J de Janoii·o, que pela Camara dos 
S_rs. Deputados tem vigorado para casos id_ep.-

E', pois, illogica e illegal a conclusão final do 
parecer da commissão, pela qual é proposto o 
reconhGcimento do Dr. Antonio Francisco Cor
rêa. de Araujo como deputado pelo 3'' districto 
da pl'ovincia de Pernambuco. 

Os abaixo assigna.dos não precisam entrar em 
largos desenvolvimentos sobre as ca.1rsa; deter
minativas da ;tnnullat,~::í.o da eleição da pat·ochia. 
de Itamaracá, segundo as diversas razões de 

ecidir dadas p3los lllembros da commissão. 
A commissão di\·idiu-se da seguinte fórrna: 
Qaatro membros, os Srs. Gonçalves Férreira, 
\'nro am1n a, osc ompeu e .r · ac- O\Te 

opinaram pela ex:istencia d:L fal.;:ificação mate
rial do livro d~ notas do escrivão do juiz de paz 
de ltamaruc:i, do qual f,i ex:trah ida a certidão 
exhibicla pelo Dr. Comh de Araujo perante á 
junta. a.pui"adora da cidade de Olinda. e segundo 
~1. qual o Dr. Arminio Tavares teve 30 votos e o 
Dr. Com~a de Araujo 28 votos. votação esta 
que os tl't>S primeiros membros julgaram dever 
ser apurada. 

O relatoi" do parecer foi de opinião quo não 
estava provada a falsificação material da acta 
t-r-anscripta no livro de notas, mas que a o.ega
tiv:t dessa falsificaçii:o, considerada em relação à. 
forma e-s:terna, não es::cluia a affirmação de que 
era f~lsa quanto ao conteudo ou à sua sub-

Os abaixo assignados por sua vez de accordo 
com o relator do parecer julgaram insubsistente 
a allegação da talsificação material no livro de 
notas, e de confot·midade com o voto do Sr
Alves de Araujo opinaram. e opinam que a elei
ção de Itamaracà devia ser annullada niio por 
falsificação material no livro de notas~ não por 
alteração substancial do resultado_ eleitoral 
constante da acta transcripta n~>sse livro, mas 
porque em vista. dos encontrados documentos 
ex:hibidos pelos candidatos perante a. commis
são, uns de valor moral c outros de vg,lor juri-
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dica. não se podia chegar á certeza do resultado ' r.bcrtura tla sessão da 19"' Legislatura, !'1. curo
das operações eleitoracs na p:uochia df! Itama- \ prit· a sua missão à hora marcada. Convida 
racá, e consequentcmente essa Yotação devia I tarubem os Srs. deputalos presentes par.:1 se 
ser annllllada com o que concordou o membro 1 conservarem n:J casa, até a volta da deputação. 
da commissão, Sr. Mac-Dowell, pelas razões 

1 

Voltando a deputação, o Sr. Almeida · Oli
no pel.".ioclo anterior declaradas. . vcira, obtendo a palavra, communic:t que, 

Etfectivamente, não podia ter tido logar a tendo a deput;-.ção nomeada por esta Camara, 
f:llsifi.cação material no livro de notas do escri-~ se dirigido ao paço da cidade, e sendo ahi 
vão de: p_az de }t~maracá, do qual _foi extr:~.hi~a recebi~a com as formalidades do estylo, afim 
a cer-t1dao e:s:lub1da pelo Dr- Corroa de AraUJO dn pedir a Sua Magestade o Imperadot· a hora 
porque, :1bs trahindo dos e::.:ames judi.ciaes feitos c di:t da missa do E;;pirito Santo e designa
na comarca de Iguarassú, que provaram a in- ção da hora, dia e logar do encerramento 
tegridade do livro de noras, e du queteve logar da convoca~,ão extt·aordin:tri~ e da abertura 
por ~m p~rito peran~e c::;t_a. C?mmi~~ão, do qual J da la sessão da 19~ Legislatura, desempenhou 
se nao pode concl111r a talslficaçao allegala, · o seu dc\·er, e o mesmo Augusto S0nhor se 
estando rubt·icada pelo Dr. Juiz de Direito d::1. dignar;\ responder que a missa. t"rá logar 
comarca de lguarassú a fvlha desse livro, em ãs dez horas, na Capella Imperial, e il ses
q ue a ~•·.!t'' foi tr·anscripta, e que se di;;;se fora são Imperial do encerramento da con'\"ocação 
substituida, a falsificaÇão material só poderia extraordiuaria o da · abertura da 1~ sessão 
ter tido Jogar com a cumplicidade do mesl11o da m~ Legislatura, no paço do Senado, a 1 hora 
juiz, o quo foi excluído pela commi;.s;1o. da tardo, tudo amanhã 20 do corrente. 

N- d' . 1 'd f-t. d _ao p~- 1a 1gua _ment_e ter s1 o e _ectua a, a o SR. PRESIDENTE diz que a resposta de 
fals1ficaçao n~ sub~tancia ou D•l l~nçaruent? ao s. t~I. 0 lmpe;·ador é recebida com muito es
re:~ltado ele1toral na_. acta esc~·:pta no h.no pecia.l agrado, convida os Sr·s. Deputados 
CO·~,Jetent~ c transcr lpta no ll\ ro de no.as, a comparecerem a miss:t do Espirito Santo 
por~l ue, al.em ~c, tal fund~_mento dever:_ ~e: ex- e no SeJ?-aJo, às ref:ridas horj.;; do_ Jia, e dá 
cl;ud_o por to,.a:-; as _Pro\ as_. pres":nte,_ a c.o.m,. ·-p::tra 0 dw 21 a ser··umte ordem do dia: 
mlssao, tal allegaçao nunca fo1 felta pelo "' 
candidato Dr. Corrêa de Araujo quer na im- Elei~ão da mesa. 
prensa d::t provinci:J. de Pernambuco e na deo:ta Eleição das commissõcs. 
Côrte, ;;egundo os jornaes por elle juntos, quer Discussão do parecer n- 118-1885, annul-
na contesta~ão por escripto e 110 debate oral lan.lo o diploma conferido ao Dr. Oliveira Bello 
perante csla cumruissão. Caso esse fundamento eroconhe,~endo o Dr. Cunha Leitão como de
fosse ,erU.::~.deiro, desappareceria toclo v<>lor da put:1do 11elo 12' districto d~t provincia do Rio 
cet·tidão cx.hibid:t pelo Dr. Correia de Araujo, de Janeiro. 
segundo a qual tivera elle na parochia de Ita- Discussão do parecer n. 122-1885, mandando 
maracã :28 votos, e pela qual foi-lhe cl'Uferido proceder a nova elei':{ãO, no 4° districto da 
o diploma, uma vez que se;·ia essa cer·tidilo província do Ceara. 
::ópia de um original, qu:! n:Jnca existiu. 

DoCU:\IE:\T03 QUE ACO:\!PA:\ILI.:II O PAUECER 
N. -12:3 :__ 18~5 Itl'LATIYOS A• :ELEIÇ:\.0 DO 

6° DI:STP..ICTO DA Pl<OVIXCL\ .. DO CEARA'. 

Em vista. pois, do e::::posto. os abaixo assi
gnados considerando que em vista das ~tuthcn
tic:ls r-nviaclas ú janta apUt·:JdOJ'a da cidade de 
Olinda. di!\·b tet· sido exp .. dido diploma. ac Dr. 
Arruinio Tavar.•s por ter elle 3!H votus contr~1. 1llms. Exms_ St·s. D()pntados :Membros da 
258. qur~ recahiram no Dr. Corrê:1 d•) .Ar~,ujo. 1"- Coa: missão de ln•[lte:·ito. 

Considerando que p•·!a. a.nnullaç1o dt eleição Diz o ~·baixo assi~nado, Bacharel Leandro 
d:l. pn.roc]IÍ:l d0lt tll1.'U'ac:.t se opC!';l il!li:l lD\'Cr::iãO de Chaves nicllo Ratisbou:~, que, COil~iderando
D:l maior-ia obti la e constante das authenticas, se deput:tdo legitimar::.·~nte ol<'ito p.;!o Go 
ficando o Dr .. ·i.z·m:nio com 30J '" o Dr. Corrêa di~tl'icto 1lo Cearú, d<wlc q11c não Yingne a 
de .i.rauj• com 3:-:JS; escandalosa subtrnc~tüo de Yotos ele quu foi 

Con,.:ià<Jt•ando 'filO datln. essa inv<·rsão, nos vi_etima em 11111. do~ mais impo:,tantes co!lc
termos doarl. 20 ch lei d~ ~l de J..neiro, deve • g'IOS daquelle d1stnct.o, o rb \'1lla de :1\hla-
ter log-a.r Lima nova eleição: gres, ontle o1JtOV1l 130 votos, o o seu com-

. pctidor 18, c não o numero que, segundo 
São de p:1recer qu·~ seja. s ubstiltlicb a :]a. con- é informado, rcsam os do~umentos com que 

clusão do parecer pela seguint'3: se apt'escnln. 0 mesmo seu competidoz·. os 
Que nos termos do a;-t. ·:w da lei de 9 do quaes lhe S'3rviram para arr::.ncar o diploma 

Janeiro de -1881 mande-53 proceder ~ nova que devia ser expedido ao abaixo aosignado, 
elc·ição no 3'' di->tricto eleitoral da província de como terà este oc~asião de pronr, no mo
Pernambuco. monto em que se imtituir o detido exame 

S:;la das commissõee, em 19 de Maio J.e 1885. que reclama esta eleição; vem, n. bem· de 
-U __ l_.ysses Vianna.- Jo:;e J.1:larianno.-Joa- seu direito, anticipar a apresentação dos sa-

.. o-uintes documentos. o de numero 1° e uma 
cerdi lilo reque1·ida ao presidente a amara 
da Villa de li:Iilagres, extrahida do livro das 
actas da eleição de 1° de Dezembro do anno 

rox1mo pas'la o. ·e-s • p r e1 · - , 
confirmada a votação real que obteve o abaixo 
assig-nado, naquelle collegio, isto ó, 130 votos, 
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e o Dr. Manoel Coelho Bastos do Nasci..; 
mento dezoito (18 votos). Traz este documento 
a data de 15 de Janeiro deste anno, ten lo 
sldo requeriJo no dia anterior pelo cidadão 

. e eleitor Jo~o Cl~m~co ·de Araujo Lima. 
:fiscal do ab~nxo ass1gn·1do na eleição, e foi 
passado por José Antonio Maria. de A n-
dra .. le, secretario da mesma Camarn., com o 
reconhecimento de sua firO!a pelo tabellião 
1mblico do termo, Antonio Muniz de Ca~tro 

1 gucnra.s. 
O documento ~ob n. ~o é uma ~ertidão q_u~, 

em !q de Janetro, fOl, .ret1U0r1da ao JUlZ 
mumc1pal, da acta. da e.1e1ção transcripta no 
livro das notas, certidão que o mesmo ta
belliilo, dito Castro Filgueiras, esquiva-se 
de pa1'sar, cet·tificando, porém, que assim 
proceJe, por não t3r em seu poder o livro de 
notas e achar-se este em mão do Dr. juiz 
de .direito da comarca, e nac uella data de' 10 

e Janeiro na Villa do Jar<lim,. sede da 
ID·);:mõ.l. comarca. 

O documento n. 3 e ainda uma certidão ne-. . 

certifica' ainda q·ue não dà a. cet·tidão d~L acta 
transer-ipta. porque, estando o livro ele notas 
em po~ler do juiz de direito, este não o quer 
entregar. O t;1.bellião emprega mesmo estas 
phras: s: (( Não posso dar a certidão requerida, 
po1· se acha1· o competente livro de notas em 
poder do Dr. juiz de dil·eito da comarca,. e este 
não qucrCl' entregar-me. >> Bastaria este facto, 
qu[lndo não se tivessem dad? outro.? muitos da 

, < 

2:t, qur~ aliás tambem fora membt·o da m~sa 
eleito:-al, assevera que quem se "UC<.1.rregou da 
compra de votos fôra o Sr. Dr. jui z de direito 
Silva Barros. 

Em conclusão, o ab~1ixo assigna.do r eqaer 
que, vistos estes documeutos, e apresentados 
pemnte a commissão, s0jam eo.tregues ao illus
trc l'elato:r, p nra que os considere n:1. primei ra 
exposição que fize1· da eleição do ()o dis tricto 
do Ceará . -Rio de .Janeiro, 26 d·) Fevereiro 
de 1885.- Leandro de Chaves M ello R a
tisbona. 

N.i.-Illm. Sr. Presidente daa CamraMu
nicipal de l\1ilagres.-João Clin:laco de Araujo 
Lima. fiscal do Dl". Leandro Chaves dr~ Mello 
Ratisbona ua eleição feita nesta Villa de Mi-
1:1 g-res, em o dia 1 o elo w.ez proximo findo a 
bem do direito de seu constituinte, reLJUG; a 
V S qne c::e d:gne man dar ao sr>cretario res-
pectivo dar-lhe por certidão verbum ad ve1•bum 
o teor de toda eleição (~m seus devidos termos; 
.portanto eJe s V. S. deferimcnto.-E. R. M. 
-como requer. 1-Iibgres., 14 de ane1ro de 1885. 
-Olivei1·a Cab;·al. . 

José Antonio ~faria c e Andrade, secretario 
da Camara. Municipal desta Villa de }!ilagt·es 
da com'.lrca do Jardim, provincia do Ceará, por 
nomeação legal, etc. 

C !l'tifico q1 ;e, revendo os livros das actas d.:ts 
eleições desta parochia de Nossa Sunho;·a dos 
Milagres, nelle das tolhas vinte e novo :~. folhas 
trinta e duas consta :.;eram as acws da elci .ão 
de que trata :1. petiç:=to retro do teor seguinte: 
Acta <.1:1. organisação c installação da mesa 
e!ei toral da parochta do No~sa Senhot·a dos ~Ii-
" ·0r 'ça · · 
Geral Legi:;btiva. Anno elo Nascim~nto de 
Nosso s~~nhor Jesus Christo cb mil oitoccn-

rlc Novembro do dito anno, na casa da Ca
mara Municipal desta Villa de ~iibgres da 
província do Cearà, logar dcstinalo p:u•a os 
trabalhos eleito1·ae.:; dest.a parochia de Nossa 
Senhora dos 1\Elagres. presentes :.i.s nove ho
ras da mnnhã, os cidadãos capitão ).Iiguel Gon
çalves Dantas de Quintal,João Leite de :,rort>es, 
Juão Martins de i\lor<\es, primei1·o, segundo e 
trirceiro juizes ele paz, e os c:daJãos Antonio . . . . ' ' 

< o 
ele Souza immodiatos em votos ao quarto juiz 
de paz, tomando todos assento sob a pres iden-
. d )rimeiro na. c tnlidaclo de l'imciro 'uiz 

de paz, declarou este organis~td:t e i nstai
bela a mesa eleitoral para o recebimento, 
:1pur:1ção dos votos e mais tt•abalhos da elei
ção de t!eputados á Asscrubl(~a Geral Leg isla
tiva, a que se vai proceder neste 6' districto 
ele i toral da provinci:t do Cead : e nomes
mo acto foram-lhe aprcsent:Fl::ts por cscripto 
as nomcaçõ~~s do fiscacs , por pa1·te do C'1'n

dic.Iuto Dr. Manoel do Nascimento Coelho Bas
tos, agt·!culto1· c residente na cidado.) da Barba
lh:l, o cidadão .Tosé Antonio de Carvalho,o pclo3 
eleitot·cs cnpi tJo .Tosé :Martins dl3 Moraes, 
Tlteophiln Alvm·es da Oliveir~t C<tbr~tl e !\Ia.noel 
Clementino de l\l•' racs por partt; do candidato 
J.ir. Leandro de Chaves Mello R!l.tisbono. ,advc
gado e residente na provind a do Rio de Jan.ei~ . - - . . 

, t; • " . 

jo Lima. E nada mais h avendo occol':rido, de
cb r ou o 1nesmo j uiz de paz. presidente. da mesa 
eleitoral, que amanhã, ás 9 horas elo dm, neste 
·mesmo logar, d:1ria principio aos trabn.lhos da 
eleiçfio : e mandou lavra r a presente acta que 
depois de lida, assig nou com os mais membros 
da mesa . Eu, Fdix José Pereira, escrh·ão de 
paz a escrevi.-31 igttel Gonçalw:s Dantas ele 
Quintal, 1o juiz de paz, João Leite de Moraes, 
2o juiz de paz, João Martins de Mo1·aes, 3° juiz 
de paz, ~ntonio Furtado de Figueiredo. 1° im
wedíato, Joaquim Manoel de Souza ~o irume-
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diato.-Apura.ção.-.:\..cta do recebimento dos 
votos dos eleitores da parochia. do Nossa Se
nhora dos Mila.~res da provincia no Ce:1rà na 
eleição de deputado á Assembléa. Gerai L~gish
ti,·a. Anno do na~cimento de Nosso Senhot· 
Jesus Christo de 1884, ao primeiro dia do mez 
de Dezembro do dito anno nesta Villa de l\Iila-
o-res na casa da Camara un1c1pa , oga.r es
tinado para os trabalhos eleitoraes dest:-. paro
chia do N'ossa Senhora dos l\'Iilagr:s da pro-

~ . 
processo eleitaral , legitimamente nomeados, 
tomando o presidente as,ent.o á. _çal~e.c~.i.r.ª cl,a 
mesa, collocada eo1 lagar sepa:-ado por uma de-
visão do recinto dcstin:1do á reunião da :.l.ssem
bléa eleitoral, e do um e outro lado da mesa 
os quat1·cs mesarios, seguindo-se os :fiscaes, 
designou o mr:smo presidente os mesarios 
Antonio Fartado de Figucire.lo e João Martias 
de 110l'aes, o primeiro para secr .. ~tario e o se
gundo t~ara fazer a chamada dos eleitores. de 
conformidade com a cópi:l. par(~in.l do ali;;ta
mento un. parochia de Noss:~. Scnhor:1 dos Mi-

::::> J J 

inscripção dos nomes dos eleitores : e entran
do-se no recebimento das cedulas por uma só 

amad· a He~ento.ndo catla eleitor seu titulo 
na Ol'casi;1o de depositar sua cedula na. urna 
fechada por todos os lados e com c respectivo 
rotulo c assignando ~m seguida. seu nome no 
livro par·a. e.:te fira destinai<>, finda. a. vota\.ão 
core a assignatura do ultimo eleitor. lavrado c 
assig·nado pGla mesa o termo de declaraçfio do 

~ numaro .los el·:itores e.,l.!riptos com to•:las :1.S ce
dul:ls 1·ec ·l)idas em numero àe 148 e emmn.s
sadas, annunciou o pre;;idente que ia ~:-'rocede!." á 
apuraç:io d:Ls m('sma:;.;. d•~signan lo para as ler 
ao me.sario Joaq uirn Manoel de Souza e dist!."i
buinrlo pclus outros o tr:"tbalho de escrever a 
votação por algarismo successívo e, qtta.nto aos 
nomes dos votados pela. orJeru do aiphabeto: 
concluid:l a apuração ás 3 horas da tarde, for
mou o S':!CretÇI.rio uma l !&ta geral de todos os ci-

a. aos YO a -e x:im · · · 
que hnmedi:atamente publicou e o presidente da 
m e sa m:.mdou aflhar GtU edital á porta do edi
:ficio, sendo esta lista do teor seguinte : Dr. 
Leandro de Chaves .:\Iello Ratisbona, advogado 
n.o Rio de Janeiro 1:30 votos e Dr. Manoel 
Coelho B::tstos do Nascimento, agricultor, resi
dente na cidade da Barbalha 18 votos. Dei:s::aram 
de compHeCe!." os eleit':lres Dyonisio Eleutel"io 
Bezerra de Menezes, Manoel Jacob do Nasci
mento, Antonio Jose de Jesus, M<lnoel Gon
çalves Vianna, Irineu Pinheiro Lobos de Me
nez~s, João Francisco de Miranda, Josê Mon ... 

teiro "Alves de Figu~iredo, João Vicir·a J\foniz 
de Qllintal, Manoel de Jesus Dantas. José Belem 
de Figueiredo, Luiz lgnacio de Oliveira Roxo, 
Antonio Soares T~rola, Manoel Furtado Leite, 
Vicente Ferreira At·aruna., João Gonçalves Dan~ 
tas, Josê Luiz Villa Nova, Pedro Furtado de 
Maria Cerecom~ Victorino Lopes da Silva Bar-
ros, r;1z1 mo urta o :\.Osado, anoe ose dos 
Anjos, Franciseo Leite R:1bello da Cunha, Fran
eisco Feli~ da Cruz~. José Leite Rabello da. 

, ., """" , 
José Antonio de Cat•valho, fiscal, João Climaco 
de Arauj9 -~i_rp_~, fiscal, Ilª~fOJ!~Q Leite da 
Silva, Franci~co Alvares de OLiveira Cabral, 
Belarmino Ferreira Lins e l\Iello, José Pedro 
df! Figueirc lo, Thcophilo Alvares de OLiveira 
Cabral e Felix José Pereira. Registro das as. 
!':ignaturas dos eleito!·es .. Antonio Jon.quim do 
Couto Carta~o. Antonio da Cruz Neves, Anto
nio Francisco l\Iaci~l. Antonió Muniz de Castro 
Filg-ueiras, Antonio· José Pereira, Antonio 
Gomr.>s de Laceda, Antonio Gonçalves lmpé, 
Antonio Gonç:tlves Santos, Bela.rmino Ferreira . , ... , . 
nuto dr.> Oliv0.ira Roch~'l, Domingos Leite Fur
tado, Felix: José P0.reira, p<~.dre Joaquim Ma
noel de Sam aio Joa uim .Ma.noel de Souza 
Joaquim Be:terl'a 2\Ionteiro, Joaquim Gonçalves 
Dantas, João Leite do Moraes, João Gonçalves 
de Jesus ?\Iaia, João Climaco de Araujo Lima, 
José .Antenogcs Bezerra de Menezes, José An
tonio de Carvalho, José Antonio l\Iaria de An
drade, José Antonio Baptista Decles. José An
tonio de Araujo, João Luiz de Figu.~iredo, 
Manoel dê Jesus da. Con:::eição Cunha, Manoel 
de Je;;us Barreto, Mano·ü Vicente Ferreira 
LiAs. l\Ianoel Jo;io de Miranda, Manoel Fur~ 
tado de Figueiredo, l\lanoel do Nascimento Fi
gueiredo, Manoel Gomes da Silv~t, Vicente Leite 
dn. Cunha, Antonio Leite Rabello da Cunha, 
Antonio Luiz de Figueiredo, Antonio Belém de 
Figueiredo, Bernar.lino José Soares, Beneve
nuto . Furta~o de Figu;ir~~o, Jo~o ~eite ~e 
.! I" UJ , S o , => o 
de Oliveira Rocha, Manoel Luiz de Figueiredo, 
Man 1el Ignacio de Figueiredo, Manoel Leite 
Ra bello da. Cunha, Manoel Belém de Figuei
redo, Paulino. Jo')e de Lima, Pedro Benjamim 
de Marb, Pedro F11rtado de Figueiredo Filho., 
José Bento de Fig-uGireJo, Raymundo Belém de 
Figueil"er!o, .Antonio Furta.io de Figueiredo, 
Antonio Vicente Pereira, Joaquim Antonio dos 
Santos. José Thoma2 de Aquino, Vicente Fer
reira. de Va-;concellos. Bernardino Manoel de 
Moraes, Domingos João Dantas Rothea, Joa
quim Gonçalves Dantas Rothea, José Furtado 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1527- PÃjgina 26 de 106 

Leit~. Manoel Clementino de Moraes, João media to ; José A:ntonio de Carvalho, fisc:al ; João 
Miguel Pereira d:~ Silva, Mano ·~l Gonçalves Climaco de Araujo Lima, fis~al; João Furtado 
Dantas R!:>thca,Manoel Pereira Leite e Sil va,Se- da Costa, eleitot·; Felix José ~ercira. eleitor. 
bastião Pet·eira do Nascimento. Antonio Manoel E nad:t mais se continha em ditas actas e :as
de Moraes, Antonio Vicente /~.raruna, Antonio signatllras de eleitores a que fielmente tran
Ma~tins de M~rae;;, Antonio Pere1ra Nune~, S~l'ipta B copiada, a qua_l fór~ J?Or mim confe-

' o de Moraes, Domin~os Gonçalves Dantas So- e dou fé.-SI)cretaria da Camai'al\1unicipa.l de 
brinho, Fr·ancisco de Assis S:1mpaio, Fr:mcisco i I\Iilagres, 15 de .Janeiro de 1883.-Eu, José 
Pimenta da Costa, Galdino Gon ·llves de Mo- Antonio .Maria And · ~-
raes. e onso Leite da Silva, Izidro Antonio crevi e as;;igno.- Jose .. Antonio 3Iaria de 
de Carvalho, José Joaquim de Siqueil'a, João A.náadc. 
Martins de ?vlot·acs, Jose Estrella Cabral Ju- Re;~onheço verdad()iras a lettr::t e firma retro ; 

· nior, José Lopes d-3 Araujo e Silvn, José Gon- dou fé. -Villa de Mibgre;::, ·15 dé Janeiro de 
-çalves de Jesus Maia, I\Ii!.Çnel Gonçalves Dantas 1885.-Em t0stemunho da vcrJade.-0 tabel
'de Quintal, Salvianno de Souza Leite. Mar- lião púl!llico interino, Antonio .Jfgniz de C. 
tinho José de Sant'Anna, Antonio de Figun.ircdo Filgueiras. 
Furtado, J\ntonio L<:litc Fur~ado,. -?-nton.io ~li- N. 2.-Illm. Sr. Dl'. juizmunicipal.-João 
guel Perem3., Del fino Jose D1mz, D10ms10 Climuco de Araujo Lima, fiscal do Dr. L0undro 
Furtado Leit~. Francisco Furtado Ro ado F:tu~- . r ~" >. ·:- · ,. , , 

tino Eva1!gelista do Nascimeatn, Ft·ancis.co se procedeu nesta villa de .Milagres, em o i 0 do 
Cavalcan t1 de Lacerda Pon ta-N cgra, Joaq mm mez proxima findo pat·a deputado geral, requer 
Leite Furtado, Jo.-,é Calisto de Mello, José F'or- a V S ue se din- 'd mand a · - · 

. ' , 
drelino JosÓ de· Souza, Ant~mio José de Souza, 
Faustino José dos Anjos, Francisco Faustino 
dos Anjos, João José dos A~jos, Manoel Fortu
nato diJ Souza •. José Pereira da Cunha, Na~ario 
Furtado de Marb Lacerda, Francelino José de 
Souza, Antonio Furtado Alect·im, Francisco 
Furtado Alecrim, Joaquim Antonio Fnrtado, 
Joaquim Machado Papinho, José F'urtado Ale
crim, .losé Martins de :I\-loraes, João Furtado . .. ~ . 

;..: ' .. !"j . ' -

chndo de Moraes, Francisco Alvares de Oli
veira Cabral, Francisco Fern:m.les NogLiei:."a, . , . . - . 
Januario José ue Souza, Manoel Francisco de 
Assumpção, Manoel Duarte do Nascimento, 
Ra.ymundo Ferreira Lustosa. Olympio Alves de 
Medeiros Sampaio, Raymundo Nonato de Santa 
Anna Salvianno Alves da Silva, Saturnino 
PereÚa de Alencar, Thcophilo Alvares de Oli
veira Cabral, Amancio Leite de l\fedeit·os~ An
tonio Alves Mor(•ir:t de Figueiredo, Francisco 
Antonio Pere!ra, Francisco Antonio de Lima, 
In-nacio Alvo~ Pereira da. Silvn., Jacintho Leite 
Medeiros~ Joaqui!ll Leite de. Medeiros, .T~?-quim 
Pereira de Mana, Joaqmm Alves \ 1anna, 
José Antonio Sampaio, Manoel Antonio de 

·Araujo, Manoel Ft·ancisco da _Fonseca, Ma
noel An!onio Sampaio. E po~ este modo 
foram concluidas as assignaturas dos eleitores 
que votaram na presen e e eiç:ao p t•a. epu
tado a Assembléa Geral Legislativa por este 
districto ·eleitoral da .p1·ovincia do Cearâ, do 
que para constar faço este te:n:to de encerra:
menlo que vai assignado pelo JUIZ de paz, pr~
meiro votado e mais nv~mbros da mesa elei
toral. Villa de Milagres, ao 1° dia. do mez de 
Dezembro do a11no de 1884, ás 3 hor:1s ela ta:d~, 
Miguel Gonçalv~s Dantas de QuiJ?t~l, 1° JUI: 
de paz ; João Lelte de Moraes,_ 2.0 JUIZ de paz , 
João Martins de Moraes, 3° JUIZ de paz; An
tonio Furtado de ·Figueiredo, 1° immediat.o e 
secretario; Joaquim Manoel de Souza, 2° 1m-

civel e bbellião pu:•lico desta viUa de Mila
g1·es lh.e de por certidão ve;·bo aâ ve;·bum o 
teot· da dita eleição, como houvet· sido lançada 
em set1 1vro e no as, e 1sso com rev1 a e, 
afim de seglli L' a dita certidão no correio de 
quesc está a es];Jerar; portanto, pede a V. S. 
deferimento.- E. R.. M.- Milagres, 10 de 
Janeiro de 1885. 

Como requer.- Milagres, 10 de Janeiro de 
1885.- Co'uto Cartaxo. 

Certifico que dei:Io de clar a certidão pedida, 
por se ach~r o competente livro de notas em 
poder do Dr. juiz de direito da. comarca, e este 
se ac :1r na ct a e e . ar 1m, se e a comarca. 
Dou fé.- Villa de Milagres, i2 de Janeiro de 
1885.-0 escrivão, A.ntonio .:.1Ioni~ deC. 

N. 3.-Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal.- João 
Climaco de Araujo Lima~ fiscal do Dr. Leandro 
Chaves de Mello Ratisbona na eleição a. que se 
procedeu nesta villa de Milagres em o 1° de 
Dezembro pro::s:.imo passado, :requer a V: ~. 
que se diO'ne de maadar dar-llw por cert1dao 
veJ·bo ad '=' ve1·bwn a acta da apuração da dita 
eleiçüo lançada em o livro de notas do tabellião 
publico d8sta villa, o ~1ual dei~àra de .d~r hon
Lem conforme certificara, a chta certiJao, por 
se achar o ref~rido livro em poder· do Sr. juiz 
de direito desta comarca, que estava ausente 
desta villa visto jú ter chegado :nestes ter
~os pede 'defit·im'ento a. V. S:- E. R._M.
Vilh de Milagres, 1:3 de Janeuo de 188~. 

1885.- C ou to Ccrrtaxo. 
Certifico que não posso dar a c~rtidão re_que

ri la por se achar o competente hvro de Notas 
em poder do Sr. Dr. juiz de direito desta co.
marcn e es~c não querer· entr~gar-me. ~ou fe. 
Villa. de Milagres, 13 de Jane1ro de ~88;:> •. - O 
escrivão.- Antonio J.1f oni~ de C. Ft l[Juet1·as. 

N. 4.- Juizo municipal.- Termo de Mi
lagres, provincia do Ceará.- Certidão.-
0 escrivão, C. F'ilguei?·as . Antoamento.
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1884 aos 31 dias do mez de De-
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zembro do dito ::tnno, nest::t villa de Mila- ' do supplicante e João Climaco de Araujo Lima., 
gres da provincia do Ceará, em melu cartario, :fiscal da eleição por parte do Sr.· Dr. Leandt·o Je 
faço autoar ~certidão que adiante se vê, do que Chaves Mello R.ttisbona, e haver deixado de 
para cou~tar fiz este termo. Eu, Antonio Moniz intimar o promotor publico, por não 1·esidir 
de Castro Filgueira.s escrivão que o escrevi.- nesta villa em cujo municipio tambem não 
1884. Juizo municipal-Termo d\3 l\lilag-res, pro- ha promotor publico. Dou fé. Villa de l\'Ii-

r · ·a do Ceará. Escrivão Fil..,.ucira~. Auto- la..,.res, :30 de Dezembro de 1884. O tabellião 
amento. Anno ao Nascimento de ~osso Senhor publico-interino. An tonio Moniz de C:tstro Fil
Jesus C!u-ist) de iSS4, aos :10 dias do mez de gueira. 111m. Sr. Dr. juiz muni(;ipal.-Sim. 
D:~zembro do dito anno, nesta villa de :l\Iilagres, Milagr1~s, 30 de Dezembro de 11:i84. Couto 

a nrovmc1~ o eara, em meu ca.r orio :1<: ar axo. as ia . . · 
auto;il' n. petição c p:1peis. que adiante se vêm, do a.ssisti1· e usar, si for preciso, dos poderes 
do que fiz este termo. Eu Antonio Moniz de que lhe dá a. procUL·ação junta, aos depoimen
Castl'O Fi!gueira, escrivão que o e~crcvi. tos dos mesarios da mesa. eleitoral deste colle-

lllrn. St·. Dr. juiz municipal do termo de gio. requeridos pelo Dr . Manoel Coelho Basto 
?llilagres.-Diz o bacharel ~bnoel Coélho Bas- do Nascimento, pede a V. S. digne-se I!lauda.r · 
to do ~ascimcnto, eleito de put:l.do á assemblé:L juntar aos respectiv~1s autos esta refet·ida pro
ger~l por este 6° districto na eleição que pro- curação. Assim e pede deferimento e E. R . M. 
cedeu-se no J ia i 0 do corrent• mez q uc, não Milag-res, 30 de Dezembro de 1884. Seba~tião 
obstante terem Lido o de:5tino legal, depois de Manoel de Sampaio. Sim. i\Iilagres, 30 de De-
assigua :1 s pe a mesa e con er1 as pe o a e - zem ro e ou to ar a-s:o . .r ' ::~.no e o e o 
lião Antonio l\!oniz de Castro Filgueit•a as au- Basto do Nascimento, bacharel formado em 
thatic:ts das ~ct:ls. da eleiç~o desta parochia fo · s~ienci:1s j uridicas e sociaes, peh Fa~uldadc 

mes:t, oí'a o da camara municip~l desta villa, 
do dar un:a. certidão, -oei·bo adverb~m~ Ja neta 
d:J. .lita el ·~ição, vem o supplic:mte par:;. saha
guar.l:u· os seus direitos politicos requer·er a V. 
S. digne-se de mandar citar aos membros da 
referida mesa. eleitoral desta parochia~ capitão 
Miguel Gonçalves Dantas de Quintal, presi
dente; cnpitão João Leite de Moraes, Jo::!o Mal'
tins de ~Ioraes~ Antonio Furtado d: Figuer~do 

't 4 ' ' .. 

ramentados, depôrem sobre os seguintes ltens: 
1 o, que na eleição que procedeu-se nest:t. paro-

• I • O • -

tado a assembléa geral \:-om.pa.receram. e vota
ram -148 eleitot·es ; 2°, que o resultado da \?ota
ção da dita eleição foi o s eguinte: Dr. Lean
dro de Chaves Mello Ratisbona, advogado, re
sidente na Para.hyba do Sul, 102 votos ; Dr. 
l\Ianoel Coêlho Basto do Nascimento, agricul
tor, resid, ~ nte na cidade da Barbalha, 38 votos ; 
3°, .que este mesmo resultado é o que const;l. das 
authenticas assignadas por todos os membros 
da mesa e conferidas pelo tabenião acima refe
rido. Ne:;;t~s termos o supplicante requer . Pede a 
V.S. digne-se de desig-nar dia e hora para o feito, 
ordenat· as citações requeridas, comminando aos 
citados a pena de conf13ssos além da desobedien:
cia, tudo com sciencia do promotor publico,ou de 
adjunto ; nestes termos~ entregando-s.c os au-
os or1g1naes ao supp 1ca.n e. rn epen en e e 

· traslado~ pelo que E. R. M. Manoel Coelho 
Basto do Nascimento. Cel'tidão. - Certifico 
ter intimado em suas proprias· pessoas e em 
suas casas de residencia , os mesarios tenente 
Antonio Furtado de Figueiredo, João Leite de 
Moraes e Joaquim .Manoel de Souza; e por 
carta ao :; mesarios Jo~quim. Miguel Gonçalves 
Dantas de Quintal e João l\1~1 r tins de Moraes, 
como consta de suas respostas em ditas cartas, 
que junto adiante ; assim como ainda. em suas 
proprias pessoas e casas <1e -residr~ ncia, a José 
Antonio de Caryalho, fiscal da eleição por parte 

reira Pinto Callau e Sebastião Manoel Sam
paio, especialmente para reqnerer e assistir a 
qualquer j :1stificação com relação a elei~.ão que 
na parochia de Milagres pro~.:edeu-se no 
dia 1° do corrente mez, para um deputado 
geral, req nercr G assistir aos depoimentos 
da mesa eleitoral daquelle collegio, sobre o 
mesmo objecto, perguntar e repergtmtar tes
~emunha, r~querer exame no livro das ~ctas, 

deres desta em qu·~m lhes convier, para. tudo o 
que lhes conc e-do os mo.is amplos e illimitados 
) der em direito r ittidos . Cidade da Bar-

balha. 24 de Dezembro de 18S4, Manoel Coelho 
Basto do Nascimento . - Testemunha,, Manoel 
Sedrin de Castro Jucá, Manoel Appolinario 
da Sil"v:~. . - Illm . Sr. - Em cumprimento 
de um despacho do Sr. Dr. juiz municipal 
deste termo em uma petição do Sr. Dr . Manoel 
Coelho Bastos do Nasclmento, residente na 
cidade da B'i.rbalha, na qual requer que V. S. 
seja intimado, bem ~omo os mais membros da 
mesa eleitoral desta parochia, para. sob jura
mento dizerem sobre ~ v erdade do que occorl'eu 
na eleição do primeiro deste :finante mez.intimo 
a V. S. para comparecer amanhã pelas 10 horas 
do dia na casa da residencia do mesmo Dr. juiz 
munic ipal. conforme determina o dito despacho 
deyendo V. S. declarar ao pé de?te que :fica 
sc1en e e evo ver-m 
pelo mesmo official,para. os fins de direito. Deus 
guarde a V. S. Illm. Sr. João Martins de Mo
raes, muito digno 3° juiz de paz deste districto. 
- R~cebi e :fico sciente. Taboca, 29 de De
zembro de !884.-João Martins de Moraes. O 
tabellião publico interino, Antonio Moniz de 
Castro Filgueira.. Villa dos :Milagres, 29 de 
Dezembro de 1884.- 111m. Sr.- Em cumpri
mento de um despacho proferido pelo Sr. 
Dr. juiz municipal deste termo. em uma pe
tição do Sr. Dr • .:'lianoel Coelho Basto do Nas
cimento, rezidente na cidade de Barbalha, 
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na qual requer que V. S. seja intimado, 
bem como os r1.1ais membros da mes·t eleit~
ral destA. para~bi:-t, para sob juramento dize
rem sobre :1. verdade do que occorreu na elei
ção deste finante mez. Intimo :1. V. S. para 
comparecer amanhã pelas 10 horas do d!.a 
nesta villa na casa da residencia do mesmo 

r . .J:llí: muntcrpa., c:Jnforme etermiaa. o 
dito ue3pacho, devendo V. S. declat·ar ao pé 
desta Ci.Ltc fica scienle e devolvor-:ne com 

os fins de direito. Deus guarde a V. S. lllm. 
Sr. capitão Miguel Gonçalves Dantas de Quin
tal, muito digno presidente do collegio elei
t:lral de Milagres. O tabel!ião publico in to
ri no, Antonio l\Ioniz de Castro Filgueil'a.. 
Fico de tndo sciente do q11e referJ-se no 
1)resente officio. Burity, 28 de Dezernbt·o de 
1884. Miguel Gonçalves. Dantas de Quintal.
Conclu"ão-Aos 30 dias do n10z de Dezembro 

' verbal do SI.'. Dr. juiz municipal Antoni() 
Joaquim do Couto Cartax:l?, . r'ste:5 antas 
clu:iôo . 
termo. gu, Ant.ol).:o Morliz 
gueira, ~'Scri vão o cscrovi. N•..
meio ad'unto arl hoc do J'omotot• pubt1co 
o· cidadão Tb.eophilo Alves de Oliveira Ca.
bral, que prest:1ra juramento. Villa de 1\:Ii
lagres. :)0 da Dezl3rnbt•o de 1884. -Couto Car
tax:o. Data. Aos 30 dias do mez de Dezembro 
de 1884, me foram entregues estf>S autos com 
os d :'\spachos t•etro:; do Sr _ Dr. juiz mnnicipal, 
do que fiz este termo. Eu, Antonio Moniz de 
C:lstro Filgueira, escrivão o esc1·evi. Certidão. 
Cet·tifico tel' intimado ne~ta villa ao cidadão 
Thcoohilo Alvares .fe Oliveira Cabral nomea-
do adjunto acl hoc do promotor p11blico, para 
servir no -presente ftúto. do que ficou sciente. 
Dou fé, Villa de .Milagl'es. 30 de Doí:embro de 
· ~ ~ . escr1vao. ~ n omo ont:r. astr 
Filg-u•'ira. Jur:1m~nto. Aos :30 dias do mez ele 
Dezembro de 188-l:, nesta villa de Milagres, 
coma.rea do .Jardim, dn. provincia do CJ:.\l'à, <'~ 
cas:::1. de residrmcia do Sr. Dr. juiz municipal 
Antonio .Joaquim do Couto Cartaxo, onde cu, 
escrivão do sen cargo, vim, e ahi presente o 
cidadão Thoophil:J Alvares de . Oliveira l.'abr:1l, 
nome:1.do adjuncto ar/, hoc do promotor publico 
d:L coma.rca, o jt1iz deferiu-lha juramento aos 
Santos Evangelhos, deba1xo do qual prornetteu 
desempenhM· bem e fielmente as funcções do 
referido cargo. n:~. presente justificação ~ do que 
para consta.t• fiz este termo. 'Eu. Antonio Mu11iz 
de Castro Felgueiea. escrivão, o escrevi-Cauto 
Ccwtaxo.-Thr:o1)hilo A.lt,aí·es de OliveitCG Ca-

Alvares de Oliveira Cabral, foJ9am inquerid.as 
ac;; testemunhas que adiantõ se segue, e cujos 
nome<.;, cognomes •. ídades, estados e costumes 
tambem se declaram; e eu, Antonio Muniz de 
Cas t1•o Felgueiras. escrivão interino, o escrevi. 
1:1. testemtmha capitão Mig11el Gonçalves Dan
tas Quintal, natural desta freoou~zia casado 
agricultor{~ de idade 37 :~.anos, testemunha ju
rada aos s~mt'JS Ev;!Dgelhos, em um livro delle;;, 
em que pôz sua m~o dil·eita, pramettendo dizer 

f.L 1·o 
fosse, c o,; costumes nada. E p·~rgunt.ado sobt·e 
o cont,~ú!.lo do r~3qaarimento do Dr. ?\Ianoel Coe
iha Bastos do Nascimento, que todo lhe foi lido, 
dis;;e que sabe, J:lOr t~r sido presidente da mes~'l. 
eleitoral em a qualid~·.de de 1 o juiz de p~lz desta 
parochia de No:;s,1. Ser .. hor<l dos Milagt·es. que 
na eleição pat·:.:. de!:)o tado geral por e1>te 6 1 

· di~tricto cleit(Jrul da província. do Ceará , a 
que se procedeu c.m o dia 1 do cadente m8z. 

o 
.1\io. do .J:l.nc:il·o, cento e dois votos, e o.J)t . .. 
M:moel Coelho B[lsto do Nascimento,agricultor 
e t·ezi,!ente na cidade de Borbaiba desta Pro-
vincia do C~:mi. trinta e oito votos, c que este 
mesmo rezultado consta de tres auth<mticas, 
:Jssignadas pelo. mesa el·itoral. l'ubricadas por 
elle testem unha, e conferi•.ias pelo tabellião 
publico Antonio Nun(>s de C:•stro Felgueiras, 
cs quaes tivel'iio os destinos recomendados pela 

· lei. Pelo procurador do Dr. Manoel Coelho 
Bastos Nascimento, do mesmo modo que por 
seu fiscal, foi dito que nada. tinham a. requerer. 
Pelo fiscal do Dr. L~andro de Chaves Mello 
Batisbona, foi requerid·J que sG p3rguntasse a 
testemunha ::;.') trabalhou eru fa.vol' da. candida
tura do justifican te Dr. Manoel Coelho Bastos 
o l. -ascime , m regan o o o o seu res i-

gio, para o triumpho d'ella, o que drderido, digo 
d'elia; se recP.b~u dinheiro pat·a comprar ne::,te 
collegio do 2\Iilagres, p:m. o ju,.tificante, e o 
quantum, e bem assim quantos votos compt•ara, 
e de qu:~m for·:~.m elles: se seguir3. d'esta villa 
em o dia seic;; do corrente mez em companhia 
do Dr. juiz de direito desta Comarca. Dr. Anto--
nio Lop·•s da Silva Barros. pa.r:J a cidade do 
Bat·balho, Ot.l do Crato, e qual o :fim que levara 
alli o dito Dr. juiz de direito Antonio LopAs da 
Silva B:.trros, tudo emp;nhara para obter neste 
colle~·io de Milagres votos para o justi:ficante, 
promettendo empregos pubhcos comprando pes
soalmente voto:-:, abuotando e hospedando em. 
su:J. propriil. caza os eleitnres cujos votos agen
ciar~· se o Dr. 'uiz de direito seo-uira em o 

Asscnta.da.. -Aos 30 dias do mez de Dezem- primeiro do co1't'ente mez de sua c:~.sa para a 
bro de 1884. nesta villa de :Mila.gres. da pro-. d:• Camara Municipal em frente de um grupo 
vincia do Cea.rá, e eru casa. dr~ moi·ad:..~. do Dr. de eleitorr·s, gritando viva o Governo e morra 
1u1z · municipal Antonio ·Joaquim do Couto a opposição; se o juiz de direito Dr. Barros, 
'cartaxo, onde eu. escriv:'io, vim, e ahi presen- distritribaira aos eleitores de sua parcialidade a 
1es Sebastião Manoel de Sampaio. procur:1dor medid~t quo cada um d'elles era chamado 
do justifi.cante Dr. Manoel. Coelho. Ba.;;tos do den.tro do r~cinto · destinado para os mem
N:tscimento, os fiscaes Jose .Antomo de Car- bros da. mez;a eleitoral, a. res'{lectiva cedula. 
valho~ pot· parte do mesmo doutor. G João Cli· ou chapa~ o que Rendo deferido pelo . juiz, 
maco de Ara11jo Lim:~.. oor parte do Dr. Leandro respondeil a tostemunhs. qo.o prestara alguns 
de Chaves Mello Ratisbona, e o adjuncto acl hoc serviços em favor da eleição do justificanta 
do . promotor publico da comarca, Th.eophilo I Dt·. Manoel Coelho Bastos do Nascimento, de 

V. III.- :35 
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quem recebera. a quantia. de oitocentos mil 
réis para gratificar os eleitores, e que agen
ciara o1to votos neste collegío de. Mibgres, 
e um uo Brejo dos Santus ; que elle ta.;;te 
munna n o sa u·s es · 1 a em compa.n 1a 
do Dr. juiz de direito Antonio Lopes da Silva 
Barros, que d'aqui sahira para a .cid.-1de da 
Barbalha no dia 15 do corrente mez e alle 
testemunha n@ dia ,;:eguinte como membro da 
junta apura lor' da cidade de Crato, não sa-

·• -
juiz de direito Silva. Barros, tinha ido a ci

. dade da. Barbalha, d'onde segutra p •ra a do 
rato • e ue'o Dr. "uiz de dir i o Silva a· 

trabalhara em favot· da eleição do justificante 
Dr. Nascimento, agenciando eleitores, gra
tificando-os, bosp!3dando-os em sua prop1·ia 
casa, a frente dos quaes seguiu no primeiro 
deste mez para a casa da Ca.mara. Munici
pal, em cujo recinto destinado ou separado para 
os membros da mesa eleitoral, enr.reg;;.ra a. 
cedula aos efeitores da ~ua parcialidade, ü 
medida que cada um delles P.l'a ch:-1mado e 
pelo adjunto do promotor a.dhoc. E lllais não 
dis~e e ass1gnou com o juiz depois que lhe 
fo.L.lido, _e dizer .. estar. .. como deposto -havi:t, 
com o procurador. fiscaes e adjunctos adhoc 
do promotor publico. E eu, .Antonio Muniz d 1 
Costa Fclgueira, escrivão que o eserevi.
Couto Martins-Miguel Gonçalves D:mtas de 

umLa • e astuio · Manoel de Sa.mpaio, .losé 
Antonio de C'an'alho, José Climaco de Ara
ujo Lima, Theophilo Alvares de M0111'<1. Ca-

r· • Jm a- er s o •qu1m ~ anoe · 
de Sou~a, natu1 al da freguezia de Icó, de 
52 annos, casado, artista, test~munha jurada 
aos S •ntos Evangelhos em um livro delles em 
que poz sua mão direita, promettendo dizer 
a. verlade do que S'Jubesse e pet·guntado lhe 
fosse. e aos costumes disse nada, E pergun
tado sobre o theor do requerimento do Di'. 
Manoel Coelho Bastos do Nascimento, que todo 
lhe foi lido, c disse que s be por t·~r nre
senciado como membro da mesa eleitoral na 
eleição para deputado geral por este sex
to disti."icto eleitoral , que se · proce teu 
nesta parochia de Nossa Senhora dos Mila
gres, ~m o dia i deste mez, compal"t>ceram e 
votaram e10 a dita. eleição 146 eleitore1, 
o batendo o~ dous candidatos Dr. Leandro de 
Chaves Mello Ra.tisbona, advogado, residentP. 
na provincia io Rio dP. Janeiro, 110 votos. e 
o Dr, MMoel CoP.lho Ba~to do Nascimento, 
agricultor e residente na cida.d~ do Barbalho, 
desta provincia ,jo Ceará, 38 votos, e que as 
authenticas, exigiJas pela lei, contendo este 
mesmo resultado, assignada por todos o" mem
bi."os da mesa eleitoral rubricados pelo 1° juiz de 

a.z, presidente, e conferida elo tabellião u-
co An.ton1o umz e astro Filgueiras tivera. 

o conveniente destino. Pelo procurador do 
Dr. Manoel Coelho Basto do Nascimento, foi 

i .,. u • a es emun a, se 
si grande numero de pessoas que não eram 
mezarios nem úscaes, esteve na occasião do 
recebimento das cedulas da. eleição do 1° do 

. cor1•ente, e da apuração desta, dentro do re
cinto ao fundo · da meza destinada, si as 
chapas depositadas na .• urna pelos votantes 

sómente por me. 

o ' 
ao da apuraçã•>; si al~uns eleitot•,.s votara-m 
em referida eleição sem apresAntar a mesa os 

• 1 e ferido peln juiz, 
responde 1 a testeruunh<.~. que suc··ed ·u entrar 
ou passar pelo recinto "epa.rado para os mem
bros da meza r>leitoral urna ou outra. pessoa; 
que as chapas depositava na urna foram con
tadas por pessoa est~nnha. a mesma mesa, 
mais lidas pelo Sr. prr•sid'lnte, que alguem em 
beneficio da can1idatnJ·a do Dr. Leandt·o 
de Chaves Mello Batisbona, remettera al
gum dinheiro ; que não sabe si affi:s:ou
... e ou não na porta da casa da camar1~ 
munic pal edital dando conta do resultado da 
eleiçãn, e yue a principio todos os eleitores no 
acto d-3 de deposit·•rem sua cedula na respecti
va urna a . resentaram os seus titulos,0 que de
pois foi dispensado pela mesa eleitoral. E a 
rec uerimento do l'(lcur"'dst· do Dr. Nasci-
menta depois d-~ deferido, respond·•u ainda a 
testemunha que depois d'-L eleição foi pub:ico e 
notorio nesta villa que o justificsnte Manoel 

' ~ o as to o • a<;c1me nto tlVera. ma10r1a 
de votos no di~tricto sobre o SI'\U competidor 
Dr. Leaadro .fe Chaves Mello Ratisbona, pelo 
fiscal do Dr. Manoel Coelho Basto d • Nascimen
to, foi dito que nada tinha a r··querer. E pelo 
fi ·cal do candidato Dr. Leandro de Cha vei; Mel· 
lo Ratisbona. foi re.iueri to que se p ·rguntasse 
á testemunha o seguinte: si recebera dinheiro 
para votar e agenciat• votos para o ju~tificante 
Dr. Manoel Coelho Basto do Nascimr~nto, 
q•:anto t•ecelpra e d:t mã'> de quem; si no dia 
14 ou 16 do corrent1~ mez o juiz de direito An
lvnio LoiJes da Silva Barros, suguira desta vil~ 
la de M lagres pst•a a cidade da Barbalha ou do 
Crato e com que fiu~ elle er.a;Jrehendera seme
lhante vingem, e bern a.E>siln quando aqui che· 
g-ara ; si o Dr. juiz de direito tudo empenhara 
pa.ra. obter .. este collf-lgio votos para o j ustifi
cante,promettendo empregos p blicos compran
do pesso- lrnente votos e hosp~>dando ~~m sua. 
propria ca~;~a. . s eleitores ct1ios voto" agenciara: 
si o Dr. juiz de direito Silva Barros s•·guira 
no dia f o do cort·eote tuez de sua casa pat·a a 
da camara municipal em frent•~ de um grupo 
de eleitores grihndo viva o governo etc., etc. ; 
si o 'uiz de direito Dr. l3arros distribuira 
aos eleitores de sua parcia idade, a medida que 
cad 1 um delles era chamado. denLro do recinto 
destinado para os mAmbJ•os da mesa ebitoral a. 
r<·spe · 1va ce u a. e s1 na men e era 1n ares· 
sado na eleiçiio do Dr. Nascimento : o qu<l sC:~n
do deferido p~>lo juiz, respondeu a testemunha 
que não r"cebera dinheiro pa-ra si e nem para 
-agenciar votos, por parte do justifbante Dr • 
Manoel Coelho Basto do Nascimento ; que o 
Dr. jniz de direito Antonio Lopes da Silva. 
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Barro~. seguira de:,:ta villa de Mil-tg!.'~s, em 15 
dest ~ mez para a cidade da Barbalha, a passei a 
conforme Ih·~ disse o mesmo doutor; ._1ue o 
Dr. Silva 8arr .. s se empenhara em favor da 
eleição do Dr. Manoel Coelho B11sto do Nasei
~ento, h?sped&ndo ~m a sua proJpria casa no 
dl:l. 1- . 0'-

eiara, e que distribuíra as~entado em uma ca
deira, dentro do recinto ~eparado aos trabalhos 
da m~·sa ' eleitoral, as Clldulas ou cha as aos 
e eltQres e sua parClá I ade, a modi ;a que 
cada um er't chamado. E mais não disse. Res
pond,,u finalmente á requerimen:o do adjunto 
(t~ hoc d? pr?motor publico, depois de defertdo, 
nao ouv1u dxzer que o Dr. Leaudro de Ch:wes 
Mello R<t.tisbo a a, h,JU v esse sido eleito. E corno 
nada mais disse as 'ignou com o juiz, depois 
gue lhe foi lido e dizer estar como deposto 
havia, com o procurador, tis ~al e o :-d,junto a~l 
hoc do romotor ublico. Eu Antonio Muniz 
de Castro ti'0.lgueiras. escrivão, o escrevi.
Couto Cartaxo.-Joaquim Manoel de Souza..
Sebastião Manoel de ~ampaio.-José Antonio 

zewbro de 1884.-Antonio ·Joaquim do Couto 
Ca.rtaxo. - Aos 30 dias do mez de Dezembro 
de 18~4. me foram entr~gues esLes autos com 
o despacho supra e ret~o do Sr. Dr. jui-L mu
nicipal, de que fiz este termo. Eu, Antonio 
Muniz de Castro Fel~ueiras, escrivão,. escrevi. 

• .- -t • 

o 
anno, faço publicar o despacho supra e retro 
do Sr. Dr . juiz municipal da comarca, ,fe que 
fiz este termo. Eu Antor:io Muniz de Castro 
F'elgueiJ·as, ~>scrivão, escrevi. - Li, conferi, 
conce1·tei, fiz escrever e subscrevi nesta. villa 
d !'Milagres, aos 31 tias do mez de Dezembro 
de 1884. E..;tá conforme ao origina!, ao qual 
mP. reporto e1n podei"· da parte r•~querente. Eu, 
Antonio M11niz de Castro Felgueiras, escrivão 
que a fiz escrever e subscrevo. -Antonio 
Jf uniz de Cas~1·o Felguei1·as. 

Guia.- Vai pagar estes autos de certidão . . . . 
' . 

folll2?' de papel esc1·iptas. Villa de Milagres, 31 
dtl Dezembro de 1884.- O escrivão, Felgueiras. 

.- a 1 ·o e rauJ 1ma.- · , · o 
The:ophilo Alvari'S. .. .4~ ... 0l.!.v.eir?. C_a}g~11l •. ~o.er:: . --~ q_~3troceutos réis~ Milagres, 3_1 
tidão.-Certifico .. {íue deha1·am de cornpat·ecer, oro Cle 1884.- Fetgtteiras. 

de ,DI:lze.Il1-
. . . . . 

raes e Amonio Furtado de FigueireJo, pelo 
que não tomou·se~lhB os d ,poimentos; do que 
dou fé. Viila. de Milagre<:, 30 de Dezembro de 
1884, o escrivão, Antonio llfuni~ de Castro 
Felgueints .-Juntada.-E logo no mesmo dia, 
mez e a nno em meu cartJrio faço junt 1da d 1 

peti~~ão que ad.antê se vê, de qut:) para <:onstar 
fiz este termo. Eu. "Antonio Muniz de Castro, 
~elg ;eira~ •. escrivão o escrevi.-lllm. Sr. Dr. 

reque1·er a V. S. qu~ se dignP- manJar o es
crivão res:.>ectivo dar-lhe po1• certidão -ve1·bum· 
ad verbum o teor de uma justificação pro
duzida pelo Dr. Manoel Coelho Basto do 
Nascimento, tudo em termos que mereça 
fó. E. R. M.-Villa de Milagres, 30 de 
Dezembro de 18~4. - O fis !al, Joc'to Cli
maco de· ArctlJ:io Li;na.-N. 1:~3~ 2-iO réis. 
Pagou de selto d.,zentos réis . . Mil gr .,s, 30 de 
Dezembro rlc 1884.- Felgueiras.- Nos autos. 
Milagres, 3C de Dezembro de 18~4.- Couto 
Cart ~ xo. -Guia- Vai pagar estes autos o 
sello de 1e:r.e f1 .1lhas de papel escr1pt!l.s e meia 
em branco, na importnncia de dolls mil e sr~is
centos réis . Vill•. de Milagres. 30 de Dez~>m
bro de 18~4.- O escrivão. Antonio \:Iuniz de 

o 1:, ll'" a. - • 0 • 

seiscentos. P ·•gou de s~llo dons mil e seis· 
centos réis. Mila l.!"res. 30 de De7·~mbro de 1884. 
-l:elgueir 1s.- Pc'lreira. Conel11são . · Aos :30 
dias do mez de Dezembro de 18~4, em me •1 c ~u·
torio faço P.Stes autos conclusos •o Sr. Dr. jniz 
municipalAa comar,~a . Eu, Antonio Muniz ne . 
Castro Felgu~ir::ts, escrivão, escrevi. Conclusos. 
Entregue-se o original a parte requ~rente, 
que pa~ará as cu~tas, depois ie extra.hida cer
tidão, que será entl'egue ao fis ~a.l lio Dr. Lean
dro de Chaves Mello Ratisbnna, na fórma de s~u 
requerimento. ~}lia. do Milagres, 30 do De-

dos Senhores Deputados. 
O abaixo assignado vem contestar o docu

mento a que o Dr. Manoel Coelho Bastos do 
Nascimento dá o nome de diploma.. e em cujo 
col!lt•~xto se funda para dizer~se deputado, eleito 
pelo 6' di.:;tricto da provincia do Ceará. 

Primeiramente, esse documento não exprime 
a votação ;eal e verdadeira daquelle des~rie_to, 

' o . 
qne consta da ::ql •lr 1çio f~ita por aquella junta. 
nullli d~ pleno direito, pela f;llta df') competen
cia, e não em presença das authenticas que a 
lei recommr-nda, ma.: de certidõ~s exhibidas á 
ultima hora, pelo cánrlidato que recebeu o inti
tubdo dLloma, tu lo sob o ap2arato da força 
publica. c de capangas armados. como se vê dos 
documentos sol> numeres 1, 2, 3 e 4. 

Mais desenvolvidamente e ba"eado em pro-
vas irr 'CUl';aveis, deduzirá. _ó ab:tixo assig,n ado o 
seu direito, no momento opportuno, na. fórma· 
do regimento da Caruara dos Senhorer:r Depu ... 
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tados.-Cortr1 , H de Fevereiro de 1885.-Lc- não tinham sido remettidas ao pt•csidente de5ta 
andro de Chaves 1lf cllo R(),tisbona. junt~t as n.ut1tenticas daquella collngio; mais 

Illm. Sr . . Dr. juiz de direito.-.Juve:1al d~ trcs of!L:ios,um. do 2Q tabellião do tet·mo da Bar
Alcaut::.t·a Pedro~o pr·ecisa,para documento. que bc>-llu, outro to 1'' tabdliã.o do termo de Missão 
V. S. mande dar por cértidào veí·bo rul vc1·- Velha e o ;)orlo escrivão de pn do districto do · 
bum. a acta da apuraç~o de ·.rotos da eleição a ~~-e:j_o -los ~aut~s, a-.·o!npan~l!i:JO das r~spcctivas 

Como requer· Ct:tto, 8 de Janeiro de f885.- mento~ qnanlo aos dous primt:il·os colleg-ios, 
Si7_ttâm Cav .ücanti · .fo1·arn ox.h!.iJidas certidõ~s cotnpetent.emente 

Certifico que a acta de que íf!.lla o peticio- log:disadas, p:-:ssada.s pelos secr('tarios das m~- : 
nario é do tco1· seguinte: Acta da apuração ~as dos dou;; collegios, do 1° t:1.belJião publico 
geral da eleiçã.o para um deputado à As;;embléa d·,sta cidade e do c~scrivão de paz do districto 
Geral Legislativa, para a legislatura que começa do Joazeiro, oro cujas nota~ foram transcriptas 
no auno de 18:35 pro.x.imo seguinte, pelo 6'~ dis- ditas actas. E, como pela junta foss.:J reconhe
trido eleitoral desta (.lrovinci:J..-Ao,.,; '20 dias do cid::t a authenticidade de referidas ee1·tidóes e 
mez de 'Dezembro de -1884, nesta cidade do d ts authenticas recebidas, c nib hounsscm 
Grato. comarca do mesmo nome desi ""!lad:~ !'l 
governo para eabeça deste districto eleitoral 
desta provincia do Cea.rà, no paço da Camara 
·.Municipi!l, edificio designado pelo Ex.m.St·. pre-
s1 en e a prov1nc1a para os raoa 10s e e1 oraes 
desta parochia, ahi, pelas n horas da manh:i, 
reunidos os membros da junta apur;dora, com
-posta do juiz de di · • · : • 
no impedimento do juiz de direito dest:1. comarca 
do Grato e do seu }H'imeiro ~UiJstituto juiz mtt
n.i.cipa.l, form:~do em direito, por ser a comarca 
acima referida a mais ·visinha, nesta e por 
designação leg~tl o Dr. Antonio Lope;; da Silv:1 
Barros, e em Yirttlde de comrounicação official, 
acompanhada. de diversas authenticn.:::, pa.ssou 
a occupar a presidencia da junt:t., e presentes os 
presidentes da.s ~esas e~eitoraes do:<; colleB"ios 

' ' ' , ... l a-
gres e l\Hssqão Velh:>.: Gt·egorio Pa:·ente de Sá 

- Ba.r·reto, Mi~uel A~ves da Rocha, B~zilio 

o 
de Quintal e Raymundo Nonato Saraiv:1, todos 
abaixo assignados, não tendo comparecido os 
presidentes das mesas eleitoracs dos colle
g-ios do Grato e .Toazeiro, selll C?-UScl. pa!·tiei
pacla, tomando todos os rcs!Ji)~·tl\'ü:::; assentos, 
o Sr. tWcsid·~nte d<1 jtm La deúg-nou ao m ~m
bro Gt·egol'io Parente~ de s:~ l:>::u·reLo, t~~l.r:t. 
servü· de sect·etar·io da mesma. c de.:::l<1rou que 
i:1. p!'Oceder-s'J a. apuração g'N'n.l do~ votn:"i dos 
diversos colleg-ios do referido 6° districto eleito
ral dest:t proiincin, na. elei~.::i:o par·a um depu
tado a Assemblótt GenLl, de confomliJa.de co;n 
os arts. 76, 87 e 8$ tla lei n. :)Si de 19 d ·! 
Ag-osto de 18-lô. e~u·t. 18 e s~us p:lT'ag-rn.phos, 
da. lei n. 3020 de 9 d:~ .lanei!'o_dc i~SL Ern s.-~
g-uida, abriram os officios recebidos c, f~tt.ellllo 
'-

rccon ccer aos 0 e1to•·e;; presen tas c os m:1 t ~ 
circumstantes flU f.) clles estavam intactos, 
man:iou cotlta~ é declarar nesta o numero d:1.~ 
authentieas,acnan:lo-se sc•·em tluatro, a ~aher. 
as dos collegios ua Ba.rbalha, Miss:1o V·üha, 
.Jardim e Brejo dos S \ n t;: 1s ; nm officio do t t
bellifio <h notas do l~l'tll '.l de J\Iilagr0::;, acom
panhauo de uma ce:·ti!lão da. act:1. transcripta 
em suas nohs da P.h:i ção :Jc;ima ref,rida, exi:
gida pelo pelo juiz de uirúto àest.a. comarca; um 
officio do pl"esidente e 0 1ltro membro da -mesa 
eleitoral do collegio de Milagt·es, dando os mo:. 
tivos por que, até o dia. 10, depois da eleição., 

me;)u no n~embt•o Bll-úlio Gomes d~1. Silva, 
exeruta lor, para tel-as em sua presnnça, e 
so :J sua immediata. ius eccfto encat·reo-ando 
aos demais motnb•-•)S da .iunt:t o trabalhv da 
ap11ração dos votos, conforme estatu~ a lei. 

Tt!rminada a ~1.ppuração o secretario da 
st c i\•as re_açue:i: pu.J LCOU, s~m 

interrupção, os nomes dos vota.Jos e o numero 
de votos que cada um obteve. sendo o resultado 
o ~eguinte: Dr. Manoel Coelho Bastos do Nas
cimento. ag-ricultor, re:'>iderlte na ddarie da 
Barb tlha 363 votos; Dr. Lnandro de Ch>.1ves 
l\1-ülo Ratisl>oua, advogado, res!dente na P n.ra
hyba do Sul, 34\) votos; Dr. Joaquitn Bento de 
Souza Andrade. agricultor, r esidente na villa 
de 1\Iecr>jana, 9 votos; em vista do qual resul-

::~c oi veri icanto C1Ue o canc.1 ato r. ta-
no·.; l Coelho Ba.stos do ~as·~imcnto reunira. a 
m:tiari::l. de votos dos eleitores que concorrera.m . . - . . . . 

, < • 

a ppuradora o considerou eleitJ deputado :i. 
Ass•~mbtén. Geral, para a ;:;cg-uint!l lcgislMara, e 
mandou expetlir-lhr:~ o competente diplom~1. na. 
f•H'll1a. (b lei. ol'Clenando outt·osim a tJ•:tU:-<cri
P',~:'io da p!'e;.;"ute act~1. nas notas do i" t:-lbellião 
.Joaquim rl ~ L:wot· Paz 13a~·L·olo. que convidado 
r•at•a 1}.-:tc fiul Coinp:1rCCCU, e que se CXLI'Ui8S"IY1 

duas có ;lia.s da mesma, urna para. sei' remetrida 
ao Ex.m. PI'í-!Sidente da p:·oúncb, e outt·a ú 
Camat·a dos Srs . Deputados. Po1o merubro da 
junta. Miguel Gonçalves Dantas de Quint·rl, 
1" juiz da paz. p1·esidente d1. mesa eleitor:.rl do 
collegio àe .Milagres~ foi dito que prote~t~va 
contt·a a snbtr:tcçito cias nnthcnticn.s dn.qnelle 
cJllegio.:~:; qa:;e.::. depois de seu oíficio, t•mbcm 
. oro:tt:-omembro dam.::t 1 ·,.,:: • 

detlle dP.st:~ jnnta. em data de 10 do corrente, o 
do qual ~~cim:\ se f f! Z menção~ fo1·am nssig-n:::.das 
l)Or tod L a mesa. rubricadas todas as folh:t~ por 
ell(3 president0, conferidas e concertadas p ')lo 
tabf.)lliã.o ·da.quelle te; mo, e remettidas oppor
tunamentf) ao jui7. de dit·0ito desta comarca, e 
ditas authf)ntieas est::~.vam de ~ccordo cota a 
certidão que asse tn.belli::ro remetteu por sua 
vez::~. este j11izo, e pela qual se fez a appuração 
do dito collegio. Foram presentes. :i junta tt"es 
protestos, um de dous membros da mesa. eleito
ral deste collegio do Crato,e outro de dous mem
bros di~ mesa el'3i toral <lo c·)llegio do J ua:r.eiro, 
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e o terceiro, :finalmente, assignado po;· grande 
numero do eleitot·es desta e de outras parochias, 
cujos protestos foram rubt·icados pela junt:1, 
afim de t•;rem o destino legal. Rec11sando o 
presidente da Ca.ma!'a Municipal d''sta cidade 
a remessa . do livro du.s actas de~t.a. junta, 

"'\t-:\• ~ 

O escrivão Lavor certifique.- Crato, 9:: de 
Janeiro de :1885.- .tlZves da 'Nobrega. 

Certifico que o officio a que se refere a peti
ção SU!H'a, é do teor seguinte : - J1;1izo de di
reito da comarca do Crato, em 20 de Dez~rnbro 
de 188!. -lllm. Sr. -Não podendo comparecer 
: . . -

' ' mesma, este abriu, numel'oa, rttln·icou c con- l\iunicipal, afim de pr~sidir a junta apuradora 
Sel'vou nm outro livro, em q1te se l~nçou a pre- da eleição procedida neste dist:.-icto no dúl. iu 
sen tn acta~ quo vn.i p ~los nl'Jmbros d:.1 ·unta do cCl·rente. ·-~rn. um de )Utado á .Assemul· a 
ass1gnaaa e p~ os e •;1tores presentes, que o r.tl Legislativa~ em razão de grave encommodo 
quizerem; tendo-se terminado to;lo o tr;).balho de saude de pessoa de minha familia, como é 
<ls quatro hoJ•as <b tarde.- E eu. G;·egorio Pa- notorio nesta cidade, assim communico a V. S., 
l'en.te 4e_ S:i Bal'reto, seP.retat·io ds. junta, a es- pa>a quo pos~a su bstituit·-me neste ado. cum
crevi.- Antonio Lopes da Sih•a Barros~ pr~~si- .priudo mais accJ·escentar que muito influe para 
dente.-Cregorio Pure11to de Sá Barreto. sec:re- este meu procedimento. o apparato bellicoso 
ta rio. - Bazilio Bomer; da Silr::1.. - Raymundo que se està ostentando á face do publico desta 
Nonato Sal'aiva. -l\iiguel Alves da Rocha. - mesma cidade, chamada a forc,~a dos destaca
Miguel Gonçalves Dantas de Quint~d .-1\Ianocl mentos visinhos que aqui se tetn reunida e 

· Sedrin de Cast.ro Jucâ.-Rozio Jamac::mi.-An-. ae10:: .as <h toda rdem re a ·adas 
tomo Arnerwmo de Brito.-José Antonio de Fi- de mo io tlue :J.tci o ,juiz de direito da comarca 
gueircdo. -Fl'anklin Beuja.min de Carvalho.- ào JarJim que é visinha á esta tambem a.q ui se 
José Aurelin.no de Sousa Lcite.-Lam·enio Bre- acha ha dias de promptidão para encutir no 

. ·I' .L an a eao .3 s.n1mo que ~~ propo'>tto t·me em. co o~a -o na 
.Araujo.-1!dcbrando Sizenanrlo. vi~ario.-.To:\- pt·esi..iencia da referida jtmta, . .afastando-se .. 
~1u~m d~ S:i.B:•rreto.-:.To:1~ B:.ptista ~~ Fi~nei- aquclle que a lei investiu ~e~te ?argo .. . Tal . . 
Antonio Muniz d·~ Castro Fi!gueit;<t.-Frâncisco influir no animo de um doente de molestia. 
de Magalhães Landirn.- Domingos Lopes de gi·ave, que vê cozn. a minha presença na presi
Senna.-:\ntonio Manoel de Samp:üo.-Antonio dencia da jH!J.ta apuradorá um perigo, me levou 
de Sá B:-.rrGto Sampaio.- Antonio PereÜ'a de a passar o e:!:ercicio a V. S. a quem Deus 
Oliveira. -José c~il'doso dos S:íntos.- Padre guarde .-Illm. Sr. Dr. Candido Alves da No
Jo:":ó Gonçah•es da Costa. -Antonio Moreira l)t·ega, muito digno juiz muuicipal do Crato.
:MaJ•es.-Guilherme Erigido dos Santos.- .José J oao Baptistc~ de Siq_Heir~t Cavalcanti . 
de Sã B::m·eto .-JH1guel B ,~zerra Frazão.-i\li- Era o que se continha no dito offi.~io que ma 
gu_c-!1 _\Ticent.e ~e n.face~o. - .Anto~io. Feli:t do foi apr·~sentado, e a cuj~ ?rigina~ q_ue entr,:guei 

. . 
tonio do Espirito Santo Cor[·êa.- Manoel ~h
la.chias.-)dn.noel Coljlho Bastos do Nascimento. 
-Francisco ort·êa ~am ai 
.Apoiinario de Oliveira Amorim. -Severi no 
P~reira Filgucit·a. - l\hnoel Apolinario d:1. 
Sil vn.-Lino Xauedon cl1) Almeida Pi1·cs.-Era o 
'1 uc :'>e continh:~ em n. dita. actn, e a. cujo orig-inal 
ttlC reporto e dou fé. Eu, Joaquim da. Lavor Paz 
Barreto, primeüo tauelliã:o publico, o escrevi o 
assigno cama mesa.- Antonio Lopes da Silva 
Btu·ros, uresid0nte. - Gt·e~orio de Sú Rarreto, 
secretario .-Bazilio Gomes da. Sih·a. - :Mig-uel 
Alves da Rocha .-Miguel Gonç.al vcs .D ::mt:.1s de 
Quintal.- R:~ymundo Nonato Saraiva. - Ma
uocl Sedrinas de Castro JLtcá.-Valdivino Pan
taleão tle Araujo.-.losó AureliD.no de Souz~t 
Leit~.-AndJ·elino Ribeiro da. Cost:t. O primcit·o 
b.bcllião, .To:\qnim de Lavot• Paz Barre to. Eu, 
Joaquim üc Lavor Paz Bart•eto, primcit•o i:it-

· ~ . . ..... ~., ~ 

signo.-0 1° tabellião publico, Joaquim (lc 
Lcwo1· Pct:: Bane to. 

N. 2.- Illm. Sr. Dr. juiz municipal.- .Tu
venal de Alcantara Pedroso precisa para ecn do
Cllmento que V. S. lhe mande da1· por cenidão, 
'Ver bum ad va1·buín, o officio do Dr. juiz de di
reito desta comarca em que passava a V. S. as 
funcções de presidem te da junta a.purado;·n.,ct1jos 
tt·abalhos ford.m :tnnunc : ado::~ pa1•:t o d1a 20 do 
Dezembro do anno findo.-E. t{. , ~-I.-J1tvenat 
de Alcantara Pedroso._ 

Pa:.: Barreto . 

N .3.-Illm. Sr. Dr. juiz mnnicipal.-Juvenal 
d'Alc~mt<l.t'a. Pcdroso prociza, para fins polittcos, 
que V. S. lb.e ma.ude dar por <'Crtidiio o. teor 
do otlicio dos presidentes das mesas eleltol·ae:-: 
do Crato c .Joazeiro, dirigido a V. S. na quali
dade de prosident•J dn respectiva junta apura
dora, em que davam os mesmos as razõe~ pe
l as qLJaes dci::;;:avam de comparecer aos tt·ab::t.lhos 
da refct"ida jun t;\. E. H. M. 

Ct)rtifLtue o Eo;crivão Lavor.- C[·ato, ~l de 
.Janeil'o de1885.- 1llves üa ;.Yobtega. 

CertUico q uc o officio a que se refere a peti
ção supr:L e do teot· seg·uintc: Crato. 20 de 
Dezembro de 188-1. -Illm. S:-.- O estado de 
. .. t, ~ 

nicipio, desde as vesperas da eleição a. que se 
procedetl no dia fo do ~orr·ente mez; as 
continuas declarações solemnes dos agentes po-_ 
liciaes c ad ptos qa parcialidade governista, 
de que n,j tmt~ apurado1·a, convo~ada para hoje, 
expedira diploma i ponta de sabre. si pt·ecisO 
fuJ', ao ca~dida.to do governo. Dr. Manoel Coe
lho B::1.sto do Nascimento, que se diz eleito; 
o apat·atoso movimento da forç~1. publica do des
taca mento desta cidade, encorporado aos do 
Jarüm, Barbalha e Messão Velha ; o contris
tarlOl' espetaculo qu~~ se está-presencia:n.do no 
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edificio em qur• tr~m de se r-eunir a junt;:, in
vad:do por creseido numero de capang1l.s a.r·ma
d{ls, e crimino"os celebres em contz.cto co u as 
autoridades policiaes, a a:; lo me ·ação do po\TO, 
que julg<~ v··r sangne dcrrarnai·-se por occasião 
de.:ser arranc~do o. D;-.. juiz de direito Jaca-

• I 

os adeptos da. parcialidn.le gov ~ro.ista; a pre
sença. fiual!llente, do Dr. juiz de direito da 
comarc•'l- do .J rJim ha. cinl!o dias. nesta ci-hde, 

ospede1 o em casa aque e ca.n ti ato, t.endo 
ern roda d · si crescido numero dll solJa·!os 
de·sua coma•·ca, cu mo que attestan o a rr-!a
lização de tuda.s a.q:1elhs a.meatJas: t•ld;)i,:;to con
stitue •.tm estado tão melindroso, ame:~ça tão ~e
riamrmtc â paz e tranquilidade p:JblicrJ., e tão 
fort~>mente tem infi 1ido no es:~irito doo:: abai::tn 
asignados, presid·mtes da mesa el~itoral do 
Crato e Joa.zeiro, que, ile julgando ba.ld,,s de 
,..,a1·aoüas ara livremente "e renunciarem 
nos respectivos tr~balhos~ tomaram o alvitre 
de não comparec'r a elle~. do que se jul~am 
plenarnen te j nstifi ·ados e dão sciencia ~~ V. S. 
- eus g'Llal' e a . m. :Sr. r. an
d·do Alves da Nobrega, muito· digno pre~i

d~ll:.te irJterinu •!a juD:ta :tP.'!~adora~ Q_pre~idente 
. ~ 

de Alcantara Maia.- O pres dente da mes·1 
eleitoral do Joazeiro. Leonel Dias F ... r
reira. Er11. o que se continha no dito officio 
que me foi aprl"),;;;•nt:llo pelo D1· . juir. m•mi
cipal, cujo original entret;"u"i ao me~mo '' ao 
qual me _reporto e dou fé. Crat'l. 0 de Janeiro 
de 188~. Eu. Joaqni,n Lavor Paes Barreto. 
fo escrivão. o fiz es .~revet· e Silbscrevo . 
-0 1 o escrivão, Joaqtdn~, de Lavo1· Pato 

). 

N. 4.- 1884.-Juizo municipal no CI·Ilto.
Justifi.c:ação.- Cot·onel .luvenal de L~lcant1.r.'t 

c ro o, JUStl can e.- · . e cr<vao, Ct··,·eto. 
- Auto:lmento.-Anno elo N<J,..:cimanto dP- Nos!'1o 
Sonhor .Tesus Christo d , 1884, aos 26 d1as do 
mez de D~::zem •ro d) dito anno. nesta cid!tde do 
Crato. e.o m ·uea.1·to:-i•l, autuo n. petiçãoq·•e 
n.diaute s~gue-se; do que lavro " SI,,, t••rmo .
Eu, JoaLl uim de Lwo r Pa.z Barreto, 1 o esc1·i Yão 
o e~crevi. 

lllm. Sr. Dr. jtüz municip::d.-0 coron~l Ju
venal de Alcant,. ra. Pe:!r.>so. eleitor dcstu. pne 
rochia, par:.t resahrar s ~> us dil'·~itos eloitorae~. 
rJUer q · 1e V. S. o admit.t.:'1. j11 ti ficar : 

L o Que na!': pro:i:imidades da e1eiç:!o n. que 
se procedAu no :it•L 1 do corrP.nte mez, adepto ~ 
da. parcialidade g-nvernista pe1•corri .m, cab. ~
land'J a, .. duas Hochias de ou ~ se co''' Õ'-~ este 
município, a.curnpa.nha io .:. da solrlado~ ~ ame~
ça,•am derr~mamento de sn.nglle por occ sião 
da r,..fer da elo çiio e dizinm ter ordem da. o e
sidr ·ucico. para o eng-ajamento .}e paizanos. • 

Z.o Q11e, nar·a ma ·s accentuar a posição hostil 
do ~ovcrno no pleito eleitoral, fo:-a.m incorpo· 
rados ao d sta:!,,mento desta cid:l.de os da. d
da ie do Jardim, Ba rbalha e Missão .. Velha; 
dizendo o cornmanda!lt~ do fo, t~nente Ray
mundo Gomes. que não entrava na casa da Ca.
mllt'~ um !5ó Paul a para vot:.\r, si o governo 
quiz~>s!';e. 

3 .·0 Que, na. manhª __ do referido dia fo, aquar• 

teil·-~.da :l força public~t a pequena di!';tancia da 
casa da Camar:t. edíficio designado para as 
~.eições, fo:·am igu::hneate post·•s de pr .. mpti
dão nos p r teos das cadc~ publicas~ que ficam 
nó andar terreo do mesmo edifi.cio, cresêido nu
m··r~ de homens armados; ameaçada a ordem 

balhos ele i toraes~ si qnn.L1uer membro da oppo
sição fizes.;;;e reclam u,:ões ou prote ~tos, espe
dalnwnte "i re ueresse e fosse tornado orn se-
parado o voto do eleitor Serafim Je Souza. olim, 
pt·o ·rietario de um titulo duvidoso. 

4. o Qae o s•Jb(lelegado do di•tt·icto de S. Pe
dro dizia nos centr·•S de ~·~uni ão que ou o go- . 
v~1·no füzia a maioria. no município ou a fazin. 
,;e:npre ·por meio da bala. 

5. ' Qtl", na tard0, vespera do dia d :l eleição, 
seg-uir~lm 1esta cida.le para o Joaseiro 12 a 14 
pr.aça~ para. priv:1 r, segunt:lo a voz poblica, 

ue determinados eleitores da o ·1osi .ão - -
tassern; obrigar a mes 1 eleitoral fo1necer in~ 
contin"nte t 1 ntas quantas certidõe:;: ~A lhtl exi
gis~·'m; e evitar a ~1ntrada do ju~tificante na. 
1gr·ep · uranteos r-~t a os r-'! e'.tarae~. 

6."Qae da noite, vespera ua el ·ição. até a 
tHrmin • ção do~ trab,dhos desta, estivera na. po-- ' .. .. ~ 

. ' 
Ro ~ba, chefe da parcialid:lte gov~t·ni. •ta alli, o 
celebre eriminos~1 B.:llarmino Dourado de AI'a11jo, 
com uente ar·mada em contacto com o 1·esuec-
tivo subdelegado ~ 

7.0 Que em consequent:ia d<~.s continuas amea
<,~as de s· ~re . ;~ perturbados os t.rabalhos eleito
l'aes dos collegios do . Crato e Joa.seiro. em 
p ~rte attest.adas pelo appat·at.oso movimento da 
rorç'~ j)tJblica, d"l i_xa:ram de votar- eleitores dos 
pa a ppos cao, ~ a tLlesa 
do collegio do Joaseiro mr~mbros 
nato. 

' ., ;::, 
para a l'euni:1o da junta apuradora, cinco dias 
antes o Dr. jlliz de dir-eito Jo hrJim.. Antonio 
Lopes ela Silva Barros, ab~.n.:lonao.do sua co
rnar :a, se .. stabalece:-a n·1sta.. eom o tim, con
form~ S':l dizia., dG expedir (li·1lorna ao car1 .idato 
do ~ov 'rno~ : Jl'. Manoel Coelho Bastos do Nas
cimento. 

!J.o Que, dRs vespera~; do dia da apurnção até 
n. conclu~i!o dos traba.lhns desta. p~e.;i:lida pelo 
refe1·ido Dr. juiz de direito do .Jnr ~irn, d r'SCO· 
nhecirlos homeos. at•mtdo;; de g ::rrtlCh!\ <1 pu
nhal, percorriam :lS rnas d ·St'l. cirhtde, =:tO 

mesmo tr!mpo qu~ g rande numero de soldados 
los termos visin"los se achav:~.ro nc~ta !!i~ 

,.lad•', sem r~qu isição d:-Ls autoridades compe-
t .. nte, , 

-lO.o Qne. finalm~>ntr1, t:tl era o ::tparato da 
força pu llli ;a, ••S a.m·~aças c fa.!ta. dP. s eg-ll!'a.nça 
inrliviJ.ual nos J.ias proxirnos ao da ref,~rida 
apnl'açã.o. a que não co u!~orreu n. opposiç:i o, que 

· era c1·ença l!"Cr:tl dar-~~ d~rr :;.mamento d'3 san
r; c , si a jrmt:: cntendcssn d~vcr cx· ·edir oli
ploma ao candidato Dr. Lei:l.ndro de Chaves 
Mello R:Ltisbonu.. 

Nestes ter.:nos o supplicante _perie a V. S. 
que, ~i<.;tribuid:i est.a. e autCia.da. se digne desi
gnar rlia e hora. intimando-se as t •.:;:tP.munhas 
arrolad"ls e promotor ptlt>lico da coma.rca..
E. R. M.-Juve~at de Atcantara. Pedra3o. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1527- PÃjgina 34 de 106 

Séssão e1n 19 de Maio de 1885 279 

Testemunhas 

. Capitão Raymuudo tle Alcantara Maia, nest:;l 
c1dad·~. · · · 

Capitão BeMdicto da Silva Ga•·rido idem. 
Vicente Fe1·reira Lima, idem. ' 
Dr. Thyrso de Assiz Garrido idem. . . ' ' ~ . 
Alferes Rllymundo Gonçalves d~C~s~ idem. 
João de Nov":es Maia. idem. ' 

Nob~e~a. juiz municipal_ do termo, commigo 
es~rrvao de se11 cargo ab an:o noweado. o justi
ficante coronP.l J uv~n.~l de Alcanta.ra Pe:lroso 
foram. na f.)rma. da lei inquiri tas as testo~mu: 
nhas destet. justificação do modo que adiante 
se vê; do que para. constar lavro este termo. 

' 
r-() escrivão o escrevi. 

La. Te.-t•>munha.- Raymundo Gonçalves da 

Franciseo tla Cruz N1~ves. idem. • os a, 1 a e e .., annos, casa o mora or no 

Alferes .loão Vulpi110 da Cunha, S. Peàro. 
Major _P··clro Beze1•ra Mont1~iro, Joasei,·o. 
Antomo da Fr~nca Cab!·al, idem. 
RozPndo da Franca. Cabral idem 
Joaquim Ignacio de F 1gu~iredo, ·idem. 
D • .LL-Como requer. e designo o dia 30 do 

coL·r-ente m~z. á.s 11 h :ras do dia. ew a c :sa da 
Camara.-Crato. 26 de Dezembro de i88~.-

R!:.cebimento.-Aos 21 àias do mez de De
zembro de 1884, foi-:ne ;-nt_,·egue esta pet.i ão 

' • , ,.. ; .qu 
lavro 1•ste termu. Eu, Jon.qui.m do Lotivor Paz 
Barreto. ~s(!riviro, o escrevi. 

s 
munba;:; J·etl'o, Raymundo de Alcantara M•da . 
Ca.pit~o B~uedicto da ~ilva Garrido, Vicent~ 
Fer~..-1_ra L~ma, P1:· Thyt·so de Assi~ Garrido. 
Antomo iVhguel tatu:noba Nahu, R•ymundo 
Gonçalves da Co'1ta, João de Nnvaes Maia, .Joa
quim .José de Sant'Anna Muri tiba e F~.l.ncisco 
da Cruz . Neve-;, pelo .conteúdo rla p tj ção e 
despacho retro, que fiearam scieotes. Dou fé. 
-Crato. 29 de Deze,ubro df'\ 1814.-0 escrivão, 

oaqu:tin o ouvo1· a7·1·eto. 

O Dr. Candi !O Alves da ·Nol.>rega, juiz mu
niciptl.l no Crato. e1c. : 

Mando a lJUalquor oíficial rle justiça, a quem 
fot·e-te apresnnt·.do, indo por mim nssio-nado. 

"fi J . o not1 4uem no oazeu·o a.o mnjor P~~dro B~zerra 
Monteiro. Antonio d!~ Franca Ca.b:·ai, Rozen.io 
da F1·anca Cabral e Joaquim lgna.(!•O de Fi·>·: ei-- .., 
redo, 1' em S. Pedro a João Vulpino ela Cunh~, 
para compu.rccer •m n.este juizo no dia. 30 elo 
corrente wez, :is 11 ho1·as da manhã na ca-:fl 
da C::~.ma:r~, !l'filil de virem ju:-ar so~re' os }tens 
de uma J ustJfi(!ação que requereu neste juizo o 
coronel .Juvenal de Akant:~ra Pe :ros com rn
la~.ão :i ultima el içào da.da ne, te mu·nicioiu d1~ 
um deputad .. á Assemblea. G··ral. O qu·~ 'cum
pra. Cr)üo. 27 de Dezfl!ubr-o de 18~4. Eu, Joa
quim de Lavor Paz B rr-eto,escrivão, o escrevi. 
- c1l'l7es da N obrega. 

Certifico que em virtude do mandato r etro, 
fui desta cidad · à povo9ção do .Jo Lzeit·o e ahi in
timei a tod ., as teste1aunbas consta11tes domes
mo m:mdado; bérn como na .ovo:~ção de S. P.~
dro a João Vulpiuo 1a C•1.nha; por todo c•mtP.udo 
no m''smo mandaõo q''e l~vo, fie lram ~cientes. 
Dou fé. Crato. 29 de Dazernbro ie 1884.- O 
officia.l de justiça, Jose .J1 €woel de A .• F e;· naa
des. 

Assentaia.- Aos 30 dias do mez de Dezem
bro dl3 i8S4, nesta cidade do Crato, em meu 
escriptorio, presentes o Dr. Candido Alves da 

sitio Monte-Alegre deste termo. agricultor·. 
natural df.\sta. f,·eguezia ; aos costum··s disse 
nada : testemunha juraà a n • fórUla. da lei. E 
sendo inq·,1r_i:!a sobr·e os itens da p··tiçào de 
folhas d!la.S dl>:se. qur~.:1to ao io item qu~ e ver-
Jad_e gue ade :to" do governo, nas vespet·as da, 
elel(}ao a que se pruc··deu no li:~ 1o do corrente, 
cabii.lar-an:t acompanha los de sold:2.los, cO:liO 

succ··deu na S··rra Je :S. Pedro, indo Jo.-.;é An-
tomo e 1gue1r · o. 'tcente omes e mo
rim e outros; ám"dront.avam os eleit()res da 
oppo.;;ição com a~neaç ~ s e der:ram·1 mento de 

o ·. ' . o 
policia lhe dis"era ter chegado 20 fa.r-.lawentos 
para engajamento ele 20 pa.iJLnns. di7.endo isso 
o·

1
• • V 1 • .. • • - ·- · •· •• " .. · · ~~· 

ras da eleição v•~ndo grande nurnm•0 de sollados 
n~st·1 cidade. sou:Je que p'n-t·~n~i<lm elle.;; aos 
d ·stacame .. tos do JarJim. Barilalha · e M:r:são 
Velb.a que ti11ham sido chamados ~ incor•Jot·a- · 
dos ao destacamento desta cid•tde, e que não 
só o comman !ante do destacamento desta ci
dade tenente Raymundo Gomes. como q·1asi 
to .o.; os gov··rni.stas mais ardenr.es diziam. 
que não entraria na cas:L da c·cmara um só 

ze~se. A·, :3" item. disse que~ na manhã 
:do dia 1 o do cot·J·ente , foi aq uartellada 
toda a for a ublica a um~ distancia de 50 as-
::;os. ia casa da carn •ra. edificio e.u que "e pro
c~dla a ele ·ção e po>;tos de promptidão cres
cido nulllero de holllens ar10ados abaho da casa 
d)l. é amara. que fica no andat• superior d s ca
deias publicas: que por esl3a occasião s0 dizia. 
ger·a.lment~ que. si houvesse recla,uações, ou 
Pi'Ot"s.tos p ·r parte de membros da opposição. 
hnverw alt•, r:-tção da ord 'm publica., H seriam 
Pll l'turba tos os trab ·lhos •>leitor:1es, flspecial~ 
m'nte si ft,sse tom;;do em sepa.rl!do o voto da 
~erafim de ~ouz:t Rolim. prop1·i•·tMio dA um 
tltulo que diz ser· elle ca. ado. quando é solteiro. 
Ao 4' item diss•> qne não viu ilem ouviu o sub
delea-ado .Je S. Pedr.-, dizer q .e o g-overno fa
rin maioria n•·ste munic pio, por meio da bala, 
mas ll1e consta que o mesmo devia. vir votar no . . . ... 

• 
que para este fim alli chegara no dia da ves-
pet·a da elr-lição, t1·azr.n lo em sua companhia 
um filho criminoso de morte no termo de La
vrao: e out1·os. Ao 5o item disse q•1e na noite, 
vespBr·a do dia 1' foram munid:ts 12 ou 14 
p1·:·(}M dest.a· cidad•l p ra ·o JnazP.iro. diz·•ndo 
a voz public t q11e esta força tinha por fim evi
tat· qu' certos e det~rminados el·i tore" da op
posição vota.s~e•n; obrigar a wesa eleitol'al for·~ 
necet· certidõ~s e privar a entrada do justifi.cante 
durante os trabalhos na :igreja. sendo certo 
que alli chegando o mesmo justi:fi.cante com o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 152 7- PÃigina 35 de 106 

· ·-

280 Sessão en1 19 de l\:laio de 1885 · 

subdelegado de policia deste termo, José An
tonio de FigueirGdo~ que :-.ssistia. :~ eleição da
quelle coll,~gio por parte dos governistas, fica
ra incommodado com o .mesmo delegado, a. 
quem taÃ::;.ra d0 V"ena.l, e que sómente o justifi
ca.nte havia entrado na i;reja por esta cir
cuoistancia. Ao 6° item disse ue lbe 

. consta que Bellarmino de Araujo, estivera 
· no Joazeiro durante os tra.balho5 cleito
raes; e que p;otestava vota r, apezu.r de se 
a.c :rr pronunc1a o _:n.es ') ermo em crune 
inafian~.avel. .Ao Í 0 item dis!>e que dei:s:a
:rs..m de votar alguns eleitores des'e collegio 
ignorando, entretanto, a razão par:L com os 
que - se ach<lV':.Lm ne!';ta cidade, dizendo-se 
_entretanto que a:;sim procediam pelo ,justo te
morde barulhos. Ao Su item dis-,e que st~be 
que a. junta ápul·adol":l fora· convocak':. para o dia 
20 dest0 mez, e que dias antes viera para 
nest:L cidade o Dr. "uiz de direito do Jardim, 
com o m. segun o se iz1a. e expe:lir diploma 
~10 candidato governista. Dr. Manoel Coelho 
'Bento do Nascimento. Ao 9" item d isse 

siuhos, capa.nga.s a.I."mados de garrucha. e pu.
nhal nas ruas public·1s desta. cidade. sold<tdos 
convocados dos destacamentos do .Jardim, Bar
balho e Mis'!'-ão Velha p~1ra esta cidade, com re
quisição das autoridades competentes. Ao 1Qo 
item, disse que das vesperas ao dia. da .a.pura.ção 
era. gr:mde o appara.to da. força publica.- e amea
çava-se o derramamento de sangue si a. junta 
a.puradora ent~nde;;se que ~e~ia e:x:pedir di-

. .;.. 

o a ppar~a.toso movimento dcs me ~mos e :is ameá.
ç3.s de derramamr~nto de sangue po..- parte dos 
governistas mais, notaveis. Ao 3 • item 
disse que não cst :.ve, na manhã do dia primeiro, 
nesta cidad(l, mas, durante os tr:1b:.tlhos da 
eleição de Joa.zeiro. em que funccionou como 
mem · r - s; • • 

tava a.p1·ehensiYo com as cou.sequencias que 
podiam se Jat· na eleição deste coliegio. em 
vista das ameac;.:ls dos agentes govet·nist!l.S ue 
az1am corr ·r mun o a. attltu ~ hostil tornada 

pelo governo,e que a oppo·.:ição nüo ..:e daixaria 
levat• por est::ts amr•aças, reclcuno.ndo os. seus 
direitos.fossern quaes fussemas conseqn(•ncias. 
Ao 4o item (lissa q_ ue o subctelegado do dis
tric to de S. Pedro,diúa nos centro:; da reunião 
que votaria, quer a mesa q12izesse. quer na:~ 
e que o governo t!~ria maior ta ou a faria sem.pl'e. 
porque quem é gov•~rno não P'='l'd~ eleiçiio; 
sendo c.:or·to ue estivera ellrJ llt) Joa.zeiro com 
este fim em companhia. de um filho criminoso 
de morte no termo de La\'ras. Ao 5° item 
disse qne, 11:1. n oite. Ye;::p••ra do dia da elc~iç:1o, 
que se procetteu no ara prune1ro o cor·•·en e, 
pclà.s oito ho•·as, chegaram (L povo ç i.o do .Toa.
zei_ro · .l o:~.e 1:raçu.s commandadas pot• um. fur1~ie! •.. 

de Chaves Mello Ra.ti:;;bona. que diziam uns 
elle estar eleito, outr·os que nãc't. E como nada 
mai diss~ n · . , 
por findo este depoimento. que lido e <tchado giL·a de votar na lll';sma. casa. a.llegatl<lO não 
conforme assigna com- o juiz e justificao te, tio lh·~ fie« r isto bem. Ao 7° iteu:l disse que 
que dou fê. Eu, Joaquim do Lavor Paes B>lr·- qne deixou d0 vot·u" o eleitor capitf.io Domin
-retto, 1° escrivão, o escrevi.- AZoe.-: da No- go;;; Gont~alves Martins, se!.!'un;\o lhe consta, 
lHega. -Raym.u;ulo Gonçal,-vcs dn Co .-:ta.- pelo justo te•no1· de pe:-turb~çües durante os 
Juvenal de Alcantara Pcdí·oso. tt•analhos eleiLor:1es, deixando pelo mesmo mo-

2:~. testemunha. - Joa.q1Jim lg-n:tcjo de Fi- livo de fazer parte da respectiva. ul•)l'l::!. o 21) 
g-u~iredo, idade do 44 annos. casado. morador supplente Jo juiz de paz majot• Pedro Bozer·ra 
n:o Joazeiro, agricultor, n<~trit·a.l dr:sta fr ~gue- Montei.:·o. Ao S. ·• item disse que a. junta 
úa. aos ·costumes diss~. n:td:t: test·'mllnha ju- apuraJora deste distrtt:to fora convocada pm·a 
rada ua fôrma da lei. E sen(to inquit·id<'. s0bre o dia 20 do co~·rr.nte m'~Z! e m cuja cccasião se 
o item da petição de fls. 2. Disse quanto M dizia g-er::dmente que não se~ia cx.p ·dido di-
10 item; que é certo que adeptos da pa ;:-ci;llí- p!o::na. a.o candirht~1 da opposiçã:o Dr. Leandt·o 
dade governista cabala.vam na~ duas pa1·o- de Chaves e rvielb R~tisbona. sem derrama
chias de que se compõ~ este municipio mento cle ~ang-uc. e que para expeJil-o ao can-
acompanhaios de soldados, pod.:mdo elte teste- did:.:.to g-úv0rnista Dr. Manoel Coeli1o Bastos do 

• rrnar que ose .. n omo '1- 1 :1s ~~unento c;tava prompto o Dr. ,jui:r. do di-
gueiredo, VicentB Gomes de A::norim e raito,r!o .Tard1ru, Antonio Lopes da Silva Barros, 
outros foram à Serra de S. Pedro nas con- o qual clfectiva.mente esteve nesta ciàs.de tres 
dições ditas: e que era :.reralmcnte sabido que ou qua.t:-o dias antes cb_ apuração. Ao go 

. o p :·oprio delegado de policia dizia tet· ret~e- item di~se que ~o ' cheg:w a. esta cidnd~ no di~'. 
bido ordem da presidenc!a para o enga:ja.mento da apurac~ão t! tornando a cns:~ do ju,;;~ificante, 
de paisanos. Ao za item disse q 11e a po- ahi sou \1'\ po1• mais de uma p n.sso:1, que nas 
sição hostil do governo, no pleito eleitrwa.l -par rua.s haviam hom~ns d r'scon\lo•~1dns arn1ados; 
meio das autoridades polici<~es. manifes:ou-s•: a for~a pulJ!Ít~a r/.; .lar.liru. Burh:1lha e l\iissiro 
neste mun1cipio por m11itos meios, tor·na.n./o-,;c Velha , ~ nrJtúu "lle tó::il ·zu,wha ~r.m ·Jp n'WlOJ'O ~ 
bem sal~~n.te o incorpora.mento ao d%taca.rnemo ·le pes"on.s nr~ c.~tl:Hl da. ( ~:t•iial'tl. on·i~ n1o con
desta c1da le, conforme lhe constou, dos o •·sta.- co!·rern. a opytosi,:ib. o movimento ,,,, J"orçn. 1itt
camentos do Jaràim, Barbalha =e Missão Velha, 1 ulica, s(_~ndo ar!Ut'Ll"t.Qladu. 1>olu t·~~sl•(~ct i vt.• com-
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teriores à reanião da junta apuradora e ã eleição 
do 1 ' de Dezembt•o nin:..:-uem se julgava g:a.
r~ntido, ao menos que não se dissesse gover
ntsta. 
~como mda mais disse, nem lho foi pet·gun'

t::l.do, dr:u-se por findo es e Jepoimento, que lido 
c a o co t•rn , ssi"'n c m o juiz e jus-

tificante, do que tu to dou fé. Eu, joaquim de 
La.vot• í-'az Barr•·to, 1' escrivão u escrevi.
:1lve.~ da Nobrega.- .Too.fj~tim Ign .. tcio de Fi
gw3iret1a.-:ltt'l)e;wl de Atcw'l.tarét J.-edroso. 

3a. testemunha. - Roz"n JO da Fl':J.nca C<t-

indÍ\' ·duos que alli assi •tiram a eleição po:- p&.rte 
dos governistas, disseram que, ~. <rão se t,;rem 
dado as refot·idas ce!'tidões, roui:>ar~se·ia lugo 
tudo Ao 6°, item disse que, :na noite. ves
per<L da eleição e TJ o dia. de~ta, (~steve ;m po
vo::ção jo Joazeiro o c:-iminoso !::?elia.rm:n:; Dou-" 
r o e. r"UJO, com gen e arma a em eon ·c o 
wm a força pubEca, amea~ando ~;e votar á 
força. Ao 7 ·item d ss:e que, em consequencía do 
appar:1to bellicoso e ameaças d) de:·ramawento 
de sangue .• deixaram da votar elelto,·es da oppo~ 
sição, e de Lz;;r parte da respectiva mésa liffi 

"o . . . 

Joazei ro, agricultor, natural desta fl'eguez a; Jiploilla e::o:pe Jiclo no dia 20 ao candidato go
aos co,.tnme' disse narin. : testemunha. na fôrma vernista Dr. lVhtnoel Cof'lho Ba~tos do Nasci
da lei- E ,c c · i nquerida s bt·e os teru:.os menro, i'õra pot· urna junta (•:xibido pelo Dr. ,juiz 
da petiçã<; Ja , .. :;a duas : disse, quanto ao de direito do Jardim, que ha dias se <iChava 
pt·imeiro tRrmo,que José Antonio de Fi;.;·ueiredll, nesta cUade para este fim, conforme era no
Vic~'nte Gom ~ de Amorirn e outrDs da par- to;·io. Ao 9"' ítem dis•e q11e, além da forç;1. • 
c1a 1 a e governista, pcrcot·nam as c uas pa- pu IC:t exrstnn e nesta cu:a e, e que ora c a
rnchia.s d·~>te rnrrnicipio pe indo votos, acum- mada do;:; termo~ visinhos para. a.ssi;;tir os tra
panhado~ de soldados, procuravam amerlrontr·ar balbos da. apmação. havia nas ruas publicas 
a opposkão. e lhe constou que o pre;;idente desta c!dade capangas armados de· garruchas e 
da Peovinci:a dera ordens ::is autori .ades po- puúhS.es, e ::mea,~avarn-s · sérias p••t·tU!'bações, 
liciaes para o engajamento de paisanos, C<\SO./ si o diplom~< fos~e P.XpQ~ido ao candidato d::l: op
fasse necessarie. l .. a ceg-na :e iteJ)I, tli.:s<l qae, peei~ãe D:·. Le:mdre àe Geaves B l\felle Ratis 
as autoridades polici,t·•s nas proxiru ida. 1es das bona, ~'m conse·1ueneia do que. deixou a oppo
eleiyõe~ n que se J>l'Ocederam no di·; :1o de De- sição de eomp,•l'••C:.!l' aos re~p·,ctivos trabalhos. 
zembro, ostentavam sua int<·!rV"DÇão jã com- ouvindo elle. testemunha, o juiz de direito d sta 
batAndo, j:i c•·m promessas. já com ameaças cornat·~:a dizel' q c ter.,lsava-se a comparecer, 
e já finalmente fazendo incorpora!' ao dr•sta- em ·vista da. attitude ameaçadora que tomava o 
camento desta cidade os destac mentos dn Jar- 000\·erno. 
ditn, Ba:ha1ha e Mis;;ão-Velha, ~ujo appa~a- Ao 10o item di>'se que julgava pre,judicada a 
toso movunento amedroutava o esprnto pubh o resposta. de~te üem com os primeiros. 
da opposição. e dezia o cornmandant.e do des7 E ~ -~ ·~- : , f . 
tacamento d1sta cidade, tenonLe Raymundo Go- como n .. ,da mal::; d_1"'e• nem h_~ Ol per-
mes, que na ca"'a da camara não ent1·aria ~untado., delr-se l?''r findo e~te d ·pol!nen~o,, que 

m · p 1 · hclo e a··nado conl.,rme, ::.sstgna. com o JUtZ o 
li 80 arr a. para votar. se 0 governo qul- ·ustifi.cant'~ ·do ue tudo dou fé. Eu Joa uim 

i 1 
• ~ , de Ln.vot· Pa"s B:~.reeto, es,:rivii:o o esct·evi.-

cidade no dia 1o, mns :J.s.,;·stin lo a eleição elo 
-~Z·ve.~ da N'ob;·eqrl.- Ro:;e,lrlo dn. Francu 

Joaz•·iro, onde é elr~itor; teve sempre seu es- Cabm!. -hn;ei~o.t de iltcantam i"'edro:::a. 
pirita preso nos acont,cimentos 'l ue se po-
deriam dar neste colle;..:-io, ji porque se diztn. 4" testemnnha.-Antonio da Franca Cabi'al, 
~<cha.r-se gr.,nde nurnet·o dr; c·,pangas artnfl.dus idad·•, :3i annos. casado, mora.dot· no Juazeiro, 

c ..; ll' v i 'á el movimento a"'ricultor. natural do:;ta fl'e""uezia; <lOS COS-

apparatoso da fnrç·t pr1blicã, já pelns conti- tumes disse n:tda: testemunha jtll."·•àa na fórma 
nu:1s ame•tças dn membros salientes da. par- Ja l0i. E sendo inquet·ida. sobt·e os itens da 
cialidarlr: governi-ta de que ~'"·dariam S':lri:rs petiçi!o de f9lhas drsse, quanto ao primeiro 
desord"n' si a oppo:<ição fizc;;se r ·clam:<çS.o item, qce os cabalistas d:• p:l.l'ct:.lid.tde ,zover-
0\l pl'otest·' rlu,·ante os tr:•.balb.os da eleiç>io oli ni -ta, s .. gundo get·almente se ,,jzi<~, s·~ fazinrn 
si reqoere~se. par:~. ser tomado P.m se ·arado, o acompa.niJar d'l sold:tdu!, constando-lhe de 
voto de Serafim do Souza Robim, p1·u pt·iet .rio de t'unte pura que poucos dius antes da eleição á 
titulo duvidoso- Ao -<o ít~"'· di~se que, era voz (JUe se proced011 no di:t 1° da Dezembt·o do cor
publica que o s.u~delegado do r!isHct? da Se ra rente .anno, José Anton~o Vicente Gome;; de 

-.. ~ t:-

nici pio a m::nori:'l. ou a :finia serrqwe, c q Úrl 
ello não ~;·,. ;i:·!:• d, votar que1· a meza o 
o admittiss•~. ·' ,;· .n;io ; poi~ oiaJ h:•.vía sido 
eliminado Jl g;.ltr;cute. Ao 5°, item disse q11e, 
na. n.:ite, vespcra do dia 1' do corr·ente m<>z. em 

u0 s<· t·occd ·ll :.i. eleí .1·. che"' .r:urt :i· ueli·1 o-
voa~ão 12 p1·a•;as elos dest:>earnr)nto < os taein
nados .nesLa. cidade, prop · lando-se desde log-o 
qu'~ essa ftll''.<:l tinh:t por .fim não con;;ootir 
Pa•1'a entrar Jll igreja p3.1':1. \•otar; obrigar a 
me~a elr,.itontl dar cr'rtídões e e'Vit:~r que o 

'justi.ficnnte entraso:e na igr,,ja durante os tra .. 
balhos da el0ição. Di.:;so mais que, ao terminar 

v. m.- 3G 

acompa.nh<Jd •S cJ.,; sol ,ado~, amea~~avam der·ra
mamento de sangue por ocrasião da el~i~:ão, e 
sr~ jacta\•ão de ter ot·d"m de engaJamento dé 
pai:<anos, no caso do nr'Ce sid:1de. Ao 2" item 
dis;;e qu", o facto ·la intervenç.ão das autori
dad0s polici::es na eleiç:io, é 11otoria, como 
tll m ·e>rn a. vm a O-< c estacn.mcn .os o . ar 1m, 
Barbalha. e Missii:o Velha para esta cidade. e em 
seguida ameaçàs de não entrar um só Paula· 
na casa da camara para votar, isto pelo 
comm:rndante do destacamento desta cidade 
tenente Raymundo Gomes. Ao 3° item disse 
que, na manhã do dia 1°, foi esperar toda. a 
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for .a ublica à uma distancia de 40 a 50 Jal-
mos da casa da canwra, cullocado ao pé da lllCS

ma crescido numero de capangas armMo;;, e 
amr~açando de serera pertu1·bados os traba
trabalhos elcitoraes, si a mesa em sua mai·)
l'Ía opposicionis":~ toma~se em sep:trlld<J oyc~o 
do elt:itor Set·::dim ele Souza Rohm, ou msi-

E corno nad:'l. m::tis disse nan lhe f~.;i . er•>-un-
tado, dando pot· findo- ·este Jepoimento, que 

. li.-lo e aciu;.do confo7n:•J. :•ssi:;na com o juiz o 
'! j.:stificanr.D; do qut! tudo do; fó. Eu, Joa.qui:n 

de L·n·or Pa· s Bart'<3lo, 1• es•::rivão o csct·evl. 
-.tl&<Js rh .J.Yo!.;;·cr;.l. -A.ntonú.> da Franca 
Cabl'ltl.-Jw::ena! de ... -lica;rtw-~~ Ped.rosa. 

CeJ•tJfico r!ue o juiz. :~.diou os tr:t baUH)S deste 
feito pur:::. v dia 8 de .Janeiro PI'uX~~no vindou
ro. intiruand0 cu isto lllCsrno á,; Le:-:t.;munhas, 
t1ue t:c~rarn S(,i,~nte,. Dou f~. 

Crato, B de De:1.embro cl0 18')"!...-0 1" es
orivllo. J o:!MtríiL de Lao.?t. Paes B r;rreto. 

A.;scntad:t.-Aos oito dias do rrtCZ de Jmeir·o 
de tnil oito ce::t:Js e 1 i tenta e cin<;C, nesta ci
dade de Cr:l.tu, em meu c:;c:·iptorio, perante o 
Dt·. C:~ndiclo .Alvos dcJ. Nob,·ega, juiz m~nicipa.l 
du lermo, commigu escrivão de ·seu cargo. 

· :tu:lixo nom;;;ado. o .JUst!fic;tutc coroilel Juvenal 
, tcant::ra. c ros11, ur.mt J uramen bd:1s as 

testemunuas e in':iuir·idas na fôr·ma. J. t lei e do 
lllOdo que abaixo :;e vê ; do quo p~ra con -;La1· 
lavro este ternw. 

Eu, .Joaquirn de Làypr Pn.es 13<~rreto, prime> 
... i;õ-e-scrivãv Jo civel, u escrevi. 

:)"' Testemunha.-Dr. Thvr~o d•Assis Gar
I'ido, :d,lrb de trinta o ~et, a anos, casado, 
mor·;;~du<' 1:est.• cid~;d·J, t:tedico, natu:·d da ei
daJe de Sou1·e : ao:; costume; disse nada: tes
teruunha jll:·:·.d:t na fó:·m<:t. da lei. E sendo 
inliuerida sobre a petição de fulhas du:iS retro. 

i:;se qu:tnto ao p:un::tro 1tClll, oue sabD ,
1
ue 

a gente da paJ•cialidade g'O\'er-ni~t~ cau:dar:.t.m 
ost::!nsivamente, nilo só :test:~ p.<rvchh de Nos
sa Scnho1·a d:.t. Pcnh:1. do Crato. pa1·a onde 
mandaram chamar· eleitores de fõr·a com o fim 
manifesto de cmbarg·al-os. (quando repc!liram 
' I .. l ' .,. • • 

Gonçalves Monteiro, pelo j::sto tcr·mo, de dc•itor; corno ta:nbern na parochia de S. 
de pertubações da ordem pul;li.ca, p1·ovo- Pedro, onde elle testemt:Innh:• achava-:se e:.er-
cadas pela parcialidade govermsta como cend:) set·\·iços de sua profissão, vira os Srs. 
ameaçava; deis:ando pelos mesmos rnn- .): s:i Autouio de Figu••ii·e.lo. V1ce11t(~ Gomes 
tivos de fazer parte da mesa daquelle. •ie /l.:ucrim, Casimiru Ma:·riniano d:~ Costa e 
collegio um de seus membros natos o majo:·..; onr.r·os acow anhados de S!!ldado · me c~au 

e ro ezerra l artLns. " o ·' ltem tsse q 11·~ o "lll !Jn:1:0 du g"< ver no toàos a i nellcs eleiLo1·es 
juiz de direito do Jardim, Antonio Lopes da que não a.;,,_i:.l,,·aiu o candid:t.to p~11·., <jUI'm ca
Silva Barros, enlrou nesta cidade tres ou qu::.- balat·•••n. tendo os meswus senbores dc~hrado 
tro dias antes do dia ~O do corrente, c·m ·1tt:J tiubnm m:dem d,, 0ororno p<~ra o ellg:tja.
que procedeu-se à apuração, dizendo-se desje In<:nto de pa1zanos. '"11!1 t&nto quf'! não p•·r
a sua chegada que o seu fim era expedir di- cless:,m a eleiçàD, muito e:nbora fo~se o dt· 
ploms. ao candidato governist:t Dr- l\1a.noel P.lo.:ua. escript~> e?m .~>ttngne dos el~i tores O]'pO
Coelho Bastos do Nascimento. Ao \}• item dis!'<e Sl•·Ionrstas pnnctpulwento Pn.,,:o.s. Ao segui!~O 
~ue, para o acto da apuração presidido pelo it?m disse sabe:· ter·cm vindo yant <>sta cid;:de 
referido Dr Barro fo am ·i ' ··- • 
camentos do Jardim, Barbalha. e Missão Velha, tendo sido o d0s 
grande numero de pessoas suspeitas dos termos pelo capitãe> Lat~::ir!io 
vizinhos, e vir·am-se pelas ruas publicas desta Bnmo da. Sih u, C['.e nas vc,.:per.~<; dr1 elei
cidade capangas armados de garrucha e pu- \'<tO, :is 10 hoJ· .. s clfl. noit'. S[lbii·:t desta cidade 
nha.l, fazendo acreditar esLe procedimento. si a. pa1·a aq11ella c~lm ofii.;i" do dclcg::rlo de policia, 
junta, entendesse expedirdiplori:ui. ao candidato r•'qtri •itand:l o destac:unenb> Ja1·a refor~ar o 

· - · , o ari a pon a e pe.p1euo c:s:er ·1 i.o de :n!litares e criminos:Js ar-
faca.. ! wados que llllui r!:.:sLia. no intuito soment? de 

Ao 10° item disse que. em vista do ap- s:.: pt·l•hiilil' a •·ntrada d<Js oppos'icionistíls- ~\!iu
paratoso procedimento d~ parcialidade gover- dns e l':wi s no c !ifiúu da ,~;;s, da Carilara, ou.de 
nista, não compareceu um só membro da diziam e:.:crc·~r o direito do voto, :;c-gundo decla
opposição aos trab:Uhos da apuração, onde não rava o ten0nte Rnimundo Gom~s. cc•mrnnndante 
se julgariam garantidos. • do destacamento desta cidade um. dos Cabos elei-



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 15:27- PÃigina 38 de 106 

Sessão em 19 de Màio de 1885 283 

lhes 
lhes 
~abe 
vn.m 

elcitor;l de 9 de J :neit·o rl·~ ~ssi. do b~·'te
merito c;:tadi~t:\ C·:mselhciro Sat·~l.iva. Disse 
mais r. te-:tomu n h·~ q n e ta 1 ent a co~tçã•) mo
ral em que s ·:! achan:~. a op ·.10siç:"lo qtte l'lle 
quet·co<b rr.que:·cr po.•·a se tom:u· e:n sepa
rado 2ÇJ ch:wa~ cu:· <le ro::a, lhe fõt·,, i~to 
privadu pdas inf1u:3ncias ~ opp(lst<;h:o ;: 1m 
de não set· p~rt;a·b ,do o coliegio e haver d3:
ram:tmento de ~ang-ue, c::Jtno propalavam o;; 
governistas ···i reclamaçii·' se fiz ')ssc. Ao item, 
disse que ourirn. :10 snbdelegn. ío de S. Pedro, 
dizer perante d:vers::t.s ps~doas a.l"madns '!ue 
ti nhao A sM dispo~iç · · ' 

eleitores 

• ·como na a m:us c 1sse, nem . 1e i 0 
tado. deu-se po~ findo este depoimento, que lido 
o ach~i.dO confor•ne. :;ssig-nou com o juiz o jus
ti!icantc ; do •Juc tud,, dou fé. gq, Joa1uim do 
Lavor· P:t7. I3llt::·o to, 1" 0.scrivã:o, o escrevi..
A.!?;cs rla .:.V'Ibn~r;a.- D,·. Thyrso de Assis 
(h(;·t·ido.-h~ocr:-al d;:. .rHcantam Pcdro:;a, 

Novembro o se,;•tintP.: 011 o gO\'!!rno fa.z lllaio
ria. no munici.pio do Crato, Ot1 n. eaus:1. dos 
opposicionist·ts ;;eri:. voncida p·.1r meio da forç;-1., 
para o quo já tinham 50 pra(:as e :nu i ta gente 
de promptid<to. e e!!e escava pt·ompto pat'& 
tudo. Ao ·quinto it•3m, di~so q uc ó ver
dade terem seguido par.~ o .Toc:.~ ·· iL"o dc~t:1. ci· 
dade, na tade do dia 30 de No\•cmbt·o, as (i." Testomunl1:t. - C:tpitiio Rayml.lndo de 

raças de quo fAlia o ju~tific:mte com o 11m, Alcantara Mllni~. idade de 42 anilo«. ca-
conforme et·a. mtelll'amente sa lCW, c e . lntpe- sa<.o. m .,ovia11tc • 
direm ~c ju•tificante e determinados elr: itorcs natui·al d ·?sta freguczia; aos cnstumcs diBse 
daqu ~· l!a parod1i~t o ing-resso na igrn.ia P.m n:~aa: IC~'temnnh ct ju.-a.da nfl. fórrna da '!oi 
que s:õ pro;:cdi:~ á el·•i.,;:io, bem como g- 'l'ltn· E sondo inquil·ida s:obrc (N itens da. p~tição d~ 
ti r o voto do ci."iminoso Bellarmino Dour:tdD f!'<. 2 dis,'l: quanto ao 1° item, qno no dia pt·o
de Araujo, pmnnnciado em tent:lti v a d r~ morte. · xi a!n ao da clekito, L:tnrcnio Bruno d:'l. Silva. 

: • ~ .. .. • ' ... ._ ,. .. ·""' • " r . : V! ' t ' '; . OU ttclP tOS rla 
disposiçi:o de .Joaquim .Jnse da Roc11a, ch"fe do~ p~.;·c:aliõ:vlc ·govent i~ta c ··bahvam neste e no 
governistas c n:1 prop:·ia c:t3::t clesto. nfit) só riistricto dq .Joaz.1iro e S. Pedt•o, acompRnhados 
aquelbs praças como t~rescido nnmero de e:1- de solda.clos.aterroris::wam os c!eitores da oppo
plmg-as a:rmados, er!.t\"1) OS qnaes SÓ Ü(.)Vi3. h:iVC! s\;; it<'l 'f\f\.l':l. ol.Jt"t' :l prome:sa dos VOtOS d~'Stes, A 
criminoso, ch mo<~'~· · e por cs~a occll.<;ião s·: riizial!l q·1e o p:·a.sidente da pr'lVtncia tinha an
dizia. geralment.; cnv: todo este :1.nnar~!o tinha tDrii::vlo o cn~a.arnontü d·':' paizauos, onvindo 
por fim obrig·ar a· mes~~ doit.o:·d \1. dm· as ·~cr- 1 c.:lic te~tetnunhn o prop:·io d61·1g:\do do policia 
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nesta cid~de a. r•st:v!a 'al1i de Rülarmino Leo
n u·do de Ar~Lujo desde a ante-ve;;pera da. elei
ção, arneaça.ndo de votar e de não p••rm ittir que 
os seus desafie c tos l\J 'sem si ,·: uer :i igreja. ou
vindo dle testem mha dizer .·' • .;. o mesmo L~o-
nard .:-" ·m · 
gente a;w3:h. Ao 7° itew, diss•• que ne.,te 
collcgio deixaram de votar alguns ele :torr•s da 
opposição, bem como Antonio drJ B1·ito. Anto
nio Pet•ai1·a e Victorino Alves p•· lo justo t-~ rnor 
de peT:turbaçõas, como lhes disse:·atn. Di•se 
ain1n. qrlf~ nu .J .. azeit·o dr~ixar·<!-m küabnAn:e de 
vo t' â ::.uns e "'i or·es recunnec1 arn··n e a 
opposição, constando-lhe qne os moti\'OS que 
allegara.m para. a. absteru;ão eram o"' mr>srnos 
d·~ que fallott elle testemu :!lia acima, !>endo 
certo q11e o majot· Ped;·o Beze•r·a l\far-
ti n;;; deix: -u de f<~.,_cr narte d:.r tuesn eleito-
;_ I daqu·' lle c:olle~io pÓr não qner·er te~s«te!-fmn-aa----------
nh:u•a.cto,:; da fort;a contl"<L os membros ·la mesa. 
Ao 8° item, disse 'lne pelo juiz de dire1to de~-
ta comarca, p1·esid•·•nte da jrrnta apuradora 
deste 6 • districto, fü:·a marcado o dia 20 
d , Pezembro pas;::.~_! !) __ _para a al_;tWLção da 
eleição nrocedtd<l no I 0 de Dez 11m bm, c ue o 

r. J mz e !relto o oaze.rc. Antomo Lqpes 
da Sih·a. Banos, des.le o d1a 1ti do mestHO mez 
se ach,.va nesta cidade para exv·dir d :ploma, 
se~ando :-;e dizia, ··•O candidato Jo governo Dr. 
Na~cimento, caso não fosse perrnittido· fe~zel-o 
aquell•• a quem a let investiu d··stas atHbui-
- ·. · ~ · - carros se 

retirara J.e sua c marca no dia 14 de Dezembro 
sem p •rticipação de doente e ~ern achar-se no 
gozo Je lic 'nça.dcnde concln · -~ elle testemunha 
qnn o fim do 1·eferido doutor, era aq .pJlP. annun
ciado pela voz pltr,lica. Ao 9° item,rlisse que na 
v;.~~~ era do dia da a ul"a ~:·ro e .to di>• dest·!l. cu os 
tt·aba.lhos foram procedidos P"lo Dr. j 11iz de di
reito tlo Js.rüiou, não h" via. segurança individual 
nesta. ciclarle, porque além .lo gran !e numero 
de praças •tne havia ne~ta. cidade, ás ordens rios 
goveT:nistas sedeatos de vinganças. JWrcor
I"i:J.m as ruas nesta ci !ade ct·escido numct·o de 

" 0 · raçao 
haviam adherido ã causa do gove:-no. Ao fot·~::.. publica, e via-;;;e t)m ·· ;:\ do ca.ndidato 
4o item, disse que a voz publica denunciou o do gov.•rno que se dizi:l. ei(:ic·J, ct·cscirlo nurue-
subdelegado do districto de S. Pedro CO H10 um I"O de pr~ssofl.s dizer, ou o dt .lomll, ou diploma 
dos a.g ·ntes do g-overno que mais s·~ empen.hara escripto :1. sangue para. o Rati•bona. Ao iOo 
com sua autoridade para obter votos e aterro item, di·:se que · ómr•nte depois de terminados 
rizar aos eleitores da opposição, que como os 1!-abalLos da r•if.,rida apttração a qur• não 
quasi todos daquelle districto, el"aln hon1ens quiz concorrer clle testemunha com o pre,-;i-
ignorantes, e para quem por isso m·~smo são de clents da mesa eleitoral deste coll~gio, pela 
muito valor as ameaças dos agent~s do podei" coação mot·al em ue alli ficaria foi ue se 
pu 1co .• o 0 1 em, 1sse que as oras o .a resta ·leceu a tranquillidade no seio das fa-
30 de Novembro seguiram com ostentação desta mil1as dos eleitores da opposição. E como na
cidade para a povoação do JoazeiT:o 12 praças da mais di "se, nem lh·~ foi p ·r~unbdo. deu-se 
em companhia de Laurenío BT:uno da Silva e por findo este depoimento, qu ·~ lidr> e achando 
Josci Antonio de · Figueirt"do, os quaes diziam confor,ue, assigna-.am o juiz e o justilicante ; do 
que queriam vêr desta vez o justificante entrar que tudo -lou fó. Eu, Joaquim do L~vnr Paz 

.. · · .. , · - , 'i.-Aloc:; rltt No-
eleição, si a mesa. dava ou não as cert! dões que b7·ega.-Rrtymttndo rle Alcantara l1iaia.- . 
quizessem,e ha,·iam de mo-;tra.r que B·~llarmino Jwvrmal de Alcanta;·a Ped1·osa. _, 
Dourado d~ At·aujo e Antonio Soares de Oli- 7."' testemunha.- J 'a 1 u~m Jo!"é de Santa 
-veira, aqueUe pron.un.ciado em crime dl} ten- \Anna Muritib t , idade d<l44 <1nnos. casado, mo
tativa de morte; e este. eliminado do alista-~ 1·ador n•!st·:t cida<ie, pedreiro, natuT:al da ci
mento eleitoral desta comarca, tambem ·tinham dad~ do I co, aos costumes dis>e nad:t ·; teste
o direito de votar. Ao 6o item,disse que não foi . munha juT:ada na fôT:ma da lei. E sendo inque-
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• nessas cabalas, ameaçaram de prisão ::~ns elci- nou ell<\ test••munh;•,, pt···tendla obrigar a mesa 
tol"e..; quP. não acudiam aos seus p<:J.idos, como a fornecei" cert•<Jõe,, e obrigal-a a rec<~ber os 
succ,~de11 com RayulUndo Coutinho C:;~.mpos. fa- votos de Bellamüno Douraclo, p,·onuncia<lo em 
ziam r;rei.· que neste •) no collegio do J azeiro, I tent tiva -je mor·t '• e a do ref··rido Antonio 
o san?·ue s.H derramaria por occa:;ião d • e!··~ção, ~oar~-:, e eitor eli1?inado por est r mud:do. Ao 

~ ' • ,, () •• .\ ·.i f r~ • · p -

11otorio U•\sta cidade, que o pt•e..;id.-nte d::L pro- nou-s··· O<•biico e notot·io Hest::J. ci ad<·' a estaJa 
vincia tinha officia:io a .. dele:;ado de policia. or- do ·ref rido Be Iarr.oino Dout·ado na povoação do 
denaado o engajamento de paisanos si a ord<Jrn .Joaz,;iro coa1 gente armada p· ra tornar edec
publica fosse alterada. com que im[l<>rta;•a dizet• tivas as am<•aça:-: dos governi,;tas, e que depois 
conforme dizi&.m os g-ov•·rnista :,-si a opposição d·~ · curr1da a el:ição, svube Ll ue com etl'eito Dou~ 
fizer lll:tioria. Ao :::o i tem. disse que o facto t.b ra. io alli estiv•~t·a. em contacto com o resi•ectivo 
terem s1 o ··ncorpora os ao e•t •camento .e·:ta sui> e eg .• •J e orça pu 4:ca, na a S'"l an o 
cidade, os do Jardim, B:trbalha e Mis,ão Velha. pela attitude enet·g-ica. que tuuwu a opposição. 
dous âa:;; ante;. da eleição, é p11blico, e que o Ao 7. , disse que deixaram de votat· diversos 
commandante, tenente Raymnndo Gome;;, pt·o- deitore.; d opposição. ruas uão I·Ód" !tat·antil' 
curava mnito de indu!'ltriar o centro df.l reuniõ ·s 'lu e o fizeram em conseqaencia da.;; ameaças, 
para diiel' que coiil a·fot·ça q11Ei tinha á sm1 di~;; q~e eram realmente de ~azer m·,do ~ a_ntes; po-

• - ' - • •• l ' • • • 

Paula tives;.;e ingresso na C<ts da Cama"a no 
dia da eleição, as-im os govet·nistas q·:izes e "• 
s·~ndo certo •-J.Ue tivr~ra eHe testemunha uma al
tercação COlll O rnferido ten •nte pot• Llllla dessa" 
occasiões na sua prop1·ia casll., perante 12 a iG 

assoas. Ao 3u item, disse 111'\ na noite do dia 
3 de Novembro, estan,lo em sua c sa. diversas 
sas p~ssoas que iam alli chegando, lhe di
ziam, que ainda •·-'t~va.m ch·~gnndo s· oldarlos 
para a. ehição a que se tinha de proc det· no dif~ 
s"guinte, dizeut.lo-se que o~ mais at·d~ntes 
a lepw_s _ gov••rnist~s n{io (·mcontrar:ian: q_ue 

recl.am;ção, e nen; q~'~ fo~~e tomado em ~ .. pa'~ 
rado o voto do eleitor Serafim de Souza Rolim. 
cujo titulo dizem tet· faltas q no põem em iuvida 
sua ideutida·le; y_ue no d · da eleiçã •, dit·igin
do-se para. a c:aea. elo justificante. a.o pn.s>:<at· na 
ft•ent<• da casa da Camat·a notou ""rande mo-
virnen tn da fot•ça publica, como que se esta
va a•: c.: ·• .. hndo, c, ao cheg::r na casa da Ca
mara. soube que a fot•ça ctl'ectivamente ~·stava 
aquar·r.elad~~ a UDI'l qu"renta passo.~. ho:uens 
arma tos no pavimento tet·r"'o da m"lsrna. todos 
de promptidão. S<lg-undo se dizia e-tarem todos 
os el•ÜtDres reunidos na mesma ca;;~\ , si a cp
posição fizesse reclamação. Disse ainda "ue 
não sabe si por is~o 1eix >r~m os P.leitor~:; ·de 

, l 

occasiãc, da anpuração, pediu ao justificante 
que não consent1so qui'\ se req oeresse parl.l. to
mat• •·m s"par:tdo vinte ou vinte tant ·s chnpas 
côr de rosa que existiam, porque isso d .. rh~ 
lagar a derr,.,mam•mto de sangne, ao que lhe 
r r-os ou deu o ·uo:;tific,,nte t ue assim ,;e la ria )ara 
não dar logar que a eleição não fosse pertur
bada um vez qu·~ tinha maioria. ~o 4o, dissrl 
que o su >J.elegad • da São Ped"o ameaçava d1l 

fazer a maiorh neste mun cipio.·quer por bem 
ou por mal, e consta a. elle testemunha que 
entre a gente qne tinha arma la nq, serra de 
S. Pedro, havia um seu :filho criminoso de 

con·~:;~e a fa.zet· parte da mesa do Joazeir·o, 
pelos receios da altoraçào du. ordem dos tra
betlh.o;;. Ao 8', disse que o Dr. juiz Je direito 
desta comur•ca m rcára ., dia 2U de Dez ·mbro 
pat·a a reLJniã.o d<'l junta, e que o do Jal."dim, 
desde o dia. 16 do refer.do m··z, s · estabelecera 
nesta eida 'l pat·a êxpe tr lpioma ao can l

dato governista, si aquelle quize,se e::s:;,edir 
ao Dr. Ratisbona. Disse ainda •1ue os mais 
:::alientr:"' adept<JS da p·,rcwlidade gove.rniata 
dizi.tm desde a che·:arl<1. do Dr· Bezerra, que 
I'Ste 1;.~~avu _de promp_tidào par[t "ul~strtuir os 

, o 
ra.ncado"' á forç' da c; deira de p ·esid<;nte.; da 
junta. o 9' disse ,1ue no dia da V<·spero da 
apuração e no dia dt·•sta, a que t:iio concorreu 
um só membro da oppo;;ição, :1.; ruas desta ci
dade parectam euti·egue::: a ,.;alteadot·es. po1·que 
em cad!l csr uina.se viam homens desconhecido:;~, 
:trmados I e gal"l'u•·ha e punhal, ao mesmo tempo 
que a f,,rça publica se ··ollocf,ra nas imme· 
diações c! 1 c·•sa da C:1mara. Disse ainda que 
não lbe constou t ·r havido requisição d ... s auto
t•idad ·s compet·•ntes para. a vin.la de forç:~s 
do,;:: t1~rmo~ visinhos. Ao 10 ', d'ssa que as 
resposta~ prot'edentes confirmam-no. E como 
nada. mais dis ,e, nem lh0 foi pel'gu n tado, 
deu-se por ?ndo e~:~t<l. ·lepoimento,. ~1ue l~do . e 

fican.e; do que 1.~1do d~u fó. Eu, Joaqutm do 
Lavor Paes Barre•o, 1° es·~rivão. o e Cl"evi. 
A. Nobreg-a .• Joaquim Josr\ de S':lnt"Anna MLt

ritiba. Juvenal d • Aicantam Pedt·os• .-Cer
tifico que o j ustific nte declarou que desistia 
dos de,,oimentos d s d<3mais te-tcmunltas. visto 
•!Ue Ja JU gava prova o o s~u requr:m• o- ou 
fé. Cr,, to, 8 de Ja.neiro d'l 1 181-- O í. a es
crivã", Jollquim d<~ Souz 1 Paes Barreto. 

Conclusão. - E lo.~o faço estes autos 
conclusos ao Dr .. Juiz mnni.cipal; d•> que 
lavrei "'sto tet·mo. Eu .loaquim de La
vor Paes Barreto, eecri vão , o escrevi, 
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Julgo pot' sentença o pr•'sente feito, par·.1 qn0 
produza seus d•Wiílos ·~!feito;;, e entregue-se á 
parte indcpenden te de tr·aslado. Custa~ polo 
·ustific:wte. Cmto, iO de .l11neiro do 18~5.-
Candido Al\·e~ da NolH·ega. 

Data.- No m!"smo dia, mcz e :n1no supr~. 
fora.m-:ne ent.t·•gu•"s estr;s :<n:os: de que b,·:·o 
0ste t~~ruv;. Eu •. Joaquim de L:1.vor Pae.3 ihr-
ret') cscnv::i:J, es ' r,) ·;i. · 

E t 'l''"ll . - E 1: !.!' faí~O (·Jl!l'C"'l dr}S-

tcs auto~ av ju:'lti:il::lllt" : do q!:e p;ra 
con<tar lan•;o este termo.- cu, Joa:JlÜtn de 
La\TOr P,tz B:.vr.:·to, 1' e.sc:·i'.'ÜO, o e,cr-3·::. 

N. 1 -Juiw mnnic;rnl :!::w:lh de~ :\libg;r~. 
coma1·ca do h1·di m, p~ol'ir..ci.:1 <lo C(;!;:t·a. -') 
0;:criv:To de paz, Pc,·eir:.t. 

J.;~to de c.'C.<íiiO 

"\utLumcnto.-.\nno do ~-l',ts ·i~nentCl :!e Nos'o 
~::_,nho~· .l<1~t1·.; Chri~to d~.: !;:;.:.::;, :-JOf-3 2r) d~::-.s do 
. ' ~z de Fevct·ciro elo dito anno ll'St:l. villa th 
?-.:thgTcs, comat·c :l dn J ,ti\lim. cb pr•Jvincia do 
C.::lará, em c:lsa ó1 C:!.wara ?\I uni ..:i n~d :: u tu o 
e pt•epa:·o a petição Jc João C:i :11'lCO de .:i.raujo 
Lima, fisé::tl do canrlida.lo el:--ito Dr. Lcandl'o 
Ch_a.ve~ Je Mello Lbt:sbona e :!1:Üs peç::s :1.uo 

~~dix Jo~é 'p;~~elra~ r·scrivil::) de paz no impedi
ment·) dn e;;:;cri\'ã::> inte:·in•.> do t:;ÍY•:l por e>t:~r 

Ulm. Sr. Dr. juiz municipal.-.Toão Climaco 
ãe Arau o Lima, fiscal do ~a.ndidato eleiw ~r. 

\Antonio de Carvalho. tisca.l do DI'. l\hnoel 

I 
Coelho B:I't?s do Nas!!imento, para. se louvar 
em um nento, ·~ o pr·o:not Jl' pubhco ou seu 
a.rl'unto. 'o nomeio nerito or :;.rte do iuizo :;u 
!),-. F:·aucisco de Son:-u.-Mila·~Tes.10 de Fe

l \'er~jro ele 1t:85.-C(Jttto Cart;;~.;o. · 
I 
I 

Presidcncia. da Ca.mara Municipal d::. viila de 
Z1Iilagres. lD <i.e Feverein:J de 18.i5. 

.l. ~ • ·- .-.... ' 11 ~ t .' .... .. • 

I <le hoj1 dat:l.do. p<;din :lo-me pa:·a lU 1 n:ia.r apr;'
sc ::i.:t:· em o d!a 20 ,[n corr.:nl~ , ás i1 horas da 

1

-.·il!a üe :-li!ag-ros. o livro das act:ts da oi e: ção 
:l que se proeedr'u no dia 1·• de D•::lr.embro do 
:m iw p:·ü:.irno find,), nesta p:a·ochia. de No:>:>:• 
S , n[1M:~ d ;s_ illi.l:igrcs. para um deput:vlo :i. A~-
:;; .~m bh:• Ge:·a~ Leg!slr.tiva, pelo ti • dist:·ictO c1Cl
t•;t·::l desta jH'<)VÍncia do rJ;oar~i. a.firn de S!l 

prc··~Cd(!i', a rcqnerim(\nto de .Toão Ctima.co de 
• Ar:•n:o Lima, fiscal ào Dr. Lcand:·o Chaves de 

i\Iello Rati~bo:w .• em a dit:t elcicão, exame em 
o refe;·ido livro: tenho ~t dizer ·ll. V. S., que 
nest<• d:ü<l- d .. i or Iom·· ao ~~c,·ct::-i'Ío (h Camara ·· 
i\Iunicipal da vill::t de Mibg-r'(•S p~<r;J. :lp:·esen
t::r-lhe uo ài~~, hora e logar acimu rnent:iona:lo 
o referiJo li\·ro. 

DeLt~ g::arde n. V. S.-I!lm. Sr. Dr . An-
~ • .., " .... , • . rr. 

juiz ll1'lnicip:d da coma~ca .- O pre!"ide'rtt.e 
d:t C·ll\1:'\.!'a, Fné;:ci:;co Atvm·cs ílc Oliocil·a 
ft rl •·r.rf. 

.l::nte-se :1os r.uto , .-?\Ebg;·cs, 20 de Fcvc
rcir·o do iS85.-C~outo _C'arto:,;o. 

LeanJt·o Cn:~ves de ?\!..!lo l{:1ti;>boua •'m a elei- O D~·. Antonio Joaqnim do Conto Carta.:;:o, 
Ç>O pa;·n d<3 :>ut:Hl.O ~·o,·al, fc:it:L crr, 1~ d) Ü !- jui;' municip:1l do,: teJ·,::os reunidos de .Jm·àim 
l\Cmbro do anno pt·ox.imo pa·S:It!o. n::>ta. par·o- e .:\ril:tg-re~. th pl'<)':inci:t (\(. Cearã por Sth\ Ma
chia. de N o~>o ~~en h• .~:· :i o~ ?li ibgTcs, [ll'•'lcisa ~t gesl:adc lntperi<d. q u~' Deus g . t~trde, et:~ . 
bem dos di:·oit•.\s d0 snn •·o:I$tituintc o reonct· ::\bmdo a tpta.lqnoL' otl:i.cial de justiça deste 
a. V. S., que se digne, tom:nb. ~precisa provi- juit.o, a CJUCm n.~re fnt· ap1·esentado, e estando 
dencia, de procede:· a exame no li·n·o chls actas po!' mi.m a~signalo. •[LlC C :!J seu Citmp::-imento 
da rel'er·ida •: leiç:'io po:· p:•t•itos que J't?spvr.daJn i nri mo no sitio Taboc<l deste termo do .:\Iilagr<~s 
aos que:<i to~ St.:,;ulot•~s: 1.' ~:.i o tli:o Jivro e..;tá !lo D:·. fr<1.uci~co .Jnsé rle Soui:a p:m1., como 
aberto c encerr:du: 2.' Si ~~ t. <i u::mcr:td, c pc:·itn, •le notue!t<<:Í<> do juir.o, examitutr a. re
rubricnclo; 3.0 QtJa.es os l.r:th:dh";; eleito:·ae< ,1;;r:J·irncntn de .loii:-, Cl:!u:l•~o de AI'tuj, Liu!a, 
qu<~ ddler;. con;;tarn " suas r ~'S !l <J ·civr•s d:Jtas: o livro rlas a.•:tns d:t éleiç:'io ft)!t<~ nestll 
4.0 Si ha. nellc I';JS(,atbra. altcr·::te,;:lo, oblit·; ::-:lç:il) vill:~- de :'l:ii:J g t·es c bem a~·-iru a .los ·~ Antonio 
ou Olltl'O qualquer vici • •ittt.: ind1t1.:L fr-.:nde; l de C:...;·valho. !bc:ü do caudid tto Dt•. Manoel 
5.0 Si as actua d:::. or;:a.ni;:ação da rucs:t el•li- Coei !10 Ba>to~ d , Nuac:mcn to pat•a, sob pena ele 
toral e d<L apura:,,ão •b votos qu ·' obtiver.1m os revelia. selott\rar crn um per:to pat'<'· o mcs:r:.o 
candidatos na n:f:·rirla clt•i cão fci ta no dia Ju fim o pt·omotor pnblil)o ott seu arl.j unto acst~ 
de Deze<nbro ultimo, e:stiiZl as:>igna<:bs pelos t •lrmo p:u·:-~ a8s i:::tir a esS'l acto qne ted Jog-ar 
cinco mG."at·ios, <) si sito ::s firm:1;;; a:,: p:-opri~s em c:t~.a t!:t Cnm:•.ra Milnicip:1l Jcsla vil! a, :.i.s 1 í 
delles; G." Fin"lm ·nto, quacs for <nn o;; candi- hor·,;s do dia. 20 do cor:·ente mez. As<im o 
d?ttos em a pr ·dita clei.,:1o n qunl o numeJ't) Je ~umy:~·~1:1 .V!ih.?n _I\I!l8g_rc:s, H~ de Fo_,·c:_rciro 
votos que ndla o!n>:"!':nn cad:~ tl!H dr,l!es: ac ·tStb . li r~ tr, t•el:x .10~0 Pcr·mr:,,csei'l\' aO de 
portantopei0 :\V.S. qucse<1ig-n"de p!'Ocdervo az n·1 i:nJer1 imento.lo csci·i.vãoi:Jterino do 

promotor pubnr;o . deSig'D:1n :lo Jt;: , lv n·::t o l o;.,":tt" I tl.'"('1. nrro·, l·o v ' !!.:- ~ Tos '• ·'nt>·r :. 1e r .... ,;al' o " 
,. I . 1 . I rl · ·•• · · ··•· 1 • ·• •• '· · "l. ' ., 1, .)r ...... ,. t1., para O ,,11:0 eX~! me r: t CPOlS < ~ .J ll .:;'lU O por· fr:e 11- · ,. . . .,..., !· • ]···"• t :. · i ., 1 , 

• . • t , . • I.., ; , "1 no st .. l.) !.lJ('o(! •. t. r l · •• m e ( ,,lqUT ( !loof.! .eg-.Ins, ao 
.ença. seyt etJ .1·og-ue :JO supp :ca:ne.-;. ~· •. J:, • D. ···~ · ·r ~ • d "' · t J d "'11 · ~ 'l'l ' '>" 1 r.o • , 1 ... 0- t. [ .anClsco • o.,n e _,ou;:n. nat·a o· o contnu o v1 a 1Je lv ~ agr:·~~, -v ( n .... i·ev·erlHro tc.O · c) t..<). ,., ,, ...... . ~1 .... ~ . d , _ :.r.~ : • 
-Jo{to Clim.<.lcu .rf ,. .AJ·cw-;o Liíi ' U. .0.c_rn . s.~o,1r. ::~.n .. -;-,•''' •O q ,lc ucara.m s1~.en.es. ·· ' · ' êtl~:l:)r!u r C llltlm l' :•O promO tOl' pub !CO por 

P1·or:erh-se amanh:T, :is li hor:Js do dia ~m n. est:1r n:t s~ !e ri::. t:om:lt':.::~ c niio haver ad
casl d:> Camara J\knicip~1, int::aa !os .José ! j•.1nto do r:J;:snw p1·omot•)r ncsto tc~rmo. 
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O referido é verdade do que dou fé. Villa de Leite Rabello da Cunha proprietario e nego
Milagres, 19 de Fevereiro de 188;}.-0 otlicial eiante residente na i'ovor.ção do H.osetrio, á re
de justiça, Josd Xavier· de Sou::;a. velia do fiscal José Antouio de C::\l·valho, por 

Conclusão.-Aos 20 dias do mez de Fevereit·o parte do adjunto orl huc Antonio José Pereira 
do anno de 1885 nesta villa dG Milagres em casa e o Dr. Francisco Jo,é de Souza advogado, resi
da Camara Municipal. faço estes autos concln- dente na cidade de Souza pruvincia da Para
sos ao juiz municipal Dr. Antonio Jo>.~quim do hyba e de prosente no sitio Tabocas deste termo 
Couto Cartaxo, de que faço este termo. Eu, por parte deste juizo, o juill def··riu aos pel'itos 
Felix José Pereira, escrivão de pnz no impedi- o juramento aos Santo.s Evangelho,, de bem e 
monto do escrivão interino do cível por estar fielmente desempenharem a s11a missão, decla
ansente, o escrevi. rando com verdade o que descobrirem e encon-

Conclusos.-Nomeio o cidadão Antonio José trarem e o que em sua cons"iencia entencleren1; 
Pereira adjunto acl hoc do promotor publico, e encanegou-lhes que procedessem a exame em 
que prestará juramento. o hvro das actas das eleições desta pat·ochia d9 

Milagres, 20 de Fevereiro de 1835. -C auto Nossa Senhora dos lVlilagres,que foi apresentado 
Cartaxo. pelo secretarto ela camara José Antonio Maria 

de Andrade em virtude de ordem do presidente 
Data. -No mesmo dia, mez, anno e lagar - da mesma cumara, a requerimonto de João Cli-

supra declarado, pm· parte elo juiz municipal Dr. maca de Araujo Lima e que respondessem aos 
Antonio Joaquim do Couto Cartaxo me foram quesitos formulados em sua petição de folhas e 
entregues estes autos com o despa:cho supra de que são 08 seguintes: 1o, si 0 dito livro está 
que fez este termo. Eu, Felix José Psreira, es- aberto e encerrado; 2o, si está nomel'ado e ru
crivão de paz no impedimento do escrivão inte- bricado; 3o, quaes os trabalhos Gleitoraes que 
ri no do civel, o esc ri vi. delles constam e suas respectivas datas; 4 ', si 

Certidão .-Certifico que intimei nesta villa ha nelle raspadul'i1, alteração, obliteração, ou 
ao cidadão Antonio José Pereim para servir de outro qualquer vicio q a e induza fraude; 5o, 
prornotot· adjnnto wl hoc no presente tratado si as actas da organi;mção d>t mesa eleitoral o 
que ficou sciente e dou fé. da apuração dos votos que obtiveram os cancli-

Villa de Milagres, 20 ele Fevel'eiro de 1835. da los na referida eleição feiLa no dw. 1" de 
-0 escrivão de paz no impedimento do do Dezembro ultimo, sstão assígnadas pelos cinco 
cível por estar ausente, F'etix José Pereira. mes,;rios e si são as fit•nws as proprws de!les; 

Juramento ao promotor acl iwc.-Aos 20 dias ~ ~je~i~~1~,~~it;ioq~a~tn~~ra~n ~~l~~~~ic~~to~o~: 
do mez de Fevereiro elo anno de 1885, nesta que nella o1Jtiveram cada um dellos. 
villa de Milagres, da comarca do Jardim, em Em consequencia passaram os peritos a fa
casa da Camara Municipal aonde se achava o zet· os exames e invr,stigaçõJs necessarias, 
actual juiz municipal da comarca, Dr. Antonio concluídas as quaes decbrar>.~m 0 seguinte: Ao 
Joaquim do Conto Cartaxo, comrnigo escrivão i" quDsito que sim, e ó este 0 termo de aber- · 
elo paz chamado no impsdimento elo escrivão tu!'a: 
interino do cível por estar ausente, abaixo as- Termo de abertura .-Servil'á este livro para 
signaclo, ahi compareceu o cidadão Antonio lançameato dcts actas do; trabalhos eleito. 
Jo,é Pereira nomPado promotor adjunto ad hoc raes de,ta parochia e freguc~ia de Nossa Se
a quem o juiz deferiu o jtlramento dos Santos nhora dos Milagres, 0 qual vai por mim nu
Evangelhos, debaixo do qual prometteu desem- merado e rubr·icado com a rubrica de que uso
penhar as funcções do dito car·go; do que par,, Leite de Moraes-do quo p~r·a constar· fiz este 
constar mandotl o juiz lavtar este termo que termo. Villa de Milagros, 13 de Outubro de 
com elle assignou o juramentado.Eu, Felix José 1881.-0 presidente da cam 21 ra municipal, João 
Pereira, ·escrivão de paz no impedimento do es- Leite de :Moraes. E' este 0 termo de encerra
crivão do cível por estar ausente, o escrevi.- menta: 
Couto Caj·taxo .-Antonio Jose Pere1:ra. Encor·ramento. _ Contem este livro 69 fo-

Auto de exame.-Aos 20 dias do moz do Feve- lhas as quaes se acham todas numeradas e 
reiro elo anno do nascimento de Nosso Senhor rubricaJas por mim com a rubrica de quo uso 
Jesus Christo de 1885 ás 11 horas da manhã, -Leite de Moraes-Do que para constar faço 
nesta villa ele Milagres, da província do Ceará, este termo de enc·'rramento. Villa de Milagres, 
em casa da camara municipal, presentes o Dr. 13 de Üllt.ubro de 1881.-0 presidente da ca
Antonio Joaquim do Couto Cartacho, jrriz mu- mara municipal João Leite de Moraes; ao 2°que
nicipal, commigo escrivão de paz, no impedi- sito que sim, com a numeração elo algarismo 1 
mento do escrivão interino do cível por se achar a 69, e corn a rubrica-Leite de Moraes ; ao :3° 
ausente, João Climaco de Araujo Lima, fLcal que de fls. 1 a :;, estando duas assignatmas 
elo Dr. Leandro Chaves de Mello Ratisbonana ainda no principio da fi. 4. constam as actas 
eleição feita nesta villa ele Milagres no 1° de da eleição para um deputado á Assembléa Ge
Dezembro elo anno proximo passado, o adjunto ral Leg-islativa em 31 de Outubro de 1831, que 
acl hoc do promotoe publico Antonio Josó Pe- ele fi. 4 a fi. 12 em principio, constam as actas 
reira, á revelia de José Antonio de Qarvalho, da eleição par·a deputados provinciae~, não só 
fisc:!ll do Dr. Manoel Coelho Bastos do Nasci- em 1° escrutínio, como em 2°,marc:arla para 4 de 
menta, os peritos neste actó nomeados Domin- Novembro elo dito anno, que ele fi. 12 e linha 
g-os Leite Furtado, proprietario residente no 10• até a fi. 16 linha 5a, consta a eleição feita 
sitio Fazenda Nova por parte do fiscal João J sm o 1° do mez de Julho de 1882 para juizes de 
Climaco de Araujo Lima, e o capitão Antonio paz e vereadores do município; que de fi. 18 e 
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linha 1Qa Rt<Í fl. 20 consta a eleição de um ve
rcadOI' por f,lJecimento ·[r, ~>Utru f,,ita em 22 de 
Abril ele 188:3, que .,a f!. 21 a fl. 28 consta a 
eleição l'ara rnembeos ela Assemblea Geral L·'
gi"t:Itiva Provincial fr;ita em 17 de Dez ·mbro 
de 1883 ; que Je f!. 28 vemo, consta a a c ta de 
declaração do não comp~recimento dos ju ;o;es rle 
pa;o; para eleição de um verealor por f..lh.·cime;Jto 
de outro, mat·cada parrt 7 de :Setembro ele 1884; 
e que de fi. ~g a fi. 32, linha 4•, con,tam as 
actas d>t Pleiç;lo para deputado á Assembléa 
Geral Lr>gislati.va por este G·• d1stricto eleitoral, 
feita em 1 de Dezembro do "nn'' proximo passa :lo; 
ao 4' que não ha alter IÇào, raspc:dul'a, oblite
ração ou outro qualquer vicio, pelo qual se 
possa prrsurnir frau I e ; ao 5° que a c ta não 
só da org>miza ção da me a eleitoral corno da 
apLtração de votos eotá asoignada po1· to tos o' 
cinco me, ar .os, cujas :firlllas rec.onhecern sai' 
as propria.s, declanndo o perito Dr. Francisco 
Jose de Souza não ter conhecimento das fii'rnas 
dos mes 1 rius ·11.ntonw Fuetado ele Figu ·ire .o e 
Jo,tquim Manoel de Souza : e ao 6 , final
mrmtr,que de Jl :31,li 1ha 21~ á linha 27" const·> 
que o Dr·. Leandl'o ,;haves de Mello H.atisbona 
advoge~do no Rio de Jane ro obtiver:t UO votos 
o o Dl'. Manoel Coelho Bastos do Na,cimento, 
agricultor, l'esid•m te na cidade da Barbalha 
18 votos. E são e ;tas as declara\•ÕBs quG em 
su~. consciencia d11baixo do jumrnLlJlto prestado 
têm a fazer. E por na la mais hwer, den-so por 
concluído o ez;arno ot•deuado, e de tu 10 se la
vrOLl o presente >tuto, que vai por mim eseripto 
e rubrica io p lo juiz, e a"signado pelo ltl'l~mo, 
peritos e por Mano ·l do Nascimento Figueiredo 
e por M:<nod Jm1o de Mi,·an .a, como test ., .. u
nhus corumigo escl'ivão Felix .José Pel'eiJ·a, 
escrivão de paz que o fi;.; e escrevi, elo 
quo dr t> dOJ dOI! fé. -Antonio Joaquim d • Couto 
Cart~xo.-Antonio LAite Rabello da Cunha.
Franc se o J sé de Souza.- Domingos Lo i te 
Fuetado.-Antonio Jo,é P>Tei1• .-João Clr
macode Ar,ujo Lim~.-l\1anoel João de Mi
randa.-Manoel do Nascimento Figueiredo.-· 
Felix J, sé Pereit·a.. 

Conclusão. -Aos 20 dias do mez de Feve
reiro de 1885, ne~t t vil!, de Milagres, termo da 
comarca do JaJ•dim, de meu c •rtorio, faço est.es 
autos concluso; ao :>c tua! juiz mi1nicipal, D1·. 
Antonio Joaqum do Couto Cartaxo, d•3 que faço 
este termo. Eu. Felix José Pereira, ec;ct·i váo 
de paz no imp.,dirn•,nto do esc!'ivão interino do 
civel por e 'tae ausente, o 8cct·evi. 

Conclusos.-J ulg" por s3nt nça o exame de 
ík e para que produza os seus • ffeitos, p:aga" 
as custa~ pelo rec1uerente, a quem se ontre
garão estes autos. 

Villa. de Milagees, 20 de Fnverei1·o de 1883. 
Antonio J oaqui1n do C ou to Ca.rlaxo. 

Data.-Aos vinb dias do mez de Fevereiro 
do anno de mil e oitoc,mtos e oitenta A cinco, 
nesta Villa de Mibgres, em meu cartorio por 
part11 do actualjuiz m11nici1Jal da comarca· Dr· 

.Antonio Joaquim do Couto Cartaxo com a sen
tença supra: do qne para const .• r fiz est" termo, 
Eu Felix José Pe,·e•ra, es1,rivão dA p<>z no im
pedimento do escrivão interino do civel, por 
estar ausente, o esct·evi. 

C"rtirlão. ~Ce1·tifico que intimei n"sta vi !la 
a sentGnça supm do Llr .. Juiz muni~ipal da 
comarca a. Josí• Antonio d<e Carvalho fiscal do 
Dt·. Mano ,1 Coelho Baatos elo Nascimento e 
Antouio José Pereiea ,·l'OdlOt01' adjunto ad ohc 
os qnaes se derão por entencliJos; do q;;e clou fé· 

Villa de !Vlilagt·es, 20 de Fcvorsiro de 1885. 
-0 escrivão de paz no impe timento lio civel, 
pot· 1~star ausente, o esceovi. 

Termo de .. ntrega.-No mesmo dia, m·z, an
no, e Jogar retro declara ,o em meu cartorio 
fiz ent1·Pga dest"s aLttos a João Cbmaco de 
Araujo Lima fis ·ai do candidc~ to eleito Dr . 
Lean'c!r Chaves ele Mello ltatisbona, de que 
par" coasta, fa,;o este termo 10 ent,·og": Eu, 
Felix .L,s • Pereim, e~cr,vão ele pe~2 no Impe
dimento elo '"scriváo mtel'iao do civel, por estar 
ausente,. o escrevi. 

Carl,a B. -MHu velho parentA e amigo. -Mi
bgms, 1,~ de' Novembro de 1884.-Ha Cj1tusi 16 
annoo; qu'' enteetenho >1wizade com V. e sua 
faa,ilia, " quem rne prendem tarnb ~n laços de 
P" rentesco, e sempre Oo procurei gurar P" r a o 
bem. 

Nunca fni poli ti ·o, n·'m o sou; poréJ? motivo 
imp·orioso me d "1111JV" a tom" r todo o rnteresse 
pel<t c ,nel~ at~ra do Dr. Jo~quim ,Bento, casado 
com um, ll'tLa do conselh II'O Jose de Alencar, 
de saudosa rnemoric.L e meu parente. 

O governo imper1al 1uer a solução rawavel 
da grande questão n;;ci 1n l, que agita-se <·lm 
nosso paiz, e milito mal hão de nca1·-se a•1uel
l0s que quizerem se o pôr c.L:> grunde desidera
tu ,. du g-overno. Desejo a paz e o bnm estar 
de s11a f1milia, que Lambem é a minha. o mais 
qu8 nunca a VPj·> tão complicada, si não to
m,•r os um11 posição favoravel ao governo. Re
fli~:tam b ·m, olh<em para a pers·'6 •ição que se 
m"ve á sua filha em Sou;.;a, e si VV. me ouvi
r 'm e me ajudarem a sallir-rne bom da grande 
c"usa que ab1· cei, tudo lhes vir'á á medida d_e 
seus de Pjo.;;; e si fizerem o p siçáo ao c:tndr
dato, amparado e aprese 1tado pe[;,s amtgos do 
governo. corn~rornettem-se consideravelmente, 
e tHmbem a mim, que sou magistrado e depen
deute do govemo imperial 

Parto hcje para a Missão-V<elha a uma con
ferencia c''m o D1·. Joaquim Bento, e sexta
feira ahi mo acharei par-a conversarmos minu
ciosamen trc. 

Quero, P' is, que V. mande chamnr seus fi
lho~ e genros, a ahi me esper m todos sem 
faha al~uma. 

E negoci' fundo, ele alta importancia e ele 
que não 'levem ~ombar. 

Não sou um cabalista, sou um homem que 
p;•,·vê o futuro, e que --empre se interessou pelo 
bem c'str.r de sua famila. 

Adeus; até sexta-feira, quando ahi preten io 
apparece!', e não quer·o achal-o só. 

Seu parente e amigo-muito aifectuoso.-Dr. 
Barros. 

Reconh0ço verda leiras lettra e firma supra.; 
dou fé. Villa dn Milagres, 15 de Janeiro de 
18R5.-Em t•~st•m11nho da verd cl·.-0 tabel~ 
lião publico interino, Ant01MQ J.'Y.{ oni:; de C. 
Filgt;eiras. 
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Esoero contar com o ami"'o Zezé · si me fal- 'I Ets a :magna questao a resolver. 
tar, nunc:J mais o occuparei, e fic~t·ci sabendo Para esta p:ovincia a luz está feita. 
que não tenho amigo. Cumpre, po1s, que os cearense;; erga;n-se, 

v · M' - v Ih lt d 1 I como um só homem, para. manter os b1'10S e"-; 
, O?- a 1.s.sao- e ~.' e vo ai?- 0• quero v e. -o. a honro.· da província, devendo, neste momentoS 

EsteJa, pol::> desde JU r~revemdo, que quero o . solemne esquccer-so de quaes . id .. -
seu voto e os de seus ami"'Os e ar nt ~ cu e _ ' . . . quer con~ e: a 

· quizerem acompanhar. que deve valer muito, porque é da~l~ ~~:~ 
Apr·esento-me sem rebuço, adYogo um:1. cau- depende a força dos partidos constitucionaes, 

sa nacional, gmnde e generosa. mas não para o pleito especial do dia 1 do 
Adeus, suas ordens ao seu parente e amigo Dezembro proximo, que não é questão de par-

aífectuoso-Dr·. Ban·os. . tidos, mas sim nacional. 
ob este> fundamento a 

econ eço ver aé.elras e ra c rma retro; 
don fé. Villa de Milagres, 15 de Janeiro de 
1885.-Em testemunlto da verdade.-0 t1bel
lião publico interino, .4.ntonio "lf uni~ de G. 
Filgucií·as. 

Carta C.~llim. amigo Sr. capitão Francisco 
• vare5 e i.vei.ra. a ra .- a e •. . que 
nunca fui, não sou e espero nunca ser partida
rio, ma~ime emquanto for magistrado ; tenho 
sido nesta comarca, onde exerço jurisdicção ha 
mais Jc 11 annos,juiz e simplesmente juiz, e os 
meus act?s de ma;l"istrado attestam es~a ':r.rdad8. 

agita o nosso paiz, sen.ti vivos e~t1·emecirnentos 
em minha alma, e afinal entendi não dever ser 
inteiramente indilferente ao movimento eman
cipador, que prende actualmente nossas atten
ções. 

an ada a rimeira edra com a aurea lei 
ele 28 de Setembro de 1871, para a grande obra 
da redempção dos captivos, sentimos que, apoz 
13 annos ele sua execução, tínhamos pouco 
adiantado, e que jn era temp:> de a.lgum:1. cousa. 
adiant·tr a bem do edificio moral e intellectual 
da noss:~ querida patria. 

D1ssol v1d:L a amara os :::;rs. e pu ta· os e 
convid:1da. outra para dizer sobrn a matet·ia do 
projecto que mo ti vou :L me~ma dis.;olução, 
llnt•mdi dever concorrer, na rmii:o de minh,ts 
debeis forças, para o progresso mor:li e intelle
ctual do paiz, e para o que tenho 11nvidado em 
minha comarca os esforç··,s possi v eis e consen
taneoscom a minha dignidade pessoal e com a 
'minha probidade e honra de magistrado. 

deputados retrogrados, e este collegio, sobre
tudo, havia fechado completamente as portas 
aos sentimentos de humanidade e coherencia, 
que era J.e esperar dos cidadãos de uma provín
cia declarada livre, e por isto festejada pelos 
nossos irmãos de além-mar ! ! 

lhe a pre.;onte, pedindo-lhe seu valioso npo:o 
parn .. alguma cousa fazermos por ag_ ui em prol 
da grande causa nacional, rtue prende actual
mcnte nossas attenções e a dos noseos doutos· e 
insignes estadistas. 

A' parte, pois, todas as. .. considerações e. pre-
i cia s, 1u sa p eiras, que os 

ventos conduzem e não maculam, trabalhemo!> 
para a grande obra do cdificio moral e intelle
ctual de nossa querida ptria. 

Espero, pois, e muito confio contar, neste 
meu justo tentamen, com o seu valioso auxilio. 

consideração d•) V. S. amigo muito atfectuoso 
e criado-An ton.io Lopes da Silva Bw·ros. 

Milagr·es, 24 de Novembro de 1884. 
Reconheço ve1·dadciras a lettra c firma supra, 

e d~u fé. Villa de .Milagres, 15 de Jn.neil·o.~e 

publico interino A.ntonio Jioni:;' dr: C. Fil
gueiras. 

Carta E.- TenenlG coronel.-Rcsponclo sua 
carti.nha, ~izendo ~~10.0 ut:~naz de n[ijagres hoj~ 

quo se diziam seus ini~.igos. Hoje o mau 
de Milagres pura sua famtlta sou ou, qu:e tenho 
ultimamente sido victima d:Ls maiores ingrati
dões de sua família. O tempo, porém, ha de 
vi.r demonstrar qur!m tem razão. 

Vm. ó o maior culpado nisso: porque pro
mette aquillo que não tenciona. cumprir, dando 
motivo a que se diga que Vm. já esta demente, 
e não sa.be o que faz e nem o que diz e pro
me e. orque a m riu m. sua pa avra 
para com o Dt·. Nascimento; Vm., em quem 
elle tanto confiava·~ · 

Nada mais tenho a esperar de Vm. e de sua 
familia, senão ingratidões. Si J:lOr um lado, eu 
sinto p~rder rela~ões de amizades de 18 annos, 

Em nome, pois, desta grande idéa, que devia posição •!omo juiz ; porque, de feito, juiz não 
ser escripta em lettras d'ouro nos annaes da deve ter amizades, que lhe inervem a acção de 
philosophia-a abolição da escravatura, ergui- proceder e julgar. · 
me de mett olvi(lo, e eis-me ante os meus Tenho até sido corrido de casa, com minha 
nobres e honr·ados ::t.migos solicitando generoso I familia, como si fosse algum aven. tureiro. Trato, 
apoio, para o fim a que almejo, que não é .outro porém, de compra!" uma casa, para poder evitar 
senão o de salvar os brios deste municipio. outro dissabor. 

V. III.- 37 . 
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Bom o~ mau ~ão ~e me ::guantar, porque .

1 

Dantas de Quintal, jt!iz de paz mais votado 
porqu~ nao_ sah1re1 ~a1s daqu1. . deste districto da villa · de Milagres. por elle 

MUlto tmha. a. dtzec-lhe, porem, ~6 o de,·o ~e foi apresentado o livro de o.ctas e o de as-
fazet· peseoalmente. , stgnatu~as dos elcito:·es desta parot'hia. de 

vão se en1penhar para o vigario voltar; e eu 
· não duvido por,lue o« vejo de braço aoope~coço 
um do outro, e solemni~ando sua partida. Tudo 
em 1\ltbg-t·e.~ se h:i de ver. Mas n:1o me afas
tf\rei jamai~ d·~ meus princípios; proccd:1.m os 
meus concidadãos como entendem, ue eu 
nn.nca me a as are1 o erreno a ~ega tdade e 
da dignidade pessoal. 

Adeus; estimo su!\. saude; o como Vm. ·a. 
os :.1 vet o, eu respelto suas caos, e tributar-· 
lhe-ei sempre estima e veneração. -De seu pa
rente e amigo.- Silva Bar-ros. 

Re?onheç~ verdadei~as lettra _e firma supra; 
dou fe.- J.\hla.gres, i o de Ja.ne1ro de 1885.
Em testemunho d:~. verdade.- O tabellião pu
blico int·)rino, A.n tonio ];funf.;; de C. Fit
gu.eiras. 

Cal't:t F.-Illm. Amigo Nico Ribeiro-Vai este 
portadot· do Melchiades, afim de Vm. mandal'-lhe 
uma cond:,cçlio ptra .. elle il' votar, conforme 
o qu·3 lh·3 pronv~ tteu; para isso lhe dei dinheiro 
e c aqni um peso que tenho aos hombt·os ; po; 
i:;;;o não pude arranjar-lhe aqui conclue ão · 
porque meus possu1 os sao nos sertões de 
minha província.. 

Não convém que o no>so candidato alli perca 

Estou aqui l!brindo brexas profundos no Se
bastopol do Ratisbona; o que elles nunca 
suppuzeram. 

O tt·iumpho será nosso .•. 
A de t.:s, do amigo affectuoso. -Dr. Ban·os. 
Reconheço ve:-d:1deiras a lettra r. firma da 

pres ~nte carta; dou fG.- Milagres, 5 de Feve
reiro de 1885.- O tabellião publico interino 
.1.ntonio Mun i;; de C. Filgtteiras . · ' 

Carta G.-Villa de :Milagres, iõ de Dezembro 
uc ~885.- Ulm. Sr.-Em cumprimento da. por 
lana de V. S .. firm:~d;~ de 12 do corrente, junto 
re:netto :1. V. S. a cóp1a authentiea do re,.,.istl'O 
feito em minhas notas da acta da. eleição do 1• 
do corrente, pr oce lida Mstc collegio em o re
ferido dia, tra.nscripta em um dos meus livros 
de uotas de ordem elo J..lrc:sidentc da mesa elei
toral na fórma da lei c por V. S. c:s:igida em a 
referida portaria, cuja. ordem fica assim fi.d
mentc cumJ?rida. 

Deus guarda a V. S.- Illm. Sr . Dr. João 
Baptista de Siqueira Cava.lcanti, muito dio-no 
juiz de direito da. comarca do C~'at - "' 
lião publico interino, A.nto1~io 111 uni;; de C ast i·o 
Filguei;·as. 

.~ '"' · "'o e , · . u 
tran.:crevesse de conformidade com a l ei em. no
tas, e são do teor seg11inte:- Aput·a~·ão.-Acta. 
do r~cebime nto do~ \'Otos dos eleitores da pa
roclua de Nos~a Senhora dos Milagres d:1 pro
víncia do Ceará, na eleição de deputados :i 
Assemblóa Geral Leo-i · · J ·-

menta de Nosso Senhor J esus Christo ue 1884 
ao 1 u dia dq rnez de Dezembro do dito anno, 
ne.sta villa de Milagres na casa da Camara Mu-
mc:pa , og:w esLtn:l o par:1. o;; trabalhos elei
toraes desta pal.'ochi<l · de Nossa Senhora dos 
.Milagres, da provincia do Ceará, ás 9 horas da. 
manhã, presentes os cidadãos Miguel Gon
Ç!:Llves Dantas de Quintal, João Leite de Moraes, 
.João 1\lartins de ~Iones, Antonio Furtado de 
Figueiredo c Joaqdm Manoel de Souza., pre
~-oidentc e membros da mesa eleitoral, que têm 
de re::ober os votos do~ eleitores da mesma pa
rochia, como foi annunciado por f'dital, para a 
eleição de um deputado á Asserubléa. Geral 
Legislativa, por este ()o districto, presentes tam

__ bcm os eleitores Jairo Clymaco de Araujo Lim.a 
e Josó Antonio de Carvalho, na qualidade de 
fiscaes dcs candidatos, Dt·. Leandro de Chaves 
Mello Ratisbona e Dr. Manoel Coelho B·1stos 

o r ascimento, o proccs.;;o e e1tora, .aglttma
mente noUJeados , tomando o pt·esidentf) da wesa 
ass~nto a cabeceira da. mesma mesa, colloc::da 

o' , , · i a , o reei 
destinado á reunião da assembléa elcitural, o 
de um e outro lado da mesa os quat1·o mesat'ios 
aeima r~feridos, seguindo os fiscaes, designou o 
mesmo presidente os m•~sat·io11 Antonio Fut·tado 
de Figueiredo e João !\ln.rtins de .Mora~s. o 1" 
pa:ra secretm·io e 2o para fazer a chamada 
dos eleitores, de conformidade com o. cópi:~. pat·
cial do alistamento da. parochia. de Nol'sa. Se
nhom dos l\lil;lg-res, e n:~ lll'' ;;ma orde111 dos 
quarteirões e da inscrip~1üo dos nomet~ dos elei
tores. E, 0ntrando-so no recebimento das ce
dulas. por uu1a. só chama.tl:t., apl·osenta.ndo cada 
eleitot• seu titulo na occasiiio de depositar sun. 
ccd ula n:L urn:~., fechada. }"'O r todos os l:Ldos, e 
com o respectivo rotulo e assignando em se
guida o seu nome no livro para es1e fim desti
nado; finda n vobçào com assignat1:ra do ul
timo eleitor, lavrado e a ssignado pela mesa o 
tat·mo de declaração do numG!ro dos eleitores 
inscriptos, contadas as ceduiM recebidas, em 
numero de 148, emmaçadus, annunciou o pre
sidente que ia proceder à apur;1ção d•LS mesmas 
designandu para 2.~ ler o mesario .Joaquim Ma
noel de Souza, e distribuinJo pelos outros o 
trabalho de escrever a votação or al arismo 
successlVO, e quanto aos nomes os votados,pe•a 
ordem do alphabeto. Concluid:\ a apuração as 
3 horas da tarde, formou o secrr ta no uma lista 

--------------------------~s~a~ibua~mw_~q~tl~a~n~to~s~e~s~t~H·~~~~~~~~~~~~~mn~~~-~~~~os~v~o~t~n~dnos~d~e~s~d~eoror---------
tra.ns:::ripção virem, que. sendo no nnno do ma.xim.o até ao minimo, que immediatamente 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo publicou, e o presidente da mesa mandor atfi:s:ar 
d? 1884 em casa da Camara Municipal desta em edit.1.l a porta. do edifieio. sendo P.sta. lis;ta 
Vtlla de Milagres, ds. provincia. do Ceará., onde do teor seguinte : - Dr. L•!andro de Chaves 
eu t~bellião do publico judicial e notas fui a Mello Ratisbona, advogado no Rio de Janeiro, 
convite do Sr. capitão Miguel Gors.çalves HO votos, a Dr. Manoel Coelho Ba>to.;; do Nas-
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cime·nto, agricultor residente na cidade da Bar- ) no,sos arlvers1rios forem chamados á governa
ba.lha, 3d votos.Deixaram de com-paret:er os elei- ção do estado. Então não recomrnendar:i a 
tores Dionysio Eleutherio Bezerra de Menezes, nossa memoria, nem no> servirâ de a.ttenuante 
Manoel Jacob do Nascimento Antonio .José do ' a primeira experiencia sincer~ e leal da lei de 
· esu~. anoel on<}aLv~s Vianna,Irineu Pinheiro 9 de Janeiro. 
Lobo de Mrmezes, João Francisco de Miranda, Com J'azão e sobre tudo, serão invocados os 
José Monteiro Alves de Figut.Jiredo, .João Vieil'a. precedentes do Ceará, onde a data f o de De
Moniz de Quintal, Manoel de Jesus Da.ntas, zembro de :1.884 apagou 31 de Outubro de 
.Tosé Belém de Figueiredo, Luiz lgnacio de 1R81. O culto devido :iquella importante re
Oliveira Rocha, Antonio Soares Tarolla, Ma- forma, nossa aspiraÇão, suprem:1 durante dez 

• • • < ·' , 1 • - , a. t er ro a o, e, 
dado esse funesto exemplo, a elei('ão directa 
ha de ser no futuro nas mãos dos governos in-

sado, Manoel José dos Anjos, Francisco Leite foi o antigo sy:>tema. 
Habello da Cunha, Francisco Fclix da Cruz, Releve~me a illustrada commissão estas re
.José Leite. Rabello da Cunha, João Evangelista l ile:s::ões; não tenho intenção de o~eu,ler a quem 
de J~s!ls, Manoel Gonçalves de Jesus, Pedro quer que seja. 
Antonio Ara1·una e H.oseno Alves de Medt.Jit·os, · Faço simplesmente um l>rotesto, como velho 
os q uaes perderam o tlir·eito de vot:tr n~st L c lei- soldado rle m~u partido, c passo ao assumpto 
çlio. E para eonstar eu Antonio Furtado de Fi- que venho discuti!·. 
gueiredo, secretario da mesa eleitoral, lavrei a Como sabeis, meus senhores, os. partidos pc
presente acta, que, dep:>is de lida e não appa- liticos na província. do Ceará estão divididos em 
recer contestação alguma, a~signou o pre~i- quat1·o grupos, e, sejam quaes forem as causas 
dente, com os rnais membros da mesa., fiscaes e deste facto anomalo. é elh uma realidade. 
eleito1·es presentes :-Miguel Gonç,tlve~ Dan- Não vos fatigar0i tambem com ~s allianças 
t~ts de Quintal, f o juiz de paz; João Leit~ de e convenios que alli se realizaram em conse
Mora.es, 2° juiz de paz ; João Martins tle quencia das ultin,as lutas da camara pas;;ada.. 
Mora·~s, 3° juiz de pa.z; Antonio Furtado de Assigna.lo, simplesm~nte, o pt·ovcito que tirou 
Firrueiredo . ·· · · • · . . rr " • ,, 

Souza, segundo immediato ; José Antonio de dio de seu dolegado o ex-presidente Carlos 
Carvalho, .fiscal; João Clima.co de Araujo Lima, Honorio Benedicto Ottoni, expressamente en
fiscal; Ildefonso Leite da Silva· Francisco :Ü- carreo-a.do dr. esmao-ar uma. f1·a.c .ão liberal ali:i:> 
vares e 1veira C:J.braL E nada mais s~ con- numerosa. e forte, e leva.nt·.1r outra que não po
tinha em a. referida. acta,que aqui fica fielmente daria entrar na luta eleitoral, gem o apoio da 
t1·anscripta, conforme o ot·iginal no livro r.~si fracção conservadora de que é chefe o :Barito de 
pectivo,ao qua! me reporto e dou fé. E eu, An· Ibiapaba. · 
tonio Moniz do Castro) Filgueiras. tabellião pu- D.~ facto congraçaram-se ambas, sob uma dc
blico, interino, a t1·an9c:-evi e assigno em pu- nominação commuro. allusiva à procedencia de 
blico e razo. Em tes:emunho de verdade. O cada um:J.. Dar-lh!]-ei, porém,o nome que me pa
t:lbelli:to publico int,lrino e Antonio l\foniz de rec/3 mais adequado, c quo melhor lhe quadra, 
Cast~o Filg-ueiras. Certifico que em seguida i de liga. official ou de partido do go,·erno. 
tr:tnscripção da neta transcripta em meu Hv1·o Assim formada e homologa:la. esta. liga, lra
àe nob.s da qual extrahi, Je ordem do meritis- ta.nolo-se da desig11ação do' candidato.::, não 
simo Sr.Dr. jui1. de dir.}ito da comarca doCrato foram de facil solução as clifficuldalos qua pri
e pre:;;idente da junta apu1·adora d;~.s eleições des- meiro surgiram. 
te districto eleitoral, a presente authenLica do Dous di-:trictos, e sob1·e tudo, preocup:wn.m 
registro feito em o livro de notas em meu pod"r muito o pl:'nsam,m ;o do ex-pre~i:lcnto, o -l.'' u o 
c ca.rtorio :t que 1111 reporto e dou !c;; as-i:;non a (io . Daquelln j:i. conhecr~is m:1is ou menos a. 
mesa eleitoral n:t fór :na d:>. lei. O rcfe1·ido ó histo1·ia; ide.:; agor;\ a eonhccer deste outl'O. 
verda le e doa fé. Villa de Mib:;re.;:, 1.'5 de De- Entre os grupos politicos a que alludi, só
z~mbro de 188-1.-0 tabellião puulico interino, m'mte dous tê:n gra.nd·.J força c apoio no e!oi-
Antonio 11:[ nni.; de (!. Filgueiras. torado do G • districto, o denominado Paula., 

A' 1" commissão de inqucrito . que apoiava com firmeza a minh'l candiilatura, 
Devendo cingir-mP nesta exposição sómcnte e depois o do Barão de .Aquirâz chefe pro

ao que diz rospeito à eleição do Gu districto de eminente do partido conservador, com o qual 
minha provincill, a, :fim de recuperar o direito e OB meus amigos celebrámos uma contra, 
de que fui violenta e acinto3amente esbulhado, liga. 
'ul n-o d s r · · · : fr . a lbia a 
interferencia endebita e temeraria que o ex- no G' districto, são tão insignificanbs,que, aio
presidente do Ceai'à exerceu no pleito eleitoral da. r.;unidas, podem já não digo eleg·er, rn:ts h:~
de Dez ·!mbl'O. A condcmna .ão desse del~rrado bilitn.r ara 2' escrutinio um t·andida.to á provin-

o ga 1note rlr~ d;J Junho é um caso julga o, cia, e nmguem mat~ do que o no re can 1 ato 
diante de tod,1s as consciencias desapaixonadas. diplomado póde dar-no.~ tP.stemunho desta Yer
Aquelles que o defendl}m, e colhera:n os l'ructos dade, e por isso só á ultima hora os coripheus 
de suas violencia.s, terão ml.iii tarda uma res- da. liga escolheram o seu ca.ndida.to,pars. aquelle 
posta eloquenLe, quando pela. o~dem natm·al cl1strieto, e a escolba re~abiu no Dr. Joaquim 
da.s cou~as, e talvez mais depressa do quo é ds.do Bento de Souza Andrad9, . c o expediente 6ra 
prever, em consequoncia de nossos erros, os de boa tactica.. 
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Havia chegado na. c3:pital do. provincia a no-\ Attenda a comrnissiio para o;:; do~urnentos 
ticia de que o Dr. l\hnoel Co 'lho BasLo·3 do que passo a ler, que são do propno punho 
Nascimento se apresent.a•·a em compet,~ncia.l d''sse .magistrado, e para a figura que elle rc
comigo, e que, q:1a.ndo nãu conseguisse ser presentou no dia mesmo d<t eleição, no proprio 
eleito, me arr.mcaria por certo grande votação recinto do collcgio eleitoral, depCJis de S'l h:wer 
e em :?P e;enltinie set ii inevita.veL Nem outro I ene:~adó da inglori~ tarefa de el'}rnp rador 
podia. ser o calculo do cx-prc'si.dente e do~ li- I de votos, como atfirm.am e declaram.~:; pro
gueiros, porque sem es'a. [H"Obabilídade n:io in- prias testemunhas de meu compettdor, em 
duziria um correligionario a emprehender uma uma justifica~ão que seu procurador Sebastião 
viagem de mais do :100 legua.s, para vd-o em Sampoio prodl.liliu ns. villa de Milagt·e~. 
breve entre as amarguras de um malogro cruel, 
mas tudo falhou o é o wo rio e mallo""rado I 

candidato itenerante que es:plico. o seu de~astre Entro, pois, na phase mais triste desta 
na Gazetn do jVo;·t.e. eleição .. 

I Era. reciso c ue eu fosse derrotado lOr fãs ou 
cercado de toJo o prestigio offi.cia.l, corno ces- por nrdas, e como o pt·estigio official, a osten
sionario fí~Iiz de t•Jdos os favores que a admi- tação da forç1, as destituiçõe;; e nome:1ções dos 
ni;;travi!o promet_ora ao naufrago Souza An- agentes offi.!iaes podi:lm falhar, recorreu-se :i 
tirade, aol> a fia.n<;a do Dr. Thomaz Pompeu de corrupção, ~. não ~endo esta ainda um meio 
Souza Brazil, que tanto empenho mostrou em decisivo, appellou-se par::~. a fraude, subtrahin
guerre~lr-me em 1884. quando foi dewelada. a Jo-;,e-me 20 votos, como explicarei no deb~te, 
minh:~. solicitude, trabalhando p:~.ra el•~gel-o em pelo man~>jo proposital do desapparecimento 
em 1881, a ponto de deixar o meu distril:to e das authenticas de :Milagres! 
vir assistir à eleição no 7o, por onde era elle A todos estes expedientes prende-se um 
candidato e foi eleito. facto que a commissão deve pezar com toda 

Mas. como dizia, entrando em scena 0 Dr. madure:r.::~..-0 Dr. Silv~\ Barros,juiz de clireito 
G do J1•rdim, que assistit1. ~eleição em.:tllilagres, 

Nascirnento, a a~etct do Norte, tripudiando de onde teve 0 pZ.ocedimenlo yuc já assignalei, 
alegria annuncio;.x logo w·b ct orbi a felicid1de dias Jepois, sem lieeoça a comarca, sem terem 
de seu grupo com acciui.síção do emcrito can- ainda entt·ado a~ ferias, dirigindo-~e llara a 
didado que ia opp~r-me. Entre os. seus 

4
nfi.o Barbalha, onde reside meu com etidor, 0 d'ahi 

ami "O militando n~s mesma fil~iras e fo- ... e c e pt·e~~ m. :nco:npe en. emen "~ pe_ o mo o 
um do~ ueu · mais & ""t ts t 1' ' ~ll 

1 

pot· que j:t exphque1 em mtnha primctra con-
• • 1 " •• 1or es sus ~n acuo·; naque _e testa ão. 

d1strlcto. Nll.da set dos segredo" dest<l. appro:n- ivr ~-. ro i..,. . . 
ma,.ão e nem quero sabei· R.' certo ent1·etnn a,, P 8 "'amos . 

.,. · . . _ ·~ · ...., ' .. "" - :Milagres era o ponto objecti v o dll- campanh:1. 
~o, q_ue depois des~e i .. ciO o meu comp•·t~d~r eleitoral em reh•)ndida contra mim. 
1d7~t1ficou-se c.ompletamente com os seus 1111- A' es.cepç~o da cidade do Cr.tLO, logat• de rneu 
mt"'os de outr ?r:t, e p~ssou a obter todos os nascimento. onde tenho parentes e ami·~os 
favores da aJ.mmtstraçao . . . J . . . "' 

Q l·z e ~ S"" 1 .. • • • 1 d dedtcados, oazell·o, collegi•J proxtmo nas tnes-
u qu 10s '"' nomea.<o ]utz mumctpa s. d" - . B · d ,. d t. 

Barba lha 0 b~ch:trel ·;-lia F·· a d B ,tj ~t ma~ ~on Içocs, re.Jo os .:.antos~ on e IVO 

Promotor do C·ato .t.. 
9 

crn 1!ld 
0

1 a, :sd:l, ulS.l0:-1<!- do um voto, o meu compettuor com o 
,.eu~ pri· c·p"ers • .' e. 1~essa qun. I bar.le un1

1
• tos pt·esti gio official, e medi:.nto a seducç.'.ilo do 

~ :s n 1 ... · '"-mi:l 1ares na ca :~ a e <H o- d, . · .. ,.,. , I· . 1 
1 •. 1 e :-0 •• f,· b'. d Q. t ouro que •-rramou rtn l.u...,a esca .~. av .• ~sa ou 
/ • r~s~·~::O.~aça ,.~a f: 111 pu :lca a. ua~ 0 ao os col!egioa de Barballm e Jardim o poude abrir ci';; do ... e .e~o':petd •":n~s ~ todas a1 ~x.tg~lt uma pequena brecha no.quelle i111portante colle
satisfeit~1~. u 1 o. ora.lll cowp e.amen e gio, a_liás ~oro posto ~m sna qu~si totalidade do 

_ . proprtetarlos e ngnculttot•es 1ndependentes, e 
Pro':::welm~nte, ~n: brev~ s:rao pubhcadas a são os seus proprios documentos que demons

re~oç~o ~o digno :JUIZ ?e rhre1 to do pratJ, Dr: tr:lm este asset·to, alóm das prO\'a,; que tenho c 
Joao Bapt1st~l. d '1 SH}Iletra. C:tvalcanti, q11e sera a.!Jr;;~entarei na discussão. 
talvez ~ubstituido pe!? de Jardim, o cele?re _Dr. · J:i. tive occr1sião de ::..Iludir a esses documentos, 
Ant?~lo LopP.s de :::;tlva. B>\l."ro~, o pr:nCJpall entre c'- quaes sobrcsahem duxs jilstificações 
a.ux1har de meu compcttdot: nos c~lleg10s da- . que o meu cont::ndor produziu, uma na. propria 
qu~lla. ;om.'l rc·1, e a norneaçao. effect1 v a Je An- lj villt de· i\1i!a ~T•:s nos ultimas dias de D,lzembro 
t?2no 1.un~z de Castt·o F1lguetras, para tabel- do anno passadn, da rtnal se vê que o seu intuito 
hao,_ da Milagres. era c ue de uzcssem só mente os seu; ami n-os 

. . m in a es a~ nomcaçoes,mas porque deixou d1l ernpt"egar os meios legaes 
crera que não "o farão esptwar, cumprindo no~ para. que óutros dapuzessem, ea segunda,pouco 
tar-se que esse. tabellião in~eri!lo é n1esmo depois, na cidade da. Barbalha, documento mais 

l · cunoso am a. 
Milagres alterado o y,>rdadeirD resultado da 
votação, e que o .juiz de direi lo Ba1·ros, niío é 
astra.nho a. essa fr:~udc; ao menos todas ~s pre
sump9~es lhe asseguram ess~ 1)ap0l, como terei 
occas1ao de mostrar. 

Il 

De facto, o Dr .. Na;:cimento n:To podia ter no 
collegio de Milag1·es senão os votos do 1° juiz 
de pa.z, do mosal'io Souza, do vigario, do j•liz 
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r1e direito e dos eleitores comnr.'l.dos. Quantos 
foram estes vo~os'? Eis aqui a questão c:>pital, a 
respeito da eleição dPstf. coll':lt;il). Púa certi
dãfJ e;;:t!·ahid::t do livro das actas e a tive 1:3!1 
votos e o m1}U comoetidor· 18. Em vista 

pondencia. que, sob sua responsaoilidade, fez 
publicar uo jornal I} earense. 

Não é, pois, illog-ica a illação de que a ver
d~de está. na_ acta, isto é, que o ~eu contendor 

da r~ertidão extt·a.hida do livro de notas, este I dos os de affeição e os comprados. Ha ainda 
resultado e diifercnte. l!nla circumstaucía, aliás importante por sua 

<Jua.l destes docurn<=tltos ex: prime a vcrJade? natur·eza, qcw o meu contendor IJx:plora em seu 
Post:L a. questão nestes termos.a solução é fs.cil, p!·ovei.to,e o o desappa~·ecimento das authenticas 
o direito a ensina. A acta de uma eleição é o que até hoje não chegaram a seu destino, e 
instrumento. orig-inal, perpetuo, indelev·.~l, do que ainda em dias de Janeiro eram solicitadas 

,. "' . , q ICii a.mpa o c o e::~:-pL·cst .3;1 c o cara. ompre en e-se 
em um livro comfiado á guarda. de uma corpo- facilmente o que ha. de insidioso e desleal 
ração respeitwel, qual a Ca.mara MunicipaL neste ar-dil. Segundo a lei eleitor-al vig:mte, 

PGr o,Jtro lM:lo, eonvor·gem · · ., . :-, ~ 22,parte ia-regulamento art. ±51, as 
ti r a sua au thenti~idade outros elementos de authenti cas, que são cópi>:s da acta, devem ser 
grande valo1·.. remettidas pela mesa, maB é de esLyllo ficar- todo 

A acta de uma eleição, repito, e ern summ:1 esse trabalho de direcção nos collegios eleito
um documento e.~aipto, por assim dizer, corn raes a ea.rgo d) juiz de paz p_re;;idente e do se
toda a publicidade, na·pt·esença de um numeroso cretario. Si, pois, foi a mesa quem e:s:pediu 
concurso de cidadãos, toJos os mes~n·ios v I taes authenticas, toutJs os mesarios tomnam 
assignam, e o Eeu principal conteúdo é publi- parte ness·~ acto, e neste caso doyiarn ser con
cado imruediatamcntc por edit<l.es. fiada~ :10 agente do cor·l"eio publico, e provavel-

0 que é, porém, a transcripção '{ Uma cau- mente esse empregado as registrou, uma para 
tela, U1u meio assecuratorio, ~em duvida t:.tm- o presidcnt•l d;t provinci::l., outrrL para a. ~amara 
botn dó valor probant~, não o nego, mas nunca dos Deputados, e a terceit·a para o ju:z de di
no mesmo gr-~· u. rei to do C rato. Si, por·érn. foi o secretario da 

Comprehendo-sc claramente qual o fim da mesa quem fez P.s~a remessa, tambem não podia 
tra.nscripç-ão. E' possivel que a ttCta soja esta ter· loga.r· senão pelo correio, sob a. fiscali.
roub:td::t, falsific::da mesmo, e então a tra.n- s:tçiio do 1" juiz de paz president0 Ja m~s~, e de 
scripçiio pode S!!ppt·il.-a; os que a--t • s outro.> mesa Fios. O que não ~e compre 
rodem ser ouvidos e dar testemunlto d0 sua hende é que semelhante serviço ficass0 a cargo 
vemcidadc. De;;de o momento, por(·rn, em de pe~soas estranhas á mesa 0lcitoral. ainda 

ue a. act:.t u s ·r. • • :-- • · 

combatida, mediao.to provas q::e convençam, juiz a,, direito pre~idente da junta apuradora, 
mas sómente arguida., neste confronto ti a acta :mthcntica que aliás não chegou a seu de;;tino, 
o instrumento original que deve pr-evalecer; o porqur., q u:lnto ás outras du:1s que deviam ser 
contrario seri:~ :L inYer~ão do simples bom logo r-emettid:1s ao presidente da provincia e à 
sen,o. que é a b.1se de todo criteriojuridico. Camnra dos Sr;;. Deputados, a hypothese é ina-

Na hypotbesc sujeita, esta pr·efcrencia ba- ceitavr.l. n :1o só porque impm·tari;t uma trans-
sea-sc l'ln circl.lmst;~ nc: ias valiosas. g,·c~~ão d:1. lei. como seria inverosimel, em vista 

O ta.b~llião é de nomeação provi.:or·i:t, depen- ào intct·essc que inspirava a e!eiçiro de Mila
dente do governo, interes,ado na lub, do juiz gres, tanto aos meus amigos, como aos do meu 
de direito, seu supe!'ior, 'lua não tendo trepi- contendor. Confronte bem a illustre commissão 
dado diante do pa pol •le cort"Uptor d11 eleitores. todos este' eoiso:lio.:: c não lhe sarà diffi.cil vet• 
niro podia ter e~crupulo de ordem nlguma para. ma.nobt·ando Ô desapparecimento des>as authen
irnpot• a seu subalterno a pratica de um ex:pc- ticas a m:1o adestrada que dirigiu a trJnscr~
diente quaicjller·, ttm;J. vez que delle resultasse pçi'ío ela acta o altewu no livro de notas a ver· 
a \'ictori" da causa qnc cspJsa.ra. Con·ob:,ra dada dn votação. 
ainda est0s conceito::, e, por a,:sim dizet·, faz 
presumir ;L cxistencia do conlnio, entrt) o ta
beilião e o juiz, o facto de haver este s~ apoJ.e
rarlo do livro de notas, de não permittir quo 
delie se cxtrahissc a certid;io podida pelo meu 
fiscal João ·Clirnnco de 1\raujo Lima, como pr·o
varn os documentos qn<J j:i offereci. Invoco 
ainda o cri tcri0 da eommissão para a justificação 
que meu competidor J..ll'Oduziu pera.ntc o juit. 
municipal de 1\lilas-t·cs, c ;~ que jâ alludi. E' 

lU 

Suas testemunh:ts declaram: a primeira. que 
obtev.~ para el!e oito votos na'l ~elle collegio, 

ouvitlo ao juiz de direito a. mesma causa, que 
tambem agenciara alguns voto5 a dinlv~iro. 

Bem examinadas estas declarações, vê-se 
que a vobção de meu competidor foi muito di
minuta I!aquelle collegio, insig-nificante me;::mo, 
como o affirma o Dr. Cartaxo, em uma corres-

Em ultima an:~Jyse tl9 tudo quanto fic:l ex
posto, r~'sulta p::ua. a commissão o seguinte 
dilemm:l: Si pref\l!'ir a certidão ex:trahida do 
.1ivro das a c tas. certidão que, como j:í de
monstrei, as;;nrue todos os caracteres da cer
t eza, declara-me deputado com uma maioria 
d-~21 voto;;; si, porém, prefere a do livro de 
notas. :1. consequ•}ncia indeclinavel é qu., todos 
os votos. qu·~ meu competidor alli teve, devem 

.;:, 

uma circumstancia não ·menos irritante; de 
en·:olta com a corrupção veiu a revelação pré
via do escrutinio. O juiz de direito Silva. Barros, 
dentro do collegio eleitoral de :Milagres, dis
tribuiu aos olhos de todos chapas on cedulas 
aos eleitores de sua parcialidade I 
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A meu ver bastJ. expô r este p_onto. p:>.ra re-
solve :.-
insanavel nulliclad,~, nlio poderiafn em hypo
the<:e ~lguma ser cont:ldos ao meu competidor. 

Nossa legishção eleitoral infelizmente é fraca, 
si não omissct de todo, a respeito dest:1 csp'Jcie, 
e por esta. razão não póde o assumpto :;et· elu
cidado, senão à luz dos rinci io:; ue reo-ubm 
a ma. te na. r a ng aterra a camara dos com
muna outr-ora adaptou divcr<os alvitres no in
tuito de. cortar pela raiz o vici 'l Ja. corroq_>ção 
eleitoral, or.J. annullando eleições inteiras, ora 
declarando eleitos os candidados menos vot:1do;; 
em concu~rencia. :_om os corruptores . _Hoje é 

reforma eleitoral. Os burgos ficam p~ivados de 
ele;er por" mais de uma legisla.tur.t, e os que 
reunirem m::tioria como votados, além de n::to 
ser"em reconhecidos· membros da camara dos 
communs p ~rderr. por largo espaço de tempo o 
àir"eito á ele<>-ibilidade . 

Forçoso é, entret:mto, confessar que, tanto 
aquell::~. soluç:'i' n:1. ausonci::~. d;1. lei expressl. 
como esta. em presença da legislação acttHl.l, 
são ambas fund:das na justiça, e a primeira 
coin a ditferença de que um:1 além de ju~ta 
eleva e nobilita :; c nsciencis. do r.leitor, ao 

sev ra. 
Te:-mino :1qni as minhas reflexões, reser

vando-me para no debate apreciar os docu
mentos de meu contendor, as irregularidades 
da eleição do Jardim, e certo documento ob e 
snbre~ti<?iamente obtido de um chefe liberal, 

Rio de Janeiro, 7 de .Março de 1885.-Lcan
dro de Clwves Jfello R atisbona. 

panhada de di_vc:.-sa~ a.ut~entic :Ls, pasc;ou a oc-

de ~) de Janeiro ele 1881. 
E rn seguida abr·irarn os officios recebidos, e 

fazendo reconhecei"' aos eleitores presentes e os 
m.ais circumstantes qne elles estavam intactos, 
mandou contãr e declarar nesta o numero das 
authenticas, achttndo·se quatro, a saber : as 

o.:; co eg10~ o ar a o, 1ssao e a, . ar-
diro. c Brejo dos Santos , um officio do ta.bellião 
de notas do termo de Milagres, acompanhado 
J.e uma certidão da acta tra:1scripta em suas 
no ta'> da eleiç~ão acim::t referida, e~igida p,.:lo 
juiz do direito desttl com~rca.; um officio do 

- l 

do collegio de Milagres, dando os motivos por
que até o dia iO, depois da. eleição, não tinh<~.m 
sido remettidas ao prosidente desta j Llnta as 

Illm. Sr. 1° tabellião publico do termo do a u th entie:ts daq uelle ~olle.:;io; m:l.is tres offi
Cr;\to.-1\hnoel Coelho BQstos do Nascimento. cio-', nrn do 2'' t!l.bellião do termo da Barbalha, 
vem requereL" a V. S. digne-se dar-lhe or· cer- outro do 1" tabellião do termo d.~ 1\Iissão Velha, 

L ao ver o ac ver un~ a a c ta. a apuração d!)s e o terceiro elo escrivão de paz do distric to do 
. voto;; a q uc acaba de proc[)Jer-se da eleiç<1o Brejo dos S::tntos, a.companh:ldos das r~specti

feit:t neste districto no dia 1° do corronte mez, vas cópias da referido eleição. Na ausenCLa das 
o. qu:tl foi transcriptt nas notas de seu co.rto- :-:.uth:~nticas deste collegio do Crato, d:.> collegio 
rio.-0 supplicallte E. R. I\1.- .Manoel do Joazeiro c do collegio de Milagre>, pelo t·lei-
Coelho Btt ::: to s do .:.Vascimento. tOl' Dr. :Manoel Caelho Ba;; tos do Nascimento; 

BrtificQ cp.1e a. aeta àe i'J:'Ie trata e p~ - ;:nto-a;os dons pt i.nciloscolleóios fora-m--rrx-h-i-·-.--------- --- -
tidão o peticionaria é do t•:or se::uinte: re- bidas certidões competentemente 1 -galisado.s, 
gistt·o da act·-l. do teor seguint~: Acta. da ap- passadas pelos secreta.rios das tnosas dos dous 
pul"a.ç?ío geral d:J. cieição para um deputado a collegios, do i" tabelliito publico desta cidade, e 
assembléa geral para a legi;;latura. que começa tlo e:>crivão de paz do district0 do Joazciro, em 
no ann~ de 18)5, proximo seguinte, oelo cujas notas foram t1·anscri?tas :1s dit:Ls actas. 
6° districto eleitoral desta provincia. E como pela junta fr.Jsse reconhecida a authel!--

Aos 20 dias elo mn de Dezembro do anno de ticidade das referidas certidões e das authentl-
1884, nesta cidad } do Grato comarca do mesmo c::ts recebid .-J.s, e não houves<C\ 111 duvidas a re-
nome, designada pelo governo paro. a cabe(:a solver, o Sr. presidente nomeott o membro 

i ic o e.rú ora ~~s a provmc1a o as1 10 omes :1 S1 va. escrutador, para e -as 
Ce::1rà., no paço da Cama.l'a Municipal, cdificio em su·1 pres3nÇ:t e sou sua immediata inspec
designado -pelo Exm. Sr. presidente da. pro- çii :> , encarregando aos d:}mais membL"vs da 
vincia, pal"a os traiJalho;; cleitora.es desta paro- I jllnta o trab:tlho d<l. apura(.'àO do:; votos, 
chia, ahi pelas 9 horas du manhã, r eunidos os conforme cstatue a lei. Terminaa .l. apura
membros da junta. aparador:\. composta do juiz ç..'io~ o secretario da junta· pelas respectivas 

· ·~ · · · - · _ a~êí o. s paalieoa sem intert ttpção os nomes 
m~nto do juiz de direito de;ta comarca do Grato dos votados () o numero de votos que cada. um 
e de 1'~U primeiro substitut1 juiz munici~_:.al obteve, sendo o r csult,Ldo o seguinte: Dr. Ma
formado em direito por ser a comarca ;v:ima re- noel Coelho Bastos do Nascimento, agricultor, 
ferida a mais visinha, nesta e por designação resident~ na cidade da Barbalha, 358 votos; 
leg-al , o Dr. Antonio Lopes da Silva Barros, e Dr _ Leandro de Chaves Mello Ritisbona. advo
em vir"tu:le da communicação official acoDl- I gado, residente na Parahyba do Sul, 349 votos; 
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Dr. Joaquim Bento de Souza Andrade. agri- 1 Amorim, João Felix Tei::;:oira. Antonio do Es
cultor. resic:leat.J na villa de Mee&j,tna, 9 ~oto.~, \ pirito Santo Corrêa, Maoor:-ll\l:J.laqulas, Manoel 
em vista do qual resuitado, verifü:ando-se que 1 Coelho Bastos do Nascim2nto, Ft·ancisco Corr5a 
o C"andid:tto Dr. Manor;l Coelho Bastos do j Sampaio Chichy, Joaquim AJ2olin~rio de OH
Nascimento, reunira a rnaioria dos votos dos 1 v eira, Amarino Severino Pereira Filguei
eleito.res que, concorreram i eleição por este ras, Manoel Apolinario di!. Silva, Lino 
Go districto eleitoral, á junta aput·adura o con- Zabulon d'Almeida Pires. Era o que se 
siderou eleito de utado :i ass81ubléa ,,.eral ara nti - - -..,.- · 
a segt!mte eg.tslatura, e 1nandou expedir-lhe 
o competente diploma 11a fórma da lei, orde
nando, outro sim, :i. transcripção da presente 
acta nrs notas do 1° tabellião deste terrno Joa
quim de Lavor P<lZ Barreto,que convidado para 
e~t~ fim,compareceu,e que se extrahisse:nduas 

. ' :s .. L.. ::~ 

Exra. pr?siden'te da pt-ovincia, c a outn:t :i Ca
mara dosSrs- Deputado.>. Pelo membro da junta 
Miguel Gon\-alves Dantas de Quintal, i J juiz 
de pr~z. presidP-nte da mes·t eleitoral do collegio 
de l\lil::t.gre.;;, foi dito que protest.ava contra a 
subtr'a ão das anthcntica dac ne I · 11 o--

as quaes, depois de sen officio, tambcm pol" ou- G!o Lavo!.' Paz Barreto, lll'imeiro tab~llião pu
tr·o membro da mesa, dirigido ao presidente da blico desta cidade do Grato, a. fiz escrever hoje 
jllnta em data de iO do C<lrrente, c do qual 20 de Dezerr.bro de 1885, subscrevo e assigno. 
acima. se fez menção, foram 'assignadas por -0 1• tal;ellião publico, Joa21úm do Lavo1· 
toda me~a, rubricadas todas as folhas púr cllc Pa:: Barreto_ 
presidente, confei."idas e con'·'ertadas pelo ta- Re ·m. 

cou 1nu 1 1sa o com a votaçao. 
cleste cullegio do Crato. outro de dous roem- o nosso amigo Bazilio quererá vir para a 
bras da mesa eleitoral do Joazciro, e o 3 ·, fi- ~pur·ação e estad comnosco de accôrdo ~ A 
nal.mente, assignado por grande n~:mero _de unica salvação que temos é na junta apura
eleitores desta e de. outt•us pa~och1as, COJOs dot•a. 
protestos Ít)ram rubnca:los pela .JUnta. afim de I 

1 terem o destino legal. Recusando o pt·esidentc Diga-me ogo alguma COUS!~ nesse sentido. 
a a ·a .J: unicipa esta c1 a c a remes" a 

do livro das actas desta junta que lhe foi ro
quesitar.lo pelo presidente da mesma, este 
abrio. numerou. rubricou e enc~'rrou um outro 
livro em que se lançou a. preso 11 te acta.que vai 
pelos mrmbros da junta a~sign:do, e prJos elei-

mina.!o todo o trabalho ás 4 horas da t:trde. Eu, 
Grc~·o1·io P:~rcnte de S:i Bai."reto, =-ect·et,rio da 
júnta. a t•sct·civi .-Antonio Lopes ria Silva Bar
ros, prcsidont(}; Gregol'io Par•·nte do Sá B:tr
reto, scct·l~t:Lriu; Bazilio Gomes da Silv:l. i{ay
uJUndo Nonato Saraiva, Miguel Ah•es da H.o
cha, Migu•·l Gonçalves D:•nta.s do Quintal. l\h
noel Setlrin de Castro J ucó, Rozio Jamaca.rú, 
A?tonJo Amr~rican? dl) B:ito~ José Antonio de 

Rati,:;bona .•.•.•.• 
Harbalha : 

Ratisbona ...••..• 
Joa uim Bento 8 

.larJim : 
Ralisbona ...••.•• 

Mil~gi.'PS: 
Ratisbona ...••••. 

B!·l'jO: 
Ratisbona ••••.... 

Não ó 

150 Nascimento ... 121 

2G Nascimento ... 88 

:?9 Na.;;cimento ••. G9 

110 Nascimento ... 38 

22 Nascimento ... 21 

3:37 

que o h a via feito em meia folha- Peço,; esculpa. 
Reconheço a firma supra Juvenal de Alcan

tara Pedrosa, por ter pleno conhecimento. 
Dou fe. Grato, iD de Dezembro de 1884. Em 
t·estemunbo de verdade.-Joaquim do La-oor 
Paes Bar1·eto. 
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!'r i_m.- ac are anoe OP o astos do didato, Dr. Leandro Ch:wes de Mello R:ttisbon~, 
Na:>cllnento, a bem de seus direitos politicos, :~d,•ogado na cõrte, 110 votos. e o canditlato 
vem r_equercr a V. S. digne- se de mandar o I Dr. Manoel Coelho B::..,tos do N~\scimento, agri
tabelhão clest-:1. villa Antonio Muniz de Castt•o cultor, residrmto no Barbalha, :38 votos. O que 
Filgue!r.ts certifica:· ao pé d.;stc o sl"!.!::"uintt:: attesto, o jurJ ea1 fé de meu cargo, por me 

i. o Em que dia dcst3 mez fora por elle coa- s·3r pedido. 
• • • ,., o o o > ••• .. 

' 
eleição que procedeu-se nesta p:Hochia no din 
1 do corrente para um d·~putado á Assembléa 
Geral; . 

2. 0 Se ditas copiJs r·stavam competente
mente assignada::; por toda m;sa eleitoral, pre
·cisando os nomes d:Js quo 3.S~io-naram; 

• • •> Qua o numero os eleitot·es que concor
reram e votuam e!ll dit<:~. eleição, e o res•1ltado 
dt re:>pectiva votação e constante de referidas 
cópias. 

O supplicante, nestes termos.-E. R. M.
Jianoc:l Coelho Ba.~.os elo _Yascimenio 

petição. Mil~gres, 26 de Dezembro d~ 1884.
Silrx~ Ban·os. 

Antonio ?liuniz de Castro Filgueiras, tab3llião 
publico interino judicial e notus deste termo de 
l\Iilagrrs pot• nomeação legal, .<;>te. 

Certifico ue fora no dia 1 do corr n ·" m z 
dia em que se procedeu a eleição par:t um de
puta.do :i Assembléa Geral, que conferi e c•m
certei tres cópias authenticas das actas da 
mesma eleição, a~ quaes eram segui las dns 
assignaturas nos eleitores que comparecero.w e 
votaram. e do termo de incerra.rnonto das m<OS-

~. · q ;-que nas 
cópias não ~ó e~tamm competentemoute assig
nadas por toda a mesa· eleitoral. gue s·• com
punha do capitão l\liguel Gonçalves Dantas de 
Quintal. 1'' juiz de paz, .João Leito de l\Iorn.es, 
2'' juiz de paz, João Martins de 11lot•ac;;, 3o juir. 
de az tcneut · • • · - ·' ,;,r ; . 
1'' supplentc de juiz d:; paz, Joaquil~ M:moel 
de Souza, 2° supplente d0 juiz de p·•z. como 
tambem estavão nu!~teraàas e t·ubricn.das p·olo 
presidente, primeiro, signahrio; e-que foi 
i-18 votos o numet·o do' ele!tot·es q1le concorre
ram e votaram em referi :a eleiç·ão, cujo resui-
· a vo açao ou apuraç:to t·onstante e ltas 

cópias authenticas foi o seguinte : D;·. L·!an lro 
de Chaves Mello Ratisbona, advog-ado. resi
dente na Parahyba. do Sul, i 10 YOtos; ÚI.". Ma
noel Coalho Bastl'" do Nascimento. agl'icultor, 
residente na cidade da Barbalha, 3~ votos. E' o 
que posso dizer em resposta aos qnisitos d '· pe
tição retro, o que tudo certifico em f,; de m•.!U 

cargo. dou fé. v illa de Milagres, 27 de Dezem-
bro de 1834.- tabelli"" b · · A • 

A.Htonio Htmi:;de Ca.~tro Fi!gueims. 
Antonio Lopes da Silva Barros. bach<trel em 

dire~to,_ <.:a\•alleiro do habito ele ~hristo e juiz 
ele d1retto desta comarca do .Jard1m, provincia 
do Ceará, etc, etc. · 

Attest~, e juro S3 preciso for, que o pro-
- · • v ., r e 1 cio r a 

casa da camara deste município, lugar desig
nado para (t reunião e votação d·'ste collegio 
eleitoral, eorreu eom ordem e regular ida; e, r:jue 
quanto a formação da m•~sa eleitoral, c gue 
quanto a respectiva votação e apumçã.o dos 
votos, quo a tudo esteve pre!3onte, tendo com-

.. o • oJ 

:btunio Lopes da Silva Ban·os. 
Re,~onheço ser vcrdadc!ira ·~ de proprio pu

nho do Dr. Antonio Lop·~s da Silva Barrros, 
juiz de Jireito deõta comarca. a letra e firma. 
do attestado retro ; dou fé. 

-4 o , 0 

em testemunho da verdade.- O tabellião pu
blico interino, Antonio 1\Itmi.:; de Castro li'il
guet m. 

lllm. e l{evm. Sr. vigari<Y da ft·eguezia de 
Milagres.- liianorü Co'clho Bastos do Na~ci-

V. R~~·ma. se digw.J attest;•r ~obre n. fé do 
ea1·go, si, corao eleitor dr;.;;ta paroch!a, comp<l
receu a eleiçãq que se proce leu n ·ste collegio 
no dia 1 do corrente ffi'"Z para deputado get·al; 
qnae:.; os candilatos vo:n.dos, e qual o numero 
de votos U<! obteve cada um. 

O supplicante ne~tes ter~nos-E. R. M. 
Milagt'f>S, 10 de Dezembro de 1R84. - 3Ict

noel Coelho Basto:; rlo 1Vascimento. 

Attesto 4ue como eleitor de~t<L pMocl1ia com
pareci 0 assisti a eleição. quo proced•:'lu-se nest!:l 
co egio no il:l. corren e me;,. para epu
tado g-eral, na qual votaram 14S eleitores, ten
do o Dr. Leandro de Chaves 1v1el1o Ratisbona, 
advogado e residente na P:1rahyba. do Snl. t1U 
votos '" o Dr. :Mano,~l Coelho Bastos do Nas
cim<mto, a;~·ricultor e residento ll;:t. cidade de 

rochi. Milagres. 10 de Dez~mbro .:e 1884. -0 
vigario, Joaquim Jlanoel âe Swnprtio. 

Reconlwo;o a firma e letra elo Sr. Yigario Joa
quim Manoel d·~ Sampaio. For ter della inteiro 
êonhecimenlo ; don fó. 

.. o • 4 

Em tcstereunho da Yer!ade.- O tabellião pu
blico intet·ino, :lnt01iio Jiuni:; de Cnstro Fil
gucitas. 

Protesto .-Nós abaixo a"signados, mcsm·ios 
e e]ejtores desta parochin. r]e :\lilagrrs, len,lo o 
jot·n~tl Cem·en:sc de 21 de De1.emqro ultimo, dado 
como eleito por este <iistricto o Dr. Lcan :rode 
Ch·tve~ Me.l~o l{n.Lisbona, por ter. obtido neste 

1 (\0' ' 

noel Coelho Bastos do Nascimento. apenas 18 
vvtos, e senJo isto uma falsidade s:~rn nomr;, 
tanto mais audaciosa quanto é c:ert::> que ore
sultado verdad('iro da eleição deste collegio 
publicado e c ,nhecido em to:lo o districto sem 
sotfrer ::t. minima contestação foi o seguinte: 

r. e3n ro e 1aves ·e o at1soona, a' vo
g-ado, residento na Pn1·ahyba do Sul, cento e 
rlez votos (110); Dr. M .no··l Coelho R1stos do 
N;.~scimento. a.:.:-ricultor, residente na. cidade da 
Barbalha., trint•) e oito votos (38) ; vem perante 
o tabellião publico dusta villa, protestar contra 
semelhante fall:lida:le de que, sómente hoje 
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tiveram sciencin., e que - . . . 

Dezembro de 1884. 
Respondo sua c:u·ta cl0 8 do cort·ente me:r. por 

mim e pelo c:tpil:1o Jcão Ln.it0, <1ue, cstandc.J no 
sitio, mandou pedir isso mesmo. 

Não tcm1-•o motivo pa1·a recei::tr do nossa 
p:1rt·· qu:1llu~r acto m~nos digno e c_ensm·:tvel 
em pr~j,tizo seu. Falsc;s, ou verJadeH·os. cor
rem tanto.> boatos, quo nos t"m collocado em 
TJCrplexid:tdd ticerca de seu triumpho ou do Dt·. 

Consta-~e quo a mc:'a eleito_ral deste co~le
"'io trata de·da.r o destmo da lc1 as authcuttcas o . 
da ele1ção. 

Assqguro-lhe que estarei sem:pre n.c lado da 
verdade. ainda quando o e.ompettdor do Dr .. Ra
tisb na fosse um conset·vador. 

Com distinct~t consideração e estima,· sou, de 
Vm. amigo, ntfeiçoado '' cri:tdo obrigado, An-
tonio .Joaquim do C ottto C ar taxo. _ 

· i884.- ,Tui.zo muni~ipal.- Termo _de ~h~a
gres.- Provincia do Ceara.- O escl"lvão FJl
gueiras. 

V. III.- 38 

a V. S. dign')-se de c!esignar dia e hora para. 
o feito, onle11ar as ~itações requet·idas, com
Ininando aos citado::: a pena de cont'e,.:so além 
da de desobediencia; tudo com ,.:cient:ia do 
promotor publico ou de. seu _a~ljunto neste 
te~1o, entregando-s0 os autos ort.!:!"tn<\~s ao ,.:u p
l)licante independente de tmlado, pelo 51ue 
-E. R. ?!.I.-.:lia,:oel Cucl!w Bastos do ~'\·as
cimento. 

Auto:da- pr.)ceda-se á justifi.~açi!o reque
rida amanhã. pelas 10 horas do dra, em a ~asa 
de minha residenda, intimados os J·espectzvos 
fiscaos e o promotor pubEco. l\Iilagres, :W de 
Dezemb1·o de 1884.-~outo Cartaxo. 

C01·tidão.- C:!rtifico ter intjm::~,do em suas 
propria. pes~oas, e em suas cas~s de residen
cia. os mesarios tenente Anl:onw Furtado de 
Figueiredo, .João Lei te de :Mora'!S, e .Joaqu~m 
Manoel de Souza~ o por carta. aos m0sartos 
capitão Miguel Gonçalves Dant:l.S de Qaintal 
e João l\brtins de Moraes, como consta das 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:27- PÃjgina 53 de 106 

298 Sessüo em '19 de Maio de 1.885 

.su~s· respo3t~:s em as u~tas C:lt'bs, que ju~to I di:,tricto--:- o ta.bctlião p~blic~ intet·ino, ..!lMo
adJante; ass: m como amda o:n suas propnas mo N u.n.:; de Caslí'o Ftlgue:,·as. 
pessoas c casa.s Je residencia a .José Antonio Recebi e fico scient<~. Tabocas, 20 de Dezeru-
de Carvalho, iiscal da cleiç:1o por parte do bro de 1884.-latío Jictrtias. 
supplicante •: Jo~o Cl maca d ·' M:1.u'o Litua, ,. a de :\Iilagws, 29 de Dezembro tie i884. 

sca a e- ~tçi!o por part~ do Sr. Dr. Lc:u~-~-Illm. Sr. -Em cumprimento de um despa.
dro de Ch~lV•'S ?llcllo Rtt1sbona; e haver det- cho proferido pelo 81". Dr. juiz municipal deste 
xado de intim:n· o promot~)t' publico, pur ntto termo, em umo. petição do Sr. Dr. ~\Ianoel Coe
residir nest:~ vill:1, em cujo mllnieipi•J t:~mbea1 lho 1lastos do Nascimento, residente na cidade 
não hrt ad_junto do promotor publi~:o. Dou fé. dn. B,ub:~lha, na qual requer que V. S. seja in
rilla de ?>lihgt·es, :.>0 de D··zembro de 1 SS 1. timado, bem como os mais membros da· mesa 

O tauelr :- · c e1 om üCS a pai'Oc na, para, sob j ur,tmellto, 
de Cnstro Filguciras. tli:cerellla yerdade do que occorreu na eleição 

111:.,. Sr. Dl'. juiz do i•' d·~stc finante ~1ez, intimo ::. V. S. para 
• • , , 1 , , oras· o u1., 

si for preáso, J.os pod9 res q ::e lhe -l:i :• procu- nesta villa, na casa da residcncia <lo m·~smo 
ração j Lillta, ;~o~ ·depoimentos do,; mesarios d::t Dr. juiz municip:ll, confor;l!O determina o 
mesa cleito1·::l dest<~ collegio. ret1ue1·idos pGlo dito despac::o, devendo V. S. declarar ao pé 
Dr. Mauo:':l Coelho B:isto:> do :\ascimento, \l'~do des'a 11ue fica sciente, c devoher-me-:i com a 
a V. S. digne-se mandar j1;ntar aos respo: tivos sua dita resposta pelo m ·smo official, para os 
autos c•ta c r .:ferida procura;;ão. fins de direito. -Deus guat·de a V. S. -Illm. 

A-sim esp<:·ra e pede tleferimento E. R. :i\1: Sr. capitão l\liguel Gons::lves Dantas de Quin
-Milagres, ::;o de Dezembro de 1884.-Scuas- taL nwüo digno presidente do colleg-io eleito
ticí·J ]}[ l!nocl de Saclwaio. ral dos Mihlgrc~.-0 tabélltão publico inte

rino, Antonio Jf tLIIÍ::; de ca~tro Fil!Jud,·as. 
Sim. -:Milagrcs, 30 Jc Dezembro de 188 L Fico de tudo sciente do que refere-se no pre-

Cot~to Cartr,:.:o- sente officio.-Burity, 28 de Dezembro de iSS·L 
Manoel Codho Bastos do :\a;.:cimonlo, b~- JI igttel Gonsalves 1 Janta;; de Qttiil tal. 

charel formado em sci<:lllcias juridit~as o so- Conc1usão.-:\.os :)Q dias do mez de D,czem-
ciaes) pc!::t. faculdade do Recife, etc. bro de 1884, de meu c~a·tot·io faço. por ordem 

• • , , . · · 1unicipa , _.ntomo Joa-
a~signad;:~. constituo meus !;ast:llltC" procura.- quim do Couto C:u·tax:.o, estes autos conclusos ao 
dores no termo. de Mil:lg't'L'S. n.os :-;1':'!. tenente- me;;:m~ Sr. ju~z, do que fi~ est~ t ermo. -:-~u, 
·.or n·~l T- ... , ~ ·., -, •. 

ba;;tiã:. ~.la11Óel de Sa!upaio, esp"cialmcntc para 
r.:qn"rer e í\ssi;;tir a qu:\lrlucr justific:H,':io com 
reL:ção á elDi·;~o que na p:trochi., de ~lilagres 
procc:!eu-seno din. 1 do corrente m··z, pat•a um 
deputado g-er<<l. requerer c nss;stir aos depoi
mentos da mesa eleitorll d:cq uc!h colleg-io 
sobre o mesmo objecto, p'rgnn tat·. t·ep •r~;unto.l' 
teaternunh::~.s. r l)quorer ex:11no.no li,·t·o elas actas 
jurar r:m 111in'alma, substabol·•c··t· n..: p~~tlcres 
desta em quem lhes com·i<'r, p:li':\ hl'lo o .,ue 
lhrs concedo os mais amplos c ill iwitado• pode
reli em direitos permittidos.Cirbcl·· d;\ lbt·bn.lhn, 
24 de Dezembro de -1884.- _lf,•nrwl Codl1o 
Bastos do .Na:;ci;nento.- Tcste111unhas, ~[a
noel :Seclrin de Castro Jucà, ~bno• ·l Appoli
narío da Silra. 

Vilh rl0 ?-.Elagres, 20 de Dc~.:lmbro d·] 18~4. 
-Illm. Sr.-Em cumprimcn! o d ·! um ,J. spacho 
profGt·id·) ~) r· lü Sr. Dr. juiz municipal dcsl! i·! r
mo em um:::. peti~.ão do Sr. Dr. :-.Ianoel Coelho 
Bastos do ::iascimento, residonte na cidade,! 1 

Barba lha, na qual requer que V. S. ~cja inti
mado, bem como os mais memh~:os d:1. mc-::1 el•]Í
toral d '.·st:1 paro .~hia, para, ~ob juramento, di
zerem sobre a verdade do que occorreu na ele i .ã .> 

, .. nan e mez, 111 1 mo ::1. • , p:1.ra. 
comparecer, ;:.manhã, pebs 10 horas do dia, na 
ca-:a da re::;idencia do mesmo Dr. juiz munici
pal, c9nforme determina o dito dt::sl , e-
vendo \'. S. declarar ao pé deste que fica 
sciente e derolver-me, com su:1 dit:1. respost:l, 
pelo mesmo official, para os fins d,! direito.
De u~ gur.rdc a V. S.-lllm. Sr. João ·Martins 
d~ Moraes, muito digno 3o juiz de paz deste 

escrevi. 
Conclusos.-Nomeio adjunto ad hoc do 

promotor publico o cidadão T!leophilo Alvares 
de Oliveira Cabr.1l, que prestara juramento.
\'illa de Milag-res, 30 de Dezembro de 188:1.
C: út~tO C CGi'tC!XO. 

Data.-Aos :30 dias do mez de Dezembro de 
188-1, me foram entregues estes autos com o 
despacho reko do Sr. Dr. juiz municipal, do 
qu~; fiz este tc;-mo.-Eu, Antonio ;1Iuniz de 
Ca;;;tro Filgueir:1s, escrivão, escrevi, 

Certidão.- Certifico ter intimado nesta villa 
ao cidadão The••philo Alvares de Olivei ra Ca
bt·al, nome::~.do adjunto c1,dhoc do promotot· pu
blico, para servit· no jlresente feito, do que fi
cou sciente. Dou fé.-Villa de Milagres, :30 de 
Dezembro de 1884.-0 escrivão, Antonio JI u
ni:; de Ca.s u·o Fi.lguei1·as. 

Jurarnento.-Aos 30 dias do mez de Dezcm
Ul'0 de 1884, nesta Villa de MibgTes, coru:1rca 
uo Jardim, da província do Ceará, e casa de re
sidcricia do Sr. Dt·. juiz municipal Antonio 
Joaquim elo Couto Cartax:.o, onde e:.~ escrivão de 
dr~ seu ca.rgo vim, e ahi, presente o cidadão 
Theo hi1o Ah·ar-es de Oli ' · 1 
adjunto acl hoc do pt·orootor publico da comar
ca, o juiz deferiu-lhe juramento o.os Santos 
Ev::tngelbos, delx1.!xo do c ual rometteu desom-
pen 1ar em e n o mente as ~.:ncções do referido 
carg-o na presente justificação; do que, para 
constar, fiz este termo. Eu, .A.ntonio Muniz de 
Castro Filgueiras, escrivão, escrcvi.-Couto 
Ccwtaxo. -Theophilo Alvm·e.s de Oliveira C:a
b;-al. 
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Ass')nbda .-Aos 30 dias do mez de Dezem- 1 publicas, comprando pessoa.l::nente votos, abo
bro:d:J 1884, nesta Villa. de .Milagres, da pro- letando e hospedando em a sua J:lropri!'l. casa os 
vincia do Cear:i, e en1 casa de morada do Dt·. eleitores cujos votos agenciara; s·} o Dr. juiz 
juiz municip~l..:\n~o~io ~o::tquim d~ Couto Ca:·- do direito segnira sem o 1 • do con~e~ltr mez, 

• · ·, ' , .~ • i.,tl, em 
Sebastião ::\bnoel de Sampaio, procut·ador do frente do um grupo do eleitores gritando viva 
justificante Dr. Manoel Coelho Bastos do Nas- o ~overno e morra a opposição ; s e o juiz de 
cimento, os fiscaes, José Antonio de Carvalho, direito Dr. Barros distribuira aos cleilo1·es de 
por p:wte do mesmo Dr., c João Climaco do sua ~arcialidad0 a m•)dída que cada um.dclles 
Ar~1ujo Lim·1, por p:J.rto do Dr. Leandro de Cha- era chamado dentro do reeinto des tinado para 
ves Mello Ratisbona, e o ad 'unto c~d hoc do ;ro- os membros da mesa ele i torc1l c r csnectil'a c e-

1oop ulo Alvares dula ou chapa : o qtte cedo, sendo tlcforido púo 
de Oli\·eir.1 Cabz:-al, foram inquericlas as test::- juiz, respondeu :1. testemunha qu:) pl'e.,:;taJ·a al
munhas q~0 adiante se segue e cujos nomes, I gum serriço em. favor 1la. eleição do j llstificante 

. ., , , e • , , s am :,m r. 1 anoe oe o as os o ~ g.sctn,en o, e 
sedecbram; e etl, Antonio Muniz de Co.~tro <lUCm rccnberaa qaantiadc oito ee :1to,; mil reis 
Filgueiras, e~ ~I· i vão int11rino, o escrevi. para gratifica::- os ·~lei tores, e que o.genciara 

i" T:•stcmunha.- Capitão Miguel Gonçal- oito votos neste collegio de :'-.I i! gros, c um no 
ves Dantas de Quintal, natural de;;; ta freguesia do Brejo dos Santos ; 'lu e c-ll ·~ tcst · ~ :uunha não 
casado, agt·icultor e de idade de 37 annos, t0s- sahi:-a dest:1. vilb em companhia t!o Dr. juiz 
tcmunh;1. jurada, aos Santos Evnngelhos em um de direito Antonio Lopes da Silv~\ B::~.r;-os, que 
livro dell r•s, em que poz sua mão dir-eita, d'aqui sahira para a cidac1o da DarbJ.lha no dia 
prometcnd0 dizer ~1. verdade do oue :"Oubesse 15 do cadente m••z c clb testcmuaha no dia 
e p r 1·guntado lhe fosse, c a0s cstumes nada.. seguinte, com membro da junta ,.pur.Hlo:-a da 
E pcr;;untado sobre o conteudo elo rec1 um·i- cidade do do Crnto, não sabendo clle testemu
mento do nr·.···Máiioel · C<Yelho Bastos do nha com que fim o Dt·. j uiz do direito Silva 
Nascimen rc, que todo lhe foi lido disso que B:wros tinha ido a ci.ladc de B<tr1Jalha, donde 
sabe, por ter sido o presidente da mcs:;. elei- seg-uira par:~. a de Cralo ; e que o Dr. juiz elo 
·tor~l em a qualidade do to juiz de paz direito Siha Barros tt·abalhn.ra em favor da 
do districto desta parochia de NossJ. Senhora eleição do just:ficantc Dr. Nascimento, agen-
des 1\Iilagres, que na elei~.'i:o para de · · · 
geral por e stCl se:s:to districto eleitoral da pro
víncia do Ceará, a que se procedeu em o dia 

o • • 

compareceram 148 eleitores, obtendo o;; dous 
unicos c:mdidatos votados neste Collogio, 
Dr. Leandro de Chaves Mello Ratisbona, 
advogado r-esidente na provincia do Rio cb 
Janei:·o. 110 votos, e o Dr. Manoel Coelho 
Bastos ·do Nascimento, agricultor c residente 
na c:dado da Barbalha. desta provincia do 
Geará, trinta o oito votos, c que es;;e mes
mo resultado consta do tre~ authcn ticas, 
assigna las pela mCs1l. elcitot·al, rubricadas 
por ello te,temunha e conferidas pelo ta
Lellião publico Antonio :Muniz: de Castro Fil
gueit·as. as qu:J.es tiver-am o destino recomen
dado pela !oi. Pelo procurador do Dr. ~b
noel Coelho Bastos do Nascimcntci, do mesmo 
modo que por s e~ fiscal, foi dito que nada 
tinham a r ·Jquerer . Pelo fiscal do Dr . Lean
dro de Chaves Mello Ratisbona, foi requ ol'ido 
que se pel'g"ltntasse a testemunha se tt·~ba
lhou em favor da candidatura do. justifi
cante Dr·. I\Ia nool Coelho Bastos do Nasci
mento, empregando todo o seu prestigio pa::-a 
o s eu triunpho o que defirido, digo, 
della; se r cce'bcu dinheiro para comprar neste 
collegio de Milagres J_Jar-a o justificantc e o 

rado para os men1bro<; da mesa eleitoral entre
gava ccdula. aos eleitores de sua parcialidade, 
a medida c1uo cada um delles era chamado. 
E pelo adjunto do promotor ad hoc. E ru:tis não 
disse c assignou com o juiz depoi.:; quf! lhe foi 
lido, e dizer estar como deposto haYia, com o 
procurador-, fiscaes c adjunto ad hoc do promo
tor publico. E eu, Antonio Muniz de Castro 
Filguoiras, escrivão que o csci:'cvi.- Couto 
Corto:;:, Miguel Gonçalves Dantns do Quintal, 
Sebastião l\Ianoel de Sampaio, José Antonio 
elo Carvalho, Joiio Climaco d·Arauju Lim;t, The
ophilo Alval.'cs de Oliveira Cabral. 

2"' testt~munha, a lferes Joaquim Mano~l de 
Souza, natural <h• freguezia do Icõ do 52 an.nos, 
casado, ar-tista, testemnnh:1 jurada aos Santos 
E vangr.Ihos em um livro delles em q ue poz sua 
mão direita, promettendo dizer a verdade do 
qLtC soubesse c perguntado lhe fosse e aos cos
tumes disse nada . E perguntado sobre o teor 
do requerimen to do Dr. Manoel Coelho Bastos 
do Nascim.ento, quo todo lhe foi lido, e disso 
que sabe por ter presenciado como membro da 
mesa eleitoral na. elei(}ão para deputado ger-al 
por este 6° districto eleitoral, que se procedeu 

,.. . ..., . 
pr~r-a e 'de quem foram elles; se seguira em o dia. 1 deste mez, comparccer::~m e votaram 
desta vilh em o dia. 16 do corrente mez, em em a dita. eleição 148 eleitores, obtendo os dous 

om anhia do · iz à direit desta c mar a candidatos Dr. L andr ·a v s l\!ello Rati.s-
Dr. Antonio Lopes da Silva Barros para a bona, advogado residente na província do Rio 
cidade da BHb::Llha., ou do Crato, e qual o da Janeiro, 110 votos, c o Dr-. Manoel Coelho 
fim levara ahio di to Dr. juiz de direito; s: o juiz Bastos do Nascimento, agricultor o residente 
de direito Antonio Lopes da Silva Barros, tuuo· na cidade da Barbalha desta. província do 
empenhara para obter neste collegio de Milagres Caar~, .3S votos, e que as authenticas, exigid~s 
votos para o justificante prometendo empregos . pela. 1e1, contendo este mesmo r-esultado, ass1-
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gnada por todos os membros d::t. mesa cleitotal, 
rubricada' peio ·!'' juiz de paz presidente, e 
conf•)rid«s pelo tabellião publico Antonio Mu
niz de ca.~tro Filgueiras, tiYér:L o COU\'''IÜente 
destino. p,,!o p roc l!l'ad 'r dl) Dr _ ~bnoel Co :!lho 
Ba.;;tos do Na.:-:cimento, roi !'O:luerido qu•) se 
pergunt~sse a t0stemunha si gr:tnde namero 
de pcs~oas r1ue não eram mesar!os o nem fis
caes, esteve na o:.:c:1sião de recebimento das 
c~dulas da eleição de 1 do corrente e da apura
ção desta., dentro do recinto as funcções d:t 
mc~a d•'si.Ínado ; si :1.s chaf'as depositadas na 
u:-na pelos votantr~s foram tiril.das da 1uesm:1. 
sómen:t0 por mesa rios, si foram lidas na aptu·a
ção sómente pelo mesario para •:ste fim pelo 
presirl1mte jncorubido; si alguma pr:s-;oa por 
parte do candidato Ur. Ratisbona remetteu á al
guma pessoa dé>;;:te collcgio dinhei;·os pn.ra com
pras de yotos para o mesmo Ra.t:slJona; si na. 
porta do edificio em que !•C pmcedeu a roferid<I 
eleicão se a!tixon em odit:tl a lista do rcsnll~•do 
dn. :1pur·ação da. eloiçiio,sendo rsse odit:J.l fir·mado 
por toda. a mesa e se'-' seu resultado foi o da 
apur!l.ção ; si alguns Ploitores votaram em a 
referida eleição sem apresontar a mesa os seus 
titules; o que sendo dcfirirlo pelo juiz, respon
detra t>stemunh·1. q11e succod·"n entrar ou passar 
~1clo recinto separado para os wembros da mesa 
el•.Jitorctl uma outra pessoa ; que as chap~s 
depo'i'ita-las na urna foram contadas por 
lies;;oa e:s::tranha à mesma mesa mais lidas pelo 
Sr. pre:::idente; q Ll•' algucm. em beneficio da 
c::mdid:Ltura do Dr. Leandro de Chaves Mello 
Rati;;:bona. r·cmetwr-a algum dinheiro; que não 
sabe se affixou-se ou não na port:t da casn. da 
Camara ?\Junici pal edital dando c::mta ào resulta
do da eleição, e q uc a principio todos os e!eitor·ss, 
no acto de depositar sua cedul:-. na respectiva 
urna, apresentaram os seus ti:ulos, o que 
depois foi dispensado pela mesa eleitoral. E a 
requerimento dn procurãclor d•> Dr. Nas~imento, 
depois de deferido, respondPu ai nd~• a teste
mu!lha que depois da eleição foi publico e 
notorio ne;.:ta. villa. que ojustificante Dr. ~lanoQl 
Coelhn B:•sto;; do Nascimento tiv0rn. nw.ioria de 
YOtos no distt·icb sob:-e o seu competidor Dr. 
Lcand!'O de Cha.yes :Mello Rc1.tisbona. P·:lo fiscal 
do Dr. Manoel Coelho Bastos do Nascim,nto 
foidilo q•:enarla tinhaa1·equcrer. Ep~)lo:fiscal 
do candid:1to Dr _ Leandro de Chaves l\II)llo 
Rabisbona foi requetido que se pei·g:1ntasse ú 
t0stemunha o s-eguinte : Si receb "ra dinheiro 
vara vota. r e agenciar· votos para o .i ustific~"nte 
Dr. I\Ianoel Coelho Bastos do Nascimento, 
quanto recebera e da mão dê quem ; si no dia 
14 ou 16 do corrente mez o juiz do direitoJntonio 
Lopes da Silva B:::.rros seguira desta villa de 
Milagres para a cidade da Barbalha, ou do 
Crato, e com que fim el!o r.mprehendera seme
lhante viagem, e bem assim de volta quando 
aqui chegar&; si o Dr. juiz de direito tado 
emp0nhara p:1ra obter neste collegi0 votos para 
o justifico.nte, promettendo empregos publicas, 

etc. ; si o juiz de direito Dr. Barros distribuíra 
aos ebitores de sua parcialldade, á mediria: que 
cada um delles era chamado, dentro do recinto 
destiuado para os membros da mesa eleitoral, a 
J·cspcctiva cedula, e ><i, finalmente, m·a interes
sado na elúç:1o do Dr. N:u:cimento : o c1ue 
s·~ndo deferido pelo juiz, re~pond·3u a t<!stemu
nha que não reL;ebera dinheiro para :-:i e nem 
par<\ agenciar vot-ss por pat·te du ju;:;tificante 
Or _ 1\hnoel Co·,lho Bastos do Nascimento; que 
o Dr. ,juiz de direito Antonio Lopes da Silva 
Barros seguira desta villa de l'vliiagl·cs em '15 
deste mcz para :1 cidade da Barbalila a. passeio, 
coafonno lhe ài,.,se o mesrno douto1• ; que o 
Dr. juit. de direito Silva. Barro;:, se empenhara 
em faYor da eleição do Dr. 1\hnoel Coelho 
Bastos do Nascimento, hospedando e1il. sua pro
p:·ia ca~:1 no di:t da elci<;ão os eleitores, cujos 
votos agenciara. o que distribuíra ass:}ntado em 
uma. caloira. dent:·o do recinto, seoarad') dos 
trabalhos ela l;1esa eleitoral, as ceuulâ;; ou cha
pas aos r'leirore;; de sua parcialidade. :i medida 
que cadn nm era cbn.mad!). E mais não di.;;:se. 
Responden, finalmente, a reqw~rimento d'J ad
ju!lto acl h0c do promotor publico, d'·pois de 
defirido. não ouviu dizer que o Dr. Len.n:lro 
de Chaves .:\Iello Rati5lióna ho\i'i"esse .. sido elelto. 
E <.:omo nada rn:1i~ disse, assigr.ou com o juiz, 
depois que lhe foi liJo, e diz-·r estar como de
posto hwia, com o procurador, fisca·~s e o ad
junto ar.l hoc do promotor pnblico. 1·: eu. An
tonio Muniz de Castro Filgueiras, 0scrivão, o 
0screvi.-Couto Cart:txo.-Joaquim Manoel d~ 
Souza.-Sebt.~stião Manoel de ~ampaio .-Jo~c 
Antonio clC' Carv:llho .-.João Climaco de Ar~u.JO 
Lima.-1'heophilo .,\.lYaree de Oliveira Cabral. 

Certidão.-Ccrtifico que deixaram de compa
recer João Leite de l\lorans, João Martins de 
Moraes e tenonte Antonio Furtado de Fig-uei
r·edo, pelo qw~ não tomou-se-lhes os depoimen
tos; d:J ou e dou fé. Vi lia. de l\'1 ilagres, 30 de 
DezembrÔ do 'l.SS4.-0 escrivão • . An.fo;iio J.llu-
ni::: de C(tSt~·o Filguci;·as. · 

Juntada.-E logo no mesmo dia, mez e anno, 
em meu cartorio, faço juntada da patição que 
adiante se v e, de que p;tra constar fiz este ter
mo. Eu, Antonio J\Iuniz de Castro Fiigueiras, 
est:l'i vão, o escrevi-

lllm. Sr. Dr. jniz municipaL-O Dr. Leandro 
Chaves de Mello Ratishona, advogado, no Rio 
de .Janeiro, por seu fi~cal na eleição que se pro
cedeu no dia 1_ 0 de Det.embro corrente, abaixo 
assignado, vem requerer a. V. S. q11e se digne 
mu.ndar o escrivão respcetivo dar-lhe pm- cer
tidão -ccJ·bomz adt;c1-bttii'i o th8or de uma justifi
cação produz:id:J. p~lo D1· _ Manoel Co:Jho Bastos 
do Nascimento, tudo em tOI'mos que mereça 
fé. E. R. ?11. Vil b. de :Milagres, ~ de Dezcm
bN de JSS,L-0 fiscal, Joc"to C [i,ilaco r/e .:i;·~tujo 
Lima. Despacho.- Nos autos. Mibgres, $0 
de Dezembro de 1884.- Co·uto Carta{)So. 

Guia.- Vai a.• ... ar estes autos o sello de 12 
meias folhas escripbs o mein. em branco, na 

agenciara; si o Dr. juiz de direito import:mcia de 2$.600. 
se"uira. -, o • "' d s Villa d Mil "'res 30 d Dezembro de i884_ 
v~~ra a da Camal'a lVIanicival, em fL"ente de um .

1
_ O escrivão Antonio .Muni.:; de Cast1·o FiZ

g'l."upo de ~leitores, gritando-viva o governo, !Jueiras. 
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C:mcluQão _- Aos 30 dias do mez de D.Jzem-
bro de 1884 de m a art r·o :1 • st s '1 to 
conclusos ao Sr. Dr. juiz municipal da co
marca, d~ iJ:uc fiz este tenno. Eu. Antonio Mu
niz da Costa Fijg-ueiras, escrivão, o escrivi. 

Conclusos.- Entregue-se o original a parte 
req11er •nte, quo pagar·á :rs c tis tas, depois do 
ex.trabida certidão. qtlO ser·á entregn~ ao fis~al 

• ...J ~ •• ~."; ..... • :t l 

fórma de S3lt requerimento. 
Villa de J\!ilagres, 30 de D.nembro do 1884. 

-.ci;Uonio J ooqui:n do C o~tto () a;·taxo. 

Drtta.- Aos 30 dias rlo mez de Dezembro de 
1884 me foram entregue' estes autos com o 
e.,pac o supra e rl:l roto r. r . .JUIZ mumcJ

pal de 'I 11e fiz cst3. termo. Eu Antonio .Muniz 
de Castro Filguoit·as, escrivão o cscreyi. 

Public:1ção.- E logo no mesmo dia, mez c 
anno, faço publicar o le'<pacho supr:t e retro, 
do Sr. Dr. jniz nmnicipal. da con:arca, de que 

Fil!.!·ueira.:.:, es~:·ivã~~ o e~eri.vi. 
1885.-J:Iizo municip::tl da Barbalha. 
O 2·> escrivã·) do civcl.-L. Saltes 

O Dr. ?-.1anoel Coelho Ba;;tos do Nascimento, 
requerente. 

. . . 
Senhor .Je;:;us Chr:sto de 1885, :tos :l dias do 
mez de hneiro do dito anuo, ne.;;b cidale ela. 
Barbalha da provincia do Ccar·:i, nm Jl1'~u car
torio autoei a peti~~ão c P~\:as• juntas; do qn" 
lawei e;;t~ ter·mo. Eu, L~1cas Ev3.ngelista de 
Salll!s 2° escrivão elo civel o escrevi. 

Illm. St·. juá municipaL-Diz o bacharel 
l\Ianoel Coelho Bastos do Nascimento que, eleito 
cleputadü á "\ssembléa Genü por est0 G0 dis
tt-icto, snccede q•1~ o jornal Cc(mmse de 21 do 
1nez pz·o~imo passado, contGsta a sua eleição, 
dando urn resultado diif.Jrente u:1.nto á eleição 
do colleg-io de Mibg-r:'s; c por que some
lhantr) falúl:J.dr) 0.steja 11atente na ·consciencia 
de todos deste distdcto para melhor salva
guardar ao supplicante os seus dit·citos polí
ticos, estando de partirl.a hoje para a cô1·te e, 
a.chando-o:e ne;;ta cidad ~ o tenentc-coi·onol Ma-. .... ·-

' . ' 

do S:~mpaio, que so ach:uu a par de cet•tas cir
cumstancias occorrida~ naq uclles collcg-ios, re
lativamente á Jita elei~\ãO, vem o supplicante 
rcq uet·0.r a V. S. digne-se tomar os S!JUS de
poimentos ad J)er·pctua;n 'J"~i ?nCiliO'J"Í'W~, man
dando citai-os pat·::~. esse :fim.-N<'stes tcl:"mos 
concluído o feito, lhe seja entregue, p"lo _que 
E. R. M.-Barbalha, 3 d'~ Janeiro dn iSSo.
.11! anocl Coelho Bctstos elo N asciment'o. 

Como req11cr; o escrivão de:::igne hora e 
lagar. -l3"Lrba.lha, :3 de J anciro de 1885.-A p
polinar:·o. 

D.-Ao 2o cscrivão.-Barbalha, 3 de Ja
neiro de 1885. -.1. Sampaio. 

balha, 3 de Janeiro de 1885.-0 escriv:!o, Lucas 
EMngeli.$ta de Salles. 

Certifico que notifiquei nesb cidade a Ma
noel Sedt·in de Castro Juci e Sebastuio Manoel 
de Sampaio para o conteti.do. do desp::~.cho retro 

-0 escrivão, Luws Evangelista de Salles. 
Assonhda.-"\os tres dias do mez de Janeiro 

de J885, nesta cid:;de da Barbalhs, da província 
do Cea!·ã, em meu escriptorio, onde foi vindo o 
j;liz m:micip::l.l supplente em ex.er;::icio pleno, 
o cidadi.to Mano~l Ap olinario da Silv:t, o e-
hcwnarw Dz· . .:..lunoel oc .10 ':JStos o 1 ascr
mento e as testemunhas ten,~ntc-coronel Ma
noel Sodrin de Castro Juc:i e Sebastião ~1anoel 
de Sam';::~io, pelo peticion:trio f')ram inquerid:ls 
as tcshmmhas sog-uintcs. E para constar, 
lavro este termo -Eu, Lucas Evangelis~a de 

I • r ~ . . 
1."' testemunha. - T·nente- coronel }\'!:anoel 

Seclrin de Castro J ucà, deputado prwincial, e 
arlvogado resident~ na c ida i e do C r<~.• o, de 
:3G annos de idade, casado. natur.:tl desta pro
vincia e aos costumes di-se sr;r parente do can-
did· t v s MeU R· i 1 n 
compadre do requor~nte e amigo de ambos. 

Testemunha jurada aos Santos Evang-olhos,em 
um livro dclles em qu~ poz sua mão direita, e 
prometteu dizer a verdade do que soubesse e 
fosse perguntado, com rehçiTo ao objecto da 
petição retro. ·· · ·· · · ··· -·· 

Disse que a cl01ção do requerente, por este 
districto, no pleito que feriu-se no dia. 1 o de 
Deznmbro ultit.no, ó a leg-i.timD- " verdadeira, e 
e-te facto se ach1 gr·:wado na conscienci:.t pu
blica, sendo recon h r' ciclo e confessado p ·los 
proprios •Ju" ho:ti~ir.al:":.lffi a sua c•:ndid:~tu:a; e 

];olitica do ~antlidat::> vencido-Dr. Ratisbona 
de seus :unigos, dos diffi)ren tes collegios do 
di~tricto, recebera a confissão desta verdade. 

Qu3.nt:> à elei•,~ão do collegio de Milagres, 
onrlc esteve a test·•!nunh::~. do dia 6 ao J~a. 11 do 

proprios mes?-rios capit~o l\Iigucl Go~~alv~s 
Dantas cl'l Qmntal. Anton:o Furtado dn t· l!.:'Uel
redo. João :t\hrlins ele 11oracs, .Joaquim 'Man~1el 
tl•) Souza e .Toii:o Leite de Moraes, de diversos 
elútores e do todos g-')ralml'!nte, que o resulta
d:) d.t ehiç:To da([U')ll(' collegio foi o seguintc: 

t'. ~an ro e .1aves l e o :..:1 .ts · ona, 
110 votos ; Dr. l\hnoel Coelho Bastos do Nas
cim'nto. :J8 "VOtos, resultado este j:i conhe
cido peh testemunha, pelas communicações 
dos chef's poli ticos do di lo coll0gio, aos do 
Grato onde foram recebidos no di:t 2 do 
dito mez, b::Jm como as de todos os outro~ 
eollegi .. s do tlistricto, o não so:l'rera c Oll
testar.ão n.lguma a eleiç:Io do reqw"Jren.te, 
send~ 1oróm certo c ne do dia ·1 011 5 do dito 
mez o Dt·. Tyr"o d·1 Assis Garrido indo a 
r.Iilagr.~s. ao pas":1.r na Villa de Missão Velha, 
declaNu a um mano do escrivão Lacor·dayre que 
ia alli ver se· po:lia dar um geito na acta da. 
eleição de Mil:1.gro15 em favor do Ibtisbona, 
mas isso, segu.ndo pareceu :i testemunha, n~o 

ticos n:1qu~lle colÍegio; pois c!ue, _n~o ~ó dos 
mcsarios notadamente do mesár1o Joao Lelte de 
Moraes ouviu a testemunha dizer que não se 
prestaria a band 1lheira. em sentido contrario 
ao resultado sabido o não contestado da eleição 
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daquclle collegio, si bem que ao mesmo tempo 
notass'e o. test0muuha certos factos ctue do.vam 
ogar a .e-;on anç::ts, c esses ac o,; cons1s 1:1m 

no seguinte:- tendo o requerente podido uma 
certidão 'Verbo ad 'Verbu.-n da acta da el~içlto 
despachada a. petição pdo presidente da mesn., 
na presenc,.~a da testemunh;:, em casa do vigario 
Joaquim ll.ranoel Sampaio, d~sto o de .Toão F<~li~ . ·, . - ... ., . 
,zueireCl.o ro:cusou-so ·de dar a <1CI'es
~cntau lo que sõ o faria si seus amigos consen
tissem (c c:,nservador da par.·iaEd .de do Barão 
d'Agniraz), e depois de ouYÍl' ao Dr. Cartax:o, 
juiz municipal daquolle termo, com quem <!c
pois, ontenclnndo-se a testemunha sobr.~ .esse 
acto, I o ou or ti'serague os a cern ao ora 

de;;necessaria, pois que o Dr. Nascimento jà 
tinha uma outra que rertuereu ao tn.belliito de 
notas ; e por mais do uma vez o mesmo doutor 
dis~era ã testemunha q ne não consentiria nm:t 
falsifi 'açiio n:t eleição dalli, e que r<c ênc:wre-
(Yo ... -1 ' ' '. ~ • • ;::> 

pela m~sa, remettd-as registradas no co~reio 
para c\·it:n (luah1\1er fraude,~ qu.; essas authen
ticas só seriam assignadas pela :nesa, si conti
vessem o re;;ulta.do legi tiro o da·t uella eleição, 
isto é. Dr. Rastibona 110rotos; Dr. Nascimento 

38YotoS.;1.Cl'•'scentando n·1 haviafoito ela clei-
ção ·o li'. Rast1 o na tu o o quo fo1 possível; 
mas, ~:m:t 1ez qnc foi de:·rotado deviam os sous 
amigos se resignar, c dava tant'l ellc como o 
mesario .João Leite do :Morae~, chefe da parcia
lidade-Paul::l-naquelle collegio, como causa 
des'a d"r~~ta a gra.nde cor-rupção do eleito-
' . 

tara Pedroso mandalo-lhe mais dinheiro ou o 
autorizado a fazer mn.iores d~?spezas, porque e!l
tão não teria ~1 Dr. Rati sbona sómentc iiO vntos 
como teí·e naquelle collegio, e nem faria jamais 
o Dr. Na~cim.<'nto os 38 votos quo teve. Insis
tindo o D:•. Na<:cimento lcla certidão que ll1c 
foi negada notou a testemunha q no se procu
rava tOI·nar duddoso o logar onde estava. o 
livro das act:1.~, dizendo-se, ora, que devb estar 
em poàcr· da mesa, ora qu0 estava ora poder tle 
João Clinnco da Araujo Lima, fiscal do Dr. 
Rastibon:1, dize?-do este por sufl. vez que sup-

Jlar:.. ·I~l~~:l::tr extrahir as authonticas: as q~;e~ 
ate ao dia 10 não esta vão prompta.s e os mosal'ios 
apezar d0 convidados otficialmento pelo presi
denre da. m~s:<, não tinham comparecido para 
esse trabalho,dando Jogar a que o dito presidente 
offi.ciasse com o mcsa.r·io Joaquim Manoel de 
Sot1Z:1 ::!O pr;·sidente da junta apuradora, com
muni.·ando isso mesmo, !Pndo que postl)rior
mcntc o fizeram c o presidt:nto do mesa, se-

tbeuticas foram conferidas por elle c continham 
o mesmo result?.do de 'Votos adma m~ncionados 
cumpr111 o porem, a t"stemunha dedarar· que 
ouvio capitão Laurcnio Brizino da Silva dizer, 
quoconstav:t·lhe que aquclle livro de acta,hn.via 
si :lo remettido para o Crato e alli por meio de 
uma pr•:paração chimica se havia tirado as 
leLiras que dasam o resultado verdadeiro da 

""; ,:-- . . 
. oL 

ca1ga ao Dr. Hatisbona, mas a t"stedJ.unha 
nat1a podo affirmar a esse respeito. 

Disse ainda que, segundo ouviu de diversas 
pessoas gradas de 2\Iil:.l.gres, a acta ia eleição 
~a.q uell0 ~~.l~egio, foi redigid:t pelo Dr. Car~axo, 

lhos da eleição, se eonservou <bntro do J:<'ciuto 
d·:stinallO para a mesa funcéionar, e o juiz de 
direi to Dr. Sih·a Bn.rros dissera n. te;; tem unha 
que o.ntes da mesa assignar esta acta elle a 
leu e garanti<L quo coniinha o resultado de vo
tos acima referido, o q uc foi confirmado por-
a ;;uns e ci ores preseu es por occas1au essa 
declaraç,ão. E como nada mn.ia disse nem lhe 
foi perguntado, mandou o juiz encPrrar o de
poimento, que assignou com a te~tomunha e 
rectuerente, depois do ser lido e achal-o con
forme; de que tudo t!ou fó.-Eu, ~W~.~-s.Evan-. . . ,:- . 

o ' e;;ct·evi.- Appolina;-io, JI anoel Ser.l;·i.1 de 
Crzst,-o Jucá JI(tnoel Coelho Basto.~ do "-Yasci
mento. 

2 .. test;~munh:1..- Sebastião Manoel de Sam
paio, de 29 annos de id<l.de, casado,proprieta.rio, 
residente nesta cid;tdo nat a l • • 
e aos costumes disse s'er parente do;;; candida
tos Dr. Leandr·o d<3 Chaves Mello Ratisbona e 
Dr: Manoel Coelho Bastos do :Nascimento, 
sendo dc:stc por affinidade. Testemunha jurada 
aos Santo:; Evangelhos em um livro dJlles em 
que poz sua mão tliruita e promettcu dizer s. 

e osso pergun
tado, e sendo inquerida sobre o conteut.!o da 
poti~.;ão de folhas : 

Disse <pe sab'l qu~, na eleição procedida a 
fo de Dezembro proximo findo, para um depu
tado i_Assemb.lr'~a Geral, por este disti·icto, no 

o • ~ ' 
148 e lei toros, qne no mesmo collegio foram 
sómcnte votados os Drs. Leandro de Chaves 
M•'Uo Rati:;bona e Manoel Coelho Bastos do 
Nascimento, unicos candidados , obtendo 
aquelle 110 votos, o este 38 votos ; isto sabe, 
não sô pelas communieações que t•ccebera. no 
mesmo dia dn. eleição, :i m.0ia-noito ou pouco 
d<.>pois, como, porque foi esse re;;ultado o que 
vagou e· foi ger[l.lmente conhecido em todo o 
ia r1c o, e como ma1a am :1. poi·qul}, em 

Milagres, ouviu da~ principaes pessoas da pn.r
cialid<tde do candidato Ratisbona, como bom. 
do Dr. Cartaxo, principal inte~essado em sua 
cleiçãq, do capitão João Leito de Moraes e 
outros. 

constou nesta cidade, quo tratava-se de falsi
ficar á eleição de Milagres, onde, andando de
pois e1le testemunha e conversando relativa
mente a eleição c o boato de falsificaç::l:o, disse
ram-lhe, o meamo Dr. Cartn.xo o o mesario ca-
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pitão Jo~~ Leite de Moraes, chef~s ua·parc:L:Ii- I do quo dou fé. Eu, Lucas Evang-elista de Sal
àaà~ pol1t1ea q11e a_àsp_tava a _eanàll~tara _:Ia Dr.lles, s~gnado es.c•iviiêl do civel, o e::.crevi. 
Rat1sbona, quo alh nao hana fahaficaçao ai- Appolium·io .- Seba·<tiüo 3I anélel de Sam
guma, _porque e~bs nã? consentiam,. e não paiu.-3I anocl Coelho Bastos da Nascin1c,, to 
consentmdo, era 1mposs1vel '1UC alia alli se fi- 1 - • • 
zess~; que o r•'s~:ltado da e1ciçiio éra ter Co_n~-usao.-,E logo faço c?z:clusos ao JUIZ 
obtido o Dt·. Rátisbona 110 votos, e o Dr. N:1S· m:tUictpal, supplent·~, em exercl<.:l.O; _de Lflle la
cimento :38 votos; qur; era este 0 resultado vro c,;; termo. Eu!. Lucas_ E\'angehsta_de Sal
con.;;tant·J da acta e que l~unbcm const:wa das I les: se,anào ese1~1Vas ào e1vel, o esei~Vl. 
authr:!nticas que se haviam oxtralúb, assi- J?:Itreg-ue-s;_ a parte.:- Barb~~ha:_3 -~e Ja-
o-nado conce•·tado etc e dado o d t' l neu o de lS:::;o. - JI anoel ~-!ppol~·~a' !O da 
o • · • , . -, es tno e- Silva 
gal ; conversando amda a te;;temunha com os . · 
mesmos Dr. Car-taxo 8 0 capitão .João Leite ~ata.- E logo me foram entreg_ues estes 
sobre o porque S" ne,-,.n•·a ao Dr N'· , • ~ t' autos com o despaci10 supr~'; do que lavro este 

• J ,a." . a.,ctmcn o t E L r. r ., 
sertitlãe da. a~ta €t. ele:~ãa e autres elaetlmen- I ..,.~:mo. 'u, ,:- ucas ;·;vange iSta . de :::i~tlles, se-
tos que e:ugta di"S"ram-lhe est•'s qu" eram I o "'nela escrn ao do c.\ el, o escrev1. 
desneces~~rios ta e-, documentos ~·i~ to ;orno< o . Entrega.- E log-o em segui.la, presente a 
era o acim~t, e isto or:L publido e s'tbido por parte, lho 1 fiz entr:g-a dest% auto~, n.:: fót·ma 
todos, acresceJ?-tando: Nascimento é o depu- do,. dcspa;.w ret.r.o,: !:ar~ ?Onstar Ln~o este 
tado, a sua eletção fói muito len-itima o R-- te. mo. Eu_, ~uc.:..s _E\an,elbtn.. ele Sal~es, se
tisbona, g-aranto, nem se n. )l'ese~_ta na 'camai:~ gunJo .e:;;;env~o do ctye~: o "e_screvt. 
par_a contes tal-a, porque lh•; ficaria f,~ i o; disse ~ · · · o:> 
mats a clle testemunha Clue não se dava a C8r- Imperio.-H.io de Janeiro, 4 de Maio de 1885. 
t~dão da acta da eleição', porque elb era pe- -N. 1- 471 · 
d1da por N:lscimento, quo assim, procedendr·, lllm. e Exm. Sr. -Digne-se V. Ex. :~pr-o
como que punha ('ill duvida <1 sua boa fé. sent~u· à Cn.ma.ra dos Srs. Deputados o in
Disse -~-~!.l?.V: .. ~ .. _test~Jll.!:lll}_la _q~-~na prOl?J.tt_ ca;;;_·a cluso otlicio do presidente da provincia 

·. ' 
conversar-se com a maior franqueza sobre o 
mo_do por que_ ?Ort·eu o processo da eleição 
alh_, e então (hzta~se que gt·ande numero de 
eleuores votfl.ram sem exhihir os seus titulas 
que diversas pessoas so conserl'aram dentro d~ 
recinto onde funccionava a mes:~ durante o~ 
trabalhos da eleição, ·cuja contagem e leitur~ 
das cedula.s e redacção da acta fora feita pelo 
Dr-. Cartaxo, juiz municipal àaquelle termo. o 
qual ~ecla.rou ainda a clle_ te~~cmunha q·ue 
dera cmcoent-t e sessenta mtl rets a elr•itores 
1~ara votar e que si o co:·on~l .Juyon:<l Pelro~o 

co,npralh es;:es ~0s~uos elei't rres qu~ yot:u,<n~ 
em Nascimento, e assim estaria eleito o Ratis
b~na, mas que, já quo, não att•md•)U o seu pe
dtdo de mais clinh•'iro se resignasse com a 
derrota de seu caudi·bto, a quem tinha pres
tado s us sr)r · . te ~to dia da elei .ã não srJ 
in.~.:ommodando o mesmo Carta::to com o triumpho 
que teve Nascimonto. 

Disse ;:inda que uma pe;;soa de fé, em con
fiança dissera a elle testemunha que a acta 
fora falsificad:t clando-s:.! ao Dt·. Ratisbona cento 
e trinta votos e ao Dr. Nascimeuto, apenas de
zoito \'Otos, e esta pesso1 que é P:t ula yotou e 
trabalhou pola eleição do Ratisbona, e acr0-
scentou que esse servilio _ficou tão ber:: _ feito 

Nascim()nto e este não seria capaz de clus
cobrir o vicio, e depois a testemunha ouviu 
dizer que o livro tinha sido t•omettido para 
o Cr:<to c alli, por meio de uma preparação 
chimica fora destruid<• a Vllrdade escripta e 
substituiclõl. pcb falsidade publicadõl. no jornal 

ew·ensc e do mez passa o, dan o-se na-
quello collegio 130 votos ao Dt•. Ratisbona e 
apenas 18 ao Dr. Nasr,imrmto. E co::no nada 
mais disse nem lh('l foi perguntado, mandou o juiz 
encet·r·ar este depoimento que,depois de ser lido, 
assiguou com a testemunha e o peticionaria; 

.; n. 
mentos, · relat!vos á eleição feita no dia 1" de 
Dezembro ultimo n~• parochia de l\Iilagrcs 
do 6) districlo da mesm:1. provinci:J., e o livr~ 
d_as actas daqL:elb. ~leiç:J:o, requisitado por 
\'. Ex. em otli<:lO n. :)O d0 3 de :Mar-ço ulti
mo.-Deus guarde a V. Ex.-F. F.-anco de 

a,.-.:. '-'• "'X.. o r. amara 
dos Srs. Deputados. 

Provincia d_o Ceara ._-Palacio da pr,'sidencia, 
em 14 de Abril de 188-J.-1"- secção.-N. 1.4ü3. 
-lllm e Exm. Sr.-Para cumpr-ir- a requisição 
feita pot· V. l~x .. em t~legramm~1. t!o li do cot·-

rios ;fficios ao pr·esidente da Cs.mar.< ~1u
~li?ipal da villa de Milagres e ao resp•)ctivo 
JIIIZ de paz or.l·~nando-lhcs que fizcs;;em en
treg-ar ao juiz de dir."ito da comat·ca, pat·a 
me ser enviado com :~ precisa seg-urança, o 
livro tlas actas da elr:i .i!o )t'oocdida na uella 
pa•·ochia no dia 1' de Dezembr-o ultimo rara 
clr<put.ado da Asseml.Jlóa Geral, pelo G" cl!stricto 
dc•sta provincia. 

Ag-u::trdandiJ eu a satisfação dessa ordem, 
recebi, cutret::mto, no dia :~o .lo mesmo mcz, o 
offic io sob n. 1 cmu o qual o prosid,!nte da 
Camara ll1nnicipal de Mil:lgrüs remetteu-mc, 
por intermedio do Ba::-li·í de Aquiraz tpto m·o 
entregou posso :lmonte, para fazer cheg-ar á 

~. . 
passo :is mãos de V. Ex. ; cumprindo- me 
acrescentar- quo deixei de enviai-o immo
diatamente porque julg-uei de conveniencia 
aguar.lat· as respostas officiaes, ássim do juiz 
de direito da coroare~, como do presidente ds 
camara e do jui:r. de paz de Milagres, rcspostaa 
es as que sonv)n ·e lo.Je me c 1egll.ram e que 
juntas envio sob n;;. 2, 3 e 4, e instruídas de 
divet•sos doc11mento~.-Dcus g-uarde a V. Ex. 
-Illm. e Exm. Sr. conselheiro ministro e 
secretario de Estado dos Negocias do Impe
rio.-0 presidente, Sin·oal Odo1·ico de Moura. 
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N- 1.-Vilb. de Milagres, 12 Je ~brvo de 
1885.-Ill:n. Exm. Sr.-Em \·ista da represen-
ta~ao que os e1mcore.s aeste muntc1p1o úo l\llla
gr, ~ s em su:L m;úor-ia U1 1~ tem dirig-ido. ji pela 
seg-und:t vez. insistindo ~dim de que eu fap chc
ga.l.' á p~es ·: n..-a ela c ,auat·a dos Srs. Dcp~ü:dos o 
livro das actas J.,, eleição, 'i ue se fez; uesL:L vil
la em o 1o ào :Jl ' 'Z de Dez :mbro Jp &uno proximo 

- --- - --- ---!Ji "'::l."' '"d ' · , • ., "" ·lr."'" ·• ·In ,.,. , .. , ) ,,. t><:tr.> A·> 
-';d. · - • ·r.~, • 1 tstr1cro, porque conforme a eg-a•·am, a aut len-
tic~ ··:nYiadc ~i mesma c:nn:w:t dos Srs. doput:1.
nos co:1tem resLtltado ditferente da vot:1ção da 
certidão extrahi:la do livrJ di) not~•s , proferi 
em a. seg-uuJa ro ~resen tar,:ão o despacho de f.tzer 
chegar :i Corte o dito Iivr·o, co:no exig-i:1.t:n, pelo 

_quo com a pr·ec1sa cautella o enviO a \' . ts:., 
por interm·,dio do Exm. Sr. Barão de .'l.quit·.iz, 
lacrado: <L>sig-n;-.do po;- mim nas tluas f::tces cx
tet·iorea, e rubricado nos 'luatt·o ang-ulos, afim 
de que V. Ex. d~ ao refe:·ido lino o destino, 
que j ulg~\t' convc nient: , dignanlo-s :! V. E:;:. 
nlan~at· l'l ·~s ·»• .;n " '!'""" r.•_.. c . . • r:> ·:':v w , 

Aql:id.z, conhe:imanto de ÜCà l' en,~ e:n po.lor 
de V. E~. p:u·o. minha resalY::t. Dous gnar.ie a 
V. Ex. Hlm. Exm. Sr. conselheiro Sinval 
Odürico tle 2\Iour:~, dig-nissmo presidente üa pro
vincia.-0 pr-~sideno d;t camara muni:ip:1.l, 
1-'-t<'ildscu .4.lvcm1s d c O li ,;c!J''' C !·Úi·at. 

N. 4 . ....:::-Juizo ,le paz do P districto ch pa
rochia. de No~sa Seu hora do., ll1ilag-r0s, 4 <le 
Allril de 1885.-lllm. e Exm. Sr.-Em resposta 
do oifil!io de V. Ex., firmado em 6 de Mar1;o 
ultimo, que por intr:! ::.-medio do Dr. juit. de di
reito cb comarca me foi entregue, cabe-tJle 
, .. " • ,. • .1 . • 1 • -

• • ~-~·.'l""V. ~'••v _' '"~ ••"~~· "'"'"Y''V 
do i<> de Dez~mbro ultimo nfio póde ser devol
vido em tempo ao '"rchivo da Camara Muni
cipal porq u '~ a respe:to dello deu-se o ,-c
guiutl') : Concluídos os 1rab:tlhos da. eleição, 
fa.l tr\ndo apen~ts a extracção das authentic:a~, 
ficou o secretario Ja rnesa quo pertence ri. Par-
c1alidade politica opposta ao go\'erno, de posse 
do rcs;v~ctivo li•n·o par::>. timr ::~.s ~1.ulhenticas; 
e:.'i:trahidi\s estas e e-t~,nJo confot·me. as ass'
gn0i e tive por de:uais a. caut~l!<t drJ rÚbr i e~l-::1.::; 
em todas as auas folhas e assignei o;-; otTicios 
de J'emess~t , ~· retiran :o-me para minha [n-

no co1:reio. Dias clep ~1is soub ·.~ que, em vc~z .le 
se tet· cumprido minh:t ordem, havia-~e remct
tido as ditas a.u thenti~~as ao Sr. J uveual Pe
droso. no Cr:lto; a que e~te, \'Cndo que o s~n 
candirhto Dt•. Ratisbona havia pe!'dido a ~>leic;iio 
por i'J votos, " salPndo que o livro : !a~ :1c:t:ts 
estava. em pod.~r d'~ :'Pus amigos que consti
tue1u ne>t~ coll r!gio a n:aioria da mesa, man
dára uru po .~iti v o a est:L vil! a com prepat·ações 
c tnucos para se a u terar o respcct1vo livro, 
tirand()-sn do Do-. Nascimento 20 votos, e dan
do-se ao Dr. Rati~bona, de modo que fic:tsse 
esto com BO votos e o Dr. ~hscimento apcnss 
com 18. Const12. que e~;sa falsificação não pro
duzüt bom re:u~taào. ':que o livro fic~l'a com-

plano : reunira~-sc 'o;s falsÚicad'ores et~l C<\Sa 
do juiz municipal D1·. Antonio Jo:tquim do 
Couto Cartaxo, chefe do grupo, e:<::pediram por
tadores á meia nuitc vara div~r;;os potllos , roau
daram ch~m::tr o prcsilent'3 da c:>mara e seu 

sec~etari.o e funccionaram por espaço de tros 
;1. quaL!."O db.-; de portas fechadas tendo sómente 
a.Lit mgr·csso os seus ahepto;; e apenas por 
duas vezes o a chumn.do do referido juiz o 
tauellião interinJ Antonio Mun iz de Castro 
Filgueiras, ')U3 reconhece·J :1 .firma do secre
tario da ca:uara que não teve a faculdade 
de ler o escripto de q 11e ,-e trata.va e ma1s outras 
-&;.. , ], 1 - • • ,1 , • . • - • 

•, •v • v ~v v ~ • ~~-...• • o v ,'!"V <lUL 

r ~ screvia mais de uma pessoa, pol' existir mais 
de uma. b.mca. E' pr·e3tl!llp,;'ão ,·ehemente que 
alli fabricaram novas ;-:.c tas em o:Jtr·o I! vro o se 
<:xtrahiraru novas authenticas. Si. o livro, pois, 
que me :dinn:l. o p:-csidente da. camaJ·<~. ter re~ 
rnettido ::1. V. Ex: .• não contiYer o c :~nJidato 
Dr. i{atisbo:n.:t 110 \'Qtos I) o candidato Dr. :Nas
ciu:•'nto :)8, é fal so, ainda que contenha. esse 
li\·ro a minha llssig-natut•tt, a d'l outr;, mcsario 
J aquim l.b.ned de Souza e elo fiscal .José An
tonio de Cr,rvalho, porqu'" r.xiste entro taes fal
sifica.cb::-<J .~ nm que tem a. habilidade de imit:w 
''""': .. ~ "'"" ' ' "" •a Lau:S . ...::: ÇU,llU Gl. Llli' ;U,.;, , 

da I!F'S:.t me qurJr attribuir o crim:J e a iufamia 
de uma f:J.l~iJica~:ão, a bJm de minha honra, 
junto rom(;ltto a V. Gx:. quat~o documento!:! que 
confirmam a verdade do :1.llegado. Tenho a<>sim 
respondido o citaào oificio fle V. Ex., :1. quem 
tributo venerac:ão e re.meito. n.~n<:. "'t.lll';f,, n. 

V. EÀ.- lllm. e Ex:m. St·. conselheiro Sio.val 
O.iorico J e l\lom·a, muito digno JH"esidente 
desta província do Caarú.- O 1' juiz de paz, 
:ilir;uel G;;-IJ,:'al1)es Dantas (1e Quintal. 

N. 2.- Juizo de dit·eito h com~:rca do 
Jardim em :Mib.g-res. 4 de Abril de 1::)8:}.-
lllm. e Ex:m. Sr.- Achava-me 11:1 cid,de do 
.Jar·dim. onde tinha ido convocar a 2."" sessão 
pcriolico. do jlll'y, quando me foi entreg-ue o 
offit:io de V. Ex. de G de Março ultimo, acorn
panh~do de um para o pn·s:dente da calllat·a 
deste munic~pio e out!."O para o $r. juiz de paz 
U(.1>;C< ' 

Ao t•cceb :'!r alli os ditos officios.:H:havs-me de 
ca.mo. do umas :.:aimbra;; de sangue com muita 
fo :,re; posto me houvesse V. Ex. recommen
da.do, c eu mesmo ro:.:onhec.:essa a n0ce!"sidade 
de ur:genci:~ .na. v_:>lta do ~xpres~o. conducto: 

,_, 
cst::t villa. senão a. :~0 do mo~ findo, isso ainda 
com sacl'ificio de miuh~ sa.u<le, para dar oxecu
~:1o :'ts ordens d~ V. E::t., n<!::: tendo passado o 
cx<•rcicio de meu ca1·go ao meu substituto, pol'
qne comp:-ehendi versar a materi:L do ollicio 
sobre n'!gocio de confiança pessoal, que ass:iz 
agt·adeço a V. Ex., e para <' qu:tl, considrrci 
o dito meu substituto manifestamente suspeito. 

Fiz che"'ar com~'- de•illa. se"'uran a o officio 
de V. 'Ex.. ao presidente da. e~tmara, a quem 
tambem me dirig-i :=;obre o mesmo a.-'sumpto; e 
da resposta de meu officio, cujo proprio orig-i
nal q11e tl'ansmítto :1 V. Ex. comprehende-se 
perfeitamcnt·~. qno, sendo cllc um dos chcf~s 
mais salientes da par~ialidade política infensa. 

tin~r a execução dtt oriem, de V. E:t., expedida 
no sentido de firmar a ver.lado sobre o resultado 
da votação deste c_;lleg-io, que lá fóra est:i 
s~ndo posto em duvida, mas que a qui, no 
theatro dos acontecimentos, é perfeit:tmeute 
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de 200 ciJadão~. · da votação ditf'"r'•nte d L authentica, que a mesa. 
O plano estava consertado, e já ha dias ti- enviar.• a mesma camara. Deus guarde a V. s~ 

nham c-~ohecimento da diligencia ordenada por' -Illm. S!". D!". Antonio Lopes da Silva Barros, 
um exp!"esso do Dr. Bilhar, juiz do direito de M. D. juiz de direito da comarca do J,trdirn.
Baturité, segundo corre. O presidente da camara, Francisco Alt:ares d~ 

E:s:m. Sr., rlevia limitar-me ao estudo ord0-
• na o por . :s::.; porem, como trata-se e um 
crime, permitta V. Ex. que não estive• na 
administração desta província no tempo d·) pro
cesso eleit •ral, que eu affirme a V. Ex. o ~e
guillte: Fui testemunha presencial de todo pro
cessó ele' toral n8ste collegio,onde nil:o sou alis-

' o • 
nha fó de magistrado e minha honra d8 caval-
leiro, ,1ue o sou do habito de Christo, que com
pareceram e votaram neste collegio, onde a 
eleição correu p:~cifica, 148 cidadãos eleitores, 
obtendo o candiJato Dt·. R:ttisbona HO votos e 
o candidato Dr. Nascimento 38 votos; ue esse 
resultado fot ~pura o, publicado e e~cr·ipto no 
livro, c1 ue reclama V. Ex., assignado por toda 
a mesa, e transcripto, na fórma da l13i, pelo 
tabollião competente no livro de notas, imnl')
diatal!l<)nte, sobre a J?ropria mesa do coll-~gio. 

Si pois o pre~idente--d:t ~amara, como ~llega, 

tive1· o result~do da v~tação aci'ma dito, e não 
estivP-r a acta por toda a m8sa assignada. asse
guro a V_ Ex:. que esse livro é o fructo de urna 
fraude dr.>sbragada; tanto mais qua11to affirma o 
1o j11iz de p •z, presidente da mesa, que não 

ôde devo~vet• o livro das actas á camara muni-
cipal por ter este aido a~rehendido pelo fiscal 
do Dr. R • tisbona,João Climaco de Ara·tjo Lim~t, 
sob o fundamento de ajudar e::ctrahir as authen
tic:'S, isso logo após Oi!! trabalhos da mesa, e 
quando a boa. fé ainda presidia os actos da 
minc•ria da mesa eleitoral. 

' o 
da camara. ter feito a V_ Ex. S'~m que 
o exigi "se, revel;~. que r:>sse li vr·o niio é o 
prio, e sim algum livro apocrypho. 

O crirue está, pois, manif,;sto ; c cumprindo 
que s·•.ia elle examinado para apttr:lÇão de quem 

uer ue ;ôr achado em cuba, só a ui no 
theatl'o do crime, se poder:i verificai-o com s~
gurança ; e para o que requisito a V- Ex. a 
remess!l do di to livro-

No entretanto, V. Ex. ordenará e resolverá a 
respeito como fôr ju;;to. 

Deus Gu-11•de a V. Ex:.-lllm. Exm. Sr. Con
selheit·o Sinval Odorico de Moum, muito digno 
presid 'n te da província. -Antonio Lopes da 
Silva Ban·os. 

Si tio do Ria chão, 1" de Abr1 e . - I m. 
Sr.-l,espondendo o officio de V. S., da:taJo de 
31 do mez findo, como requitara o Exm. Sr. pre
sidente da J:ll'Ovinci::t, para apresentar a V. S. 
o livt·o das acbs da eleição feita no dia 1° de 
Dez-,mbro do anno pt·oximo pas3ado, para um 

• • T 

OLi'Vei;-c~ Cabral. 

N. 3.-Villa de Milagres, :1. 0 de Abril d~ 1885 • 
-lllm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de ac
cusar a r e,~ •pção do officio de V_ Ex_ sob 
n. \:150, datado de 6 do mez pt·oximo passado, 
e em re;;posta tenho a scientificar a V. Ex. 
que, em data de 12 do_ mesmo mez, env_iei a. 

'I:> 

medio do Exm _ Sr. Barão de Aquiraz, em vis-
ta do reitera la representação da maioria dos 
r.lei:tor<",; desta parochia de Nossa Senhora dos 
lllilagr·es, o livro chs a c tas da eleição, a que se 
procedeu no 1" de Dezembro do auno proximo 
lass:1do. ) ·ra de atado .!.!·eral or alien-arem 
per·ante mim os -1 i tos eleitores, que na C:tmara. 
dos Srs. Deputado~. f0ra apr•'sentada uma cer
tidão extrahida do livro d,-, notas com o resulta
do dt eleição dilferente da auth.entica, que en
viou a mesa á mesma camara. Deus guarde 
a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. conselhc~iro Sinval 

"' .. , ~ 

desta ]n·ovincia. - O pt·esi le11~e a,, camara, 
F;·ancisco Al-oan)s ele Oti'Vei;·a. Cabral. 

Doe- n. 1.-Illm. Sr. Dr. juiz ele direito da. 
comarca.- Mig11el Gonçalve~ Dantas do Quin
tal, ~o. juiz .!e pa~ dest:t parol.'rhia, a _bem de 

o ;rocesso da dita eleiçã~: ' 
Que algum tempo depois começ:ar,1.m a apa

recer versões em contrario a este res•lltado~ 
não obstante achar-se elle authcnticado no li
vro de notas. 

Milag,re!'l, tenho' a dizer á V. S. que remetti o oue a m'üoria da mesa, infensa a V. S., des
dito livro em data de 12 do proximo mez passa- viou a remessa das authllnticas da eleição ar
doao m'lsmo E:s:m. Sr. presidente da. provincia, denada_ por_v. S., e concluin pOI" subtrahir o 
por insistirem nesle sentido os elei~ores, de~ ta respecttvo hv:o _ d&s actas i tendo se negado ás 
parochia., que allcgaram porante m1m ter stdo partes as certldoes requcnd~s e ordenadas po:r 
apresentada na Camara dos Srs. Deputados, 1 V. S. e todo e qualquer me10 de prova da ver-

V. III.-39 
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dade da clei\ãO, do que tudo tenho sido infor- rlativo 'à dita eleição, ha de constar que o Dr. 
mado. · Nascimento aqui obtivera 38 votos e seu com.,. 

A V. S., porém, não póde attingir a sus- petidor Dr. HaLisbona 110, pois disso tiaba 
peita de um cr-ime, porque fui testemunha. sciencia; porque Í)Í quem as escreveu, 
occular do seu honroso procedimento em todo nem só as actas, como tambem ao dito livro. 
curso des;:a eleição. E' o que sei e me consta relativo do que faz 

Póde usar da presente, como lhe aprouver. menção a petição que or.1 atteslo, jur-ando 
:Milagres, 4 de Abril de 1885.-Antonio Lopes si preciso for. 
·aa Sitva Ban·os Milagres, 4 de A'llril de 1885.-Pecl1'o Mon-

ReconhN;.o se• verdadeira a lettra e fira1a do tel'o da Silva, alferes commandante do desta
Dr. juiz de direito Antonio Lopes da Silvr. Bar- camento e delegado de policia. 
ro~, .do t1ue dou fé. l\hlagres, 4 de Abril d0 Reconheço ser verdadeira a lettra e firma do-
1885.-0 e,crivão, ..-L1tonio .Muni; de C. delegado de policia Pedro Montêir.) da Silva;: 
Filgueiras. do que dou fé. 

Doc. n. 2.-Illin. Sr. deleg·ado de policia.- Miligrcs, 4 de Abril de 1883.-0 escrivão, 
Miguel Gonç:tl v'es Dantas de Quintal, f o j uíz Antonio :OI uni~ de Castro FilgwJiras. 
de paz de,ta p:uochia, p:ua ;;eu documento, >em Doc. n. 3.-Illm. Sr. adjllnto do promotor' 
requet>.~r :t V. S. d~gnc-se att<~star ao pé deste publico do termo de Milagres. 
sob a fé de seu cargo o seguinte : llliguel Gonçalves Dntas de Quintal, fo juiz 

Lo O que con:-ta a V. S. com relação de paz d0sta parochia, para seu do-cumento, 
ao result:•do ,n. deiç:io procedida ne•ta parochia necassita e requer :1. V. S. se digne attestar, 
no dia 1° de Dezembro ultimo para deputado sob a fe de seu cargo, o seguinte : 
geral i i, o Si como eleitor V, S. compareceu e votou 

2.o O que com relação á dita eleição ouviu na eleiç:ão procedidn nesta parochia no dia 1 
V. S. du sect·etario da camar-a José Antonio d D 1 · 

d l e :zemçro u t1mo ; 
I\Im·ia de Alldra e, especi:• mente com· eferen- 2. o Qu:tl foi o resultado desta eleição, e o 
cia ao livro da.s aetas cLt me~ma eleição. qu9 consta a V. S. especialmente com refe-

Nestes t•Jrl!los o supplicante E· R. M. rencia ao livro das acta:s da mesma eleição. O 
O fo juiz de paz, Jfigael Gonçalves Dcmtas supplicante E. R. :M.-l\Iilagr.;s, 4 de Abril 

ele Quintal. · de 1S83.-.21I(qHct Gonçalves Dantas de Qt~in
tctl. Pedro Monteiro da Sill'a, alferes do corpo de 

policia desta provindn, commandantc do des- Ao f o attesto, e juro si preciso fór, que es
t:1.Caruen Lo desta. Yilln .• delegado de policia deste estive presente , e votei na eleicão de que se 
termo por nome::t.ção do governo. tratllo. 

Attesto c1uanto ao i 0 item d~t petição supra, Ao 2° attcsto que o resultado da rotação da 
que perman•·ci:~ na villa do Assaró, quando dita eleição neste collegio. foi o seguinte :
nesta parochin. teve Ioga r a eleição para um de- Dr. Leandro de Chaves Mello RatislJona, advo
put;:do à ;\sserublé:l Geral Legislatinl por este gado na Parahyba do Sul, i02 votes; Dr. Ma
eit·culo. tcn :o em resultado obtido. o Dr. Lean- nocl Coelho Bastos do Nascimento, agricultor 
dro de Chaves :Mello Ratisbona.HÓ votos, e. seu na cidade da BarbRlha, 3) votos; e esse mesmo 
competid0r 0:·. .Ma>loel Coefhó Bastos do Nas- resultado foi publicado pelo secr.•tario e es
cimento. :18; noticia e;;ta, que correu naquella cripto no livro da;; acbs, a;;; quaes foram assi
localidlld·, dias depois da dita eleição ; c, ainda guadas por toda mcs·1 c logo em s0gnida foi 
confirmada pelo tenente-coronel .:\Janoel Se- tr:.nscripta pcb tabellião Tonantn em um livro 
drin •!e Ca<tro Jucá. quo doc:Ia.rou em minha de nota, e tendo o secretario conduzido o dito 
presença rdli. e. do Dr. juiz de diroito daquella livro das actas parn exLrabir a.;; :1ulht>ntic'SS 
coma1·ca. C;>ndido Alves :\lach:c.r!•), promotOI' pu- soube qu•J Jo:io Climnco do Araujo Lima, fiscal 
blico in: cdno d:~ me•ma. c>~.nitão Pedro Alves do Dr. 1-:.atislJOna, tinha-se apoder·nrlo do dito 
de OlÍ\'I::lii·;, e Castr·o e mais' al;;uns cid:tdi!os. livro; e alguns tempos depois principiou a 
por occasião d·J ter o ref•1rirlo ten"nte·coronel corrot· o Loato de ttn•em falsificado o dito livro, 
ido àoue:i:l ··omarca defender um réo. tirando-so do Dr. Nascimentc) 20 votos e dan-

Qu~nto ao 2' que sendo, tempos depois tr-ans- do-se ao Dt·. Ratisbona. Att0sto mais que atEi 
ferido da localidath acima. para esta, :~.qui che- o acto de se extrahir as authenticas o livro 
gando e COiwersanJo l'elativ1lmente á eleição, não se achava ainda falsificado, pois que as 
sou informadu quasi geralmente que o resul- authenticas continham o numero legal de votos 
todo da me-ma. foi o jil :•cima referido; e, va- que obtiveram os r·eferidos candidatos, m"s sei 
gando ter sido falsificada ·a mencionada que e~t8s autbenticas, tendo sido remettidas ao 
eleiçil:o nrsle collegio, d:mdo 130 votos ao lj coronel Juvencio do Couto,e~te nito as fez seguir 
Dr. Ratisbona, e ao seu competidor Dr. Nas- o seu destino. Então, é publico e notorio nesta 
cimento 18; isto denunciado pela imprensa op- villa que o ,juiz municipal. Dr. Antonio Joaquim 
posicionista; 0, chegando os jornaes riésta do Couto C::trtu:x.o, fez reunir em· sua casa os tres 

• • J • • o • 

respeito,· responcl.endo-ms e~t(.!. {J_Ue em qual- 'I eleição refe1·ida. O que tudo attesto, em parte 
quer parte, onde se achar o livr-o das actas re- por ter sido testemunha ocular, e o ma1s por-
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e rr e ~ .- p1·omo ora ~unto, 
nio Vicente A.raruna. 

Reconheço ser verdadeira a lettra e firma do 
promotor adjunto Antonio Vicente Araruna do 
que dou fé. Milagres, 4 de Abril de 1885'.-
0 escrivão, Antonio Jlitmi~ de C. F'ilgu.eiras. 

Doc. n. 4.- Capitão :Miguel Gonçalves 
Dantas de Quintal, 1" juiz de paz da parochia 
de Milagres. 

O official de justiça José Xavier de Souza 
que serviu nos t1·abalb.os da eleição que· pro: 
ced~u-se no dia 1° de Dezembt·o ultimo nesta 

" _ m é v- -
ral, certifiqtte ao pé desta o seguinte: 

Si concluída á apuração dos votos e publicado 
o resultado pelo secrotario da mesa o foi tam
bem pot• edital affixado na porta do edificio onde 
se procedeu a eleiÇão e qual foi aquellc resul
tad . -C rn ra. 

Milagres, 4 de Abril de 1885.-JJiiguel Gon
çalves Dantas de Quintal. 

' ~- -, 
O referido é verdade, dou fé. 

:r-.magres, 4 de Avril de 1885.- O official de 
justiça.-Jo.~·d XalJier de Sou~a. 

Reconheço sei." verdadeira a letra c firma do 
offici~l de jtlatiça José Xavier de Souza, do que 

Milagres. 4 de Abril de 1885.-0 escrivão, 
.1.lttonio .llf uni:: de C. Fil,queira. 

Edital - A mesa eleitoral do collegio do 
JOlzeiro, pa.rochia de Nossa Senhora das Dores, 
faz publico que tendo se procedido á eleição de 
um epu a o a assem) éa .,era, em qu o i-
veram votos os candidatos Dr.Leandt·o de Chaves 
Mello Ratisbona, advogado, re.::idente na Pa
rahyba. do Sul, Rio de Janeiro, 31J votos e D1·. 
Manoel Coelho Gastos do Nascimento, agricul
tor, resitlento na cidad3 da Bat·balha, deste ()o 
districto eleitoral, 33 votos. Para conatar o 
Sr. presidente da mesa eleitoral mandou lavrar 
o presente que depois de assigns.do será affi.
xado na. orta da io-re·a em ue foi feita a re-
ferida eleição. 

Joa..:eil·o, 1 de Dezembro do 1884. Eu, An· 
tonio da Franca. Cabral, servindo de secretario, 
o escrevi.-Leone~ Dias Fe1·reira, presidente. 
-Antonio da Franca Cabml, secretario.
Joa uim I nacio de Figueiredo.- Etyset~ da 
•1·anca Cabral.- e ro onçalves D1as 

b1·eira. 
Reconhrço as firmas retro de Leonel Dias 

Ferreira, Antonio da. Franca Ca.b~al, Joaquim 
Ignacio de Figueiredo, Elyseu da Franca Ca
bral e Pcdr·o Gonç-alves Dias Sobreira, por ter 

inteiro conhecimento dou fé. Grato 19 de De-
zem ro e 8'1:. 

Em testemunho da verdade.- O 1o tabellião 
publico, Joctq_uim elo Lavo1· Paes B(m·eto. 

Illm. Sr. presidente do collegio eleitoral 
do Joazeiro.-0 bacharel Manoel Coelho Bas
tos do Nascimento, precisa para seu documen-
o, que . _ e man o cert1 car ao pe esta. 

e em face do respectivo livro das ·actas, os 
nomes dos candidato.~ que obtiveram votos na 
eleição a que acaba de proceder-se neste col
legio; e bem assim o numero de votos dados a 
cada um delles. 

s ro erim n o. - . . 
M.-0 recretario da mesa certifique. Joazei
ro, '1° de Dezembro de 1884. - L1:0ilel Dias 
Fen·eirct .-Certifico que em face dos livros 
da acta da eleição hoje procedida neste colle
g-io eleitoral do Joazciro para um deputado 

O" -

publico- Joaquim de Sot,:;a Pa~ Bm·ret~. 
I!lm. Sr. escrivão de paz da subdelegacia do 

Jozaeiro.- O bacharel Manoel Coelho Bastos 
do Nascimento, eleito deputado g-eral por este 
districto, no dia i 0 do corrente, precisa., não 
obstante ·á ter em sell oJer uma certidão da 
mesa eleitoral, e o editnl respectivo, que V. S. 
em face do livro de notas. onde foi transcripta 
a acta da eleição procedid1 nesse colleg-io no 
dia indicado, lhe dê por certidão, 'MJ·bum arl 
verbum o theot• da mesma; pelo que-E. R. M. 

Ct·at?• ii de Dezembro de i884. 

ção supra transcrjpta em meu livro de notas é 
do theor seg-uinte : 

Acta dos trabalhos do collegio c mesa elei
toral da povoação do Joazeiro do município do 
Grato pa.ra a eleição de um drputado a Assem
bléa geral legtslativa como ab:Lixo se declara. 
No primeiro dia do mez de Dezembro do anno 
do Nsscimento do Nosso Scnhol' Jesus Cbristo 
de 1884, nesta povoação do .Toazeiro do muni-
ctpto o ra o ·provincia o rara no corpo a 
igreja matriz : ediiicio designado pelo governo 
para os tr:1 balhos do collegio eleitoral ahi 
pelas 9 horas da manhã reunit·am-se os mem
bros da mesa eleitoral abai:s:o assignados sob n. 
presidencia do 1° juiz de paz o cidadão Leonel 

• • • • ~ • f). :" 

de um deputado á a!>sembléa geral pol.' este ()0 

circulo eleitoral conforme as comrnunicações 
expedidas pela presidencia da província. e edi
tae;; afixados na fórma da lei. Constituída a 
mesa neste recintC\, e separadada assembléa 
g-eral dos eleitores por uma g-rade de modo a 
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poderem .~stos funccionarem e fiscalisarem os 
seus trabalhos no termo da l0i em vigor. D'\
clarou o Sr: pre,.idr.nte que hia.se proceler a 
eleiç:io de um deput::L !o á assembléa geralle
gisl::\tLY~l., par01 a. seguinte le.:;ishtura., e '1 ue 
cauü e e1 or so po ta votftr em um nome 
por escrutinio secr•3to em ceduhs fixadrts por 
todos os bdos es .·1·iptas em papel branco ou 
anilbdo sem sign::tl algum exterior alem do 
rotulo da eL·iç:lo, declarando outrosim a pro
:fiss~o e 1' 'sid,~ncia d:) votado: Em se f ui da 

Figueireclo p:w:~. fazer:~. chamd~1.; Antonio da 
Franca C:t hr:1l, parn ser,·ir como secre t:trio 

Come ~on-se a chamada da liste\ es ecial 
dé'sta paro:!hi.:', que contem os districtos do .Joa- Joazeil·o, 17 de Dezembro de 1884.- o escri-
zciro e Serra de S. Pedro. sendo cada c lei to r z C · 
introd,tzi io no recinto onde func,iona n. mes~ a vii.o de paz, Jo.wJ c a FNwca abi·al. 
me li!l:\ lJUe era chama lo, o qual depoi;; de Illm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca. 
exhibir o cu:upetcnle titulo, lançava ;;:ua cedula do .Jat·dim. 
na urna. e :..-:sign:.wa o liwo de r·egi.::tro do col- Manoel Coelho Bastos do Nascimrmto. para 
legio. ConeLído o recebim"nto das c•xluias seu documento vem r-equcr·er a V. S. dig-ne
fot•am e,:;t:•s contadas e c massa !as, produzindo se de mandar o tabellião do t r> rmo de Mila
o numer·o .ie 72. Immediat:Hnent.; 0 Sr. n1·esi- gres dar-lhe por certidão ·oabo (~d üerbwn o 
dente m:mdou lavrar no livro d~ regist~o das teor da acta que devia ter sido tr«nscripta 
assi~n::ttur''" dos eleitores o reru10 de encerra- em suas notas por occasião da eleição que pro
menta d:t !> mes1n:1S, no qual .se.der:hrou 0 nn- e.e.deu-se hont~:m p :lra d<>put:'ldo geral no· colle;; 
·m,' r" dos elnitores quo comp:Heceram na elei- gio d:t ]'arochia àaquelle termo ; prJ!o que 
ção a que ~·! proc·•del'a, o qual corrPspondeu ao ptira fins elcito,·aes o supplicante-E. R. M. 
ll ''me1•0 ·le ce•lulas recebiJas. e designou ao -Barb:•lha, 2 de Dezembro. 

<'mes~n· Joauuim I~nacio de Fi~·ueredo ar., De-se, na fórma requnrida. Milagres, 5 de 
e -a-- em su;L p1·ese'D.ça, repartind~ pr.los outt·os ezem ro a1·1·os. 
m'-~S3.l'lü5 >1.>: letras do :1l ph:tb ··to para escrever Antonio Moniz de Castro Filgu.; ira, ta bel-
nas relações que fize rem, os nomes dos vot:.do~ lião publico intrn·ino do j udicbl e notas d<t 

num.:r \" os' ca a um por a.g.•rlSillOS; ermo 'e 111 ilgres por nomeaçuo ~'g':t etc. 
suc·~es~i,· .. s.da nnm"raç:'io n:ttural, e t)rminada C-;:rtifico que ele men livro de notas de fo
a llplll·:1çã" em qw) se obtiv eram (.ligo) em que lhas 289 e 2\:10 verso s~ acha transcript.a a 
se ob<et·\·:<.J'[\ill as :lisposiçõ('s legaes o S'1creta- act::< iJ. que se refere o sup:•licante a qual é 
rio pubrcou s0rn int"rrupção o nomo dos vola- do teor seg-uinte : Saibam quanto;; este pu
dos e nut:1cro do:; votos que cada u1n ob t:vera. blico instrumC'nto de t1·ans~ripção vil'em que 
dando o se:.:·uinto r:::>ultado: Dr. Le:>ndro de sendo n:; anno do n.1scirnento de No;;so s,~nhor 
Chave-; :\I l io Ratisb:,na, advog-ado, i'csidenre J.•sus Christo no di:1 1' do Dezewbro de mil 
na ci_ú1 :e da Parahyba do Sul, provincw. do oitocentos e oitenta e quatro nm ca~a da ca
Rio de Juneir·o. :39 votos ; Dr. ?o.hnocl Coelho mara municipal d·:sta. v illa de !o.Iila:;reo;; da 
Ba,t· oS di) :'\ascimento, agricultor, mor:vlot• na provincia 1!0 Cl)ará, on.J.:, en tabelli:io publico 
cidade th B . rbalha, desta pr·ovincia, :~:; votos, do judiei:ü e notas, fui a com• i te do Sr. ca
e da nd· :-se pm· cond11id:t a apur,, çü:o o Sr. pre- pitio :-Iigw:Jl Gonçalves Dantas d0 Quintal, 
s idente, .!ig-o, m:~.ndou o Sr. presidente p11bHcar jniz d:' paz m:J.is votado de;;tr! di:-:t!'iclo da 
na porl« do cdificio c affixa r edital do r·•·sultalo villa de 1\lilagrcs, por •!lle me foi ap.·eecn
da Yo : :t~· Jo. c mencionar os nomes cJ.:s el•'ltO· tado o lí\'ro d•· actas e c: dCl : ssig-natur·ai:! dos 
res 'lu ' llÜO compareeeram. e ~iio os segll:ntes: d"s eleitores di'SI:l[;aruchia ele :\"'~ ssa:'enhc•ra 
Padr.1 Cie ·:··· H.owão B01pti ta, Cnpitão Domin· dos :-!il:1;:;r·es pari• •.1nc cn as tr:.nscr•·vcsso de 
gos Gon(::dvcs i\l:tt·tin<, Bel::l.rmir.o Donrado d ~ c•mrormidadrJ wm a bí e m notas, c siio do teor 
Aranjn •. Jo,(~ Felix d:t Cunha, Valentim Saraiva S"guint·•: Apuração . - Actn. d • recebimento 
GriL~rgeiro ·· Tr·aj»nO Alves d:L 3ilva. Em s :~- dus Vütos dos eleitol'es da p: rachia de Nossa 
guida. .echt·n,: que depois de assignada a pre- Senhor:: dos Milagres <b pl'ovin:·i<t do Ceará, 
sent · ach pelos mezarius fiscae~ e eloiwrcs qun n :.L cleiç~ão de dep utados a a ssernbléa geral 
o q11i t.erca• fosse a ru0sma. transcripta uo livro hgislativa.- Armo do nascim .. nto de Nosso 
de nobs do · ~scrivão do juizo d'l p: :z .Jos6 da Senhor Je-us Christo de mil oi~ocentos e oi~ 
Fra nca Cab·al c se extra hisse delb. tres có ias tenta e f U:ltro, ao 1" dia do m"Z de Det.ernbro 
e nut,·a~ t:.ntas o tvro de assi!!'natnras dos do dito anuo nesta villa de Mihtgres na casa 
el~itores para terem o competentr) destino. e da camara mttnicipal, log-ar destinado para os 
dep:oi s d · inutiLisadas as c" rlulas rnandon trabalhos elnitorne>õ desta paroc l!ia de Nos~a Se~ 

' o q e s asstg-nou com n ora os 1 a g-r-es a provmcta 10 eara, as . 
os dem · is wesarios n <caes e eleitores e eu An- hora;; da m::~.nhã presentes os cidadãos Miguel 
tonio da Ei'r"nl!a Cabral, escretario a escrevi, e Gonçalves Dantas ele Quintal, Jo:'io Leite de Mo
assi).nw i Leonel Dias Ferreira, prr:sidente; I raes, Joao M~rtins de Moraes, Antonio Fur.ta.do 
Antonio da F\;mc~t Cabrul, ::;ecretario ; .Joa- l d~ Figueireào e Joaquim Manoel de Souza, pr-e
q_uim I;;nacio de Figueiredo, mesario; Elyseu 1 sidente e membros da mesa eleitoral que tem de 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 15:27 · PÃjgina 64 de 106 

Sessüo em 19 de :Maio ·de 1885 309 

l'9eeber os votos dos eleitores ·da m0sma paro- i de lida e não aparecer contestal}ão alguma 
chia, como foi annuncia.lo por edital p:u-a I assignou o presidente com os mais membros da 
eleição de um de;mtado a asscmbléa geral I mesa, :fi.scaes e eleitores present•~s. Miguel 
legi~lativa por este 6'' di~tricto, pres~:ntes •am- I G nçalves Dantas de Quintal, to juiz de paz, 

separado pot· urna devisão do recinto destin:..do : refel'iJa acta que aqui fica fir::lmente transcripta 
a reunião da assembléa eleitoral e de nm e confo1·rne o ot•tginal no livro re-pe~tivo ao qual 
outrG lC~dQ da mas. · ·o · · · . , · · .!f • 

os· fiscaes, designou o mesmo presid .. nte os Castro Filgueiras, tabellião publico interino 
mes:trios Antonio Furtado de Figueit·Pdo e at1·an'<crr~vi em publico e raso, (est:Lva o 
João Marti11s de Moraes, o primeiro para se- signal publico do tab·llião) Antonio Muniz 
crctario e o segundo para f:•zer a chamada dos de Cascro Fll~·ueira, ?liig•tel Gonçalves Dantas 
eleitores de confornndade (~Om a CÓ[>Ía parcial de QuinLal,.Joalluim Manoel de Souza, João Leite 
do :1listamento da parochia de Nossa Senhora de Mora"s, .Joã•> ~Iartins de Moraes, Antonio 
do.s _Miln!frPs,. o ~a mesm<L ordem dos. quar- i Furt·,Jo _de Fi"!·w·irr:do, .Jose _Anto1lio de C;;rva
teuoes e m~cnpçao dos nomas dos ele1tores; jlho e Joao Clymaco de Araa.JO L ;ma. Era o que 
c entra.ndo-.~e no recebimento d: s crdubs pc•r i se continhr em dita rct.~l t:ran3cripta nns notas 
uma só ch:ima !a, apresentando cada eL•itor·: de meu c;o.rto,•io, dou fé. Mihgres, 6 de De
seu titulo na occasiiio d~ deposita1· sua <'edula! zemb1·o de 1834.-0 tal.elliiio public•) inte1·ino, 
na urna, f.>is:aia por todos .. o . .;; larlos,-.. e ... .,.om lA .. ,;tonio Jfuni;;; r.le Casu·o Fiir;w:iras.-Estã. 
o respecti\·o rotulo, e assignando em segllida confomHl. Mil:tgres. ü de Dezembro de 1::-<84.-
o S<lU nome no livro para e -:se fim destinado, v eseri v:'Io de paz, FeUx J osc.i Pcrci;·a. 
fir:da :• votação co~ as~ignatut·a do uli.imo Illrn. Revm. Sr. Yigar~o ch Freguezia do 

"· t r ; · ri a. 1,... nad , I 1: a · o . 

que 13. proceder <lo apuraçãO :LS llleSfililS de· . 1 , s· . l · - . d' • t j ' 
signando para as ler a_o ~··~;.trio Jo•quim . < 1 a. e ?tçao pr<:c' v;~t ncs ,.a.yar~c~:a.~n~ 
Manoel de Souza, e destnbumdc p:·ll1s ou tt·os di: 1 do c~rJ ente m_e~. c~;· eu .P} .cl.!.~ ~ . eo u 
o tl·ab;dho de Escrever a votação por :Jn·arismo I Lat mente_, L qual a >o raça.) obtlcla. po, cada um 
successivo e quantos OS nomes dos votados pda dos car:_(~tclatos e 08 nomes Je~t•lS ; • 
ordc·m do alphal.H!tO ; concluida a apuração ús :.; 2. "_ ~~ ~abe V. S.'··-qual fo; o resu1~:1do das 
hor:'i.S da tarde formou o seeretMio uma lista votaç~es _dos domab colleg.os que "ompoem 

l d · ' ·a d" d d , c ,o; te dts tncto. ge1·a e toJ.os OS Cl a aos VOta OS es .e O •3 s· ,. 9 d t d 
-· · : · . · . d· · . t .. . " ! no u1:t - o corren o mez quan o 

lll:IX:Imo ate o m.nuno t1ue unme w.t,II•Jen e . , d ., . h 'd . -f , 1 ~ ·' 
publicou " o preside: . te da mesa mandou affi- n :·sta c.1 ::'i e. 1

:)
1 . : on ec: .) e,,e re:u -:•~0 .• os 

xar em edital a Qrta de ~difieio. sendo esta adepto~, d~ c.,,1d1d.,to Dr. Leandro o e Cü.' es 
lista do teor segu~nte: Dr. Leanc;h·o de Ch:1:cs :Mel

1
l? .t\absbo~ : L re.~onlw~erar~l e confess•1.ram 

Mello Ratisbona advog:,do no Rw d'~ Jan<nro pub.IC.lr~enle a cl_etto.ta ~leste ' 
1·10 . t D 1\f 1 r-oelllo B .. ~t • ·0 4." S1 a consc1enem tl• ' ial der·rota bem como v o os. e r. ano e '· .. ~ o:; u . fi · 1 l · 1 ' l' t 
N. · f' · lt ·a t na c'd 'e d •lo paellCO t t·:n·:~p .1' o 1L1 o nr~ :o snp11 tcan c ·' :tsclmen o ao-rteu or res1 en ·e . 1 a.t. rt . . . . · · . 
Ba1·balha :~8. "'Deixaram de . comn:tr0 ,.,..r :J. •;lei- fo1 h:ronetH·::.melote f·stc'.J:ldo 1~ ·lo~ seus ~.m1gos, 
ção: Dyonisio Bleuterio Bezert·~-,. de l\1eMzes, hu1~Ilhaado aqnell•·s '-!uo tt11h:Jn~ foguete::< e 
Manod Jucob elo Nasdmento, Antonio José de n1USH~a yt·eparrtdos l'ara se es; and1rem em c:1so 
Jesus, l\lanoel Alves Vianna, Irineu Pinheiro con

5
tt·a.rS1?; . ·- d , · ~0 0 

' união 
Lobo dn Mronezes, João Fnmcíseo de Tvliranda. : 0 1 por OC<·nswo . •:'ssa e,elça r; 
J . ]\" t . AI d F' . I J ~ v· . da JUnta apuradora dera-se algum:\ cu·cum-o;;c 1on eu·o ves P. '1gue1re:.o, . oac ICl- · . d 1 lt ,. ~ -. 

M · 1 Q · t 1 M 1 d J o t stancm que e eve ao menos ~ e . a,s0 a ra r ontz (e um a r anoe e esus an as - · . 1 • 
J · · B 1 d F·' · d Lu' Irrn c ·o marcha regulat· dos trab:dhos t.·<lspectn·os, ·'"'m ose ·' em e 1gue1re o, 1z ,, '1 1 ,_ 1. N 
d OI. · r.> h , t · So T ll como da o1·dem p11 u 1••a. -1 estes termos o Sll-
e 1vetra n.oc a. .t>n on1o ares aro a, 1. t fi 1 't E R M JI a 

Manoel Furtado Leite, Vicente Ferreira Ara- PP H·:~n e parn ns e C1 or~es.-:- · -"· .-. -
J -. G 1 D t Jo e· Lu' t~'ll nvel Coelho Bastos do .1.\ asc•1;1Cntv. runa oao on .a vcs an as. • s · 1z Y 1 a-

Nova, Pedro Furtado de~ i't'laria Se1·icon, Victo- Antonio Fernandes da S1 v::t , prcs ytero se
rino LopP.s da Silva. Barros, Brasdino Fu1·tado culH do habito de S. Pedro, vig-ario encom
Rosado, Manoel .José dos Anjos, Fr:tnci"co Leite mendado da ciaadc do Crato, por S. Ex. Rcvrna. 

a>e o a un a.. ra11c1sco e lX a. ruz, I t) c. 
Jose Leite Rabello da Cunha, João E,·:•ng-elista Attesto .em fé de p3:r~cho o seguinte,em res-
de J,!~us, j\Ianoel Gonç:1lves de .lo:ins, Pedro ! posta. :LO~ Itens da. pc~1çao sup1•a : . 
Antonio Araruna e Roseno Alves de Medeiros, 1. 1." lLcHn. A cleJç:w ;.:-eral proced1dn. neata 
os quaes pet·deram de votal", e pat•a const~r 011 ! Jll~l:ochin. 110 dh\ 1~ rlc Dr~1.embro do anuo pre
Antonio Furtado de Figneiredo secrotar10 d.a 1 torno eorren plactda e regnhrmrnte, tendv o 
mesa eleitoral lavrei a presente. acta t!ue depu1s .1 candalato Dr. Leandt·o de Chavc!s Mello Ra-
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tisbona obtitlo 109 votos e o Dr _ .Manoel Coelho 
Bastc·S do Nascimento 88 ; 

2. o Item. Sei q uc nos outros coHegios deste 
districto a votação foi a seguinte : Joazei:-o, 

~") ~ . 

cumento e procuração que adiante seguem.se; 
do que lavro esta autuação .Eu, Joaquim de La
vor Paes Barreto, primeiro escrivão o escrevi. 

Illm. Sr. Dr. juiz- municipaL-Diz o bu
anoel Coelho Ru;tos do Nascimento. 

Velha, Dr. Nascimento :31, Dr- R~tisbona. 12. e eleito deputado geral por este àistricto, na 
Dr. Joaquim Bento do Souza Andrade 1; Ml- eleiç.ão a. oue procedeu-se no dia f o do corrente 
la.n-res Dr. Ratisuona 110 o Dr. Nascimento :38; mez, clue • não tendo o juiz rle dir~' ito desta 
B;ejo dos Santos, Dr- Ratisbona 22 e Dr · 'Nas- comarca, s éde do mesmo districtõ, pot occasião 
ámento 2t ; Jar.lifll, Dr- Na.scim~nto 69 e de p:tssar o cxercicio ao seu substituto legal 

. . :\. i a- a.quim en o no dia 2 .1, remettido liS authenticas da eleição 
3:o Item_ Sei que no dia 2 do mesmo mez, procedida no collegio do Joa..,;eiro, naturalmente 

depois de conhecida a votação de todo districto. por ter a respectiva. mesa eleitoral se subtra-
-------------<~:s-adeptos elo Dr. Ratisb · n o ao cumprunento o d:sposto no art. 151 

-. Dr. Ratisbona. 2U; e Barb9.lha, Dr. Nascimento ara r.:sidii· a ll ura ão r n-

mente desapontados e tristes, conf~~sando pu- do decr~ to n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, 
blicameate a ·derrota do Dr. R:•t!sbona, m :IS ape1.ar de r•~petidas recb.mações por escripto 
dizendo que o Dr. Nasciment~ ~ão le:a~ia di- e vorbaes de dous membros da dita mesa (do
ploma. visto contarem com o .JUlZ de du·.,lto. c,tmento junto), vem o supplicante,p:lra melhot• 

4. o 'Item. Sei que a noticia da. el.eição do acaulellar os seus direitos políticos, requerer a 
Dr. N ascimcnto foi estrondosamente feste.i a da V. S. dig-ne-se do mandar citar a.os membros 

• 1)elos seus ami~os, humilhando ::~.ssim os seus da r.?ferida mc· sa, Leond Dias Ferreira, pre
<:ontra.rlos, que- e.~tavam preparados com fogos sidente, Joaquim Ig-nacio de Figueiredo, An
e musiea para festejar a victoria do sou c c: n- tonio da Fran.cn Cabral, tenentes Pedro Gon
dida to Dt•. Ratisbon!l. çal ves Dias Sobre ira e Eli~eu da Franca 

5.o Item. Os trabalhos <la junt:l. apurador.\ Cabr;ll, __ mcsario~, .parl\. jura-remsobre .. os "itens·-----
da eleição geral de 1 cle Dezembro yassado, seguintes : . 
procelida nesta cicla :le. corre1·am p_erfe1tamente 1.o Que a eleição procr.dida naq uelle collegio, 
re•.,.tlhres sem a mau; love altet·açao da Ot'd<>m no dia :Jo deste mez, bem como a apuração 

o . bl" e particular dos trabalhos e~~ arde~ P~ lc:.t. gP.ral quo teve kgar no dia 20, correu jlacida 
-----------~~-\.~e hneiro-d~~~-C)-V:i-Jo~~-An--h~~o~urfa~li'l·m~ennÍlo~.~'-----'----_:_:-----"--------

tonio Fcrnnndes da Sil"CCL 2.'' Que em dita eleição concorreram c vota-
R~eonheço a fi~ma. e l r:ttra do attestado retro ram setenta e dous eleitores (i2 eleitores) . 

• • o ... f"\ - • o 

::. --- "' 
zia Antonio Fernande'; da Silva, por ter inteiro guinte : Dr. LGandro de Chaves Mello Ra-
conhecimento; dou ft) .-Crato, 2 de J:tneiro de tisbona, :39 votos; Dr. Monoel Coelho Bastos do 
1885.-Em testemunho J.a verdade.- O P ta- Nascimento, 3:3 votos. 
bellião publico, Joaqui;;~ do Laour Paes B ar- 4.•• Que de~de a manhã do dia 2 d r ste mez, 
í"eto. pelas communicaç~ões de todos os colle!!ios do 

districto, ficou tambem conhcciclo, nes~a povoa-
lllm. Sr. Dr. juiz municinal do termo de ção, o resultado geral da eleiçiio de todo elle, 

Mila"'res .- O bacharel .Manoel Coelho Bastos pelo qual foi eleito o supplicantc, que obteve 
do N~scimento, a bem de s ·' usdireitos políticos, tTesentos e ·ses,;;enta e oito votos (368 votos). le
vem requerer a V. S. digne-s'3 de, sob a fá do vando sobre o outro candidato votado, Dr. 
cargo, ~1 tt<'star ao pé deste: Ra.tisb::ma, 1!) votos, por isso que este só 

1.o Si V. S. compareceu, como eleitor, e obteve 349. 
votou na eleição que proced~u-s1 nesta pat·o- Nestes termos pede a V. S. dig-ne-se designar 
chia no dia 1° do cort·entc mez para um dept.:- dia e hora para o feito rerluel'ido, citados os 
tado geral~ s.upplicados, sob p·ena de confessos, caso não 

2. o Qu:d o numero de Pleibres que concor- compareçam, a.lém dos mais em que encorre-
rcram e votat·:tm em dita eleição. rem, tu.!o com sciencia do promotor p ublico da 

3. 0 O nome dos candidatos que foram vota.- comarca; pelo que-E. R. !\L-Procurador, 
dos e numero de votos que obteve cadn. um L!tttrcnio Be:;etra do, Silwt. 

delles ; Distribuida e autoa·b, como requer, e 
4:. o Finalmente, si o processo d:~. elei~ão designo o dia 31 ás 10 horas da manhã em Casa. 

correu calma e regularmente. d .:t. Camar.1 Municipal. Crato, 29 dE:. :Dezembro 
Nestes t ermos. o supplicante. E. R. M.- Je 1884.-A.lt:es da Nobrcga. 

Ma ,1oeL Coelh? Bastos do Nascimento. 
18S4 . _ Juizo Municipal no Crato.- : l_llm. Sr. juiz cl~ !)az,.,pre_si~~nte do !!ollegio 

tifica~ão.- O Dr·. Manoel Coe membro;; da mesa eleitot•:ll, que até es~ dat~ 
Nascimento, justificante.L não foram extr:1hidas as copias authenti•!as da 

A mesa e li? i tor:1.l do co llegi::o.,.:d~a"..!p::::o:_,vo;,;a:;;c:.,;;ã;:;o~d:;.;o::..t.Je~lLQIJ'!!i ~.ã!.QO'--IlJ)r~o~~d!.lig_:~\JJ?CJr:u·~.:.r.o~~~=~";-t~~~----
. aseiro, justificada. O pri - · · ao, c0rto que está designado pelo Dr. juiz de di-
Ear,·eto. reito d:L t:!Omarca, presidente da junta apura-

Aut!lação . - Anna do Nascimento de. Nosso dora, o di:L 20 <!o corrente ísabbado) para a reu
Senhor .Jesus Cbristo de 1884, aos 29 d1as do nião da mesma, vem requerer a V. S. sirvà-se 
mez de Dezembro do dito anno, nesta cidade do ordenar o cumprimento deste dever, por cuja 
Crato, no meu escr-iptorio,_ ~utuo a. petição, do- falta querem os supplicantes salvar a sua. res-
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ponsabilid,1de, protestando por semelhante vi-~ pt·ocurador Lau1·enio Bizeno da Silva, com re
olação da lei e reg<Jlamento que regem o caso; ferencia á ele:ção ultim3mente dada para um 
ao qu'~, E. R. l\1. Joaseiro, 15 de Dezembro de deputado a Assernbléa Geral, sob pen~1 de con-

--------~~-~'u.:J.J' '----1;1'. ifi+~WlT~--J.J.l·~~~V-F·(;;·H=··~~-bl·:--+~;ws O fJ:Ue eumpra, Grato~ 29 d~ Dezembf'O 
zet~ clt> Frcmca Cabral. de 1881. Eu, Jo:!quim do Lavor Paz 11a.rreto~ 

Serão d:tclas a;; providen~ias legaes.- Jo- escrivão, o escrevi.-Aloes da Nobregct. 
azeiro, 16 de Dez3mbro de 1884. -Dias Fe;·- Certifico qu~. em virtude do mandado retro, 
'i'eÍr(t. ' fui desta cidade á povoação do Joazeiro e ahi 

em suas proprias pessoas intimei a Joa.quim 
Irrn'lcio de Fio-ueir do ,lntoni d:l F an a-

bral,por ter tlelles conhecimento;assitn reconb~- b:-al, Pedro Gonçalves Dias Sobreira e Eliseu 
ço a lettru. c firma:ligo,rubrica .ser do pro~:Jrio pu- da Franca CabraL e no !'i tio Gurgueira a Leo-
nho de S lWllel Dias Fe•·r.;ira 1 , j oj :t:--d . ...,._,· IM".......,. J-t- I::rl::-el-=::-:D::-:i:c:ciS"l:'"F_• e-:rr:r:-e'Ti::cra:-:'':=m-::ce::-rn_b::::-rcco::-s.....-::-d.,..a::-J-::ll_e,..'3::-::l.::-e;:-:J-:-:e-,itr:co_r.,..a::-l ________ _ 

. districto do .Joazeiro de;te te~mo,'isto é, a lettra a parocnl"' o oazeu·o, por to o o conteu o o 
e rubrica 110 despachJ na petiçilo J'etr,), por ter dito m~n:lado e da petição de justificação a que 
de todos inteiro éonhevimento. Dou fó. c1·ato, se refere o mesmo mandad0, tudo o que lhes li 
20 de D:!zemb:·o de 188-L _Em testemunho dt e lera:n por sua vez e d3 tudo ficaram bem 
verdade.- 0 1o tabellião publico, Joaqttiot do· scientes. Não dei contra-fé, porque não quize
Lavo1· Paes Bco·reto. ram. lntimú tambom nzsta cidade ao promo

Manoel Coelho B:1.stos do Nascimento, bacha
rel form:Ldo em sci;:)ncias jurídicas esocia~s 
pela faculdada do H:!cif!, etc. 

Pela present•3 pro~ur:tção por mim esct·ipta e 
assi:;n'Hla constituo meus bastant~s prOCttra
dóres aos Sr.":· .. capit.ão Laurenio Briseno da 
Silva e tenente José An:onio de Figueirdo, 
esp3cialmente para. requerer e assistir a qual
quer jllstifica :ão com t•elação a eleição que na 

~ .. • t 

guntar e rep~1·guntar test0munbas, requerer 
ordem no livro das actas, jurar em minha alma 
e substabelecer os poderes desta em quem lhe;; 
convier, para tudo o que lhes concedo os m"?.is 
amplos f.l illimit'ldos pode1·es. Ci Jade d:1. Barb:t
lha, 24 de Dezemb~o de 188!.-.Manoel Coelho 
Ba:;!os do N"ascime11to. 

Testemunha'>, l\Ianosl Sedrin de Castt•J J1.t::i e 
Manoel Apollina.rio da Silv:t. 

R<::ceb! menta. -Aos 2v·dias do roez tle Dezem
bro de 18)4, fomm-nos ont1·egues a petição, do· 
cu monto e procuração retrJ, de quo lavro est '~ 
tor;no.-Eu, Jo(tquim de Laoor Pae:; B arreto, 
1 o esc ri v :lo, o escrcYi. 

Certifico qne intim~i ao Dr. promobr p:,lJ!ico 
Elias L~on :r .lo Haptist:L por todo o cont·::ti lo d 1 

petição c despacho ratro, que ficou sciente: 
Dou fé. Ct•ato, 29 de Dnombro de 188.1.-0 
1'' escrivão, .Joaquim de Lavo1· Paes B arreto. 

O Dr. Candiclo Alve; da Nobrega, juiz muni
cipal no Grato, etc. 

.Maado a qualquer official de justiça, a quem 
fór este ap:·., sentado, indo por mim assignado, 
dirija:-s~ ~ povoação do ~oa:;eiro, ~este tern;o. 

tor publico d::~ comarca, que :fico~t ~ciente. O 
ref:rid0 é verdad3, e do11 fé. Grato, 29 de De
zembro de 1884.-0 porteiro e official de jus
tiça, Jose Jfanod de A. Façanh'X. 

Termo de audiencia. - Cópia. - Grato, 31 
( trint<t e um) de Dez•!m- b::-o de 1834. - Au~· 
dion;ia extraorclinarÜ1 que deu o Dr. juiz mu
nicipal· Candido Alves da Nob:-cga, ab ~rta a 
me~ma a t·Jque de campainha p•:lo port·~iro. 
Nestil. com)arece~1 o Dr. l\Iano~l Coelho Bastos 
do Nascimento, representado por seu prdcul."a
dor capilão Laurenio Bris3no da. Silva e por 
este foi dito que a.ccusava. a citaçã~ feita. a. 

3 n'! 1as erre1ra, oaqu1m gnacio e i
g•Jcir.~do, ·A nt)nio da Franca. Cabral, Pedro 
Gonçalves Dias Sobreira e Elisen da Franca 
C~IJr .. ti, para na presente audienCÍ.9. deporem 
sob:·e os iten:; de su!l peti~ão em juizo; portanto 
requeria que foss~m apregoados, e caso não 
eompa1·ec3~sem se lh~s communicasse a pena 
de confe.-ssos, conf.Jrme foi rdqu':rido. O que 
ouvido pe:o jui~, ruandou apregoar os citaios,. 
e, s::t.tisl'azendo, o port·,iro dou sua fé de ha
v•~r Hu co:nparec•d~ s1:uente Pe iro Go:~çalves 
Dias So~roira e Eli~eu da Franca Cabral,. 
cu,jo.s d·~poimentos forc1.rn toma. los. De tudo la
vrou-se o presente te1·mo. Eu, .Joaquim de Lavor 
PileS B~t·reto, 1" escrivão, o cscravi.-Alves da 
Kobraga. - Laurenio Briseno d:'l. Sih·a.-Poi"
teiro, José i\Ianoel da .As~umpção Façanh::~.. 
- Eu, Joaquim de Lavor Pães Barreto, 1• es
crivão, a fiz mesmo, subsct·evo e assigno.- O 
i• escrivão, Joaquim ele La'IJor Pae.; Barreto-

Assentada.- A:Js :31 dias do mez de Dezem
b::-o de 1884, nesta cidade do Grato. :na C<l.S<l. da. 
camara, presentes o DI.'. juiz municipal, com
rnigo escrivão a seu l'argo, oju;;tificantc Dr. 
Nascimento, representado por seu procurador 
ca•Jitão L:\ul·enio Briseno da Silva o romotor 

Ignacio de. Figueiredo, Antonio da Franct Ca- publico D:·. Elias Sisnando Baptista, f oram 
bral, P0dro Gonçalves Di:\s Sobre ira e Elis~u inq ueridas o.s testemunhas desta .i us ·ifi.::açãoy 
da. Franca Cabral o 1·imeiro como :·esidente do modo que adhnte s r.gu·~. do que ls.vro este 
da m~sa elcilora.l do collegio dàq uella ['O\'Ja~ão, termo. u, · oaqutm e asor a:z ure o, 
e os mais corno ffii)SJrios da referida m<>sa, para io escri,•ão, o escrevi. 
compar~cerem neste juiz1 n:J dia 31 do cor- 1"' testemunha.-:- Pe:iro Gonçalves Lin~ So.;;; 
r~nte mez, ás 10 hut·as da manhã, na C;lsa d'l b;eir,L, idade 45 annos, casado, morad{)r no 
cn.ma.r:1, :dltn de ju1·arem sobre o~ itens de uma Juaseil·o, agric·1ltor, n~tural desta f1·eguezia; 
ja5tificaç3:o requerida. pelo D1·. Maneei Coelho j aos . costumes disse nada; t~stemunhajurada 
.Bastos do Nas~imr:lnto, Nprcseabdo por seu na fórma da lei. E senio ioquerida sobre os 
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itens da petição retro, disse: Qua.n!o ao 1° item, que votaram 72 eleitores. Ao segun ·lo refere-se 
que sabe, porque foi testemunh1 ocular que a resposta supra. E quanto ao primeiro, res
assistiu :t eleição procedi.h no dia 1" do expt- pondeu que sabe, por ter testemunhado,q ue não 
ran!e 1uez, para um deputado g-eral por esre só a eleição procedid:L no dia primeir.J, com.o a 
districto, que a apuração geral proce lida. no apuração geral no dia 20, correu com a pia
dia 20 correu com toda placidez e regularidade, cidez e regularidade desejaveis, sendo que 
se u que se desse ao menos qualquer eon.test·1- nenhuma discussão s equer se dera por essa oc
ção que polesse perturbar a sua marcha. Ao 2o ca.sião. Ao terc eiro item, disse que sabe ainda 
item, di:sse que ~a.l>e tambem que concorr·eram que o resultado dessa eleição fõra o seguinte: 
e votar;~m na •'leição procedida no Ju •seiro n Dr. Leandro de Chav'~s Mello Rastibona, 39 
eleitores, e di;;to sabe, porque, s '! ndo um dos votos, Dr. Mano"l Coelho Bastos do Nasci· 
me-:arios, tomou os devidos :1.p0ntameatos. Ao mento, :33 votos, e isto sonbe porque, sendo 
3~ item, disse qu'l, procedid:L a apuração dess ·~ s um dos membros da mesa, tomàra parte assim 
votos. na qual tomou parte, deu alli o resultado n t contagem das referidas cedulas, como na 
segnitlte: Dr. LeJ.ndro de Chaves Mello Rastibo- apuraç:Io das mesmas. Ao qur.rto item, disse 
na. :19 votos; D··· Manoel Coelho Llastos do S:.t-;- que sabe por ouvtr dizer a voz publica, no dia 
cimento, 33 vot·ls. Ao 4• item. disse que sabe, immediato ao d:.. eleição, por cornmun i.ca.ção dos 
fina lmente, qu·H no dia 2, immeliato ao da eleição t!iffercn tes collegios eleitoraas do dtstricto, 
foi geralmente conhe::ido e festeja lo pelos ami- q 11e o resultado Je 10 ~lo elle fôra o Dr. Nasci
gos do Dr-. Nascimento o triump!w obtido por tnento ter silo eleito com uma maioria d q19 vo· 
este. em vista -ias commanicaçlh;; recebida' tos so1Jre o seu competidor Dr .Ratisbona; sendo 
de todos os collegios d•J distr icto n11.quelb po- ce:-t:> que nenhuma contestação ouvira n este 
\'Oação e nest-1. cidade, o qual foi o segui ate: ~entido-. Pelo promotor nada. foi p ergunta do. 
Dr. Nascimento 363 votos. Dt· . Ratisbona E como nad:J. ma.is disse, n'!m lhe foi perguntado, 
34:9 vütos. con•egtúndo :.<ssim ac1uella sobre deu-se por finJo este dPpoitnl)nto, que lendo 
este candidato n. maioria de 19 votos . E e a::hando em fórma. assignou com o· juiz e 
dad:1 a palavra a.0 Dr. promotor publico, pas- p1rtes; do que dou fé. Eu, Joaquirn de Lu
s::i.ra a perg,mtar o seguinte : Não dào.do-se cas Paes Bar1·eto, 1o ese!rivão, o escravi. -
perturbação a lguma no pleito eleitoral do Joa- Alues da Nobrega.-Eliseu da F ra• tca Ca
seiro como affirma a tes t ·~ munha, si houve ma- b1·o.l: -Laurenio B. da S ilva.-Elias Sis
nifest>J.Ção hostil d:Js gra.pos pol itico;; , não tendo nanrlo Baptista. 
res•lltado algum pela presença, no Ioga:-, da Certifico q•le, das pe;;soas notificadas no man· 
força garanti :ora da ordem e regulal'idade dos dado retro.sô comparecer:lm os dous que acabão 
trabalhos eleitor:L ~~ ~ Respondeu qq. ~ sabe, por de depor, isto ó., Pe lro Gonç:llves Dias Sobreira 
ter visto o numero de d,~z praça-; que para alli e Eli;.eu da Franca Cabral. Dou fé. Crato, 31 
cnvj3ram d esta cidaJe, ig-norando pot· ord~m D 1 d i8~ , 0 1, e ·va-0 Joa de 37.f!m JrO e crz.- · scn , -d t> quem. para o fim, seg-und') ouviu dizer, d•J 
ruant•Jr a ordem, e por· e;;sa masrna. occasião g:?him de Lavo,· Paes Barreto. 
viu alguns homens q11e, se dizia serem c:-imi- Conclusão.-Aos 2 dias do mez de Jan0.it'O de 
noso \ ach:ir:lm-se na Yesp ~ra ou no dia da 1SS5 faço este~ autos conclusos ao Or. juiz mu· 
elejção dentro da igr•~j:~. muniJos de c:.trtus:ei- nicip·ü; do que lanço este term?. Eu. Joaqtti-;_n 
ras c que s ·~ dizia t0rem si lo alli enviados pela do Lavo1· Paes Ba1·J·eto, escnvão o escr-ev1. 
parciali.Jado Pau h, corrob:)!'.!lldo es te bo 'to, Crato, 2 de Janeir:> de . 1885. - Alves da No
visto ter ouvido dizer quo estes tomn.ra.m a casa b1·ega. 
de J •aquim lgo.acio. Sendo !>ergunda.do si na Julgo por sentença 0 present~ feito para que 
apuração P"oceclida nest:~ cidade, no dia 20 deste produza seus devidos eft'eitos, e hei por confesso 
mez, vi u pe soas suspeit 1s, on de appat·encias MS cit 1dos que não comparecern.rn. Erit1·eguem
criminos s, no recinto ou nas immediações tia se á parte os autos,e:n independente de trasladp, 
casa da camara? Resp 1ndeu que não . Sendo 0 paguem :-1.13 mesmas as custo.;;. Crato, 2 de Ja
perglmtado, quanto ao :3? qu•"sito. si foi admit· neil'o de 1885. _ Candiclo A.tves da 1Vobrega. 
tido corno certo o resultado da eleiç~o, e ni!· • foi Data.-No mesmo dia., mez e anno supra fo· 
este cont~>stado durante a apuração·~ Respon- ram-mlõl entr~>gues este;; autos ; do que lanço 
deu que sim. este termo. Eu, Joaqnim, do Lavor Paes Bar-

E como nada mais respondeu, nem lhe foi 1·eto, escrivão, 0 escrevi. 
pergundado, deu-s~ por findo e st~ dep:-limento, 
que lido e ::~.cha lo conforme, assign:l. com 0 juiz · Certifico quP, intimei a sentença retro ao jus-
e partes; do que dou fé. Eu, Joaquim dJ tificante Dr Nascimento por seu procurador, 
Souza Paes Barretto. escrivão, 0 escrevi.-Al- capitão Laurcnio Brizino da Silva, promotor 
Yes da Nobrega.-Pejro Gonçalves Dia;; So- publico, que ficaram scientes. Dou fé. Grato, 2 
breiro . _ Laurenio Brizeno da Sih•a.-Elias de Janeiro d3 1885.-0 :l0 e3crh•ão, Joaquim do 
SisnanJo Baptista. . Lavor Paes Ba~·reto 

2a testemunha.- Eliseu da Fr2.nca Ca- 1884 .-Juizo Municipal no Grato.-Justifi· 
___ ___ _ _ __ b~r!:<a!-Jl"";-.!..'.i ' ill-<:li:L..Yl:'---'-:~::>---:'UJ..IJ..Wl4-:.UJ~:=.~u.w~w:-r-c:~ouçr<i;i:uo~~~O..,._..D~r:--"'l\1anoel Coelb.o Bastos do Nasci 

no Jo :1zei ro, agricultor, natural desta. ft·e- mento, j ustificante. -A mesa eleitoral do col
guezia, aos costum ~s disse n :~da. Teste· legio rio Grato. justificada.- O 1° escrivão, no 
munha jurada na forma da l ei. E sendo in- im )e limento do seo-undo B tl'eto. 
quen a so re os ttens da '[letição retro: dis:>e: Autoamento .-Anno do nascimento de Nosso 
Quanto ao primeiro item, que soube, por e~tar Senhor .Tesus Christo de 18~4, aos 31 dias .,do 
presente e ser um dos membros da mesa eleitoral mez de Dezembro do dito anuo, nesta cidade do 
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9 ' , a , 
documento e procuração que adianta seguem-se, 
do que lavro esta autoação. Eu, Joaquim do 
Lavot· Paes Barreto, 1° escrivão, no impedi
mento do segundo, o escrevi. . 

lllm. Sr. Dr. jui.,municipal.- Diz oba-
, . 

eleito deputado geral por este districto n~ 
eleição a que se proceJe_u no dia 1 o do cot·rente 
mez, que, não tendo o Dr. juiz de direito desta. 
comarca, séde do mesmo districto, por occa
sião de passar o e:.::ercicio a seu substituto legal 
p:Lra presidir a a urãção <>-eral, ue teve lo;;.ar 
no 1a :.. , remett1do as authenticas da eleição 
desta parochia, naturalmGnte por ter a rcspG
ctiva mesa. ~leitora! se su)nrahido os cumpri
mentos do d1sposto no art. 151 do decreto n. 
8213 de 13 de Agosto de 1.881, apezar .de repe
tidas reclamações,_ pur escripto ~ verbaes de 

. ~. 

supplicante, para melhor acautelar os seus 
direitos politicos, requeret· à V. S. digne-se de 
mandat· citar aos m-:mbros da referida mesa, 
capitão Raymundo de Alcantara Maia, presi
dente,.Lulz Alves da Silva, R:,l.y[llugçlq_Q.Q.n.Q§tl
ves da Costa, tenente 1\ii:·uel Bezerra Frazã 
e Jesnino Brizino da Silva, mesarios para jura
rem sobt·e os seguintes it·~ns: 

1. 0 Que a eleit;ão p1·ocedida nesta parochia, 
nod1a 1° d':lste rn·~z, b0m como a apuração ge
ral, que teve Jogar no dia 20, correu placidJ. e 
regularmente; 

ue em a tta e e1çao concorreram e vo
taram 199 eleitores ; 

3. o Que o resultado desta vot::1ção foi o se
guinte: 

Dr. Leandr0 de Chaves 1I'"llo Ratisbona 
advogado, residente na Parahyba do Sul, 111 

="' • I r --., T ~·-

·c ia, em suas proprras pessoas por todo o con-
teti.do na petição e despa.cho retro que leram e 
de tudo ficaram hem scientes, bem como o Dr. 
promotor publico da comarca. Deixei de dar 
?Ontr:-t-fé pot· não haverem querido. O refel"ido 
e verdade e dou fé. 

, ezem ro e 
de justiça, Josd Manoe~ de A. Façanha. 

I~lm. Sr. juiz de paz presidente do collegio 
elettoral. · 

Constando aos abaixo assignados, membros da 
m_esa. eleitol'al de~ta parochia, q':e até esta. dat_a 

::; ~. 

.;:a;;; e porque Se approximao dia da l'OUnião da 
jttnt:l. apuradora.. vem requerer a V. S. sirva
se or ionar o cumprimento desse dever, por 
cuja falta não querem os supplicantes ser res~ 
ponsaveis; ao que -E. R. ili.- Crato, 15 de 
Dezembro de 1884.- Jesuino r-";;in o 
Sitva.- Jiiguel Be::erra Fnt.:;ão. 

Está sendo providenciado.- Dezembro 15 
de 1884.- ..'llccmtam li:Iaia. 

Reconheço as firmas supra do Jesuíno Brizino 
da Silva e ~i§'_uel Bezerra Frazão, assim. c9mo 

pria de R:1ymundo de Alc:lnta1·a. :\laia, i·• juiz 
de paz deste districto, por ter de todas estas 
firmas e lettras inteiro conhecimento. Dou fé. 
Crato, 20 de Dezembro de 1884.- Em teste
munho da vet·dade. · O tabellião publico, J oa
q~tim do Lavo?~ Paes Bar-reto. 

anoe oe o astos o r asCimento, a
charei formado em sciencias juridicas e sociaes 
pela Faculdade de Dit•eito do Recife.- Pela 
presente p!'ocuração por müu escripta e as
signada constituo meus bastantes procuradora"; 
no_t~rmo do_C~ato, n.os Srs. ~apitão I--auren~o 

mento, agricultol', residente na Barbalha, 88 gueiredo, especialmente para requerer e as
votos. sistir a qualquer justificação com relação à 

4. a Que desde a manhã do di,t 2 deste mez, eleição que na parochia do C!·ato procedeu-s9 
pelas commüuicr-.ções de toJos os collegios do no dü~ f·• do correu.te .m~:~, pa1·a um. deputado 
districto aos chefes das pat·cialidades políticas geral, re~tteror e assr:sttr :~.os_depotmentos da 
desta. cidade. ficou conhecido o resultado geral mes~~ elettoral daqucllo colleglO, sobre o mes-
da eleição alludHla, em virtude do qu11.! l'oi 1 mo ODJeCto, perguntar, reperg·untat• testemu
eleilo o supplic:mte que obteve 3G8 votos, le- · nha.s, _raque!'er exame no livro das :lCtas, jur.1r 
v ando sobre o outro candidato, Dr. Ratisbona, em mlllh:~ alma., su~stabclecer os podl)res des'a 
que obteve 349 votos, 10 da maioria. em quem lhe~ conv1er, _Pt~1·a. tudo o que lhos 

Nestes termos o supplicr.ntc req ucr c pede c?n<?eclo os n~m.s amplo~ lllnmtados poderes em 
a V. S., digne-se designar dia e hora para o dtrelto peruutt1do.s. C1dad3 da Barbalha, 2,1 de 
feito requerido, citados os supplicados sob pena Dezembr~ de 1884.- ~1Io.noel Coellto Bastos 
de confessos, caso não compar·eçam, além das do . ..i.Vasctntento.- Testemunhas, ltf anoel Se
mais em que incort·erem tulo com sciencia do drtn rle Castro Jucâ.- .J.1[anoel Appolinw·io 

· ' da Sil'Va. 

-O procurado!' Laurenio Bti:;i.no ela Silva. ! Cópia.-Crato, 31 de Dezembro de 1884.
D. A. Como requel', e designo o dia 31 c!o ] Audi_cz;cia cs:tr=:ordinaria que deu, o Dr. juiz 

corrente mez ás 10 horas da. manhã em casa - mun1c1pal Cand1do Alves d>J. Nobrega, aberta a. 
ela camara municipal. Cr11.to, 29 de Dezembro mesma a toque de c:t31painha pelo porteiro José 
de 1884.- A.lves da Nobrega. '~ Manoel da. Assumpçao Façanha. Nesta com

Cel'tifico_ que nesta cidade intimei ao capitão 
Raymundo de Alcantara Maia. Lt:.iz Alves da 
Silva, R'iymundo Gonçalve~ da Costa. tenente 
Miguel Bezerra Frazão ~Jesuíno Brizino da 
Silva, membros da mesa eleitoral desta paro-

V. nr.-40. 

areceu o Dr. Manoel Coelho Bastos do Nasci-
mento, representado por seu procurado capitão 
Lourenio Brezenio da Silva e por este foi dito 
que accusava a citação feita a Raymundo de 
Alcanta\'a Maia, Luiz Alves d3 Silva, Ray
mundo Gonçalves da Costa, Jesuino Brezino da 
Silva e Miguel Bezerra Frazão pat•a. na presen
te audiencia deporem sobre os itens de sua pe-
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primeiro, o juiz adiou a. continuação do feito Juiz de Dil·eito da comarca, pelo que, a vista 
para. o lia 2 de Janeiro proximo, do que fica.- da. resposta, não podia. ter corrido placido o 
ra.m todos scientes, do que para constar lavro regulamento. Quanto ao segundo item disse, 
este termo. Eu,Joaquim do Lavor Paz Ba1·reto, que . com effeito concorreram e votaram 199 
escrivão, o escrevi. -Alves da Nobrega, Lou- eleitores. 

------------------~~~i~Bur~z~in~~~·~~~~~ie~~·~~·~~~--~rt·~o item re~poadeu ser verdade o 
noel de Asst-'mpção Façanha. ~u. Jo,,quim que contém este it.o.m, isto é, que teva o 
do Lavor P<tes Barreto, 1° escrivão no impedi- Dr .. Leandro de Chaves e Mello Ratisbona, 
menta do 2o o fez narrar subscrevo e assig-no. 111 votos, Dr. M.ano~l Coelho Bastos do Na.s
-0 1° escrivão, J oaquirn do La'I:Jor Pf!-es Ba1·- cimento, 88 votos. Ao quarto item dissl3, que 
nto. no dia 2 ou 3 ouvi11 fallar que o Dr. Nas-

Assentada. -Aos 31 dias do mez de Dezem- cim · · · empe 

ridas as testemunhas desta justific;~çãe, do cidamente como disse, se as:>im p 'desse cha
modo que adiante se vê ; do que, p 'r:< con-:ta•·, mar ele1ção feita. sobre pressão da forç't e capau
lavro este termo. Eu, Joaquim do Lavor Paes gada; a proposito do q11e foi respondido que a 
Barreto, 1° est:rivão, no impedimento do 2', o força e a capangad11. estava no dia 1.0 de Dezem-
escrevi. bro, junto <~o edificio, onde funccionou a eleição 

---------------~~i;,~~te~s~t~em~u~n~h~a·~;,C~afprit~ã~oiR~a~m~u~n~d~o~d~e~.~~~~~~·~~~~~~~rç~.,~t~nfto~q~n~a~r~-----------------
can ara • ara, 1 a ') e ' ·mnos, ~asa.do, mora- tel. Perguntado se deu-se algum facto pelos 
dor nesta cidade, negociante, uatur.:l destt fre- boatos. derramamentos de sangue e outros 
"'Uezia ; aos costumes disse nada : testemunha factos nos dias da eleição e apuração. Respondeu 
jurada na fórin<1. da lei. E ~endo inquerida sobre Respondeu que não. Perguntado, s" o intento 
os itens da petiçãode tis. Di ,se, quanto ao 1o da conflagração nesta cidade. autorizou a requi
item, qw\ dias ante" da eleição, tornou-se pu- sição da. força feita elo Dr. · ~ :iz de dil·eit . . . . 

bro de 18 ·, a cr a e o ra o, na casa a tir1or, s<Jm toda via pod.-,r p1·ecis::~r qual esta 
Camara, presentes o Dr. juiz muc.icip:1l, com- maioria ser de 1~ ou 29 votos, conslando
migo escrivão de seu cargo, o justificante, lhe disso de pois que outro foi o r·esultado da 
Dr. :l\Iac.oel Coelho Bastos do Nascimento; re- eleição do collegio dos Milagt·es em virtude 
presentado ~or s"u Rrocurador, capitão L?-u· da qual estal'ia eleito o Dr. Ratisbooa. E 
riano Brescmo da :S;lva, o promotor pubhco, dada a ·palavra ao pr•o:ttOtor, por este foi "1'-

· ·Dr Elias Sj,;n· • ·· --··· ···· ··· · • · · · ~ ·· a o o se>5tun e: 1 eu·sc a eleição pla-

a apuraçao que se proce ~u na dia 20 deste ct o OJc, ~em se ac ar nesta ctdade. Do~ fe. 
deram-se os mesmos factos de força~ vindas ~~rato, .).1 de I?eze~bro de ~~84.-0 ~ es
da comarca do .Jardim a requisições (segun lo ' cnvao no tmpedtmento do. .:.. .-Jaaqu.m do 
constou) do Dr. Juiz de Direito du.q nella co- \ Lavol· Pa:; Ban ·elo · · -
marca, Bacharel Antonio Lopes da Silva Bar-~ Oopirt.-2 de Jancirode 188.?. Audiencia ex
ro~, que nesta cidade. sa achnva a tres dias traordinaria que deu o Dr. juiz municipal Can
a-qtes da referida aptil'ação ·, propalando-se · dido Alves da Nobrega, e aberta a mesma a to-
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Assumpção Faç,•nha, compareceu o Dr. Manoel soffreu a minirna cóutest-;ção nem por parte 
Coelho Ba~tos do Nascimento, re[Jres'lntado por! daqudles que adaptaram a candid .. tura do Dr. 
seu procur:tdor capitão Laurenio Brr!zino da Ratisbona, ao contrario conf•ssavaru a sua der
Silva, e por este foi dito que 'endo requeri:lo os rota. O resultado .Je Milagt•es, onde estavam 
depoimento-;; dos mesariss deste collegio sobre as esperanç•ts dos vencidos, foram dissipadas 
certos pontos relativos ael·"ição ultima, e fica- com o resultado de 110 votos ao Dr. Ratisbona 

a 1a a para a au 1enc1a e OJe a con 1- e 'r . .r asctmento , resu ta o este que ora 
nuação do feito, requet•i que fossem apregoados ainda confirmado .ao tenente-coronel Manoel 
e não comparecendo fossem havidos por con- Seur~n de Castro Jucá, pelos proprios mesarios 
fessos, o que ouvido pelo juiz, mandou apre- do colleg-io de Milagres e notadamente pelo Dr. 
goar, e satisfazendo o ·porteiro, deu sua fé de Antonio Joaquim do Couto Cartaxo, que por sua 
tere~ cornpa_recido ~penas ~iiguel Bezerra vez ainda c~nfirmou ess~ resultado, acres~en-

mados os seus depoimentos na fõrma a,_ lei do 
que para constar lavrei este termo. Eu Joaquim 
do Lavor Paz Barreto, escrivão o Pscrevi.Alve:; 
da Nobrega, Laurenio Bezert·a da Silva, o por
teiro Jo!.'Ó Manoel d•J A!<:sumpção Façanha. 
Eu Joaquim do Lovor Paz Bat·reto io escrivão 
no 1mpe 1mento o o o rmamos, su screvo e 
assigno. O 1° escrivão, Joaqui·1n do Lavor 
Paz Bar1·eto. 
A~sentada.- Aos 2 dias do mez de Janeiro 

de 1885, nesta cidade do Ct·ato, na casa da ca
_m~ra~- pre~e.~t_:;o dou tr~t· juiz muni _ipa!, com-

o o ' 
Dr. M-moel Coelho Bastes do Nascimento, 
apresentado por' seu procurador capitão Lau
renio Bt·iseno da Silva, o promotor, fot•am 
tomados os depoimentos na forma da lei, e 
do modo que adiante se vê; do que hvro 
este termo. Eu Joa uim de Lima Paes Bar-
reto, i o escrivão, no impe ;.imento do 2o, o es-
crevi. · 

2.a. testemunha. -Mig-uel Bezerra Frasão, 
idade 5o annos, casado, mora -lo r na Bihida 
nova, agt·icultor, natul"al dest·l freguezia; aos 
costmnes disse nada:. tes~e:nunha jurad_a na 

da petição d·~ fls. Disse, quanto ao i" item, que 
(lo eletção allu·lida, bem assim a apuração gt~
ral, procedida no dh 20 correram com uma 
pladdez e t·eguln·idlLdo por elle testetlJunha 
nunca ,•istas; e nem podi3. assim deixu.r de ser, 
desrle ue c uel" a um.,. uer a outl'o acto só con-
cor1·eram pe-<soas qual' ficadas, nleitores de cujo 
num ro fazi>L p 1rt~ nlle testemunha, que f>~.sia 
partiJ da mesa. E" ttunb9m certo que a estes 
actos nüo concorrr:u n. força publica. que, si 
existia, e::;t;.wa certament'3 recolhida :10 quar
tel, qne fica a algntna di::;t,,ncia. do edificio. em 
qne funccionou um e outro acto. Qnanto ao 
2u item; disse que sabe, 0 tem disso a m:tis pro
funda convicção, qntJ na dita eleição concor-

. . .· • "o . 

disse que o resultado destft votação foi pt'•lcisa
mente a d \ qu~ trata a petição de fls. 2, isto 
é, Dt·. Leandro d\~ Chaves M"llo Ratisbona,iH 
voto.;;; Dt·. Manoel Coel11o Basto; do Nascimen
to. 88 voto~. Ao 5o ücm, disse, finn.lme n te, que 
,:abe ainda como tsstemunha presencial pela 
communicação os erentes co eg1os qne 
compoem o distdcto, que o candidato Dr. Nas
cimento fõra eleito com 358 votos, por is~o qu · 
o seu competidor Dr. R.atisbona só obtivera 349 
votos, resultando dahi uma. maioria de i\} votos 
daquelle sobt·e este candidato. Este facto é 

· tanto m:ais verdadeiro, ficou tão ~ccentuado· na 

·~m sentido diverso. 
Este facto fõra referido a elle testemunha e a 

di versas outras pessoas pelo dito tenente-coro~ 
rPl SeJrm, que não póie ser suspeito ao can
didato ven !ido e tudo que ·pertence á sua par- · 
ci:alidade politi a. Sabe, finalment"', ue dias 
depOis ria e etção re er1 a na presença us capi
tães Vicente GJmes de Amo!"im, Valdovino Pan
taleão de Araujo, Laurenio Brizino da Silva, 
tenente Casimira Mat"tiniano da Costa e Cons
tantino Gonçalves Vianna, o Dr. juiz de direito 
desta c~marca, João .Baptista de Siqueit·a _C~-

do Dr. Ratisbona, d;'clarou repetidas vezes a 
derrota deste candidato, dando como causa prin
cipal o não ter o Dt•. Cartaxo conseguido para 
o seu candidato mais que 110 votos, quando. 
levianamente garantia 140 votos ; isto disse 
bastante aborrecido. 

E como nada mais disse, nem lhe fo1 
pet·g-untado, deu-s~ por findo, este de!JOÍ
mento, que lido e achado conforme, as
signou com o juiz e p'lrtes ; do que tudo dou 
fé. Eu, Joaquim do Louvor Paes Barreto, pri
meiro ~scrivão no impedimento do s7guncl.o, o 

• .&. o • b 

zerra Frazão·.- Laur~-'nio Brizino da. Silva.
Elia.;; Si.:;nando Baptista. 

3'-' testemunha - Jesuino Brizino da Silva, 
idade de '10 annos, casado, mol."ador Msta ci
dctde, agricultor, natural desta ft·eguezia ; aos 
costumes disse nada: testemunha ·urada na 
fórma da lei. E sendo inqueride~. sobre o~ itens 
da. petição dr.J folha~ duas. Disse quanto ao 
prime ro item que a. ~~Ieição alludida.bem como 
a apuração geral no dia 20 se fizeram com 
toda paz e reguhridade, admirando n elle tes
temunh'l. tanta calma em um pleito tão dispu
tado, não se ouvisse ao menos uma troca de pa
lavras. uma cont~stação que pudesse alterar a 
p!acid·•z d() sua mal'cha .. Ao sr->~undo item 

carregou de tomar os precisos apontamentos, 
qnn em a dita eleição conco:-re:.-am e votaram 
199 eleitores. Ao terceiro item. disse que 
sabe e atfirma com a mais profunda convicção 
que esta votação, cujas cedulas foram tambem 
contada.:; pol" elle· testemunha, dera o ~egu.inte 
e 1ncon ···s :i V e resa o: r. ean r e 
v ·s Melb Ratisbona, 111 votos, Dr-. Manoel 
Coelho Bas:os do Nas~imento, 88 votos. Ao 
quarto item, di<;se que "abe :finalmente que no 
dia seguinte ao da referida eleição att-rahiJ.o 
pelo estampido de foguetes que soltava:n:'os 
adeptos do Dr. Naséimento, que. este havia. 
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triumphado por uma maioria de 19 votos sobre Certifico que intimei a sentença [retro ao 
o setl competidor Dr. Ratisbona, visto como justificante representado por seu procurador. 
obtive::-a e~te 34~1 votos, e aquelle 358 votos. Laurenio Brizino da. Silva e o promotor, que 
Este resultado longe de sal' contestado era ficaram scientes. Dou fé. Grato, 2 de Janeiro 
confessado pelos proprios adversarios ven- de iSS5.- O 1° escrivão, loaqt,in~ do Lavo1· 
cidos, que, humilhados, confirmaram e~sa Paes Ba1·1·eto. 
dert·ota, quando a. outra parciali.da.tle festejava· O padre Joaquim de Sá Rarrcto. parocbo · en
com o mais vivo enthusiasmo o triumpho commendado dn Freguezia do Senhor Bom 
pacifico do Dl'- Nascimento. Jesus da cid~1de do Ja1·dim. provinçia e bispado 

,lá nn. con~ciencia publica um tal resultado doCear:i, por S. Ex. H.-Jvma. o S-r. Bispo Dia
ainda viuha confirm3.l-o o Dr. juiz de cesa.::w, etc. 
direito desta comarca, Siq neira Cavalcante, Attesto quo assisti :1os tt·aldhos õa eleição 
1'1<\ presença de diversas testenrunhas, ~:s quo.c:=; elo 1° do corrente. deste collegio, para um de
dir.ia e repetidamente: « Vocês sõ Jet·rotr.ra.m putado por este ()o circulo, á Assembléa Geral, 
o Ratisboua. (um imprevisto pa;·a mim) porque e que correu regularmente. sem incidente al
o Cartaxo levianamente no-s garantiu 140 gutn deeagradavel, e que obtiver.1m em a dita 
votos, quando apenas obteve HO. eleição o Dr. Manoel Coelho Bastos do Nasci-

Que este result:1do; isto é; :110 a Ratisbon:~. e mento, 69 votos, ~~gl'icultor, morador na cidade 
38 a Na;;cimento, resultado do collegio de Mi- da Bal:"balha ; c o Dr. Leandro de Chaves Mello 
lagres, fora ain.da posteriol'mente confirmado, Ratisbona, advogado, moradO!' nn. Parahyba do 
não sõruente pelos mesarivs d<llli, como pelo Sul, 29 votos. ~\ssim como, que os l)artidarios 
proprio Dr. Cartaxo, principal si não unico do Dr. Ratisbona, que se achavam preparados 
advogado do Dr. Ratisbona naquelle coll·~gio, com foguetes e musica para festejarem sua. 
que este fora o resultado, isto decbl'ara n.o te- eleiçi:io. com esta resultado, deixaram de o 
nente-coronel Sedrim, como a quem 0 quize~se fazer. Que no di.a seguinte, 2 do corrente, sou
ouvit•, como foi por este referido nesta cidade a bemos aqui, por cartas do ~z:uigos e pela voz .. pn-

.. div~rsas ·pessoag-:na· ·pr•êsença. delle testemunha; blica, que. o Dr. Nascimento tinha obtido, em 
sendo qur; por essa occa.sião acres :entara : todo o circulo, 3G9 votos, o Dr. Ratisbona 348, 
Fiz o que pude pelo Dr. Ratisbona, mas este o Dr .Joaquim Bento de Souza Andl'ade, 9 votos, 
perdeu. e não a:lmitto bandalheiras no sentido Isto a~testo e juro por ser verdade c me ser pc
contrario. Esta ducLraçiio feita p~lo dito te- dido eru razão de meu cargo. !ta in fide parochi. 
nente-coronel. não poJia deixar" de merecer .T:1rdim, 29 de Dezeml;ro de '1884.-0 vigario, 
toda fó a elle testemunha jâ pe1o. autoridal.e de Joaqni.m de Sei Bcui'eto. · 
sua. palavra, já po::-quo pertence :i po.rciliadade Reconheço verdadeir:1. a lettra e firma. do at
politica do candidato de1-rotado. E corno nada testado supra, set· do proprio punho do vigario 
mais disse, nem lhe foi perguntado, e dada a Joaquim de Sa Darreto, pot· della tel' pleno co
palavr:• ao Dr. ·prol:lotot·, visto nada requerer nhecimento. Dou fé. Jardim. 30 de Dezembro 
pelo que deu-se por findu este àepoimonto, que de 18~4. Ern testemunho de verdaàe.-0 2" ta
lido e acha.lo conforn~e. a.s!';igna com o juiz bellhio publico, F1·anciseo Jose da Silva Ti
e partes; de qu0 tudo dou fó. Eu, .Joaquim do noco. 
T...:IVOl' Paes Barreto, i" esc~ivão, no impedi..: 11 mento do 2", o escrcvi.-.4.lvc~ rla Xoln·eqa..- . l m. Sr. delegado de polici•~-- O ba-
.Jesuin'l Bi'i::;ino da Silva. - Laurc;~io"B 1 ·i- charol Manoel Coell.io Bastos do Na.sci
;i,~o ela Silva. -Elias Sis1~mtdo Ba?Jti:,;ta. monto, deputado :i Asserhbléa Geral por este 

6" distt·icto, precisa que V. S. sa digna em 
Certifico que das pessoas notificadas no m:~.n- fé . do cargo qtte occupn , attestar 0 ' se

dado t·ctro, deixar:1m de comparec0r Lui:r. Alves gumte: 
da Silva a Raymundo Gonçalves da. Costa. Dou i.~ Si a eleição procedida neste collegio, 
fé. Crn.to. 2 de Janeiro de 18~5.-0 1° escrivão, no d1a i" do corrente, eorreu placida 0 regu
no impwlimento do :Zo, Joaqt,im rlo Lavor Paes la.rmente; e_ qual •• vctação obtida por cada 
Bu~·Tcto. um dos cand1datos e os nomes destes '? 

Conclusão_- E logo no mesmo dia, mez e 2." Si sabe V· S. qual foi tambem. o Tcsul-
aono retro, faço estes autos conclusos ~lO Dr. ts.do d~s votações nos demais collen-ios que - a· '2 "' , juir. municipal ; do que l:wro este termo. Eu, comp<>om este ·1stricto -
Joaquim de La.vor Paes Barreto. 1 o escrivão no . ::> • . , Si~ no dia~ do corrente, quando nesta 
impedimento do 2J, o escrevi. Cl'ato, 2 de .Taneiro ctdade f~n conhecido es<:e resultado, os adeptos 
de 1885.-Candido .tives ela Noln-ega. do candlil:Jto Dr. Ratisbona, reconheceram e 

confossa.rltm publicamente a derrot~. deste ~ 
.Juizo, por sentonçn, o presente feito, para. 4 s· 

que prodnza !'eras devidos cil"eitos, c 1lei por cor:- .. o t ::\ consciencia de tal derrota, bem 
fosso os citados que n:io compareceram. En- como (lo pacifico. triumpho ob~?o pelo suppli
treguc :i parte, independente do tr~sl:J.clo os caD:tc. fot ft·e_netlcamcn~~ festelJ!lClo pelos seus 
pl·esentes autos e condemuo a me"'ma n amtgos, humllh::~.ndo aquellcs que tinham fo-
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punha então o de~tacamcnto, desta' ~idade, e á verdade desse ~contecimento. ~, 
a razão porque foram vindas mais sete praças 5. 0 Que, não ob;tante haverem os adversa-
do J·~rJim, e á requisição de quem? rios de V. Ex., adeptos do candiclatoRatisboria, 

E, ~cspondendo V. S., permitta que faça o posto em pratica toda sorte de chicanas, no in
su?phcante o uso que llHl convier de sua tuito de embaraçar a marcha regular da junta 
resposta, que deve ser ao é desta., elo Cuc a uradora esta como a elei ão correu o 
para ns e e1toraes.- •. R. l\1.- Crato, 24 todtl placidez e regularidade desejaveis, sendo 
de Dezembro de 1884.- :'!1 anoel C o c lho Bastos de notavel admiração para o crescido numero 
do Nasci?IWnto. de cidadãos elc~itores de todo o districto que 
. ~m satisfação ao que pede v. Ex. na pe- concorreu ao primoiro destes actos, a paz que 

bçao supra, em homenagem :1 verdade e á fé reinou em pleito tão disputado: nenhuma pes
d? cargo que occupo, attesto, jurando si !)re-I ;oa e~tranha a elle appareceu no edificio, onde 

Dr. Leandro de Chaves
0
:rieUo Ratisbona. 111, ameaçavam fazer pres>'ão sobre a maioria da 

Dr. Manoel Coelho Bastos do Nascimento 83 junta, afim de não ser expedido o diploma a 
votos. V. Ex. F•;lit:mente, porém, não se reproduziu 

2 '. Que, por dado:.:' do,; mais positivos, s~i a presença de capangas, como na eleiçã:o, c 
q~~ o res~ltado de todos ors collegios do districto nem tamllem da for~:a publica . 

.. .foi o segumte: . _________ EsLa .. _é.JLvcrda·le, que attesto em f~ do meu 

Dr. Nascimento 

Crato . . . . • . . . . . . . • • . • • . • 88 
Joazeiro . . . . . . . . . • • . . . . . 3:3 
Barbalha ..... , . . . • • • . . . . ·ss 
Missão Velha.............. 31 
ar 1m ...........•••.... 

Milagres... . . . . . . • • . . . . • :38 
Brejo dos Santos . . • • . . • . . 21 

Total...... . . . . 368 

Dr. Ratisbon.i 

Crato........ .. . . . • . . . . • i li 
.Joazeiro........... . . . . . . 30 
B:,I·balha... . . . . . . . • • . • . . . :2ti 
M:s~ão. Ycllm............ 12 
.la!'drm....... .. . . . . . . . . . 2!1 

Brejo dos Santos ...•....• 

Total.,.. . • . . . • 31U 

quo su nas trevas podc1·á ::c r contnst:1d0. 
3.o e 4.o. Que está na con;::ciencia nublica, 

sem soffrer a. mini ma contest:1.ção,este re:~ultn.do: 
sendo ainda certo qae, no dia indicado (2 do 
corrente), e quando foi este conhecido nesta 

• • • .L • '•y . -

rolado o confessarsm, o notadamente o .fui?. de 
•lircito desta comarca, Dt•. Siqueira Cavalcanti 
fizera t:tmbem, por sua vez, e com accento ele 
uma profunda mflgo~., a mesma confissão. ist.o 
na presença dos capitães Vicente Gomes de 
Amorim. Valdevino Pantaleão de Araujo, Lau-
ren10 r1Z1no a 1 va, enen e asmuro · ar
tiniano da Costa e Constantino Antonio Gon
çalves Vianna, o que me foi referido. Assim 
como é cert.o que o triumpho obtido por V. Ex. · 
foi frenetkamente fest~jado pelos amigos de 
V. Ex .• quando os seus adversarios, preparados 
com musicas e foguetes, para festejarem o re-

o ' • 
posta o uso que lhe convier. 

Delegacia de policia d" Crato, 24 de Dezem
bro de 1884.-0 delegado de policia, Jesuino 
Bri.~i1zo da Sil1Jct. .. . 

Reconheço verdadeira a lettra e firma supra, . . ... 
... .. .1.. ' liJ 

de hneiro ele 1885.- Em testemunho de ver
d:tde, o--fitlle1liiiô publico, Joaquim do Lc~VOJ• 
Paes Bw·reto. 

Delegacia de policia do termo do Crato, 17 de 
Dezembro de 18::l4.-Illm. Sr.-Si no. eleição 

" ;:: o 

forme -as previsões elo mea antecessor 'mani
f~stadas em o11icio de . 28 do passado, foi esta 
ctdade c a povoaç~o do .Jo:lzciro invadida. por 
b:.~ndos de homens armados, incl11sive crimi
nos:JS, n:'io é nmito suppor-se que facto identico 
se rcpro luza no dia da aptu·ação. 

• s a m 1 n a prensao UD.( a-so, não somente 
no precedentr, como ~)()rque procura-se a todo 
o transe std1oc::r n. maioria dn. junta no intuito 
de niio ser expedido o diploma ao candidato 
eleito Dr. l\Ianocl Coelho Bastos (lo Nascimento, 
o que é tanto mais prcsmnivcJ, quanto é certo 
que o chefe da parci:didade vencida, coronel 
Jurcna.l de Alcnn.tara Pedroso, tem orde
nado a amigos seus para virem armados nesse 
dia. 

Não tendo V. S. att0nàido :ique1ia requ!siçito, 
por is'o qnc recei:wa igualmente algum assalto 
ág urnas dahi : -Dg-ora não tem razão, em face 
do allegado, para deixar de satisfazer-me, pondo 
á minb:::. disposição sete ·ou oito praças das es
tacionadas nessa cidade. pàra gltrantit" os tra-

a. os a mesma JUnta e a tranqu1 1 a e pu
blica quo,tem estado alterada com o desespero 
dos vencidos. visto como a força aqui existente 
não é sufliciente para enfrentar-se com 50 ou 
ma.is'capang-Js arlll!ldos.-Deus guarde aV. S. 
-Illm. Sr. Alexandre Geraldo de Carvalho 
Alencar, muito digno delegado de policia 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:27- PÃigina 73 de 106 

318 Sessão em 19 de :Maio ele 1885 . 

do Jardim.- O deleg::tdo de pGlicia., Jes1âno 
B1·ismo da Silva. 

Reconh"ÇO a. firma supra por ter int·~iro co
nheciruento; dou fé. -C rato, 24 de: Dezembro 
de 1884.-Em testemunho d1 Yerdade.-0 1° ta
bellião pul.Jlico.-Joaquimdo Lavo1· Paes Bar
reto. 

reu com toda a rcg-ubridu.de, c sem a m~'nor 
coutest2ção de parta à parte ; obte •. do o 
candi.tato Dr. :ll-1ano"l Coelho B<~stos do >-as
cim:.n to 31 votos. o Dr. Leandro Chaves ·de 
Mello Ratisbona · 12 votos e o Dr. Joat[UÍm 
Bento de Souza Andrade 1 \'O to ; que o d· staca-

1 
mento desta villa, reduzido a. duas p1·aças, 
esta-> m•.'Stn3S e~tiveram á grande distancia do 

Publica fórm:1..-S,übam qLlan.tos este publi··o pnço municipal, onde se procedeu á menciona
instrumento de publica fó:·ma virem que ,.;endo da eleição; que 05 amigos do c:.ndid.ato Dr. 
no ::uno do N~>sciment.o de Nosso Sonbor .Jesu;; Leaud1·o Chave~ da Mello Ratisbona, estando 
Christo de 1884 aos 20 dias do m:c,z de D->.z~mbro prepa!'ado~ para no dia s~guinte da eleição sol
do dito :!nno, nesta cidade do Craro. em meu tarem foguetes e p!·atic:\retu outras manifesta
cartorio compareceu Elizeu d:t Fran.~a Calm=l.l. ções de regosijo, pelo vencimento do roen
p<:!ssoa de mim conheci ia e me pediu que cionado candidato, deixaram de o fazer por 
exti"ahisse em publica fõrma o protesto do teol' terem tido result: do diverso do que e'peravam, 
seguinte : lllius. Srs. juii: de paz presidente e not:.damentn em Milagres, onde esperavam 
mais mf-lmbros da juuta ap11radora.-Pedro Gon- 140 e ta;ztos votos, e sõ tiveram 110 votrJS, 
çalves Dtas Sobreira e Elize1t da F1·anca Cabral, pelo '-lue, sendo vencedor o Dr. Manoel Coelho 
membros da mr:.sa eleitoral d1~ste collegio, con- B,;stos do Nascimento, os amigos deste foram 
venient.,mente informados de que ha um plano o;; ,1ue soltaram fogu ·tese praticaram as meu
concertado d(l. parte dos-P2.ula;;-panl- a todo cionadas ma 11if stações pol" occasiào de sel" 
transe, embaraçar-se a esta illustre junta nn. conhecido codo 0 resultado da eleição, e aiu ia 
exp 'dição do diploma ao Dr. Manoel Coelho por muit·•s vezes, em diveL·sos di. s.-Missão 
Bastos do N'as~imen_to, jà requ.?re~am ao pr~si- Velha, 29 de Dez•:!mbro de 1884.-0 delegado 
dente deste colleg1~, L~'onel .lhas .,Ferr21ra, de policia, C a nrl.ido de~ .G1q~h\LC..mnctlo. 
pA,I~a".msniar e~trah1r e remetter a VV. S;:,.as· .... ·:··.... P · •• . • s· 
authenticas res 1eetiv .5 ; e posto que obtivcs- ReconlLç? a let~~a e firm .• d?

1 
atte. t,\do ret~o 

sem os •upplic:mtes o desp·Jcb.o - Serão d>~dss ser. d~ c~ndtdo da ~_.,unha Ca.~e. o,i_de~ega~ol e 
as providenr.ias lego :es-at0 hoje nenhum passo I pohcw. d~$te termo : dou f~. _rv .li3Sao v e ha~ 
se den nes,-e sentido, :wezar de, ainda se~unda 31 de De~embro -~e 1884: Em ,e~t~munho -~ 
vez, haverem os snpplicaut.es e:ügitlo vcrbl- Vf\r?~l~e, ~ tabelhao pubhco.-LttCW Att;'C!tO 

mente as âtas autheutic s oara assi~narern ; Bn_rj!CW c.os Santos. 
vêm pPr:mte VV. SS. prole-~tar, n:'io ~ só::ncnte lllm. Sr. Deleg~.do de Policia do termo do Jn.r
contra semelbaute abuso. como tamb,~m contra .iim.-Josó Bezerra Laranjal, eleito1· d1~sta p~lrO
r1ua.lquer outt·o papel que pOI'I'"!lttlra pos,.a se:- chia, n. i.Jem Jc :;eus direitos politic:1s, p1·ecisa 
c:s::!ühiJ.o a.nt1 est::t junta. Yi~to com<:! ser:i de que V. S. se diguc attestar-lne ao pc dssw. os 
um::~. p1·oc~dench i Jinga! •· c r: minosa : ussim, it:•ns segni u tes: . 
pedem a VV. SS. s·· dig-nem. recebendo este seu L" Si a el'Cição feita no d1a 1 do coi·renLc 
pt·otesto. fazcl-o ins;)rir na respcctiYa aera ch l mez, _neste coll~gio el•itoral,. P.::ra. um WP'-!~ 
ap1u•ação. E. R. 1\I.- Jouzoiro. 19 tle Dez··m- tado a .•hsemble:t Ger .• l Leg1sbnva put• c.; te ü 
hro d(~ 1Sí:<4.- Pedro Gon~;alves Ob.s Sohreira. circulo, coL·,·cu ou não regulat· c placidamente. 
- Elizeu da Franca Cabral. Paço ch Camara 2. o Qua0.,;; oo; candidMos votados, c que nu-
1\Iunicip·tl da cid:>de •le Ct•:!lo, 2ll de Dczetubt·o met·o de votos obte,·e eada. um, n·~st-J UJcsmo 
a~ 18t'(4.- Silva Ban·o~. presidcnto.-P:~rcnt.e coll•~gio. 
Barreto, eocreta1·io.- S.tr:li\·a.- Dantas de :j.o:::;i existií:.ounão destacamcntodelinhaou 
Quintal.- Ah•ns ia. Rocha. policiA c~mcionarlo n•:~ta c:clad' no diiL em que 

Reconheço as fit·Iu:ts !'UIII'a, por t-'L' dell:~.s &evc log:II' a deic;ü.o prccitad:..; pel:: :dl1ru.HLti\·a, 
inteit·o conh,.cimento: tlf'IU f~1. Ct•ato. 20 do •1u:d o numct·o d · p:•aça~, c OJ1Cl-~ estavam dlas 
Dezembro do U:iR4. Em testcmnuho d::t v0r-, :i hor.t rb otcíção. 
d~q.lc. O 2.:· tabelliã? r:~blico, lg-nacio J:r:~n-~ '1." ~~i~ullmcnte, si sou~. e ou n:1o c.~o t·esul~ado 
ctsco •lo .\Ic.ttu:; 'i. ar·•po. Estava o s1gnal dn. clc1Ç:t1J_ de tolro este Circulo no dw. segu1ntc 
Jlll biico. Nwla t11n.is se · conlinha. em o Jito ! ao da clc1ç:io, •) o li uc constou-ih e sobre o 
docllmenlo, que para fins elcitor:~.es me foi pe- i tue~mo resultado, que se entende precisamente 
dido que ex.t1•ahisse em pnblica fórma. o qual\ com o n11mtwo de votos que cadn. um dos candi
fica s:~m c=lUsa qll·~ duvida faça, vai su:Jscripto : datos ;tO pl:>ito obteve em todLJ o cir.:ulo, c con
e assignado com os meus ~i!!'úacs pubticos e : scguintemcntG a quem coube o triumpho das 
razos de qne uso e don Í•'. Ct•ato. 20 de Dezem- umas no 1110smo pleito ferido no i·• do vig-ento 
bro de .188-!. ~:u, Ig-nado Fr:•.nci;;co de Mattos mcz Nestes termos, pl)ci<; a V. S. justi<;'3..
Varcjiio, 2. ·· tab,·Jli::ro p::blicn. o s,:bscl'e\•i. Em .TaJ·dim. '27 .ie Dezembro de 1884.-E. R. M.
tcstcmuuho da '-·er'l:..c1e. Estwa o si::rnal puhli- J oséi B '::;erra Lrtrtt-' 'ial. 
co.- O 2." tabellião publicu, Ign('i:ei.o P.·an- Attt>sta, ao Lo affiJ:;nat.ivamcnte; a.o2.o oue os 
cisco de .J.lfattos Vw·c·t'io.- Eli:;;ctt da Fran- · . 'l,,,,.i • · 
ca Ca ral. ! Dt·s. Manoel Coelho B;tstos do N~;scimento, e 

Attl·sto sob fé do cargo que cxer~!O, que a Leandro Chaves de Mello Ratishona. obtendo 
eleição procedida no to do corr<>nte, Jla!':J. este :ZV votos, r1 ayuelle 6\J; ao Se que exist1a. um 
deputado á Assembléa Geral Legislativa, nesta pequeno der--tacamerto n~sta cidade, composto, 
parochia de S. Jo~é de Missão Velha do 6<> parte d-~ pt•aças de linhn. e parte de policia, 
districto elP.itoral da provinciado Ceara, CO!'- . em numero de 8 praças 'lue são eommand~dae 
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por um ;nfet·ior cujo destacamento á hora da. Dezembro, or ue receia uma derro a 
eteic;ao guar necia a. ca e:a pu 1ca esta c1- cura evitar por meios indignos e criminosos ; 
dade onde havia preso!> de jusüça. e de crimes boatos estes que são confirmados pelo proprio 
graves; ao 4o, finalmente l.lttesto affirmativa- amotlnador, que, corno um possesso grita
mente, sendo que, qu m cont011 o triumpho foi povo ! '!uem vos manda armar-se é o vosso co. 
o Dr. Manoel Coelllo Bastos do Nascimento, ronel (!): venho em face de tão formal e pari
segundo a estaristica., forneáda dos demais gosa ameaça, requisitar a V. S. se ligne fazer 

---------~IP)DonnJ.Jtnrusuldloo,_J:c:_i.i_r,rcCJIWdloo_fs;cotl;b~ree..;a~'!-YOOtitaLÇga~-e~d~0~G~a~~il--j--i'P-a'6S~:'"!:· ~~ssa para esta cidade as praças ahi 
legio, para este, tendo obti.io o Dr. Nascimento estacionadas, que aqui devem chegar na noite 
em todo circulo, 309 votos, Dr. R·•tisbona, 348, do dia :30, impreterivelmente, afim de garantir 
e o Dr. Joaquim Bento de SouZi:ó. .-~ndr,tde 9 a segurança publica e ind1vidual. 
votos. E' o que tenho a attestar ''m fê de meu Agora mesmo me dirijo ao Dr. chefe de 90-
cargo, e JUro si preciso for. Oelega.cía de policia licia, pedindo provideu•·ias e communicando o 
do termo do Jardim, em 27 <le Dezembro de · m fac0 das eirsumstaneias es 

f'e eml- peciaes em que se !lcha esta cidade. Reitero á 
V. S _ os protestos de 0.stima e consideraç.ão. 
Deus gu ~nde a V. S.-Illm. Sr. Alnx:;ndre Ge
raldo de Carvalh0 Alencar, D. deleg-ado de po
licia do Jardim.-Francisco Pe1·eira lllaig So
bl·i.nho. 

R.0conheço verdadeira :1. firma. e lettra do 
attestado retro ser do proprio pl1nho do delega
do de policia. dnste tel.'rno, cidadão Alexandre 
Gerallo de Çarvalho Alencar-. por della ter 

. - ou 0. are tm, ~~ e 
Dezembro de 1884. - Em testemunho da vcr·
clade, o 2° tabellião, F1·ancüco JasrJ da Sil'Da 
Filho. 

.. llllll. e Exm. St·. Dr. Manoel Coelho B:1stos 
do Na~cir.aento.-Nós abaixo assig-na:los, elei-

--------~tul~ee~,_<:dtcor~d:mis · · • · i ori os, 
abolieionistas, e em opposição àquelles que se 
arregimentaralll sob as ban iciras dos esclava
gist·•s do Sul, vimos significar a V. Ex. o 
duplo jubilo de que nos acha,nos pos:>uidos pelo 
esplendido triutn!JÜO que. obtivemo,; na eleição 
d 1' do orrcnte rr · ' • • 

represent~r-no; na Cawara temperaria, tlcpt·i· 
mindo,assim,a perfi dia de nossos a.n tagonistas. 

Poucos serüo os districtos eleitoraes que 
tenham glori:t igual á ào se~to. uma vez quo 
elegeu um deputado que tetn feito toda :ma 
vida. ublica e articula t' com denodado ct·iteiio. 

Nós, E:->:m. senhor, ufanamo-nos reconhc· 
cendo na pessoa d·~ V. Ex. os predicados ll~ccs
sarios ao d ·sempenho do mar~dato de que so 
ach:l investido. 

Aceite, pois, V. Ex. os nossos prot~stos da 
ma.is alta estima e considerar.(~: , ,. 

Joazcu·o, 4 do De~C'mbt·o do 188-L 
.Joaquim J osó d2 Rocha .. 
Joaquiu1 Cabral Rolim. 
D.•mingos Gonçah·es Dias Sobreira. 
Henrique Alves Vieil.'a. 
Elyseu àa Franca Cabral. 
José Joaquim da Hochs. 
Pe.tro Lei te de Chaves. 
Thomaz Vieira Villa Nova .. 
.Tos6 Gonçalves Dias Sc;breir 
Pedro Gonçalves Landim .. 
Raymundo Gonçalves Cabt·a.l. 
Pedro Gonçalves Dias Sobreira. 
Miguel de Mattos e Silva. 
Antonio Telles de :l'vlenezes. 

Reconheço a firma retro ser de Francisco Pe· 
:reir~ Maia Sobrinho, por ter- inteiro contleci
mento. Dou fé. Cruto, :24 ele Dezembro de 188".1. 
Em testomunho da verdade. - O 1" tabellif:'o 
pub:ico, Joccqnim do LavoJ- .Pae·.~ Ba':'reto . 

Publica forma. -Saiba a 
blico instrumento de publica form!'l. virem que 
s lldo no anno do Nascimento de Nosso :Seuhor 
J esns Cht·isto de 1b84 aos 20 dias do mez de 
D-~zembro do dito auuo nesta cidale do Cra.to 
em meu ca rto:·io compa.recP.u o tenente ?.Iig-uel 
Bezei'l'a. FriiZ:io, I?"S.~oa d11 mim conhecidl} e 

· -.te pata exttahit em p<~IJlic · forma o 
protesto do teor s·~guinte :- lilms. Srs. pl.'e· 
s1deate;; e mais ruerubt·o, da junta apurR.dora
:Miguel Bezert•a Frazão a Jesuíno Briseno da 
Silva, membros •la mesa eleitoral d·~sto. paro
cllia, que funccionou na dia 1° do corrente, bem 
inf rtu:;d d r · · 
gio dn .loa;~.•lii'O, d••sto distl.'~to, ha,•i:l. o firmo 
e cr-iminoso pt·opo•ito a .. ) não cxtra.hircm e ra
mctlet·-so ti c:;t:~ illustr-o juuL•\ us respectivas 
authentieus, c para nesta hypothese escapa
rem ú rosponsauilidt~d • ou co-participação 
J.e~se neto .lo propotoncin. ; o ainda mais por
qu • , ,;c i· :1. o f)Jçao e an .e,\ mesmo e a. 
a parr.i:llid .do dcnominncla-Paula-se encar
regasse de propalar, tomundo-~c publico e no
torio o boato de que não S·"rin. expedido o di
ploma a.o Dr. Manoel Coelho Bastos do Nasci
monto, deputado legitimamente d ••ito por este 
6·• .tistrido ; os suppli~.:antes rcq ueror:un no 
di.• 15 do corrente ao 1° juiz de paz, presidente 
do colleg-io, Raymundo de AlcantLra Maia, 

edindo o curo wirnrnto de~se dever obtendo 
seg-uinte despacho.-Estã sendo providenciado. 
-Succedendo, porém, ate o m eio dia de hon
tem nenhuma pro;·itl~ucis. se houvesse dt>.do 
nesse sentida, apresentaram-se os supplica:n.-:
tes ao mesmo juiz de paz p: esidento, ji tendo 
feito o primeiro destes convida r ao mesa rio se-

. - - s d,t Silva, pn .t assig n:II em 
de Nov~rnbro rle 1884. -Illm. Sr. -Constando- essas a.uthenticas. tiver·am como rssposta.; do 
me com ús m .. lhcres fundawentos q~•e o chefe j primeiro R<~ymuRdo d'Alc;;.ntara. Maia, a. quem 
do p~u·ti ,0 Paula d'J<:ta ddade.. tr·a.IJ:~ lha . e~ 1 P.?l" ~s~a occa~i:1~ e pe_ra o te cia<:,~ testerounh.as 
ca"tu~ame e procnl't:. arm::w gente. e a te C\'t.ml- \ !Ul·:pü:1o L.aun;nto Bnseno da._ Süva., Joaqu1~ 
nosos, no intuito de perturbar a march~~ regu- Macello ~~ Brtto, Affon.so ~ar10 Duat·te Cor!e1a 
lar do pleito que eleve ter loga:t." no dta i" de Guerra, VICente · Ferre1a Ltma e Alferes L1oe--
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bem como pela exhibição de quaesquel' Óutt-a.s 
authenLicas ou·certidões, que não CXJH'imiram 
o legitimo resultado dessa eleição, ji conhe
cida e publicado, o qu~cl é o seguinte : 1~acha 
rei. Manoel Coelho Bastos do Nascit~ onto (;36~) 
votos, bacbl'el, Leanclt·o de C!m.·es Mello 
·,at1s o na. ;:, ~ votos. i estes te1·mos . a 

• vv. ss. se dignem receber este s~a protesto 
e f:<sel-o in;:erit• na res:JCctiva acta d:o:. apu
uç·ão ,, fim de proceder os seus d'Yidos o!!ei
tos.-E. R. :M .. -.Jesuíno Briseno da Silv:~, 
Miguel Bescrra Frasão.- Paço da camara mu-. . . ~ 

de 1884.- Silva Barros, presidente.-P3rente 
Bane to. secretario.-·Sarai\nl.-Sih•a. -Alves 
da Rocha.-Dantas Qtüntal.- Reconh:;•10 as 
firmas St.tpra, por ter d<'lb.s jnteú·o con11C
cimsfito: dou fé. Cr·ato 20 de dezemilt•o d(~ 1884 
Em. testemunho da vet·dade. O 2' tabellião 
publico. Ignaeio Franci~co de 1\bttos Va:·e1jão. 
Estava. o signal publico.-Nad;;~. mttis se con
tinha em o dito documento, que para fins 
eleitornes me foi pedido que o tiras~c em pu
blica fórma. o qual fica som (~ousa q_110 duvida 
f~ça, vai sub~cripto e :t'>SÍ~n"do com os ruc~s 
. o '.;,.. :) 
Crato 20 de dezembro de i:::iS-1. Eu, Tg-uacio 
Franco l\Iat-tos Varei ião, 2" tdJ ·ld:!o o- subs
creYi. Em testemunho da yer.Jado. E:ata.\'::4 o 
signnl publico.- O 2· tal>el1i:Io publico. Irmrl
cio Frrwâseo rle Jiattos Ya,·ci/í.o.-Jligu!Jt 
Be:;c;·,-ct F;·rr:;iio. 

Diploma.-Act~ da apuraç:'i:o gllrnl d:t eleiçiio 
para um deputu.do :'t Assembba Gcr:tt par:~ a. 
legisla.Lm·a quiJ começa no anno do 1885. pr•J
ximo ;;eguinte pr•lu 6° di:stl'icto oliJitot•al desta 
)Jrovit1cia.-Aos 20 dia.<> do mez deDezem.b:·o 
do anuo de -lSSJ, ne~ta cid<tde do Cralo~ comarca 
do mesmo nomn, designada pelo govemo para 
a cabeça do G' d~stricto r:Jeitoral desta provin
cia do Coará, no paço da Camara 1i unici pai, 

.. • • "!"':'! • ; •• 

' . . 
g-res e J:Viissiio Velhn.; G:·egot·io Parente de Sá 
Barreto, :Migud Alves da Rocga, Basilio Gomes 
da Silva, Miguel Gonçalves Dantas de Quintal, 
e Raymundo Nonato Saraiva, todos abaixo assi
guldos, não trnclo comparecido os presidentes 
das mesa.s elcitOi":l.OS dos collegios de Crato e 

oaze1ro, sem c:msa partrc1pa a, toman o to os 
o~ resp~ctivos assentos, o Sr. preside::tte di 
junta designott ao membro Gregorio Far0ntc 
de S:i Bar·roto nara servir de secretario do 
mesma e decb.l'ou ·que ia proceder-se á apurnção 
g-.::ral dos votos dos diversos collegios do referido .. , 
rara ut~! deputado :i Assembléa Gerctl de con
formidade com os arts. 1-)G. Si e 88 da Lei 
n. :387 de ·19 d~ Ag-osto de 18,16 e art. 18 e setts 

· p:1rag-raphos da Lei n. 302\J de 9 de Janeiro de 
1881. Em scguirh, abrindo os ofli:::ios reeBbidos 
e fazendo re~onlwce< :~o,:; eleitores •presente:; e 
mais eu·curnst:mtes que ele-: estavam intactos, 
mandou contar e dêchrar nQsta o numero das 
authenticas, achando-se serem qnatro. a saber, 
as dos collrlgios da Bat·b:.:.lh;t, .Mis;;ão Velha, 
.Jal'diru e Brej:J dos S;:~.ntos; um officio do ta
bellião de notas do. t~rm? de :\1 ibgres ::compa-

sua.s notas da eleição acima r0ferida. exig-ida 
pelo juiz •ie direito dest:>, comarca; nm officio 
do presidente e outro membro d~~ mes~1. eleitoral 
do collegio de Mibg-res dando os motivos por
'lue até o dia 10 depoi;; d:.1. eleição não tinham 
sido re:nettidos ao Jl'esidente dest!\ ·unta as 
:mthcntic:ls daq uell•; collegio ; mais tres offi
cio-;, um do :!o tabelli:io do termo d;~. Bar
balha, outt·o do 1·• t:1.b::llião do termo de Mis.-:Io 
Y·~lha c o terceiro do oscrivão rle paz do districto 
do Brej-) tlcs s~mtos. ucomp:tnb:u!o~ d!lS respe
cti\·a-: ··ópius_ de ref.·rida e!r~iç~o. Na ausenci:t 

,. ,l~ 1111 

collegio <.io .1nazoit·o o do collegio do Milagres, 
pelo ehito:· D1·. !lbnoel Coelho Bastos do ~as
c i mrJ:üo, q uan lo aos do1s pri mciros collegios, 
fnt'.llll ••xhibid:1s certi :õe~ compotan:emento 
Iog-a lisad 1S pa~~:1,hs pelos secretarias das mes:\s 

s ( ..; ·o ·-~~ .. · r.. ·:- 1 • 

cidado c do rJs.·rivão do pa-,. do districto do 
.lOil.Zairo, em cuj:~.s not:J.s foram transcriptas 
dit:ls act:as. E como pr~bjunta fosse reconhe
cida. a authenticidadc ·de referidas certidões e 
das authontic·<s recebidas e não houvessem 
duvidas a resolver, o Sr. presidente nomeou ao 
membro, Basilio Gomes da Silva, escrutadot· 
pna lêl-as em sun. presonçu e sob sua immediata. 
ins11ecção, encarregando aos_ demais memb1·os 

;:I ... '--· ... • oi. • • "t .. , -
provincia pnra os trabalhos eleitot•aes destn forme estatue a lei. Terminada a apurtlção o 
parochia, ahi, pe1as 9 horas da manhã, reuni- secretario d<1.junt:J., pelas 1·espectivas -relações, 
dos os membros da junttt apuradora co:nposta publicou sem interrupção os nomes dos vo
do juiz de direito da comarca. do Jardim, no tados e o num~ro de votos que cada um obteve, 
impedimento do juiz de direito desta. coma1·ca sendo o 1·esultado o seguinte : Dr _ Manoel 
do Crálo o do sou 1o substituto, iuiz mnnicj al Coelho Bastos do Nascimento nn-ricultor 
orma o em (hrelto, por se!.' a comarca acima residente na cidade da Barbalha. BGS voto~, 

referida a mais vis in h;:~. desta e \)(\r. desig-nn.~~ão DI.". Lt:Jandro de Chaves Mello Ratisbona, advo
leg-al. o Dr. Antonio Lopes da Silva Bar!"os, e gado, r.~sidentc na Pa.rahyha <lo Sul, 349 
em virtude da communicagão official, acompa- \votos, Dr. .Joaquim Bento do Souza An
nhada. de diversas authenticas, passo11 a occu- drade, agricultor residente na vil~:\ de Mnjana, 
par a presidencia da junta e presentes os 9 votos ; em vista do qual resultado, verificando 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 15:27- PÃigina 76 de 106 

Sessüo em 19 de Moio de 1885 321 

• • .... f ... ) .. 

Nascimento, r~unir;a maior·ia dos votos dos elci- Com~ia, 1\Ianoel Ma.laq:Jias, Manod Coeiho 
tore5 que c;mcorreram á eleição por este ;;o dis- Basto~ do Na~cimento, Franr:isco Correia Sam
tricto eleitoral, a junta apuradora o considerou paio Chichi, .To:tquim Apolinario d'~ Oliveira 
~leito deputado a Assembléa Ge:·al para a se- Amori m, Sev1;ri no Pereira Filgueiras, l\Ianoel 
guinte l~'gisl_ntut·a e mandou expedir-lhe o Apolinario d<L Sih·:1, Lino Zabulon de Almeida 
competente d1plorn:t n~L fórma da l1!i ordenando, Pnes- m.da. mais se , tinha na dita acta a 
outrosrm, a transc~~pç!io da presente act:" n::s cnjo original no livro compet:~nto me repor·to c 
notas do to tabelhao rle.~to te~ mo .Jo:tqmm do J dou fé_ Eu Gr·0g·o:·io Parente de Si B:trreto, se
Lavot· Paz B:<rrcto, q '!O, convvlado p:<t·a este cr·etari.o da junta o ;;;u bs:~rev~ .-Antonio Lope.~ 
:fim~ co:npal'eCGtl, c 'lil'l se cxtrahisscm duas rln Si/.t:a BarNJs, preRidl)nt".-GJ•efJM'io I'a
copras da mesm:J., u:n:::. paru ser rem~Ltida ao l'Cnte rle Sú !](l;-;·cto. secretnrio.-Rw;mundo 
Exm. prcside.nte da provincia e outr·a:i Camat·a !.\'onato Sm·niva.- Basilio Gomes rÚ Si!t:a. 

Pelo membro d:~ innh, l\Iiguel Goncalvo' 
Dantas de Quintu.l, i~ juiz de paz vresident~~ 
cb .. m·~sa elcitorai 1lo collegio de J-1ibgres, que 
pt·otestava contrt a sttlJit·aç;i:o das authonticas 
daquelie collegio, as quaes, derois do sr:-.u offi
cio assio-nado tambem .ot· outro mr~mbro da 
mesa, dirigido ao pte~ideDte dc;;ta juo.tt~ em 
dat>J. de iOdo corr0nte e do qual acima se faz 
menção, foram assign:vlas por· toda a. mr•sa, rrl
bt·icadas todas as folhas pot· dlrJ pt·esidentc. 
conferidas e conc-,t·tadas pelo ta.belliào.daqaello 
te1·mo e remot.tid as oppor~unamente a<? juiz cb 

a . 

tavmn de accórdo com a. cer·tidiio que este t~
bellião re!llf}tleu l)Or sun ve:~ ~~ este jui:.: o j_jela 
qual se fez a. ap:1rnção do dito collegio. Fo
ram pres')ntes á jnutu. tr·es prot:>stos, um 
do dois membros da mesa cleitor·:Jl deste 
colle..,.io de Crat u r 
bros da me:;a eloitur·al do .loazeiro e o t:T
ceiro; :fi.nala1'mto. as!:lignado po:· grn.n !e nu
mero de deitor<'S desta. e ele outras nat·oc:hias 
os quaes fot·am rubricados pe[:t junt;, :J.firn d~ 
terem o destino leg:d. Recusando o pre:oidon te 
da camara. municir•~tl desta cida le a reme;:s;l 

o i · · as :•s a.jun::a, crue 1e ,;i J·e-
quesitado pelo prcsi.dento a,, mesma, este abl'iu, 
numero~;, rulwicoa e encen·ou um ütitr·o livro, 
em q a e se lançotl r~ pr·e 'ent~ a.c t~L. que vai p.:>los 
memlH·os da jun t::1. assignada e pelos cleitOt•,,s 
presentes, que o c!.uizcr;m, tendo-~o terllli~:J.do 

Gregorio Paren~e de Sã Bar·r·eto, secrl!t:win ,h 
junt;l a escrevi.-Antonio Lopes da Silva lhr
ros, presiJentc .-Gt·n,,:-o:·io Parente d') S:i. l-::1 r
reto, secrot:i.r·io. - Basilio Gotr.es d;~ Silva, 
Raymundo Nonato Sar·.'ti\'::t..-Mig-nel .Uves r:la 
l~ocha,-).Iiguet Gonç;::.lve;; Da.ntas do Quintal. 
-.Manoel Sc:!rirn de Cil.stro Juc:i.- Rosio .Ta.
ma,!nt'Ú.- Antonio Americano de Br·il:o.- .José 
Antonio rle Figueir.edo.- _Franklin Benja~im 

1!Lr:. Sr. p:·esid:mte d,,;·mesa 0lcitoral.
Fe!i,.mino Jo.,é Pereit·a, eleitor desta parocbia, 
!':')c1u0r 2. V. 8. di gile-se man.lar g ue ~e lhe 
w t•Lifi:.pie não sóm'.wte quaes o>: ciJa.lão;; v o-

' . -
rle ~otos ";b~ido.~'" !:~; ~arln ::~: isto do motlo quo 
f&.ço.-E. f~ . .M.-- FelisrrtiJIO Jos:.i Pereira. 

Do.- Ct·a to, 1 de D :zembro de '1883.- .:ll
canturr.t Jlaia. 

·· ·- Cc·r;tiflcÕ q're o r·csulL:do desta 6leiÇii:o 1Ôj-õ 
. ") : 

b~)~l<t iH voto;; Dr. Manoel C.:elho Ba,;:tos do 
N::1sc imento ~8 votos. Dou fé. Ct·ato, 1 de De
zerub:·o de 18"'L- Li.ti; Alves ela Sit1n, se
cr-etario da. mc;,;a eleiw:·al. 

Reconh0ço a .firma de Luiz Alves da. Siivn, 

Oe~embro da 18;:)-1.- Etu testemunho da ver
dad,~. O t:;.bellião publico, Jo'!:J.~tim rio Lavo;· 
Paes Ba:·rcto. 

lllm. Sr. i" Taly•lliilo.- Feli;;mino .José 
P crein1, eleito I· d0sta p:tt'(lc!iia., requer a V .. S.:, 

• .,., r·:, 1 , , • , , '\ 

de um deput:•do á Assombléa 1-)gishtira Ger·al,
pt·ocedi !a. hoje n··~t:l. p:1rochi::~, qnn, f!tn obedi
en:·i:'!. :to disposto n' nit.im:L p~t·te do§ ·1- do nrt. 
'l-Hl do chr;rl't.o n. R2t:: de ·l:_: de A~osto de 
'1881. llw •.• ~ !Hll' ::c:·t:cl:i<>, ele ·~c,·bo all 'veJ·lmm, 
n de mo·ln 'lue faç'l. f.'·. o t.co:· da :,wsmn :~.da.-

Certifko rpte a acta :~ quo se rofP.t'<~ o peli
cion·,rio 1Í do tcnr ::;e:~·uinte.-Hcgistr·n da :~.ctn. 
du. d·~iç:'io d· \de pu tados :i. .Ass ·!mbléa Geral, cujo 
teo1· é o sogt:inte.-Act:t dos tt•;lb:tlhos da. mesa 
0leitot•al dÜ parochia dr Noss:1 Senhora da Pc
nh~'l. dc;:ta. cidade rlo Ct•:üo para deputado i As
sembléa Geral. No primeit·o dia do mez de Do
zr3m bro do anuo do Nascimnnto dn Nosso Senhor 

,: ·~ . 
:.. .. . 

-Laurenio Bri<eno 1h Silva.-Valde\rino Pan- da provincia do Ce:u·a, no edificio designado 
ta.le1io de Arau,jo.-llrlcfonso Sisnauclo B~ptist.a. pelo gove1·no para 05 tr·:1.balhos do collegio 
-Vigario, Joaquim de Si Ban·eto.- .Toão Bap- Pleitora.l. o qa·;l edificio é o Paço da Camara. 
tistadeFigueireclo.-Vigario,.Toaquim Ivianoel de Municipal, :<lli, pelas nove hora.s da manhã 
Sampaio.-Antonio i.\Tuniz de Castr,l Filg-ueira.s. reunir:1m-se os membros da mesa eleitoral 
Francist~o ele Ma,...allliies Landim, Doming-os abaixo as~i·~na.:.lo::: sob a rcsiJencia do i u 

Lope;; de Senn:t. Anttlnio 1\hno-,l_de S:unp:lio, jnií: de p tz, C!'l.pitfío RaymnnJ.o de Alcantara 
Antonio de Si !hrr:Jto S:unp:1io. "\ntonio Perfli- M:~ia. :L fim d~ procede:·-se n. eleição de um 
r:t do Oliv•'ir·a, .los<·, Cardozo dns S:1.ni;•>:C:, p:ulre rlep\ltaÔ•1 :~ ,\g.;;emtlóa Legislativa Get•nl pot· 
.losó : ~onçah•.'sfb Cosb. Antonio 1\Ior1~ir·a :\LLi:•, n..;Lc cli~tr·if!to, confor!i'!l) :ts comm11nicações erü 
Guilher·mo B:·igido do;; ~nntns, .Tosú do ~;1i Dw-~ se~ui·in palo Exm. SI'. nrcsid:..nto ch pr·ovincin., 
r 0 to, Mignel Bl)zer·l':~ Fr·:t:~.·io. ?\lig-ucl \'i•·ontrJ oppartrltlarncnte ti·)).ns:nottida~, e t'dit:1.o:; affi
<le :Macedo, Anlonio F'elix tlu O li vair::t. Amot•iru, xados m\ fôrm:\ u:J. lo i no dia primeiro do me:r. 

V.' III.-41 
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pass::do. Constituida a m~sa. no recinto compc- Antonio. Luiz Alves Pequeno, Dario José Pei
tt:nte, separudo da assemblea geral dos eleito· xoto, Ez:e:1uiel Leite de :\Ieir·· lles, Folismino 
res por uma grade, e de modo apoderem elles ::\I:u·q•1os Peix:oto, José Luiz ~\.raaud, Jo~1o Pc
inspecionar e fiscalizar os respectivos tl'abalho;. reii·a B:trbo;;a,, Manoel Leandro Ferreü·a de 
ncs termos da lei em vigvr, o p!"..JsiJeuLe da l\lener.es, Joaquim Gomes de :i\Iattos, José 
mesa declarou que se iv. p1·oceder ã eleição de GoiUes de Mattos, l\aymundo Gome;; de ::\bttos, 
um deputa-lo a Assembléa Ge1·al, para :l se- Urbano Emigdio Capebaribe, padre Francisco 
guinte legi•latura, e que cada eleitor só podia Rodrigues 1\íonteiro, .José Anlonio Gonçalv~s 
votar em nome por ex:crutiuio secrt~ to, em · Vianna, padre Manoel Felix: de ?.Ioll!·a, Esmael 
cedulns fechadas por todos os lados, escr·iptas I Smnuel u~• Cunha, padre José Joaquim d.c Oli
em p~\pel bro.uco ou. annilla.do, sem sign.ü al- veit•a .Bastos, José Pm·eira de Mora•·!S, Antonio 
gum e::.:ter.ior, altim do rotulo da eleição, Je- Francellino Corrêa, Joaq uirn F· ·J•nandes Lopes, 
clarando tambem :1 profissão e residencia dos Antonio Fdis:. Tava.res, Leopoldino Uomão Ro
votados. Em seg-uida tlesi<;uou aos mes:~rios dolpbo, Eleuterio Romiiu Rodolpho, Victorino 
Luiz ,\lYes da ~ilYa par::t. servir ··omo secr<~ ta- Alve; de Liwa, João Manoel da Franca Dandão, 
rio e [{aymuudo Gonçalves da Costa pa:·a fazer Rtymundo Alves da Silva, Pedro Moreil'a da. 
a chawada. e que logo se deu principio pda Costa, Jusé Dantas Moreira Facundo, Simplicio 
rs:a P.•pecial desta parochia, sendo C:J.da clei- Corrêa. Lilna Ac r!goli e Fru.ncisco Ferreira de 
tor intro:luzido no recinto, onde fun•;cionava. "\.ndt·ade. Em seguida declarou que depois de 
a mesa, à medida que e1·a. chamado, o qual, as.:ignada a pre:-;eate :lCta pelos mewbros da 
depois de es:.h.ibir o·competente titulo, hnçava mesa, fi,;caes e cleitur ç;; que qu:zerem, fos~e 
sua. cedula. m. urna e assignava o livro de 1·egis- a Ia esmo. tra nscripta nas nu tas do tabeJlião 
tro da votação do collegio, e ~ ro . .;·o dos qne Lavo1·, e que extr:dlisse dell:~. rres c ópi~ts, c 
não sabi:11n ou oào podiam cscrevet\ cs ignasa outras tantas das as~i;;naturas dos elenores 
o eleito1· indicado pelo mesmo vot·ulte e pa<a para terem.<? CO!l1P 'te11te destino •. E .depois. de. .. 
esse fim convidado pelo Sr . presiden~e. Con- inutills:J.d:J.s as cedulas mandou b.vr:u a pt·e
cluido o recebim~nto das cedubs. foram e:;tas sente, que ass ~ gnou com os demais Ólesarios, 
contad:1s e emm:1çadas, proJnzinJo o namcro de fi caes e eleiLores, e eu, Luiz .i1.h·es da Silva, 
199. Immeclir1t:1mente o Sr. presi,Jente mandou seci·etario, o escrevi.-Raymundo de Alcaulara 
lavrar no livro do registt·o das assignatueas ?\laia, presidente.- Luiz Alve;; cb. 6ilv~t. seerc
dos eleitores o t r>rmo de encerr~mento cb.s mes- tm·io.-Rayniuulo Gonc•lvcs da Costa, J0suino 
mas, no qu :1 se decbrou o numero dos eleito- B1·iseno do S1h·a, 1\lig-uel Be;(t>l'ra Frazão, Fe
res (1ue comparec.ct·am e vota:·am na "leição, o lismino José Pc\·eíra, fiscal. Manoel da Penha. 
qual cOI'L"espondeu ao numero de cedul:J.s rece- 1ie Can·alho Bt·ito, fiscal. E1•a o L[U!! s·: continha 
bidns e encontradas na urna, e annuuciou em em a dita acta a cujo original me repor o ·e dou 
seguidn. que a mesa ia proceder àapuraç:lo das. fé.-Eu, Jo;~.quim cie L:wo1· Paes Barr-~ to, i" ta
mesmas cedulas, o destinou ao m• · s~u·io Luiz belliào, :J. registr ·Í ~~ assigno. -0 i" t:>b·Jliiio, 
Alves da Silva pat·a lel-a em sua presença, re- publico. Joaquim d:J LaVOI' Pa11s Barreto.
partiuda pelos outroswesa1·ios as lemas do al- Raymundo d·) · Alcanta.r• l\l:üa. presUente.
phabeto,panl. escrever nas r~hições qu~ fizerem, Luiz Alves U!l. Sihra, secl'CL:1ri•). - Raymunclo 
os nome;; dos votados, e o numero de votos que Gonçalves da Costa, mesa.1·!o.- Jesuiuo Briseno 
cala um tiver reuni.do.por :•lga1·ismo succes:::ivo d~\ Silra., mesario. - :'.Ji guel Beze1·r,, F razão, 
da numeração natUL·al, tirando-se as cedula.,; mesa rio. -Fdismino José Pereira, fiscal. -!\la-
uma por uma du. urna nn. fó1·ma ria lei, e s ·nclo noel da Penha. dJ Can•itlho Brit•J, fi~c.J. 
examinadas e abertas n~t occasião da "PU!·aç;Io, 
e puel1cando-se em alt.:l. vo1. o resultado do c··da 
uma dellas, tudo confornH~ a lo3i ; ,:, terminada a 
apuração o secretario publicou .~eru interrupção 
não só os nome;: dos cidad:!os votados, como 
tambem o UUID.ero de votos q 11e (!ada um obti
yera, dando o s0guinte resultado : Dr. Le:<ndro 
de Cha\'•~S M"llo Ratisbona, advog:ldo resident~ 
na cidade da Par:1.bybn do Sul. provincin ·.10 Rio 
do Janeiro, 111 votos ; Dr. Manoel Coelho Bas
tos do N:1scimento, proprieta.rio e a.:;ricultor, 
residente n~~ cidade da Barbalha destt n wvin
cia, 88 votos. Conclnid:t a. apur:tçã:o. màndou o 
presid·~nte publicar no. porta do editieio o ,-esul
tado da eleição, o mencionar os nomes do .o; dei
toras quo não compareceram e são os s guin · 
tes: José Ilal'iao de :Moura,José FelizMrlo rle Al
hu•!uer•.[Ue, Joaquim So:>res de Oli\·eir:t, M •noel 

------------------~M~a~n~o~el~d~~~c~~·t~t:~!-[~~o~7.~M:~~~~~~~~~mn~rlrr-nrr~~rrm~m<~~-------------
de Bt·ito, Antonio X••nophonte ,fQliveira. l\Iat·
çal Ribeiro Vianna, Antonio Franci~code Brito. 
Domiug-os Gnn~·nlves e SiJ va, José , · 
:!\'lace lo, Francisco Pereira. ?IIaia Sobrinho. 
Antonio Pereira. de Brito, Antonio Sabino 
Xavier Sobreira Ale.s:andre Gomes de A 
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seus COi1cirhdiios e faz votos pelo brilh~mte fn~ 
turo. 

Dens guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. 
Dr . .Nhn ·el Coelho Bastos do Nascimento, muilo 
digno rc'presentanl;0 deste distJ·icto.- Antonio 
Lopes da Si! v a R.Jrro,, presitlente ; Gr, gar i o 
Parente de Sá BarTeto, seerr·tario ; H.aymundo 
Pinto Sa1·aiva.-Rasilio Gomes da Silva.-Mi
gucl/l.!vofJ da Roch't. -Miguel Gonçalves Dan
tas de Quintal. 

IlLn. Sr. Dr. juiz de diraito presid0nte da 
janta apuradora.-0 bachm·el Manoel Coelho 
Bastos do Nascimento, GJ, •ito deputado gr"ral 
por Gste clistricto, no dia 1° do corrente, precisa 
como tal que V. S. lhe mande' certificar o se
guinte : 

1. 0 Si já está rlesignaclo ·por V. S. o dia e 
hora em que tem de I'Junir-se a junta apu
radora; 

2. 0 Qual seja es;e dia e o ponto indicado 
para ella funcctonar; ao que E. R. M.-Crato, 
15 d! Dez em bl'O ele 1884.-111 anoet C o c lho 
Bastos elo "Vascimento. 

EsLá designado o dia 20 do corrente, ás 10 
horas d' manhã, na casa da camara para ter 
logar a a pu raçéiO. -Grato, 15 ele Dezembro de 
1884.-Siqueim Cavalcanti. 

Reconheço a leLtra e rubrica do despacho na 
petição SL1pr·a, s·Jr do proprio punho do Dr. 
João Baptista ele Siqueira Cavfl.lcanti, juiz do 
direi to dBstrt comarca, por ter inteiro conh "ci
mento. Dou fé.-Cmto. 20 de Dezembro elo 
1884-Em testqmunho ele verdade. O tabelliãu 
publico, Jo((quhn do La·vor Paes BmTeto. 

Illm. Sr. Di·. juiz de direito ela com,Hca do 
.Tn.rdim.- D.l,; José Aureliano de Souza Leite. 
eleitor clesla ptrochia e fis~al do can !idiito ,; 
actual dsputado a At;sel1! blea Ger,,.] por este 
6'' distrieto, Dr. Manoel Coelho Bastos do Nas
cimento, na eleição a que se proceden no dia 
1° ele Dozembro do.anno proximo passa lo, 'lue, 
a bem ele sua jttstiça e para fins eleitoraes, 
nocossita que V. S. mande que o 2o tabellião " 
e'crivão elo crime. Silva Filho, CJUB servo 
perante a clolr~gacia da polieia deste termo, lhe 
cGrti:fiqne ao pó desta si, de nrclem do dclogado 
do polieia, Aíexandr·e Geraldo de Carvalho 
Alencar, lavl'On o iünlo do nomeaçD.o de escJ·i
yao d:1 subdelogacia d~·st'" clistr·ieto, foi ta ao 
cidadão Euthiciano Bczel'J'a da Ro:~a j\Iuniz, si 
lavrou o competente torrnu rle juramento ao 
mesmo e em que 'empo l\Tostes tel'fnos, pede a 
V. S. dnferimnnto.-E. R. J\1.-Cidade :lo Jat·
dim, 10 de Janeiro de i8S5.-Josd .Aureliano 
ele Sou:ra L,;itc. 

Cerlifiqne. Jardim, 10 de Janeiro de 1835.
Silva BenTos. 

Certidão .-Certifico que, de ordem dCJ dele
gado de policia de'lte ter·mo, lavrei o titulo de 
nomeação de escrivão da subdelegacia deste 
districto pal'a Euthiciano Bezerra da Roza Mu
niz ; q Lle lavrei o competente juramento ao 
mesmo escrivão, que assignou com o delegado; 

que, fi'nalmente, <Jnrr a nornoaçiio quer o 
jrll'amonto tiveram loga:· no dia 4 de Setembro 
do "nnu proxirual!Jente findo de 1~84 : dou fó. 
Jardim, li de ,lan,ir·o do 1885.- O 2° tabdlião 
e esc1·ivão do cl'ime, o especial da delegacia, 
Fra:1cisco Jose ela Silva Fii!w. 

IJ!m. Sr. juú ele paz da cidade do hrdim.
Diz José Aureliano de Souza Leite, eleitor 
ch,ta parochin., e fiscal do candidato o actual 
deputado áAssrcmbléa Gernl por este 6° districto, 
na eleição qne se procedeu no fo de Dezembro 
elo anno proximo passado, que a bem ele sua 
justiça, e para os fins eleitoraes, necessita que 
V. S. mande que o e<crivão Eut, iciano Bezer·ra 
da Hoza M~tniz qno sel've perante e.,te juizo, 
lhe certificJUe ao pé desta o seguinte: 1° em 
que caracter escr"~ven a a c ta da installação · 
d·r mesa eleitol'al desta parochia, para eleição 
que se procedeu no dia acima design tdo, v.isto 
ter empregado n·1 mesma acta as expressões
escrivão ad hoc-2° si existe neste cl1s ricto es
crivão pi'ivativo de paz; :~ desde quando exe!'
ce perante ~ste juizo bS fnncções ele escrivão 
de paz ; 4° finalmente, quaes os actos publicas 
mais notaveis em gne tem fnnccionar!o corno 
escrivão de paz e da subdelegacia, reportando
se aos r;'spectivos protocollos. -Nestes termos. 
-Pecle a V.S.cleferimente.-E.R.i\1.-Ciclade 
do Jardim. 10 ele Janeiro de 1885.- J osd ilu
reliano de Sow;a Leile.-Cortifiqne.-Cidade 
elo Jardim, 10 de Janeiro do 1885.- O jni:~; 
de paz, Alves ela Rooha .- Cortidão. - Em 
CL1mprimento do despacho na p,fltição retro cer
tifico o seguinte: Ao 1° item ela petição, que 
esc"evi a acr.a da imtallaç.ão da rnes"l eleitoral 
desta parochia para a eleição que se pro
cedeu no dia 1° ele Dezembr" do anno proxirno 
passado no caracter d·' e<crivão dei subrlelega
cia e de paz, e se escJ·evi em a dita acta as 
palavras-''scrivão arl hoc-foi po1• suppor quo 
funccionauclo em aetos eleitor·aes drl'via assim 
es:prirnir-mn . n:!o t0nclJ na occasião quem mo 
advertis3e dr)sse erro para corrigil-o em 
tt-,mpo ; 20 2° que não es:iste n ·ste distri?to 
escrivão privativo 1:or não haver quem qne1ra. 
servir os ditos otficios sep:tradamento; ao 3° 
que exOJ'<:o el!'"ctivarnente as funcçõos de es
CJ'Í vão da rmhdelrwncia e de paz eles to clistricto 
dilsde 4 de Seteml~~o do anno proximo passado, 
e interin~mcnl:e dcsdo o lo de Agosto do mesmo 
anno. Ao él 0 , finalmente que os actos dG maior 
import 'Bcia que julgo ter funccionado fo:·am 
os elo alist~m,'oi:o militar procerlirlos pGla jlltll:t 
parochial nos elas audieneias do lllm. Sr. juiz 
de paz clesto clistricto corno consta dos proto
collos das audiencias de Setembro a Dezembro 
do anno p1·oximo :findo em meu podei' e caeto· 
r;o aos quaes me reporto ·e ele tudo dou fé. 

Cilade elo .Jardim, 10 de Janeiro de 1885.-
0 escrivão da subdGlegacia e ele paz, Euthi
ciano Bccsen'a da Ro ~;a JII Uili:;. 
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:324 Sessfto em H> de :-.raio de 1885 

DocmrENTOS QUE ACO)IP_\:s-HA-:1-I o P"\R:ECER x. 12-t J mcttidas pdas mesa.:; de. Iguarassü e Itamarac:i 
DE 1885, REr.:.rn-o "\. ELEIÇÃo DO :~o nrsnucTo 

1 
us respectivas al!tltenttcas, c_ que talvez por 

·u_\. p;tonxcu DE "'EUN,Dmuco. 'esta fa.d.:t fosle adiada~~- apuraçao. 

Como cst?.Y:t munido de certidões authen
ContestoçiZo á exp<Jsi,_ao f'-:itrr. 1:rJl() J;;·_ J.1·- ücas de todos os collegios do districto, passadas 

mini o Co;·iolaíz.o Tur;a;·cs dos Santos. '[!dos respr)ctli'O> tabelli:'Ies Oll escrivães de pa7., 
logo após á eleir;ão, otrereci as que faitavam ao 

A contesbção oíTerccida paio St·. Dr. Ar- Dr. juiz de direito, qu!1, de :1ccordo com o dis
minio Tav;tr<'S ao 1!i]llom~~ ch deputado, q'iC me 11osto no :"'\- 170, § i·, do Jec:eto di;) 13 dr) 

foi legitimamente confe:·iclo p()!:t junta aporn- 1 Ag.ost:J c:b ~:St:.-1, pt·ornpt~lmentr; :~ccrtoLJ-as, para 
e! ora do :;" districto (],~ Pet·uambnco, basê:'l.-So gu1ar-so por ellas nos tr:: baluos da apura
unicamente uo f ct·.Hb rt:Io ter :1m. ·sma.junt:J. ç:"'to-
:ipurado uma aath'•ntic<1 do colleo;io de lt:~.ma.- Pouco tempo depois, chcgat·::tm um solda,1o 
racü,, e sim um~t :<imples c:!:·titlrio, pot· miu1 _de pDlicia com arn oíiicio do Jo jui;.: do 11az ele 
apl'esuntada co~11 votaç:i.o diíl'erontc tlt 'i :r e con- It m.Jat·acá, t·umdtendo um papel que dizia ser 
stava dn. dita authclltica- a :1.nthcntica, ria ele:ç,ão desse collegio, o c·l-

O illnst:·e · contest::tnte ::rgúc sc:ne:hante pittro Antonio H.od!·igUI~s C<tmpello de Mdlo, 
procedimento de illcg-:1! c arbitmrio, e snppüe que tt'OtiXO a de kuarassú e alguns membros 
quo lhe assistia o direüo de receber 0 diplom:.:, de cer·ta comnanhia •h~ fal:;:ifica.do!·es eleitoraes, 
porl1ua:-t to. somma:la. _a vota<;ão ,[a :o.Lludida au- verd:tdeit·os bravi, muito conhecidos na capital 
thentiea, em O doputn']O do rJi~t.;-i(:tO pnt• um:\ d<~ .minha provincio. por SllaS gcntilez:lS. 
maioria ch tras votos. E, para ]Jt'OY:L de qu<e ~· Estn. cii·cum~b'mcia induziu-me a suspeitar 
rdr~rirla junta lho fez gnvm injustiça. juuta :1 qn:3 1Hwiam p1'ep:1rado alguma sorpreza par:"L a 
cópi:l. de um exam·', r 'qne:·iào po;· mirn, no :Íput·açito, c as O(:cm·ronc:;\.;; posteriores vic1·am 
livro de notas do escrivão de p·~z do l!o.Jn:.!r;tc:l, pl'oVat· que. niio uram infonlLadas as minhas 
e o --origin:ü de um outro·, 'j:irii.céâido rJlos suspeitas. 
mesmos pc;-.tos a I'eqnerimenta drJ s:)rl digno 
sogro, o muito nobro Sr. \'isc~nd:J de Ga:.u·a
rapes ; <YS". 'm.es 1:elos r!l1:!es pretende p1·ov:\ r qnc 
não h;,uvc f:tisificaç:'io no dito li\-1'0, e q•1c "e 
ver·ifica.. lb t!·:.Lnsc:·i pçii'o r! a a c ta que n,:Jle foi 
foi.Lt, eonferi1· exactalllcntc o lltuncro de s;u;; 
votos coru os da a•1thenti.~a dcscwez:1da p;)la 
juntrt ap::rador:l.. 

De f:Jito, tendo a jn n ta apuradora dado co
mer;o aos seus l:t·abalhos, fot•:tm lidas duas ou 
I. rcs a.u thenticas d-; collegio5 do distrieto. c 
sommados os vutus, conforine preceitúa a lei. 
Qaando chegoa a vez de sot· lida :1 de Itama
racá, V<'rifi:::ando logo O"- mesa.rio~ que era um 
papel manifrostamen te fr;:mdulen to peb fórmo. 
po:· que estava f;ito, po iendo ser substituída 

Expostas :lS occurrenci2.s com a si:ilfJlici- po1· uma outr.t :t fotha em que estava escripta. 
dar!v com que o fez o Sr. Dr·- Arminio, pareco a votação, n.proveitando-se, r•ntretanto, as assi
eifecti,am.ente qtv~ não houve a ltVmor ft·aude gnatura: dos mcsarios. resolver<lm desprezares
na eleição dn Itam::raca. s~ndo, pr:l'tantD, of- sa cópia falsa, não só pelo motivo já exposto, 
f .. nsivo de seu direito o pl'ocediurenlo da junta; como tambr~m porque const<wa della que o Dr. 
refet·ídns, porclll. com verdade e escrupulo, Arminio Tavare~ h:wia obtido em Itamaracá 58 
iit·rn~\·Se a convicç:io de qn' o il\ustre COllt\~s- votos. quando era notoriamente sabido pelas 
tante. apt·esentando-s'1 ar1ui com t:~e.~ doc:u- puulicaçü·•s de todo:;; os jornaes da provincia, e 
mentos, engana-se a ~i pt·opt·io, por qne tem po1· muitas ontra;.; prova:; que :.dduúrei depoi;;, 
çc.nscicncia ·~a Slt't dert·· •la., ~ pl'eSilnlC 1lludir a ter sido :1 \'Olar:ão rhrtnotlc collr:;gio di;;tt'ibuida 
vst:t :\n.~'lsl:1. C::nn;;,·:t. p:u·.•· S"'l' o I'Cpr.:scntaut'~ ns-;im: Dr_ AI''''ini•.> Tar:wos :-lU votos. Dr. 
Je um 1listt·ietn que o t···pelliu. Cul'l•8a de .At·aujo :;2 • .:; a dU.<i8 ce<lubs que n:1•> 

Ante; <le r•utt·:n· ll:L :tj1i'''Ci:.t•:;í:. do 'fi~~"' con- · lin·a.tn npuntd: .. s. EnUro [H'npoz um dos mesat·io:> 
s;iituc pt·upr·ia:n••nt"; :1 l;ls•; da· ciJnt··:st:lr~:'io :10 CjU'J S<) fizesse a :J.pur:tr;iio pela C~!t'lidão authcn
rneu diploma, pc•;o per•JJÍS"ãn :i il1 11str~d·\ -1" t'c:t fornecirh por ~nim no Dr. juiz Llc di1:eito, 
C<.HIIlliÍSl':'iO de irl<JI!CI'ÍlU i':ll':l. d•JfCnt]"r :tjunta C 'JUC ~Ub!f1CllTet OppOI'ttillan~eJ~C a~ I!ltlS• 
a.t•ur·:d•rr:~ da •·i.Ja.~o tle Olin.ta ,la i 1 ,ju~La a<;- tr::v!o <:t·~tcno ~lrst:r. ?OIJ.r•) COIUII~lss:n. ~st·~ al-
·~rrsa~:Io 'lrte liJc feto <'Oni.<:!slanlc. l'tLt·o lo1 ac<:dto pcto mtegerruuo mag1stt·ado, 

0 lroce li ·n n to - · 1 ' ll DL'_ Hr'rmogenes Socra te~ Tavares de V ascon-
• t I ~ ~ 1 ~ ,e . ei .qt1

1 :1 ~ 1 
nnan_Iml e,.l (Ia)qur.er 1 cel!os, in.~:>-pn7.. com. o todos sabem, de prestàr-pn 'I, pr .... si• J•,;:.p :n m cg;·n m·:t.n!' raro . 1'. · r;r- · 1 • 1 

• ·· -.: . • ..1, · 1 , i ' 1. - s·~ :"l. :wr:llljOS c.ettot·aes. n pc os ou tt·os mem-mo!.:'enes . ocr:• .e::; a•::u·c< r,e \ ::sconcr• 1"-: nao 1 d - · • - d -t- \. t -
merece a lllais lig-cit•a CCllS!l!.'a, j)Ol" ler' sido l'rof. a .JUlga_, a })CX.~'}::ç~f ~lO C:\lH a? 1 _n On~o 
perfeitamente legal, como passo a demnnst.t•:Jr· ·,o( J'tgu;s l :J.tn~el o e .l .c. o,_, clJIU~ mst~ua o 

• • • • _ _ • ]liH' u 111 c, os ~ ravt ( f! q 11 e n.cunt J.a e1, asstgnou 
0o dta dcstgmlQo pelo Dr- .JUiz de dii·eito do um protesto, escl'ipto pelos mesmos. 

Olmd:t p~w:1 a :<pu1·aç:lo da r·ici~:i'o do :3" dis- -,. - d f · 
- , 1~1s o quo se passou p':r occas1ão o · unccw-t:·lCto o e L'ern·1 m IJ:Jc·o tive a, f diz iuspirac;.::oo . . 

l rr 1 c I- ' l e l . ' . ~ n:.u· :t JUnta :1j)U!'adora. E h:wcra quem poss::t - .. J 1.,o rna _ ... ,'ll1.lr>cenr o :1 J.Ol' ,:J. ( • • - - • 

: ?!Jeg-~1!1~0 antes de g- horas~;, (':l.S:J,. d:\ C:_:mara, r (jU,e. combina v~~ perfeitaraeule ~OIJl o. que ?ra. 
t.\•:: no.tc!a. de 1ue aruda n:.to ha.l'l:tln ,1do re- I saoHlo por todos os membros da JUnta., mclus!Ve 
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Sessüo em ·10 de :\Iaio de 1885 

o~ D\ Hermogcnes, sobre a eleiçao dl) 1tama-

Pois esta elehão J)l'oced<;u-se no dia 4 de 
.Janeiro, a. 5 cl;) mê:swo rnez todos os jor
na0;S da. cap~t::tl d~ Pern~mLuco, ::1.ind~t os que 
rnats hostlltsam ,-, part1do conse;·v:1<lor. pu-

sú public:wa :'obt·e elciçõ !S as noticias ()fficiaes. 
annuncia!·am por·teh!gramma. rpt'! tarnbP-m n:J:o 
fm·am contestados, a minha el·~ic(iiO; a Ga::;clrt 
dt; .Noticias, no di<< 18 de Janeiro. publicou o 
resultado de 

dando-me P.m Itama-

- A .. ntonio Borlri!Jues 

- 1 nio_Marq~es Cor~ea, para ler as authenticas o 
Com relação aos dous exames, :J.nrescntado>; Jn:t.]Or .Jose .Joaqu1m Antunes e para. fazerem a 

pel? contestante, como prova. prova~},, de que ap1~ração e conta7cm. dos voto~ os ca~it~es An
obttvera 58 votos em Itamaracá o não :30 como toll1o de Barros Correa e Jose Gemm1auo de 
C<:nsta da ce1·tidão autheatic·1. que foi an1:rada Araujo Pinheiro, cada um dos quaes foi cscrc-

"1 ·unta i.,· a) , 5; ".. - • "' • vonclo em ~ua rela ão o numero dos votos dos 
muito' esta exposiçãu, que ellr~s não t1~m v:~lor candi?atos a prop?rção qne eram lidas ~s au
algum p·.1ra provar q u•' não hvuYc falsificação thcn_t~e::;s remettrdas pelas mesas elettor~es 
no liv:o d~ notas de escri1rão de paz daqllella do drstrtcto, numero de votos que era repotrdo 
paroclua., cltante dos documentos, ,,0m que, na c~n alta ,voz pel0~ apm·a:Iores, 10fF0 rp1e o escrc
cont~"stação oral, pretendo eonfundi1· a todos qu•} vram. I~m s~gurda. ,·errficou _a .JUnta que. os 
concorret·am p11ra f<audo tilo revoltante. volo . .; recolh1do,; sommat•am '1\), srmdo cwco 

P_cr:o à illustt·ada CD!llHlissão de in'JUCI'ito que 
d.•s1g-nc pat•a amtLuhã a conlr~slaç:~o Ol'al, ,·i,;l.o 
(JHC não apresento ducBm.cnto nov:J, caso unico 
em r1ue podi,t tet· nova ·vista o illustro conto'
bLtltf'. conforme os prcc•"dcntcs :trrui (•stabclc
dlo·-;. 

Cõrte. 5 d1 Março de i8x5.-Jlntonio Fmn
ci.-·co Cnrn~a de .--'tnw.frJ. 

: ac.e c e tnu:J. - c e . anetro 
lllm. e Ex:m. Sr. _:_ Apt·esent&mos inclusa a 
V. Ex. a copia aulhentica da ::teta Ja npnraçã•l 
de votos para um deputado à Asseml>léa Geral 
por est·~ ;)o dis tric to. Inclusos achará ainda 
V. Ex. dous p1·otcstos e qu<~tro ccdula;: a pu-

o lmchal··:l Antoni:~ Francisco Cort·c:t Je 
Ar:tnjo. ::::-;6, sen,lo tt·es em snparado, o l>u
chnrel Arminio Coriolano T:.vares dos SaRtos. 
:l:3:3, S<~nclo dous em scpnraJo, ao Dr •• João de 
~:i Ca\•;dc:J.nti de AibnrluCJ'q11e, doas votos. ao 
hach:ti·el Bcrn:,rdinn do ~cnua Dias, um voto. 
senJo q •te us votos de-to~ doas ultimos votados 
niio estão comp:·ehendidos no numero total 
neimn. rofc;·irlll. c po!'<JUe, segu.ndo o at·t. 180 d•) 
rog-n :trn•·n ·o CJ ·a( o, o xtc l:.tl'i' " n onio ran
ciseo Cot·<êa de At·aujo, obteve nw.iorw. de 
votos ~obre o outro votado bacharelA.rminio Co
riolano Tavares dos Santos, na presente elei
ção feita na fúrma. dos arts. 178 a 180 do mesmo 
reg-ulamento, r8~olveu ajunta expedir o respe-

• ; .. \ o 

da Só, desta cidade.- Deus g-uarde a V_ Ex. Legislativz. por este 3." districto eleitoral ao 
-Illm. c E:xm. Sr. Secr0tario da Cc~.mara dos bacbat·el Antonio Francisco Corrêa de Araujo. 
Deputados. -0 juiz de direito, He1·nw_qene.~ S. Deste modo, terminada a apuração, o secretario 
F.·ancisco (le 17<tsconcellos.- A nlo11io 'll[((r-~ da mesa publicou em voz alta e em G(lital affi
iJLWS de Carvalho, sect·ctario.- Jionoel Tlw- xado na porta da casa da Camara Municipal o 
ma.:; de Al!;uq,re1·~p1.e Jla;·onl!•i.o.- Jaiio Jon-. resnltado desta mesma apuração. · 
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:~26 Sessüo em 1D de l\Inio ele 1885 

As authentic:'ls de todas as pat·o~·hias VÍ'3r"::ltu 

conf:n·id:Js ll conc~rtn. ·[as com l!:S:CSP\iio süme n te 
da ('Õpia cios nomes dos etclr.ores da pa!':Jchi<t d·~ 
:Marangltape. E pot• que (b lta!n:l.rad. :1 au
thcntica r~mllttiàa. dá ao bacharel Arminio Co-

dão upre;ocntada pelo nv~sa.rio Antonio Rodr·i
gues Campello de Mello, dá ao mesmo bach,lrel 
o mesmo nnm9r•o de \'C1t.os, ao passo que umfl. 
outra cet·tidiio da acta do rec'•bimenr:o de \·otos 
da mesma par 1chia a preseutad:1. pelo b: cha.rel 

· Antonio F'ran~isco CorJ'C}). 1 c At•:tujo. lh0 dá 
:... yotos na e e1çfto :v1·:ct a. mesma par•:Jc. 1a, a 
maioria da jtmt:L r solvea aput·:w :1 el.•i.;ão 
da !"i!forida p:trochia. peh ce rtià:io . :1presen-

. - ~ t r. n-
cisco Corrêa de A1·au:o, não só po1·que 
esta ''ertidão esta de at~córdo c ~m as publi. 
ca~ões fi~itas nns jorn·res. .::em contest~1ção 
algu :na do res::ltado dn.quel1:1 nlciç:to, corno 
porque a authentica e ce•·tid.õ \s referid~s estão 
tolas concertadas p~l!) t:l'Jclli:io Epiphnnio 
J\hr:1ue-.: da Sih·a. }.' porq rJe esse bbellião 
concertou certidões difrerentes d<L pl'opria aet-:.., 
commettendo assim um crimn .j(, falsidade, re
soh·eu a junt:J. qr1e se e:>:t:·ahisse có,•ias das 
mesma.;; cert1dões . e _s·ª-.xe.m~U.es5e fl.O jtli;: de ... 
direi to de lguarassú, afim d•)St3 pt·oceder· como 
fór de dir·eito. 

Neste :reto foram r.pr.1se;ltajos doas protesto;::, 
o }rimeiro assicrna"lo )O!' sei,;; el,,itore;:. o s ~-
gundo pelo mesarin Antonio R0dl'i~u()s Cam
J>Cllo rle Melln. t01h;;; :·ef~re-atos ao ineitl·•r:te da 
par·ochia. de Ir.am:1ra.·~à . e qr1e acompanharam 
ru t'ICar O'- pe o pres1 "n e a .)•llha com ''· l''.l
brica Tavares de V:-lsconc;~ll0s, a ::nthrmt;c~a C{U'~' 
éleverii ser remettic!n. ü C::mara do> D ·pntudos. 
E assim conclu:ih estn. apuração ao meio-cli:L r, 

tre;; qua.r·r.os " Javi'a ia a prese:tte ;lctn, as~ i
gnanm o pr·osirlon te 0 demais m;~m liros (b 
j:1nta. s0111b irnmecliut1mnnte t.r·tshvhL h p:il":l 
o livr·n de notl" do t<>.l!elWio !.J,1 ~ h;;~.rel F1·:mci;;c:) 
Liils Cal:las, 11ue pr·es •nt') s0 nchava. Em tc:llpO 
a. authenticz da eleiçãtJ Ja. ;ntrot'h:a de It::m:~.
ra.c:i, foi entr(~gue, h)jc~. pehs 9 1/Z ho1·as da 
m:mhã, por nm sold ,t!!o t!~ p1licia.. Eu. ,\ntonio 
Marque;;; Co!Teifl. secretario da j11nta, a es
er·c-.' i e assi!:!"no. O jniz rl0 direito Hermog-.•no..: 
Soc!'.:tes Ta\•!l.r:•.-: de Vasconccllo-:. :\tlloni o 
l\Iarqu"s C0rreia. secretario. Manoel Thoma;r. 
de Albu·,ner.!n·~ :'lbranh:í.·'· .los~ Gcminian·• de 
A;·:1uj0 Pinhr.iro, An~onÍ•) Ro ~lrig-u"s Cmnp()Ho 
de Mello. Antonio d e B:t!'ro,;; Corrnin.. E11. :1.n
t onio t.I <J', !ucs Correi:t, ~ect·0bri(l d;•. j•tnl:-t. n 
subscr~vo e :1.~-i!:mo. (1 .i u iz de (r r~'itn 1-le:-
mogen~s S. T:war;os ele Vaseoncclio~- An t.1mio 
l\lar·q ues Co:·reia. -}Ianoel ThonlaJ~: ,:e :\.! ;,u
querque l\Ia1':1.nhíb.- .Tosé .1oaqni!n .·\ ntnnns. 
- Antonio Rodt·ig·ue.:: C:~r.apello d·3 I\1el!o.
.Tos · Gemini·•n d· At·arti Pinhniro.-Ant n: 
de B::trr·os Correi<\. Conferi e couc ;~rlei. Olinda.. 
20 de .hnciro ch 1RS5.-0 t:tb-..lliii:o pul):ico, 
bacharel Fra.;1ci.sco Li;,s Caldas 

lib«r·r,~ão .:c~b jnnt.n. npnl'adora concedendo di
piom~ de dep!ltarlo ao Dr. Antonio F'ranci-.:co 
Correia. de "'..ra.!.lj•J, s~ndo os f:mda:rl'.lU t·)-; de seu 
p!·otesto o s~gr:inte : 

J.o Por ter n. referida ,jtmt"t contt•a. expressa 
a~:spo~içno :> ''1 e1xa·: o ·! apur.tr a aut !en
<ic:L pr'OL~cdi :a em ltam1.r:td, que r_evestida. de 
torlas as foi'm:llidades bga.es, lhe füra remettida 
peta respectiva. mco;a eleitm·al ,,ob o f!·ivolo 
pretexto dn qne é fa!sCL. exorbitando assim do 
<ua attribuiç,:l:J qu'1 a lei lirni_ta expressamente 

g:!Luent~ Oi'!!aniz:1chs. ne:~·anr'lo-lh" con·~c
guint•innente c:rmpe l;encia para c:onhecor da 
validade u :.1 -id· ·1 

são apres;mtachs, 

2. 0 Pelo irreguln.r procedimento da Junta de 
te:-, despresan.Io a referida authe :Hi•,a, apu
rado uma c 'rtid,1o cxhibid:3. por pe ·soa extranhn 
ã r:1esma j unt:1. quo se dir. s·~r d~L mpsma an
thentica passad;l. pelo esct•ivão de pa~, q u•') a 
transcreveu em seu livrv de nota.,;, n:i:o obstan
te V<~t·ificar-se a rm~.:xi ma. divergencia entre a 
dite• ce:-tid:io o authentic 1, e uma ontra crrtiJão 
phssafl:t p;~lo mesmo !!· cr·id"ío, qu•' tamb;'m foi 
c:dl:b(d:t, e Cj'Je >'C acha de conformi larlc com ~ 
mnsma authentica; o ctnc é manif ~~talllente 
i:·rogr!lar, ille;·al c absudo. 

3." f'ot· 1 u <1 sommado<: os votos de todos os 
ro\le:;i01s cleitoracs. ve1·ifica-se que o CD.ndi-
uaro I' . -' rrmmu ...;Orto ano avar·es os :Santos, 
obtaYe a rnaioria de~ tr·e;: votos sob!'e o s ·'u com
pHtidor, e, ~ort:tnto. :-.q?elle e não a. este d;:\YO 

~ h .~.' .::». 
disn·icto ,l'est. p ·ovinci:l. 

4.° FinalmAnte, pnr tet· n. junta dr.cidid:> 
p re ~ip: tad:uucnte. d~sprezn.ndo o p:·u .ente a! vi
ti'(~ lemlH·aJo peio .i :iz-de adiar o' sem; tt·~-
bathos c r ;:quit.it:tr o lino <!c not::s do ta1.:e li:1o 
qne r:•geitou a acta" contestada, p::s.r:1. ;Í v ista 
cLlk. ver·ili.;:n· si tL authentica rem"i;l.iJa peb 
m ·s1 , unica pela qLt l legalmente se dcye 
fa:\·~1· a ap11ra~::io. c t1uc comiJina com a <:cr·
tidão e'\hibi·l:l lJOlo eieitor m'ljor João Fra!lci.~
c~l d,l La;::l, t': ou não verd::deil·a. 

E P''l':1 rl:;c o p!'CSC:ilte protesto pro:l.ll't,a. os 
s ru.- c:icitü.,;jurid:eo-<, cs: bai:w assign:•dos re
ljll"J'C!ít '!ne ~cj:t cdlo r•!cebido, tr;tn;;cripto na 
a, _,t:t c remett.ido à C<•ma:·~ ternpore~ ria. pal";' 
tomar Jelle conh::!cimcn to, corut) o po:lr·r compe
t"n i c. 

(>1 i n;ln .. 20 de .ir. na i ro dP. 1 i~~:-;. -.f, ;t:J F,·r!;í
~.~i.-: c o ti11, L";Jr! . - ,lf,.,n,u;f, Af.v ~-~ de Olivciro 
!Jrtt,J't. - 1'/,·o,;u.r:: r/e :1quino Yüw.;U!.-ilnio
n'o f-> ir,,~ de C.-,n:mllt.o.- .Tose .:.V~mcs de Oli
c:ei ;·c;,-.lo.·:d l!f.tt!Ô.u de 11Iugalh·7c .:' T,·in
darle .. 
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tica da. el~ição da fr-eguezia. \!e It:1:• aracá, ; eleitoral, :i assemblen : gemllegislativ:~. E. de 
que, l:evo:<tld ~~todas · S formalidades leg ·e~. J Ü\Cti.>, havendo-:;;:, procedido Ü. chamada dos 70 
Jile fo!";t r•!u~-.tuda pel::l. t• ... sp 'CtÍv:J. mesa eL•i- eleito::-e:s re:;i~tr;~dos n:t ordem do altstameuto, 
toral_. Süu o t~:.lso· pt·cte:-to de que não é ver- acudi:·am :i. elb 60 eleitorcfl, sendo quo acha-

--------------fclt:-.t!iltÍif>etHll'll'ak:-J, ~ . ,.,. t. "ua l'i. uiçor~s. UHI a 01 cone urua. ~t ora n ar e ; per eram 
quo a le1 ex_Pre<sami!OtP. limit·1 a contar YOtos 'o direito de votar pot· nilo terem comparecido, 
das auth(:ntt<'n." qu<! lhe ~:1~ apresentadas pebs I os eleitot·?s seguintes_: Clitu~t·io lgnacio de 
rucs!l.s legalmente constttUidas ·, nen·ando-lh,. Loyola, ViCente Fet·re1ra fh S1h·a Fra•~a Her-. ~ ' ' . o , 
consegunlteml'ntr', a co:npetoncia para conhe- mr,negildo das Virgens Litna, l'rancisco H.a-
cor de sua ve1·acil1Udc ou rat:>idadc. po~o da Cunha Rego, Pedro de ,~lcanlat•a Cot·-

3. 0 f'ot·•pe. s mario·~ os voto"' de todos os 
colleg-ios el•!itorn••s, 1 crifica-so C[LlC o ·an:lidai:o 
Dr. ~'..1minio C l'io!:1.oo T:.n·ares dos Santos 
obteve :L maiori • de l.t·cs voto; sobl·c o se11 com· 
1:eti io1· ; c, pm·tanto. o àrptolh e nã·1 a este 
9ue _se •.lrJve ··.o:wcchr d~plo.ma de <f,.putado pelo 

4.° Fin:•.lm ·ntr., :091' tct· a maiori:1 da. ,junta 
decidido. pt·Gcipi l:tdMnente, despresando ,, Jli'U-

'' c: .,v: t•c ew '·a· o p~ o .JU!z, pres1 en:e 
da t!.l·sma, de a iat• os so s tz·a ::"!hos e N!C•lli

sita!' o livro de not::s do ta!.ellião de notas ~Jil<l 
re~otbtt"OU :L act:t cont· ·stada. uat';t. ú vista !ell" 
vet•ific:H' si a :1.•1t.henti,__.a r ··tiwtti ia pela mnsa, 
unic,, pela. q11a! leg:dtuente se devia i'azcr a 
apui·a~''io . e lf ue combina cow a certid~io exhi
bicla. pelo e l·~itot• maJor .Jo&:o Francisco da 
Lapa, t!, ou mto, a veniado!ra. 

E. para. que o pres· ·nte pt·otosto produza os 
s::us juri.-J,cos ~'lf·itos. re,1uer o abaixo as
signa.,icl <rue sej.:t nlle recei;íclo, transc~ipto 
na. act:l. da s· ssiio ~ajunta. o rem · ttido par•a 
a l'alttar<L t"mpot·a r1a. ::ara delle tom:.:or conhe
citnl·nto. co:tJO podet· competente. 

Olinda, 20 da Janeiro rle J8S:S.-.-1ntonio Ro
tll'i!Jucs Gamp-.:llo de Jlletfo. 

Act:~ do rec•·bitHentl) tlos v(Jtos dos elr itores 
ch p:lrocb i:! c! I! haroa!'aC:i. Aos quatro dias elo 
mez de .Ja.ncit•o do :mno do Nascimento de 

1 
Nosso Sor:hor .Jnsu,; CiJristu. de _18i;), à~ 9 hol'as 
Ja manh,t, no c:H'J:O d11 Igrfi,Jl!. ~Iatnz d:1. pa-

1 . l l • . L · 1 I'oc na te tam:H·aca, pr·•sonto o maJot· tllz 
Scipião de Ahuqu rqu·· :\fat•anh&o, pi·csidente 
a mesa., e o.~ mcsa.t·w,; •)nen ·c-coront• .: exan

driuo Ferreir·a dl} Ah,ant:lra :Miranda, i\Iannel j 
Col·d<ÜI'O Ca1·alc:tntr• At·i;'r. F!'anci:.;co G1rd ·iro .

1 Marinho Falcão c M.t .. od Feiip, .e d ·• Soa,.«, u 
nüo tendo tisc:d, o pre:'lidente à e:::ig-nou o 1ue ·1 
sario .Mp.uod Foli pp~ de Souz_a para se~v i :• de I 
secretario n o 111CS:ll'l0 Ft·;mcisco Corden·o Ma- 1 

r inho Fa1ci:io para fazer a chamada; em acto \ 
successivo annuncíou que come,~ava a ebição l 
em 2° escrutínio, de um deputado do 3° districto ! 

. ? • . I! • ~· ,"" 

de Souza. Au tonio ela Cruz de Souza, .Jose 
à•) Fi;rueí:·edo B zen·a D:;ut·ado. A' propo1·ção 
c t:B o elr:itor com arecia cxhibia os u 't 
lançava n:L u!"na a sua co:iulq, fechada da 
todos os lados o com o rt;spcctivo rotulo, e 
assignav!l. o seu nome_ no livro para isso 
d··stinado, sendo que, finda a votação, a mesa 
mandou lavrat• e as~ignou o termo do qual 
~'e veritir:a que os de i t~res in;:c::i p tos com as 
suas as<::i.g-nal:::ras r>m o dito livro foram 60. 
Aberta a uma,a. contag-0m d:ts c:~dulas produziu 
o n. de liO. E· om ueto suct:esai\'0 o pros1d• ·nle 
<lesi~·nou o mc:sarw tcuent!!-coronel AlL:xau: 
drino F'eneira de 'Alc:antarn. I\liranda partL as 
le1·.e anunciou 'JUC hia se proceder á aput·ação, 
pat·:.t. o 'i ue repartiu :.s letras do ai phauulo pr'las 
outro:; ill"~::rios. cada um dos 'fll"CI> íu escre
vendo <"m su:~. t·el:oção os nomes dos \'Olnd:;S em 
algarismo succ<'ssivo cb. uu mcr:u;i'io u:~tural con-
ot·me o art. '~ das instl·ucc;.<•cs. Terrmnuda a 

leitura c apur::.ç:lo das cduh~. o ,.cerdario da 
mesa formou u wa li1;ta gc:•al. contendo os no
H s • 1, s c i ·:; aos .,...;, .a o~ '' s c o maxuno 

alé o minimo, :1 qual publicou em altn. \'OZ, e ó 
a seguinte: o Dr. :\l•mini~J Coriolano Tavares 
dos S:wto.~ :30 votos c o Dr .... ~nwnio Fz·an::isco 
Cor~·~!ia do "~raujo 28 votos, deixando de serem 
apuradas duas cedulus por se aehar abert<•s. 
E, PXtt·ahida orua copia desLa lista geral, o 
president1 111andou irnm.diatamedte publical-a 
1m1 edital sffixado na po1·ta JH'Íncipal da matt•iz. 
F'oratxl qllt!iruadas :J.s ccdulas apuradas promis
cua.x!tPD.te . E 0.u,M::noel Fdippe de Souza, se~ 
ct·etario da mesa. h v rei esta ac ta, d~ qual bem 
como da constituic,:ão e inslalbção da mesa e 
das as~igna t11rJ::s dos cleitm·e:.: no livl'o ;:up1·a 
wencionado, serão ext:·ahidas copias :lssigna
das e concert:: das conforme o art. 131 das Ül.s~ 
trucções pa.ra terem os necessal•ios d··stinos. 
E pt·es••nte o escrivão do juizo de paz, 
Epiph .. niu Mat·ques da Silva para tras
ladal-::l. no livl'O de notas, assignaram 
o presiàent•\ dJ. mesa e os quatros 1nesarios. 
Luiz :3cipião de Albuquet·qne :1\hwanhão, pre 
si,fente. - Alexandl'ino Fr.rt•ei ra. de Alcanta.ra 
Miranda.-Mauoel c~n·deiro Cavalcante A riu. 
F'1·:~ ncisco Cordeiro l\1ari nho Falciio, l\Ianoel 
F::!lippe de Souza .E nad:t mais se continha em~a 
lta at:ta, que •)U so :·eu1to escrn•&o em c e -
mrm~~: copiei do proprio liv:·o das actas, tudo 
ve:·l;r1 a :/ ·oer·b!/~íil, e fi~a. a presente. sem ca:u~a 
tp:e f.:t,a dudua, coptadl~ pm nnm •·scrrvao 
ne~t:t sobt·editl.?. ilha de Itamaracà. aos 4 di~s do 
m'' Z de Jan1~iro da 1885. E eu, Epiphanio 
Marques da Silva, escl'ivão de paz servindo de 
ta.beliiiio publico n<> ste districto. a snbscrevo.
Lniz Scipião de Albuquerque Maranhão, pre
sidente.-Alexandrino Perrei.ra de Alcantara 
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Mit•;m,!a.-l\hnoel :Cordeiro Cn.v?.lcanto Ariú. : dot· ncstr' cidade ao advog-ado Dt•. Joaquim Cor
-Ft·nncisco Cordeir;) 1\Ia.rii:.ha l:<'nlcfto. -~b- i r(h de "'..r:.\ujo ::t q uew .~:m plonos . l;o:.lercs pu.r;t 
noel Felippe de Souza. E nada m:!ÍS se eon- ao<~i.•tiJ·a um depoimento que t•·m de prestat· em. 
tinha em :1 dita a.cta que cu sobredito 0.scrivüo juiz•) o capitão Fn!llciscu Cordeiro :\hrinho Fal
bem e fielmenté cnpiei do pt·op1·io livro de c:1o,sobre o modo por que c t) r1·eu o proce:;;so clei
notas, tudo ?;C;·bo arl vrn·lnw~, e v:ti a pt•esente toru.l em Itarn:lr.tcá.no dia 4 tlr~ste mr)z,podendo 
sem causa que faça duvida. copia.cla por mim o ref·~rido pl'o:mt·ador assig-nar· e requerer tudo 
escrivão nesta sobredita ilb.a de lt:1.m~rac:i, :lOS quanto for a bem ele meus dirc:itas, para o que 
4 dias do mez de Janeiro uc 1885. E eu. Epi- lho transflro o~ pcde1·es qu!l pm· lei me s:lo 
phanio Marques da Silva. escrivão de p,a,z set·- conferidos. Rio. 24 de .hneiro de 1885. - "ln
vindo de l:l.llollião publico neste d!stricto, a tonio P:·anâsco Con-Ja rte Araujo. 
subscrevo e assigno em publico e ra.zo de que 
uso. 

Em testemunho dn. verdade. E. M. S. Es
criYãO de pn, Epi1;hanio Ua;·qHe.:: dn Silw. 

Reconheço a fmn::t SUllra. 

Recife, 2ô d~ Janeiro de 188'5. 

Em testetuunho da '"'~rchde. O i:tbclliã.o pu
blico.A.polliillviu Flu,·cntii~O rh "ltbu:z~y~,·qw~ 
Jl:l a,·anh!i.o. 

Pernambuco.-Juizo cri:uinal ;!o 1° districto. 
Autoamento da pGtição do Dr. Antonio 
Francisco Cort·êa. de Araujo. a fim de S''t' t.u
mado o depoimento de p,." ncisco Cordeiro Ma
rinho Falcão. -Escrivão C unha: · ··· · 

D.3poirnento dado pot• Francisco Cordeil·o Ma
ri11ho Falcão. 

:\sscnt::d:L- Aos vinte qnn.tro de .laRBÍI'O de 
mil oitocentos .e oitent:l e cinco, nest:L citlade 
do Recife em a s:tlla das audicnci:'l.s orHb se 
achava os,·. Dr. jui~ de direito do 1° distrícto 
criminal .Jmtquim urt Costa Ribeiro,ahi pelo dito 
j::i~ foi iuran.l:'nta:lo F:·a:Jeisco C::n·deiro :\[ari
nho Falcão 'lae p1·onv:tteu dizor : t vord~dn do r1uo 
sonbe~se o lhe foi perguntado sendo inqttcr·ida 
pelo a:lvog:tdo du. parte com a assistencia do 
lk. 1<l promotot· publico.- Eu, Pedro Tertu
lir.~no da C Llnhrt, escri vlio. 

Fl•f:l.U··J~sco Cord !ir o Mal'in1lo Falcão. branco, 
c.tzac!.o. com itlale de 4:3 annos, n<ttmal desta 

Anno do ?\a;;;simeuto de ?\osso Senho; .Jesus Fl'c~·uezia. morador em Itan11rar.:à. e vivo :!a 
Chr:sto de 1865. aos 24 <b J~n.,iro do ditn agricultura, testr~munha jura.da ao~ SantDs 
anuo, nesta cidade do Recife no meu cart"'rio E·;ang-elhos '1 u) promett·'n dizer a ve1·dade. 
autoei a petiç:to e pt·ocuração do Dr. An- E sendo pergan.ta .. io pelo conteúJo tla. pe
tonio Francisco Correa de Araujo. :t fim d8 t.iç·ão q llC lhe fo1:a li.lr.., :lisse q u~ sab2, po!· 
ser tomado o depoimento de Ft·ancisco Cord•'ÍrrJ lo::- :<el'vido como mesario n;t eleição a r1uc 
)I arinho Falcão; o que tndo é o c1ue se seg-ue. se proc.-,don no dia -1 do corrcn te mez n:J. paro
De que fiz este autoarumto. Eu P.:dro Te;·- cili:t de Itamarac·a, que o proc%so eleito1·al 
liano cl(t CHilhc~ escrivão, escrevi. concluiu-se no me3mO dia., tendo corrido reg u-

lllrn. Sr. Dr. juiz àe direito do fo distrit.:to brmc~nte, obtendo o Dr . .Antonio Fr·ancisco 
criminaL - An•onio Frat~cisco Cm·•·th de Corrõa drl Al'c~ujo, 28 votos apurados, e o D1·. 
Araujo, p~er:i:<:illdü demonstrar a falsid :tde de AI-minio Ta va;·cs. :::o_. deixando-;.:e de apurar 
uma cópi<t da. acta d:-1. eleiç:io a que se procedeu d;las cedubs_quc cont11~har.n o nome ri? Dr. Cor
no dia 4 do cort·en te mez em ltamaracá. a rea. t.J.c .A:::!.t~,)'), por nao estarem fa:lX::tdos ?~ 
qc1:ü foi remnitida â. j 11 nta apttt·~dora do 3.:. dis- I·es~;;cttvo~ mwlucros; _que nesse ~es:uo dta 
tricto, vem recuerer u. v. s. q"e se dig-ne de lla:'L':)•l-:~c a. ::cta qu~ fo: por el~e. d1ta_,da ... e es
ms.rcar dia 0 hora l)ara clrol'JÔr a respeito da cn pt~~ pdo so~rctano ?II:moe~ Phll1ppe a e :Sonz:~ 
mesma e.leiçi;io 0 n;;es:::.rio h·ancisco Cordeiro I e.ten.do elh testemunha verificado que :t acta 
:ilbrinho Falcão. citado 0 ia Dl'. pi·onntol' pn- est::_va co:!fo;:rnc com o result~do da. ~pu
blice. entre,~·awlo-se ao sappli~ant~ 0 ~cpo~- I raçau a .~.S~~;;no:1.,. com .~s den:(l.lS; m~.~a.no.~.; 
m.ento, par:1. q 1.1e delle n;;e como convlct·-lne no , ncsssa .occ,t-1 •••. ~ o D r. .T;1.1.0 .Ju, cnc.o I 01 r01

1
1 a 

interesse do san dirc:ito p!llitico. Nestes ter·mos l de "\g-a :a.I·. peca a ao pres1.d:_nto da. m0sa quo l·~·l 
pede a v .S. dr~fe!'imento.-E. R. ?\L-Recife. 1;J~n..tass ~. d·1;- u:aa r:e::-tJdao da acta; qne m;o 
~::J de .Janeiro de '1885.- A.nto;lio Prmlcisc•J to1 :ott~nrhdo "SS'l po llclo, mas que pouco depors 
Col-;-iJa ele ;t1·,;u ;0 • \ o escrn-i'ío da 'Qaz qne tmmc~eveu a me:;ma 

..J acta no seu ltvro de notas acu ::w mesmo 
Como rcqu~r. e designo o rlia. de amanhã ao 1 Dr. :\.gui:t.r :'1. cortidã·J pol' ell0 pcdidn.. Que 

meio dia na sab d3s audir.ncias. ll.ecifc, 23 d;;: 1 recebendo ell0 t%temnnh:c ~s a.uthent.ica.s pa.ra 
Janeiro de 1885.-Ribeil·o. assign~u·, e ve:·ifica:tdo que se ach~•varo con

fornH.; não só com a. act:t por elle n.s>:ig-nad<l., 
Certifi~o que por esta pctiç:'!o e despn.cho rc- como com a t!·:mscrip·~fio feit::1. no livro de 

t\o,_ i~timei ao Dr. 1 u prom?tor· ~ub~ico d0sta. not·r no q Ulll t:uubem assignou toda a 
capita.1, o qual ficon cntcnd:do_. ,{e:·Ife, 2:3 tle i m'e~.~,' nenhuma duv-id~ teve eill assignal-:1 ,; 

.Taneiro de 1885. O referido c verdade.-Al- I para tmem o conYenicnte destino. Di~se ainda 
bi ,w de J~.:sus Bawlei:·a. ot1icial de justiça. . 11 ~ no rlin. 18 <lo cm·rente nv•z o : .• viu c!l<'} 

, · t'r··et· r·tle ,, ""'"a c ....... ,., ~'a 1 sir,c·' · l·• ··, <{UC J';-u.. n O bacharel Antonio Franci.~co Co:rc:>.. de i '.'· 1 ." -'v'' ·~···-'" • ·• ·- .: .. _c,,' ' · · 
Ar:.\ujo. juiz do direito c oiiicial da orlem cl!:. ! po~le yenfica!' por r: ao ter cnco?-t::-u,rlo ? es-
Posa e·t~ crtvtio que a transcreven. scgu nr:o lne m fot·-
.... \. · ' ., · ~ n ; s:c1·i v no ~la\~l.a s.·., r e ·.1 i"'ac o para o 

Pela presente procura<:<ão, por mim esc1·iptr. i eng-enl<o dn ~.1anoel dJ i"ascirncnto Vieira da. 
e assign3.<:h, constituo mell b:::.sty.nte procura- \ Cnnha, e tiis;;e finalmante que civ~gando a esta 
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cidade vr.rificara por uma authe~tica. que l~1e 

o por. outra que sr~ ach ' n~ p~esi iencia da pro: 
vincia. que as copias rel3.1ettiJas como an
thenticas são falsas, tendo sido furtadas .não 
só a firma delle testr)munha como a. dos 011tros 
mesarios ; disse ainda que a falsificação con
siste. além do ue di:::se relativamente a fir·-
mas, em terem sido dados ao Dr. Arminio os 
:.!8 votos qne foram s.purados ao Dr. Corrêa 
de At·a.ujo. E rnais não disse. 

B a reo.1uerirnrnto do DI". p1·omotor publico, 
disse a test:)rnunha que sua firma estava fal
sificada. não sõ no car·act"r. da letLra, como 
tambem no seu proprio nome, porquanto cha
mando- se elle respondente Francisco Cordeiro 
Marinho Falcão, a firma falsificada era Fran
cis~o Cordeiro de Marinho Falcão, estando o 
-de-raspado, o que alle respondente verificou 
n_a secreta1•ia rlo govGJ'n? na authentica que 

ereta rio a ~~ndado do president; d~ p1·ovincia _ 
E mais não dis-;c a nem lhe foi mais perglm
tado e lido o ~eu .:e::oimento assigna com o 
juiz, advog,ldo d::1 p::J.rte, e Dt•. promotor pu
lilico:-· Eu; Pedro Tet·tuliano da Cunha; .-,,cri
vã e,..crevi.-Ribeir .-F anci ordeiro 
Marinho Falciio.-.Joaquim Corr-êa de Araujo. 
-Henrique Millet. 

1885. - Perllf'.mbuco. -Juizo de direito do 
civel. - .TusUic.ção :o Dr. Antonio Fran
cisc~ Corrêa de Araujo, pa1•a. o fim que adiante 

Anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Chri~to de-1-:85, :~o<: 14 de Fevereiro d,l dito 
anuo, nesta cid:~de do Recife, em m.~u cartorio, 
autoei a petição ~1ue se segue, devidamrmte 
despachada o a mim distribnida, do que fa.ço 

." c. • 

de Leão, escrivão, o escrevi. 
Illm. Sr. Dr. j,,jz de direitq .'lo cível.- O 

Dr. Antonio Francisco Co1·rêa de; Arauj'l quer 
justificar perante este jnizo: 

i o Que. no 2·> ?scrctinio que se proced~u a 
I 

de Itamaracá, par:1 a eleição de um deputado 
g8ral, pelo :-l' districto P1eitoral de•ta proviu
cia. teve o justificante,~8 voto<: que for 1m apu
r:~dos c áevidament:; pi:oçlamados pela respe-
~tiva me~a : -· 

2.o Que ~lli assistit·am a todo o pt•ocesso 
·e lei tora! o Visconde <le Guararapes, o D1·. João 
J uvencio l<'et•t•oil·a de: Aguiar e outras mil i t:ls 

• • .,. r 

cl.JtÚos p~>lo jtv;tifican~e e os 30 'Obtidos pelo s•Ju 
competidor, Dr. A1·minio Cot·iolano Tavares dos 
Santos; 

:3. o Que, trndo os jornaes desta c 1 pital pu
blicado esse res,1ltado da votação· de Itamaracá, 

,.., ~ a - lo- ma e nino-,, em 
poz em duvida haver o justificante obtido sqnel
les 28 votos, e sómente no di:t 20, quando a 
junta apuradora r~nniu-se em Olinda, foi que 
reef·beu o p-rcs1(!ente de:;ta, uma authcntic'1 
falsa, em que se declarava ter o Dr. Arminio 
obtido unanimidade de votos naqueUe collegio; 

V. UI.- 42 

isto ern opposição ao que constava d(l uma cer-
:. -, · , a ransimp a no 

hvr.:; de notas e pas$ada pelo respectivo es
crivão de paz, que fez a transcripção; 

4." Que é no to rio e sabido nr;sta ci-lade que 
não só o resultado da eleição foi o que os jor
naes pul.Jliearg.rn, corno que o Dr. .Armmio ha-. . . -
confessados peto Vi~condo dl'l' Guararapes R di
veNiS pessoas, e só depois que conseguiram 
oc,:ultar os livro;; d,, acta e da transcripção, 
fizer·arn a falsificação deste, substituindo a fo
lha em que estava consignada a votação obtida 

1 
pelo. justificante. por outra em que se den a 
unanimidade dos votos ao Dr. Arminio. 

E assim 1'e1uer a V. S. que, designando dia, 
hor•a e Jogar para a inquirição d:1s testem~
nhas, se digne mandar citat• o Visconde de 
Guararapes, ao coronel João Paulo de Souza 
Band0ira, a Joa• uim Custod:o Duarte de Aze-
vedo, ao Dr- Gerva,jo Rodrigues Campello e ao 
Dr. João JuvGncio Fe1•reira de Ag·uiar, para, 
sob as penas da lei, d(lpOr•~m sobre os itens da 
presentejustificação, citado o Dr. io promotor 
pubtiCo, p:wa assistir a . mesrna inquirição ; 
concluid<t a. qii:il.si'ja :1· j"us1ific_a~ão julg~da 

' o" :-, 
ti:ficante, independente de traslado; sendo 
igualmente citado para depm· Leoclegario Cor
reia de •'liveira Andrade. Nestes termos, pede 
a V. S. deferimento. E. R. M. Recife, 7 de 
F•lvcreiro de 1885. -Como procurador. Mi
Ntel .J. ele Almeida Pe1·1wn 

D- Justifique, feik<s as citações requeri
das, ás 11 horas do dia 14, na sala das audien
cias. Recife, 9 de Fevereiro de 1885.-Ribeiro. 

A C. e Sã. Recife, 14 de Fevereiro de 1885. 
-He;·,~~es. Certifi~o qu~ :z:estu cidade, á 

prias pessoas os Drs.' 
Pires Ferreit·a e João Juvencio Ferreira 
,[e Aguiar, por todo o conteúdo da petição 
e despncho que leram e der;~m-se po1· scientes. 
O referido é verdade e dou fé. B.ecife, 12 de 
Fevereiro ·!e 1885.-0 official do "uizo, Dion1-
sio Fernandes Dias da "ilva, 

Certifico quo sendo nesta cidade á rua Pri
meü·o de Marc;~o citt"i em sna. propria pessoa a 
Joaquim Custodio Duarte de Av•·r•Jdo pot· todo 
o contclido da petição e de"pacho que leu e deu
se p0r cnten•lido. O J•ofel"ido é verdaJe e doa 
fé. Recife. 1:3 de Fevereiro de 1885.- O offi
ci<J.l Elo juizo, Dionysio Fernandes lJias da 
Silva. 

C Jrtifico que sen::lo nest:l. c i, Jade :i.~ala do jury 
intimei ao Dr. 1° promotor publico e ficou bem 
entendido o dou fé. Recife, 1:-3 de Fevereire de 
1885.- O official do juizo, Di.on.r;sio Fel·nan
cles Dias ela Silva. 

c,, · ue s es ci ade: ua do Vis-
conde de Goyannn n. i22 citei em sua propria 
nrssoa Leod~~ario CorrAia. de Oliveira An
dr;tde por todo o conteúdo d:t peti~ão t] ue leu e 
ficou antendido e dou f,~. Recife. ·13 de Feve
reiro de 1885.- O oflicial do juizo, Dionysio 
Fetnancles l]ias da Sil-o a~ 
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Certifico que sendo nesta cidade do Recife á .

1 

r.ife:•tiv:;.mente teve o Dr. Correia d'Ar:mjo no 
estação das Cinco Pontas citei em sua prooria colleg-io do ltamur·acá. Sobre e.:;te quesito disse 
pessoa ao Ex.m. St•. Vi,.condc de Gnaral'a\:<n, n ma i;::, q11e :<Õ no dia 20, po1· occastão d:1 a pu
do que bu a poti~ão e fico1t bem ontendido. O r:tçio a que se procedeu na cidade do ()linda. 
referido é vet·dade e dou fé. Recife. 13 de F a- foi que, com sorpreza get·al foi apre'Silntada 
vsreiro de 18~5.- o otficial do juizo. n:oí1!)- ao presidente da junta um:l :tuthentica que 
sio Fernande-~ .Dias da Sii'va. dava ao Dr. Arminio unanimidade de vot,_.s 

O bacharel Antonio Fr,•nci~co C. de Araujo, 
juiz de direito, official da. ordem da rosa, etc. 
Pela presente p~ocur::~.~~ão, por mim cscrípta c 
assignada, constituo meu bo.st:mte procurador 
na cidade do Recife o Dr. Joar.Juim Corrêa de 
Araujo, a quem doú plenos poderGs p:1ra assis
tir a um ex:J.me que requeri ao juizo do cível, 
para provat• a falsidade da divers~•s firmn.s. o xis
tentes em documentos relativos á eleição do ;)o 
districto. pocl•:mdo o dito procurador assignar 
e requerer ttldo quanto for :L bem do nE~u di
reito, assim como substabelecer os poderes que 
lhe cou.firo. H·:cife, 23 de Janeiro de 1885.
AntoHio Franci:;co C. de Araujo. 

Subst..beleco cs poJcres desta procura-ção no 
Dr. 1\Iignel José de Almeida Pernambuco e 
Dr. José Mor·eira. Alves. Recife. 3 de Feve
reiro d~ 1.~ª?,::--.!0Clquim Currêa.de A.1:attjo. 

Assentada.-Aos 14 do Fevereiro de 1885, 
nesta cidade do Recife, na sala das audiencias, 
presente o Dr _juiz de direiLo 'lo civcl, Jo:~quim 
da Costa Ribeiro,commigo escrivão de seu cargo 
abaixo assignado, o Dr·. Miguel José de Al
meida. Pernambuco, advogado do justificantc, 
:i revelia do Dr. 1° promotor publico Henrique 
Millet, foram inqueridas as testemunhllsJlfUe 
adiante se vetn. Eu, Antonio de Burgos Ponce 
de Leão, escrivão, o escrevi. 

fa. testemunha_- João Juvencio Ferreira 
de Aguiar, 49 annos, solteiro, natural desta 
provincia., ad rogado, t.:)Stotnunha jurada aos 
Santos Evangelhos e aos costumes disse nada_ 
E sendo inquerída sobre os itens da p•!ti~.ão do 
justificante, disse: Quanto ao 1o, que sabe, 
por ter estado presente. que na eleiç:io a que 
se procedeu em segundo escrutínio no dia. 4 
do mez de J:J.ueiro findo, na ilha de lt1marac:i, 
obtiveram votos o Dr. Arminio Co:·iolano T::wa
res dos Santos e Dr. Antonio Francisco Cor
rêa de Araujo, sendo que couberam ao 1° 30. e 
ao 2o 28 votos; quo este resultado foi procla
mado pela mesa eleitoral c ouvido por quanto;:; 
estavam pre~entes. Quanto ao 2°, que, além 
delle testemunha, estiveram i'resent~s o.o pro
cesso eleitoral, entre outras pessoas, o St·. Vis
conde dl3 Guararap~>:; ~ o major Leodegario Cor
rêa de Oliveira Andrade, os tluaes todos ouvi· 
ra.m a declaraç-ão. feita p~l:t mesa, da. votação, 
recolhida com d~Jclat·a~ào do numero de voto~ 
obtidos por cada um dos dous candid:•tos. 
Quanto ao 3°, que todos os jorna.es desta capi
tal deram noticia desse resultaJo sem q uc 
nunca se levantasse a menor contest~ç~o ou 

no collegio de Itamaracá., em favor do Dr. Ar
minio, o Jarnal do Recife que figurou difi:'eren
t o <'. r.> - ssi a-
ber o diploma d) dep11tado ao mesmo Dr. 
Arminio. r~conhe~nndo ao contrario, em 
todas essas hypotheses os 28 votos que 

no referido collegio de Ita!llarac:i, sendo na 
mr'sma occasião a[m~sentada outr~ copi:i au
thentica, da qual constava, a votação publi
cada pel:l. imprensa e qtw !oi pela juni;fl 
apuradora pt·eferida o tom:::.da em considr)l':l~~ão 
Quanto ao 4', que é etlectivamente nCJtorio 
e sabido nesta cid.tdc c1ue o re;;ultatlo da 
eleição de Itamat·ac:i foi publicado pelos jor~ 
naes, o qual, somruado com os dos outro,:; col~ 
leg-ios do :3• districto, deu o triumpho a:> 
Dr. .Antonio Cor·reia ; que isso mesmo foi 
reconhecido pelos pr·oprios amig-os do Dr. 
Arminio e até pot· seu sogro, o :St•. Viscouàe 
de Guat•at·apes, que n,;ste sentido se manif]s
tou, conver.-;ando COlll diversas pessoas; q11e 
relativamente :i ele:ção de lt::nnaracit, elle 
testemunh:J. assegut'<l. que o Sr. Vi-;conde 
de Guarar:Lpes não será. c:1pa.z de contestur· 
ou pôr em duvida o numer·o· -de -wtos que 
teve o Dr _ Antonio Cornóia, po~·quc ~ssisti u 
com elle t'~steruanha hombt•o :i. hombr·o. o 
con\'"ersando amis~osamente sob1·c tudo qua.nlo 
se passara. c; tudo o pt·ocei;SO eleitoral desde 
a formar,~ib da mesa até á apnra<,~iio da ultirru;. 
cedub, apur:1ção feita como é ele lei era voz 
alta ; que sõ depois disso e o:1uando já. se 
cstav.::t lavrandc· a rc~pectiva acta é que da 
ig·r,ja se retirou o Sr. Visconde de Guara
rapes ; que elle testemunha e.~teve sempre 
presente até á conclusão final de todos os 
trabalhos e que, não tendo podido obter 
nessa occasião a cópia aP tbcnticu tia a c ta, 
que aliás viu ser hvrada e assignada. e tr:tn
scripta, por j:i estar· m::ito adiantada. a 
hora. e ter· do retirar·-se p:u-a lguar·assü, 
onde o esper~tr:• o Dt·. Antonio c.)rrei<•, 
deixou recomrnr,udado ao eleitor Claudia, 
cujo no111c por· extenso n:1o tem ne'-te 
momento presente, qtte obtivesse e lho 
r·cmette.~sc immcdiaw.nten t:J para a. cid:1.dc do 
Redfe a refori.da copia, o que se f·z; que, 
tando-s:) l 'vantado a st;sp0ita de que :1. authen~ 
tica que <iCr:t ao Dr·- Arminio unanimirla<le de 
voto;; em ltarnarac:i. ct·a f:tl~a. roque reu-se 
exame no livro Jas :1ctas o no drJ notas do 
escrivão de paz d·t ref·!rida freguezia th ltanm
racá, r) cile testemunlw., tjUe teve occasião de 
"''sistir a es-c exaru:~, verifi(·ou niio ~'Ó que 
tiotha. de~appat'ecido o primeit·o dess:•s livros. 
como qne o :;:cgundo f'St:wa visivel e g-rosseir~t
mente talsifica.do p0b. substit.ui~·:io rle urno. 
folha. em parte da qual cst:wa o<ct·ipt::t. on hn
çatb uma r~sct•tptur~t ,;e d~tta antet·Ior·. <!Ont,ndo 
a outra par·tr) a actn da eleição de lt!lmaraeá, 
precisamente no ponto qu'~ tratava de votação 

* '.\ * • - .. • •• •• • :- • .. 

p:llpa vel ~ visivel. pr·inci'pn.l~-'!I!te pelt"l. cir,:um
stancia de haver notavel dill"crr,nça na càr da. 
·i 11 . e·~~ · n. ssa folha c 
qu'; foi d~ novo introduzida. ; ê úisse.finalmr.nte, 
que o Sr. Visconrle de Guarar:1.p~s tanto reco
nhece que no collegio de lta.maracà o Dr. An-
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tonio Corr·ea obteve 28 votos, que, tendo cllo 
tc~s ernurl!La ::< rma o Isto pc.<~unpren~a, Invo
cando l!tn :nome Ja honra e lealdade o testemu
nho do mesmo Visconde, sob pena, no caoo de 
sihmcio, de t·econhccer como vet·dadc o que cllc 
testemunha affi;m:Ju, não vciu à iwrrensa o 
mesmo Sr. Visconle, ,;;pm duvida p~lra não dar 

' 7 

r; a so re os Itens a pet1çao o JUS 1 can e, 
disse : Que sabe por Ler estado vresente que 
no 2' l3scrutinio pt·occdido a 4 de Janeiro pro
ximo findo na ilha de Itamaracá, para eleição 
de deputado geral pelo 3° districto desta pr?
Yincia, obteve o Dr. Antonio Francisco Correia. . ')" 

forn(~cer prov:o~. contt·a o.,; faisiicado~·es. c;ne clamados Il3l:J. mesa. Quanto ao 2°, que assls
pretenclerarn por um crime d u· ao Dr .• \rminio tiram a todo o FJrocesso eleitoral desse 2° esc~u
uma Yictoria que elle não põd.3 obter nas tinio em Itamaracá, elle testemunha, o V1s
:1rnas. E por nada mais Ih~ ser per::untPdo conde de Guararapes e o Dr. João Juvencio 
nl!rn respC'ndido, deu-se por findo o p::escnte do- Ferreira de Aguiar e outras muitas pessoas,. e 
poimonto, o qual, sondo lido à testemunha e I todos ouviram ler e apregoar os 28 votos obt1-
ac 111n o con orme. as~1g-na com a tcstemun 1a .os pc o r. orrc1a c ' rau.Jo, os o 1 os 
n ad,·ogadv do juslifiea.nte. Eu; Antonio de p0lo Dr. Arminio Coriolano Tavares dos Santos 
HI:t·g:os l'one l .i_e Leã(~, e.~criv~o, o c. sc1·ev~.-~ e :t.dcdaração da !Ilesa de que não apuravadu~s 
R:ú<!!i'o.-./cao .htvcnc;o J't:rrctrrt r/,: .:1yuw1'. ccdul:ls rlue contmham o nome do Dr. Correia 
-.l!f!Jlt :l jose d1~ Almeirlu Pemamúur:o. de Araujo, por não estarem grudados os enve

lopes que c~ntinhamas mesmas cedulas. Qm,nto 

foi o pa bl icado pelo<: jur·nacs, n q ur• o Dt·. :\t·
lllinio lwsi:t f.;ido clcrrot:~do, >Ondo <Jnn no di11.;, 
de .lan.)it-0 o proprio Sr. VisconilO de Guat·:t· 
rapes, :>o_;To do Dt·. Ar·minio, dec!at·nn a. elle · 
test<!ltlunha. que o seu gNli'O lHlVLa pct·dtdo a 
eleic:ão o qne aguar,las:t-sc J•at·n. a futura 
elcic,\?io,e quo !'Ó depois da apmaçi'lo onviu dizct• 
ter· hRI'idn fal;:iric:1çiiio rlo livros d• eleição com 
o fim 1le rbr nn:wimirl 'rl~ rl:~ vn~nR ::o D1·. Ar-
minio o c .:., L :• 

111ai:> lhe sct· perguntado, clot1-sc por fin<lo o 
prnsentc dcp·•iment:o, o qnal 1cntl~ li:lo c 
achando conforme. a tcstc:unnhn. ~<;stgna. c:nm 
o juiz o a·lvo~:~clo elo jnstifieant.e, de qn1~ (~Ou 
fé. Eu, Antonto do Burgos Ponco de L·~ao, 

, •• -r i - Ri il'n.- .lonrn.tim 
Ctt.~tnrUo Dv.m·t.e ·de A:.eva:io.-:liigtttJl .lost! 
d<.: A.lmârht Panambttco. 

3" test.r·munha. -Leodeg:uio Gort··~i:t de Oli
YCir·a An.irade, major da guarlh\ naeion(l.l. idade 
:H arltlo:;, cas~dti'. agri cu 1 LOt', ll:oi tural desta pt·o
v iue!a, ;;,J;,:temnnb j n:·adll. V.''S Santos Evangc-

·:o . .. • 
' ' .... ·' 

capit:d publicado aquellr resultado da eleição 
do eollegio de Itamaracá e não ter apparec1do 
reclamação ou contestação alguma a este res
peito. sondo cnrto que n~ng~e:n poz .em duvida 

··T•ll' o Dr. Coi'i·eiit de ArauJO obtido alh 28 votos, 
além dos dous ue não fot·am a urados ; ue 
t.endo elle testemunha, assim como o r-. oão 
.JI1\·encio Fet-rcira de Aguiar, assistido a todo 
o processo eleitoral desde• a. formação da mesa, 
re~lcbimento de cedulas, contagem, apuração e 
pro~lamaç::í.o d::s Yotos de c:da um ~o: dou~ can
didatos ató lavrar-se a acta d<:- el;1çao, leitura, 

c ti;·~ livr~- de ~o tas, atlirma. sem receio de 
contestação, que o Dr. Arminio sómente obteve 
:~0 votos na•1uelle collegio, pelo que considera 
f:dsa a authcntica que ouviu dizer ter sido 
:lpresentnJ:t em Olinda perante a junta apura

ora d:1ndo ao Dr. Arminio unanimidade de 
votos no collegio de Itamaracá. Ao 4°, que 
n~st:; cidade e na de Tguarassú é notoriamente 
R:1.bido que o rc>:ultado da eleição em Itamaracá 
foi publicano nos jomacs, isto é, 30 votos. para 
o Dr·. Arminio e 2::; par:1. o Dr. Corre1a de 
A1·anjn. c r··~conhecido pOt: t~clos Ler si.do? Dr_ 
•• • .; t. ' 

eleito assim o Vt·. Cort·cia de Araujo, que o 
proprio Visconde. rl•1 Gua.t':1rapcs er:r vis~a do 
resultado da elc1•:ão em ltamacat·a, ah1 em 
l:.!'ll:tr:ts»Ú confessou a diversas pessoa<; que 
o' se11 .:.:·cm·o. o Dr .· Arminio. estava derrotado, 
s0ndo •tUC o.jniz de paz, presidente da mesa 
eleitoral do referido collegio ao findar-se a 
eleição, ilecbrou que elle Luiz Scipião, não 
tomaria. m·tis p:trte em eleição naquella fre-
gnrma pot· t·~rcm SH o mUito Ingratos com e e 
os !'leitores, dando tão granr!e votação ao 
D:·. Correia. de Araujo ; quo dias depois da 
eleição Henrique Deocleciano Tavares dos 
Santos, commandante dos guardas da alfan
dega e irmão do Dr. Arminio, encontrando-se. . . . . - . 
do t·~r eÚe concorrido p;,ra a derrota de. sea 
it·rn:!o, indo p;~ru. ltamaracá faz0r com que ellc . 
seu irmão !'Ó livesse tão pouca votação, mas' 
q11e is-;o não ficaria assim e que hu.viamos do 
vêr ; que nuncf\ ou11ira dizer que o Dr. Ar~ 
mini o pretendia ter tido unani.miuade de votos: 
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no collcgio de Itamaracá, e só d'~poi~ do dia 20 ! de, não compa!'ecenlo. see havido por conf0SSO 
de Janeiro, marcado para a apuração, s:JUbe 1 a r•:spcito de tudo c1aanto SIJ menciona nos 
pelos joi·n[I.Qs e ror di ver-as pesso:.ts •1ue,perantr mesmos it•:;;ts e do q uc tem elle pleno conhe
a junta apuradora, fora apresentnda no dia da cimento. por ter a tu.lo assistido como intercs
apuração uma authentica falsa, dando unani- sad,,, na qualida ie de sogro do Dr. Arn:inio 
midade de voto;; ao Dr. Anuinio ; mais que, Codolano Tavares dos Santos. Iguahncnte 
tendo sido apresentada á mesma junta uma ccr- requer que seja citado po1· c lrta o coronel 
tidão authentit:a extrahida do livro de nota.s, .João Pau: o de Souza Bandeira,. que a.ctual
onde fôra transcripta a~ta, dando a verdadeira mente se a~.:ha nest~ cidade • e que não 
votação obtida pelos dons candidatos, a junta poude ser ant•:riermente citado; intimado o Dr. 
apuradora d·~u preferencia. à esta, cxp")dintlo 1° promotor publico para assi;;tir ú inqniriç-ão. 
diploma ao DL". Cort·ê,\ de Araujo; fi11a.lmente, NPstcs tenuos, pede a V. S. dcferimcnt•). 
que ellc tesmunha affirrna que essa cer- E. R.l\I. -lkcifl, 16 de Fevereiro de 1885.
tidão 6 a que verdadeirmnento menciona o re- .:lln~d·/,r. Par na,;, bt,c:o. 
sultado real da vota\;ão naquclle collegio, por 
estar conforme com a acta que elle viu lavrai·, 
ler e assignar pela mesa e tt·:tnscrever no livro 
de notas e de accôrdo com o l'é'StÜtado da elei
ção, testemunhado pelo proprio Visconde dP Gua
rarapes, que certamente não poderá contestar 
este facto, e que, si do livro d" uotas do es
crivão de paz consta, como affirmam a elle, tes
temunha, meR.,ionar :t acta transcripta. unani
midade de votos ao Dr. J.rminio, necessada
mente houve fal,-ificação nrsse livro, por ;"en
tionar hoje o contrario daquiUo que···a:lli foi· 
escripto ao findar-se a el~.~içiio. E por nada 
mais saber, nem lhe ser prrguntado. d.'u-:;e 
por findo o presente depoimento, o qual s.en,Jo 
lido e achando confo1·mo, assif.,p,a o juiz co:u a 
te~temunha e parte p1·esente.- E eu, Antonio 
de Burgos Ponce de Leão, escrivão, o ~>scrcvi. 
-Ribei1·o.-Leoder;ario Cor;·Jr.. de Otivei;·a 
Andrade.- jlf iguet J osd de .. ·Hmcicla Per
naillbuco. 

Certifico que, por parte do Dr. l\Iigud .José 
de Almeida Pernambueo, advogado do justifi
cante, me foi dito qne ainda tinha mais tes· 
cemunhos :a. produzir. O ref .. rido é vet·dad~~. 
Don fé.- Recife, 14 de Feve1·eiro do 1885.-
0 e~cl'ivão, A.n:onio d,y Burgo:; Poncc d.; 
Lecro. 

J unLada.-Aos 11."• de Fcvcr,~i1·o de 18t:;5, f<~ço 
juntada a estes auto:< de peti<,~iro que se seguem. 
- E eu, Antonio de Burgos Ponce de Le:1o, 
esct·ivão, o escrevi. 

lllm. SI', Dl'. jnit. do •lireito do ci,:cl.
Diz o Dt•. Antonio Franci!:!co CJrr~a d·· 
Araujo qu,., tendo sido inqiiOI'i<las t1·ez tc~te
mun'1.as na justific:tção quo: l'~tú dantlo neste 
jui?.o, rebtiv:tmentc ú yotaç:1o qn ~ o!•ic-,·c ew 
2° escrutinio, para deputado gcr:d, no cnllegio 
de Itamaracà. e. comqnanto estejam oxuhcran
temetltn p1·ova,1os os iten.~ da mesma justifica
ção, todavia, tendo o supp!ic:l.nte feito cit:1r o 
Viscotlde de Guararapes para. depor, e e<:te não 
ha'Vendo _comt~a.rP.cido, talvez pelo pretexto de 

se digne, marcando novo dia, hora c log:1r , 
mandar que o escrivão cite por carta ao mesmo 
Visconde c ue acluahuente se acha em sua casa 
á rua da Aut·ora, mencionando o escrivão na 
carta os itcms sobt·e os quaes tem elle df\ de
pôr, sendo a citação feita com a comminação 

Como requer, e designo o din. 18, ao meio 
dia. Recife, 1ii de Janeiro dei,'185.- Ribcito. 

Certifico que por carta intimei por todo o 
conteúdo rfo despacho t·ett·o, exn rado na peti
ção do justificante, ao Visconde de Guararapes. 
!Jou fe. Recife, iG dr Fevereiro de 1885.-0 
escrivão, Antonio de BuJ·gus Po;1cc de Lcüo 

Cel'ti:fi.co que por carta igualmente intimei 
ao coronel Jo:lo Paulo de Som.a Bandeira. Dou 
fé. B,ocife, hi do Fcv ~reiro ,,e f{-;;35.-0 .. es
crirão, Ant·onio· du Burgos Ponce de Leão. 

G~l'tifico qne foi'J de meu çartorio notifiquei 
por t.oclo o conteúdo da pctiçiio e despacho re
tro ao Dr. Hem·ique Augusto de 1\lbuquerquc 
.Millet, 1° promotor publico. o qual íicon ;:cien
te. Doa f e. Recife. i6 d ·.~ Feveroi ro de 188:S.
O esc1·ivão, .4.ntonío etc Bm·gos Poncc de Lcao 

Ce!·tifico qno senilo nest:•, r>icbdo do Recife, 
na c·st:•.ção das Cinco Pontas, ahi entimei ao 
Exm. Sr. Visconde dn Gu:trar~1pcs, por c::rta do 
Sr. escrivão. <1ue clle Víst::Jnde ieLI e devolveu 
a dita cart:L c que delb. tiz entt·ega. ao mesmo 
es,:rivão. O rPferido é vcrd::i.l·~ e dou fo. H.c· 
cife, :16 de Fevereii·o de H:!85.-0 oflicial elo 
juizo, lJionisio Ferna.;Jdus D:as dct Silva. 

CBrlifico que sendo nesta cidade citei ao sup
plic ,do, coronel João Pnulo de Souíla B:mdcüa, 
po:· •;:wla du Sr. csct·iYãl) e (!UC da dita cal'l't 
ficuu de po•sc. O rnferi<lo o verà:tle c dou fó. 
1-tocil"ú. 16 do Fe\·crciro de 1885 -0 otficial do 
juizo, Dionisio Fenw,1dcs Dias da Silva. 

C0rtifico 'filO ns te~lemunhas noUieada.s, o 
Visconde de Guat·a.rnpe;; ü o COt'OI1•~l João Paulo 
du S1mza H:11Hlr·im, 11:io compat·ecerarn hoje, :is 
horas designadas ]J:tl·a depol'. O refe1·iJo c 
ver ia de e don ré. Rec: f o::, -18 de Fevcroi ro de 
·!83'•.-0 cscriv:io, Antonin dr. Rarr;os i'o,u~c 
ti e Lc:r1o. 

.T1m tad:,1. -Aes iR dias ele F.:verciro de 1885, 
fac,~o j •mtada a · stes nu tos da carta de intimaç;io 
q uc Si3 segue, dil'igidt ao Visconde de Crunl·ara
P"S, o •1unl de\'Olveu-a.-Eu. Antonif) r/:; 
Bw·gos Pu ncc r! e Ler.io, cscrivüo, o escrevi. 

Illm. Sr. Visconde de Guararapes .-Conl
munico a V. S. que por parb do Dr. Antonio 
Francjs\'o Cot·rêa de Aran ·o so está ilanão um: 
justifica<;io em .jui:r,o, relativamente ã votaçd.o 
quo~ obte••e · em 2'' escrutinio, p:ti'a deputado 
geral, no collegio de Itamarac:i; e a 1·eqneri-
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meio da pr,Jsente, a V. S., para comp:recel· no 1 p~.:bli<.:o, sendo a citn.t;ão do ref·r:do coronel 
dia 18 do curr:,nte n·, ~a1a d:1;; u.udhnâas, ao \ feit<J. por cat·ta na fórma por qu(·! foi requeriàa 
meio <.li:~, afim <1e depôr sobre os itens se- na. petiçtio anterior Nestes termos pede -~ 
guintes: V. S. deferimento. E. R.l\L Hecife, 23 de 

1.o Que no 2° escrutínio a que se procedeu 
a. 4 do mP.7. rlP. .la.nf\irn rln . <~n nn tt·. 

ilha de Itamaracá, para a eleição de utn depu
tado geral, pelo 3° districtr; e lei tora! desta pt·o
vincia. teve o justificantc 28 votos. que forarn 
a.purndos c devtdamente proclam:~dos pda re~
pectiva mc::a. 

2 o OnP. all' !l!'<!'<i~tit•:lm <1. t.n(ln n n-n.•t><Nn 

eleitoral o Viscondrl de Guararapcs, o DI" .. Juão 
Juvencio Fel'reira de Aguiar e muit:<s ou
tras pessoas, que ou\'Ín:m ·lei.' e :1pr.:goar 
os 28 votos obtido~ p!~1o justificante e os :30 
obtidos P'-lo seu competidor, Dr. Arminio Co
riolano Tavares dos Santos. 

:3. 0 Que, tendo os jornaes desta capital pu
blicado c"se resultado da votaçilo de ltamaraca, 
não apparec~eu contestac;ào alg11ma disto e nin
guem pôz em duvida haver o justifi!.!ante obtido 
aquelles 28 votos; e somente no di<t20. quan io 
a junta apul'adora l'euniu-se em O li nd:t, fo1 
que recooeu o i •res:aeme oe~w. uma amnen t!Ca 
fal~a, em que se declnrotl tet· o Dr. Ar~inio 
obtido unanimidade du votos naquelle collegio; 
isto em o posição ao que conslou a .. uma cer
tidão ve1·bu ad verbwn da acta transcripta no 
livro de notas e passado pelo respectivo esci·i-
.. a-,... rlt.> n"? ,,, ~"'' ., · ' -

" -1 • 

4. o Que é noto rio e sa hido nesta cidnde em e 
não só o resultaJo da elei~.fto fui o que os .for· 
naes publicaram, como •1ue o Dr. Arminio 
havia sido rlerrot:tdo na deição, far~tos q u<-' 
foram confessados pelo Visconde de Guararapes 
<> ~iu<>~•~" · • t> or1 rfr..nni<l '"'" f'lln':l>o-n 

ram o ~culi.u us livros da ~c ta -~ da tr-au';cri
pção, fizGram a falsificação deste, substituindo 
a folha em que estava consignada a votação 
obtirl:J. p~'ln jtu<lific•nte. po1· outra em qu' 1::0 

deu a unanimi.ladc de votos ao Dr. A1·minio. 
(ln tJ·n~-: m ,..,...m ""': '" · V ~ ' " 

citação ó feita com a comminac,~:io d~. não com
parecr.ndo, s0r havido por confesso a rcspe i o 
de tudo quanlo se menciona nos itens aqui 
mencionados ,, d • q .tc t•>m V. S. plono conhe
cimento, tJC.r tl'l' a tu•io asRistic1o como interes
sado, na tp::l.lidacle dn Stlg-ro do Dl'. A1·nuuio 
Coriohno Tav~re~ elos S:r.nlos. 

Recift1. Hi dn F'~>vc·oirn .!e 1..;.:R::;,-o esct·i
vi'i:o, AHtOí7io de Bto·go.~ Poíwe de Lcao. 

• T~tntada.- Aos 23 di"s ..io rnr,z • e Fevereiro 
do 188:), faço juntach1. a estes antrs da 1wtição 
que se segue. Eu, A.ntnnio de Burgos Poncc 
r.lc Lelío, escrivão, o escrevi. 

Illm · Sr. :br. juiz de direito (h civel. Diz 
o Dr. Antonio francisco Corre a do 1\raujo que, 
na. justificação quu. está dando pemute este 
iuizo, n:io tendo compal'ocido o coronel João 
Paulo de Souz:-~. B<~ndeira no dia qr•e f.,i pol' 
V. S. de,;ignado, para depor como test •nt>•nha, 
vem reftooret• n. V. S. que se digne mar·. ar 
novo dia logar é hora para ser ton·a':lo o s:eu 

fevereiro àe 18S5.- Almeida Pernmnbuco • 

~ . ~ -
cife 2:3 de Fevereil'o de i885.Ribeiro. 

Certifico que tenho desi:.;nado o dia de a.ma
_nhã, a.o meio dia, 11a .. ala das audir•nc:as. Re
cife, 23de Fevereiro de 1885. O ''scrivão.
Antonio de Btt•'!JOs l 1oncc de Lcao. 

Crrtifico que por carta intimei pot· todo o 
conteúdo da petição e despa:.·ho oetro, bem 
como da designação supra,o coronel .João Paulo 
.íf\ Souza BHndeim.Do•t fé. Recife, 23 do Feve
reiro de 1885. O escrivão, Antonio de Bwrgos 
Ponccnle Leao. 

Cel"tifico que fóra elo meu cariorio r.otifiqnei 
do despacho proferido n:t petição retro, e dia 
supra. desig-nado o Dr. i" promotor publico 
Henrique Millet, o qual ficou scionte. Re
cife;~ ~3 de Fevereiro de ·f~85. O esct·ivãó'. 
:lnÚnlio de Burgos Poncc de Lcau. 

Certifico que intim,,i ao coronel João Paulo 
t!e Souz:t Bandeira eru sua propria pess a por 
t:arca do Sr. escrivão Burgos,o qual ficou de 
posse da roe::;ma. e ficou entendido. Dom fé. 
Recife, 24 de Fe\·ereiro <le iSc-\5. O oftlci:ü do 
ittizo JJionnsio Fe;·;twtdes ])ias da Sitw· 

CerLifico rp1e niin tcn~o C0mp·trcciclo o co:·o
nel .João Paulo de Souzf1. Ban,leir ..... deixou de 
ser tomado o. seu depoimento. O refer:do ,; ·yer·
da·l". e dou fó. H.eC:fe, 2-! de l·'evel·,;it·o de 
1885~ O escrivão,.4.ntonia ele Bu.·gos Ponce de 
T.r>r,, 

Juntada.- Aos 2 do Mal'ÇO de '1885, faço 
.:untada a est••s antos d:~ Jielic,~ão que se segue. 
Eu ..:Lt/lllliu de· JJtrl'!)uS l'une~· ,ft, l.•·ciu t'SCl"i
vão. eSCl'O\'i. 

1 i1 " .;: • li . .r .. 

o Dr. Antonio Fr~•:rwisco COJ'I'Ü:t de Araujo•, na 
j stifi at:ão •jiiC cst~\ danrlo pct•:l.Jlto L'Stejui1.o. 
que n:1o tenclo·si :o possivel cit:.r o coronel .Jo:!o 
P:11tlo de Souz:L BauJeira p:;ra depor no dia <1uc 
foi por V.S. de~ignado, vem ro~uc:re1· a V. S. quo 
de novo o m:~n•le cita1· para o dito fim,jwlo medo 
por CJUe foi rccp.lCI'ido na pPI.i~~:io anl.er·ior. <lig-
nando-se \'. S marcar· novo <lia. ht~ra e loza r 
p ra. a inrruiriçfio. intirn:Hlo o D1·. 1" prnm~tor 
puiJt:co . 

Nesb:•s Lermos, P"de a V. S. c:efllrirr.enbo. 
E. H. M.-RrJcife, 27 d' Fevereiro de 18:!5.
A.Zmeida Penuo11fntco. 

Sim, para :•manhfí. ~\s 11 ho:as nn.cas:1. das 
" • <: Recife 2i :!c Fevereil'o ele 1~:s:s. 

Ribeiro. 

lllm. Sr. Dt·. juit. ele direito.-0 Dr. An
tonio F1·ancisco Corréa de Ara11jo. não Lendo-se 
podido ell<·ctuar a intimação do coronel João 
I 'aul • de Sol!za B .ndeira, mas achando-se 
:H~tnaimente elle nesta cid,tdc, requer :.t V. S. 
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se digne d:: m::rcil.r novo Jia e hi)i'a p1ra n in
quiriç-ão do mesmo co:·cnel, S'.:nclo a citaç~ào f,~ita 
1!& conformidade da pe"tição retro, intima.lo o 
Dr.1° promotor 1)nblico. Pede a V. S. dcf~
rimcnto. E. R. ·J\L Recife, 2 do ll1arço de 
iS::i:>.-. .Jlnt~Jidu 2enWili lmco. 

Sim. p:1ra amanhã a.> 11 horas. Recife, 2 de 
Mart;:u de 18C::5.-Ribeiro. 

Certifico que p11' carta intimei por to lo o 
CIJnteti.do da petiçii!) retro ao co:·onel .João 
Paulo de Souza BMld~i :-:1. Dou f e. Rr!Ci f e. 2 
de ?IIarço de 1885.-0 escri\·3o, .~nto.'lio de 
BHI'!Jtis Puucc de Lefío. 

CcrLiíico qnrJ fÕI'il. de !neu cm·to:·io notifiquei 
por todo o cnnteúdo da petic;i'io :·et;·e :10· Dr. 1'' 
pt·n1notor :>ublit:o HcnritJll" l\Iillet. o n•!al ficou 
scionte. Dou fc. Re ·if,J, :2 de Mar•,;o dê V)S;J.
U e,;c:·ivão, "lntu;iio drJ Bw·rw.; l'úilÚJ de 
Leao. ·' 

Cet·tifico que por carta do Sr. e~cr·il·ão inti
ll10Í :to c.Jrond João Paulo ck Souza Bandeira 
por todo o conteúdo da pC\tição rct~o e ficou en
tcndid,). Do11 fe. Rneif:3, 3 de nl;1rço clr~ 1<383.-
0 otlkial do juiw, Dio,:y.<io Fc:rn~~wl:..·s D as 
drt. Sitca. 

.iuntada.-Ans 3 de l\hrço de iS85. fllÇOjun
tada a estes autos de depoitucnto 'rue s~ s~.Zttc. 
-En, .Anto11iu de lluí'(JO" J'o;tc:e r/e Lcao, 
c~crivão, o escr~vi. 

Assélntada.-Ao<; ;j de Março de 1S':i5. ne~ta 
cidade do Recii'<?, na sah. cb>; audkncins, on !r. 
foi vindo o Dr. juiz de di:·eito do ci.,·cl.Jonqnim 
d:• Cosl'1. Ri.bciro cotmnigo oscri vão 1le .,eu carg-•' 
abn.i~o assig-nado, ahi pt'P"cnte o Dr. !líiguC!l 
.José de :\lmeid:~ Pc~·nr1.muuco, advogado do ~ius
tificantc Dr. Antonio Francisco Corrêa de Ar;\n
jo, ú revelia do Dr. Segundo p:·omotor pu ui i
co, foi inqnorich a test 'nl!lnh:t que adiante so 
vê. Eu, Aulonio du Burgo-; l'oncc de Lc:io, 
escrivão o cscre\'i. 

·1" lcslemuuha.-CO!'ond .lt~:i.o Pa~llo Ctil'nci
ro <lo Souza Httn<lcit·a, 00 n unos. vi avo, nat n·al 
desta pt·ovinci:l. a.Q'I'ÍCilllor. testemunha it~t·ada 
aos Santos Evangelhos e aos co~tnnws di~so 
n::~cla_. E :;endo inquorirh, cli•se: emqunnto aos 
qnr·sllos da petiçii:o do jiiStificnnto, que ad1a. 
por 011vir di?.e:· :10 Viscond•• de Gnar:.l.l'apes.quc 
o Dr. Arminio Cot>iolano Tavat'''S dos Santos, 
seu gen:·o, perdura:~ clci~:Io no 2' escrutiaio a 
q11n se l'I'OI'Crll'\11 no c] ia 4 de .Tan0.iro rlo cort•cn t·~ 
anno no :3' disl.ricto ())l}il:oral dr),;t:\ l'J'ül'ineia n 
que o mrJsmo Visconde lhe alfirmou Ler a>sistido 
a_ este 2• e;;crutinto na j!ho. de ItrJm;n•:Jc:i e qnn 
dizendo elle testem unha por dever de civilidade 
que sentia a derrot~ da seu p-enro. si é, q 11e era 
verdade o qu0. corrü a este resp~ito, o me~mo 
Visconde não lhe respondeu senão qr.o havia 
c 1ega: o ar e em tam,1raca, on e seu genro 
não tinha. tido quem procurasse á favor de sua 
cuu_sa, e fJUC o CfUC sabe em relac;:!o ú votac,:ão 

c.: • • ·c , ·r ·-
ta-se ao quo tlissc, islo é, to1· pér•dido a eleição 
o Dr. Arrninio, e que nada mais sahe a respeito 

• o ~ .- ... • ·l. 

mais l1ave:- deu-se p:1r findo o presente depoi-' 
menlo, o qual soado lido e achando confot·me, 
assig-n:L o juiz com a testemunha e a.dvog:1ao 
do jus:.ificante. Eu. Antonio de Burgos Poncc 
de Lr~ão, eserivlio o escrevi. -Ribeiro .-João 
PauloCm·neZ;·o de Sottza Bt:o?deiTa.-]iiguel 
J o.<d de .4lmeida Pernamb ~co. 

Cr,rti:fico que por parte do D<·. Mig-uel Per
nr:mbuco, advogado do justificante me foi aito 
não ter mais tqstem unhas a produzi:-. Dou fé. 
Recife, :3 àe l\hrvo de 18S5.-0 escrivão, An
tonio de.Bu;·gus Ponce de Leao. 

Conclusão.-Aos :3 de Março de 1885, faço os 
anlos conclusos :-o Dt·. juiz de Direito 
do ci·-rd .Joaquim da. Costa RibeirC>. Eu, .1.nto
uio da Bw·!fos Ponce de LdZo, escl'ivão o es
cre\•i. 

Julgo po;· S'~:t;J.tGnça a p1·esente justifica~ão 
para cs eíf.!itos que lhe couberem ~ e custas ex
causa. Recife. 4 de Março de 1885.-Joaquím 
da Costa Ribeiro. 

Publicação .-Aos -1 de Março de 1885, por 
p:1rte do Dr. juiz de direito do civel me foram 
Ent:·rgues estes autos com o julgamento su1wa. 
U•~, .-iatonio r(e Bu1'!]0S Poi<ce de LcO:o, escri
vão o c.>cr-cvi • 

Certifi~o que intimei o julgamento supra ao 
Dt·. l\ligucl .José de Almeida Pernambuco, o 
qual ficou sciente. Do11 fé. Recife, "1 de Março 
de 1S:::l5.- O escrivão, Antonio de Bu?-gos 
Poiice de Lcrio. 

Certifico que fiz entrega ela presente justifi
ca<;ão :10 Dr. Mig-uel .Josó ue Almeida Pernam
buco, advog-3-do do justi:ficante. Dou fé. Re
cife, 4 de l\Iarço de :1885.-0 escrivã:o, Anto
níu de Burgus Panca de Lr:ao. 

Os abai:s::o assig-nado:::,cl'litoros da parochia 
tlc No;:s:t Senhora ch. Conceição de Itamaracà~ 
tendo f'-CÍt~ncia dc; que foi ;tpresentada. a junt::l. 
apuradora d:t dei<::to do 3o districto. como au
t.heuti~n dciite eolleg-io, uma (•Ópia. fa.lsa, d:t. 
'lnal não consta a \'obç:'lo obtida pelo Ut·. An
tonio F'rant.:is,~o Corroa de Araujo, protestam 
contt•a. a validatlc do semelhante documento. 

.clcclaran•lo sob jut•a11tento que no 2' esl!ru
tinio, n. que se pt·oce leu no dia ,1 do corrente 
para a. eleição de um deputado geral, deram 
seus votos ãqucllc clLndiJato. Outrosim, decla
ram que assistiram ú. apnr:1<.:i'io das cedulas pela. 
me~a p.arochinl, c ouvi1·am procbmnr que oiJti
vcra :::0 votos o Ur·. Arrnínio Tavares, o 2S o 
Dr. Cor·rêa de J\t'fl.ltjü, deixando d1) se:- apll
radas duas cedula~ que não estavam fechadas_ 

Itama.r•acú, 22 de .Janeiro de 1885.- Fran
cisco Cordeiro Ca.vn.lcanti. - Manoel Cor
deiro C:.~valca.ntc Ariú, 3' juiz de paz e me
sario.- Luiz Cortleit•o Cavalcanti Falcão.-

no o r e1ro avll, c3.ntL e uquerquc .-
Manoel An t:o n io d'J Sã Leitão.- .To sé Co:-dcil-o 
Ca\•alcanti Lius.-Fr11ctuoso Cort.leiro Caval-
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pes àe Albuquerque- 'fheophilo Lopes de I Certifico que ate hoje ai.ndu nao fo1 recolh1do · 
..A:_lbuqu.erque.-:,Antonio Al,·e;~ PereJt·a.-Cl_au-1 uo archivo o lin·o a que allude o supplicante. 
d1o Jose dr>. Sant:_Anna.- Jose l\1artms da S:lvll. llguaJ·assú, 2:3 dú .Janeiro rie '1885.-0 .secreta
Rego.- l\larcehno B~wbos!l. á a Costa.- .Ma- I rio da Carnara, Joao Frunci$CO do Amaral. 
noel Fra:,:-oso da Silva..- Francisco Ernesto 
J\.1onteiro da Cost?..- Jo;;é d ·Barro.; C:dJI"ai.-
Laurentino Gomes da Costa.- · P ·n 
C?sta.- Jo~é Felix tie Albuquerque.- .Fran
eisco Martws da Costa Lirn:;..- Jovino .José 
.Coelho.- Boaventura Otocbno rle Paiv~1. 
Reconheço v:!rdadeiras as :1s;;ignaturas retro (~ 
supra e don fé. R0cifü, 23 de J::nr:it•o dB 1835 
Er:r to-tt:mun.ho de_ ve:·darie, o tabellião pn-

- 1 c~ r.as anos Jl e;·-
gulhao. Rcconbor;o a fit·ma supra. Em teste
munho de verdade.-.. Fu!gcncio Infante rle 
A lbttqucrque c .:.li e !lo. ' . 

Itam::trad, 22 de .bnei:·o de 1885.- Illm. 
Sr. Manoel Cordeiro Cavalcante Ariú .- Peco 

_ . . que, a em a VCl'c ac e e pot• sna. 1om·;, 
d1gne-se de 1·esponder-me abaixo drsta, si na 
€leição a que se proced0n no dia 4 do connnt•> 
para. um deputado get·al, obtive ou não 28 
voto~, no·collegio do It:,murac::i. em que V. S. 
sei'Vlu de mesar.io. 

_ utl"Oslm, peço a - S. que rlr;cln.re si ns
s1gnou alguma nuthen Licn. da q Llnl niio constns'e 
a votação que obti\·o, pr~rmi.ttindo fazer de sua 
resposta o uso qL:e me convier. 

Soü com a maior consideração.- De V. S. 
ami<>-o attento e c.:ria · ·· w -

Antonio Francisco C. ·ae Araujo. 

Respondendo, cumpre-m•:l dizet·, p·.1t· minha 
hon!"a, que na. eloiçiio a quo >-:c procc:deu nesta 
:freguezia, lD dia 4 do cot·r·ente, nn. q u:-.1 fi
gurei como n:.esario, obteve V. E~. 28 vo-

Declaro, outi'O,im, que não assignei ne
nhuma. authentica. em IJU'' uüo figurasso o 
nome de V. Ex.. como teudo obtido :tq uella 
votação; si appare:~eu :1s~ig-nattmt minha em 
do~u~oento da q11e conste o conl.r:li'Ío, af1lr111o 

Reconhoçn a fit·ma: supm. R:"cife, 26 rle .Ta
neit·o de it)cl5. Em trstPmuuho de verdade o 
tabellião pui.Jlico,_ Appoltinatio F ... 1·tu,;o.to de 
A!buquerqtte 111 nra,d!ilo _ 

Reconheço vet·dacleiras as firmas r::tro. Re
cife, 26 dn Jan·!iro d'l 18'-l:J.- Ern tr~stemunho 
rln \'et·da.,Jc, o tltbnllifl:o pul,lico, .tL1tonio Bol·-

;J ., • : • 

f\epa.rtiç:ã•) G·;ral dos Telograp h os; -Do Ba
r;lo de lta.pi-;surua ao Diar·io de Penwn;imco. 
~« Itarrw.r·ac:i, At·minio :30. Cor::eia 28, noti
cia mais collcg-ios. -I trcpis.'l.t•wr. » 

Doc. n. 1.-Illul'~. "E~:m<. Srs. pl'osidente e 
mais membt•o.;; da 1" comruissüo de veri:fic:1.çü:o 
ue.po:eres ... 

Pet·mitta-no.;; esta illttstt·e commissão u~. 
r1os termos o regimento e sem prejuizo do 
del.m.te cral, apr·;!ciem'JS :t lig-eit·a exposiç:io, 
com q ne pret~mdnt~ t•efu ta r a nossa .~ontesr.ação 
o candidato illegalm~ute diplomado J:ldO ;:;o dis
trieto de Pcrn:lluuuco. 

D:tndo as stws in 'ut•in.·.; c iusin ua<·Õ.):': male·:o-
las a caracteres distio:ctos a unic:1. rospost:t, 
quo m•·rc:.:em-o desprezo-nos limitat·emos a 
destt'Ltir a sua tles.~oune:;:~t argumentação. 

A :tl"g'Ui\·ão de falsa, qu0 f:.1z a a1rthcntica da. 
clei<_.~ãv de ltam::..t·acá de -1 de .Janeit•o u~timo, 

~ ~~ 

, tido naq uelh olr•ição, é a sua nnic:1 alleg::t.;:io 
I L'untra a maioria de votos, (1ue obtiremos na 
eleiçiio do rofe:·L!o Ji ;tricto. 

!lbs, e:n \':JZ c.le pt·oduzit· pt·ov.l. dtrecta contra 
a vct•d:.lclr~ da<!ll."ll:; _authcrüicn. L•lln._ pretende 

• 1 -. • • • 

tantos <I·! :qH'c.,iat;üc,; ct•t·on•!::s '' inoxacta...; 
Póde V. Ex. fazer desta o <t:c;o qu(\ lhe con- sobre certos factos c sua;; cit·cumstancias. 

viet•. Sou de V. Ex. amigo ni.Jt•i!!,·:Hlo.-.i!ttJtnet 
C orriei1·o Cav:.:tcwtlt! .-t,·iit. 

Reconheçr, v,~r·dacloira fl. :l.~sig-nntura snt·r·:t 
e dou fc.í.-H·~cifo, 2!! de .l:.s.ttcit·o tl!l 18;:;5. E 
€DI testemun:," dt! verdu.le.- .fo.•.·rJ Ii:n~i/aci') 
dos .Sa.n tos Ml/galluies. 

E:dtibe. ó I'Ct•Jnd<', o cnndic'I:Lto diplomrtdo 
uma ccrlirlão <!xtmhid:t rln li1•r·o. 0111 '1'1~ foi 
tt·an,.;<;ripta. :L act:L d:t eleiçiin de -1 ele .Ja11eiro, 
1p:e di:t. tt~t· elle oi.Jti io :Lr!uclle twmot·o de votos. 
:.'das er:;s:1. certidão. cp:n foi c-onseg-1tida do c!S
criv:'i:. :i falsa l'c.í, como clle me~mo o conress~L 
em ducumento ue serrl a rcsentado no debate 

Reconheço a firm:t supra.- Rio. ?:3 r1c .J:t- ot·:d, n:i.o pôclc juridil~amnntCJ pré~\"Ulecm· contra 
ncit•o de 18S5. Em lcsternnnlw de v ,r,brlc - a nnthenticn. robust·~~idn. pelos exames pt·ocr•-
0 taldlião pttblico, Ptt!(leuciu ln;'imtc rle ..-1l- I didos oo livro, doadc fóra. extrahidu :t t·efe:·ida. 
bv.qum·rp.tG ll:lara,dLliO. cet·ti:l:J:u, 0, ainch. cont:·:L 11111:1. ont:-a certidão, 

conforme ·a au t.ht:n tica pa~s:Ld:L pdo 0sct·i vão, 
lllm. St·. secr·et:u-io da Camara l\Itmicip~l de d · • . ~ o m_es_-rno cruc tr:mscrcvCI·a a act~L a cluest10naua 

Ta -~··· ""' r1 

s3u direito. precis:L ~ne V. S. lhrJ cet•Liilque si 
o livro das actas da elnição ultimamente proce
dida na pal'ochi:L do Itamarac:í., p <t'a d.eput:tdos 
gemes. j:.í. est:.í. recolhido ao archi vo desta 
Camara.. Nest.es t•Jrmo•, p0dc a V. S. <Jof:•ri
XD()!lto. E. R . .M.-Igu:a·a~sti. 2:~ rle .T1mciro 
<le i883.-En,ilio de fJr.:ana Costa. 

Alleg:a o nosso contendor quo :'l. imprensa 
dem a notid:L, '!no não fõt·a contestada, de que 
cllo obteve 2:-> votos em ltamfl.racá o fônL eleito~ 
o, da divnlg;a~iio. sem r:ontestnção. do>S<l. no
ticia indu~ <L falsidade da alludida authen
tica. 
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Mas o indicio de frau,]e, que porventut•a pu- ' apres;mtada. :i junta apurad<Jril. :is !) horas do 
de~se resultar di,.so. ó tão ft:gaz, que desappa- . dia de-:ignado para a '' P"ração. 
rece ante a seguinte explica\~ão_ E' isso simplesrnen:e u:na nuga. 

Constando a alg11ns amigos no.:;;sos u·~ diri- Alo-uns )residente;;; de mesa. eleitoral ue 
gtram a c <llÇ:tO em tamaraca, true o agente do .

1
re">idem longe do logar onJc s e t·eune ~L junta 

c:1ndidato conservador, logo após a el~ição, , :t:•nradora, costumam, como ó geralmente sa
conseguira Jo escrivão de paz uma certidão da 1 bitlo em P ernambuco, levar elle• m esmos ns 
qual constavu t~r o mesmo canclidato obtido 28 1 authenticas e apresentai-as na occasião da apu
votos. quand~ apenas duas ccdulas, quo não I r ::ção. 
foram ap,tradas polo pcocr•dente motivo decla- 1 Nada h1, po's. p:1ra notar que o presidP-nte 
ado nr. aeta, r.ontinha o S•!U nome, o qtta er::r- ! da mesa eleit01 al de ltamarac:i, não tendo po-

t:uuente d•!llutava. o propo:::ito de erupreg,,r a i dido com: .. a recer no di:1 d:1 a puração. r(~mettesse 

!raud11 "ara '•encer, en_ren~e!·:~m Ci'~e des:n:\s- ?o mesmo dia a autt.entica ao presidente da 
cnl''4r logo a fraud :-•, mut1 · - _ · • • • 
menta seria expor o candidato lib Jr:l.l ::.o perigo · D isso não póde resulta.t• inàicio dn fraude 
d~~ nov~s fr·au ies nos collegios, oade o adver-

1 
norn para os espíritos mais prevenidos e mali

sario ti vos;;e o recurso de mes:J.s unanimes, ou ciosos_ 
qu:~.,;:i unaninies. J Eis as ar~uições, e bem fut :•is são, com que 

Foi esta"- razilo pot· que cons.mtil"am que cor~ 1 se pretenlle 1nvalidar a aeb de um,, eleição, 
r rsst:1 sem conte~t~çi'lo a noti ,·ia de q ue o can· tran,.,cripta em o li vro de notas e revestida de 
didn.to diplo:uad:l tivera 28 votos em [tamara.c:i. todas a.; fo,·malida. le;; legaes. que '\iiO a. ga
E t"u1damentos tinham elles p:1ra pt·ecaver-se ra.ntia da ve,.Jade o do:,; direitos dos interes
contra a fra.u<le do ; advers 1rios, attentos os ;;ad11s. 
p1·ece dente~ de-<tes em ;dguns (•oll0g-io::> da.:1uelle Conc.luindn, co:npromette-se o nosso conten-
3 · districLO. dor a qxhibir em .o deba te oral. docn.m.e.ntos, 
· · · Eis-~• l';iZ:.:i<fpüt' que resolvera:n só Jesmascat·.: r que pt·ovaru at(·~ ú. evidencia a fr:'l.ud·: que a !lega. 
a fr·aude em o:·casiii:c em qne nito fosse p(·S:ü,·el :\.guard · mo~, poi:>, a exhibição desses do-
mais r1~ petil-a . cumentos, que co u tan t~1 ruystet·io >C occultam, 

Co,uprehende-se que nãn são necessa.t·ios :20 e que, afinal, se reduzir·[o a essas ;wdiç,:s de-
·.,.. , ·• , .. . · · • ' . .,·. · ,- -eHr--e·~SeeJFl'!:Ul-•----

depfÚS de feit~, não havia interes<e em occul- tinio s~~creto, •1 essas carta-: e :ntestados otficiosos 
t al-a ate :\O dia da aparação da. elei.t:.ão. Pat·a e as imprestav"is jnstificac;ões con riemnada, 

ue 'I , rr· · 
De:nais. notici'' S d•) jor:Ja~·s. tel.,gr:lmmas e Cr e ndo t et· t·e ~·utado as arg-uiçõl)s oppostas 

boatos podem invalidar um:\ aett eleitoral re- a assn cont.c<lllÇi'i'!. e confiando no illustra:lo 
v1stida de to :as as fiJ:·rna.lida les irl;:r:~.• · s e tran- c1·íterio da ill us tre c ommissão para Cl.precia r os 
scripta no livro doJ n .;t s '? Com t=:legrammas. docum<mtr.s pt·oduzidos. esp<>ra o conte.:;;tante 
niio t·aro inex:• c tos, falsos, insidiosos, elege:n-se qu0 se lhe f trá a de viela j us iça. 
dep:1t·:dos ·~ Rio. R de l\'lar ço do 1885.-A.?"iilil!io C- Ta-

Cumpre ponderat' gu~ a not ià~ dos .28 Yoto~. var es d o.<: Santús. 
adt•ede la.nç ·da ao; vento-< d ~ pu blicicb1e, n:1Ct Doe n. ~-- Illm. e Exm. Sr- pr~sid , !nte da. 
partiu de nenhum dos mP.tnhros da mes3. elei- co:~1mi~são de inqueri Lo.- 0 alJ:.t.ixo assignn.do 
tot·al, <:lll10 uni.co ~~m c1ue pod\lria ter ;:lgum vem r·ec1u,!rer (JUC se 3· 11 ntem 0 , docume nto :.quo 
\'aLr. ] <!xhihe, i s ua reclam··ção 011 contest:tçiio d. cg i-

Pretencle-<;c lamb~m rl cluzir ar~ u ·Y:entns;; 1 tirnidade do di plo: n~L r·xpedidu pe a junl:t apu-
contra. a. verdn.clo d:t authen tic:·t da circum•tnncia t·ar.ora. du ;)o rlis tt·icto e t.)ÜO!'al de ]".·rn:>mbuco 
de e;;t:~rem al:!utuas das assi0·~n:ttura.: dos :ae- ... · C · -· ao IJachal'(•l :\nt.onio l' ··~nc tsco orrcw. de At·au-
s•rios e<:ct·iptus P.111 m ·'ia folha de papel. jo. Os a!lnuidos iocum••nto.;, que s:1o d, 11., e~a-

l\Ias est;l prr;ten~ão L' destituida. de to·Io !\t:t- nv·s procedido~ 110 iiVl'O de notas. dondl) fôra e:t-
ihmento. · · 'd tt':lhid:J. :1. cet·Lulão de que s · sot·\"J t'a a rc ren a 

. Si niio ;e n0ga. a ':e :·~ci~ad: las ns;;i.gn:ttu.:. t s~ junta apurador:: pat·a Ú1.zer a n.pmaçfio da. e~ei.~ 
s1 ~stas s .... o _:1s mes1o:l.s lan~.ailas n:: .1cta 11 an ç:"lo da ft·eg,1ez1a de Itamara.r-a, pl·ovam ate a 
sc:tpt!t no hvro de nota!', q~:e. cst!l de co~for- evidencia a inox:actid:1o da mesm:t certidão, al
m~dad .. com a A me' ma. _:u then,tlc.a, ~~~~ Íleo.u leg:lcla na ' obre: li I a. recl , mação. Outt·osim, o 
e~hubC_J ante':l,nte pro\ ad~ pel11s cx:.•:u~:s c:;:hi- abnixo assignado, a l;em de seus dit·eito.;:, pede 
?ulo•, e_ m::mf~st I q~e a cu:c-U.ms ~a.ncta n? l a: . :~ I d~ · sde ja vista de qnalquor· ::dleg-ações e do
e sem v,1lor al0 urn. t:1nto rnab q~anto nm.lllt.s- curnentos r ue prJrventura. produr.a 0 seu com-
tre membro dc•_:a dtgna ?ommts:>:io decJat·()~t, \ petidnr. 1 ' · 

ver·-:as actas ou !ll!lhentic::s Mct·i otr~s d" m~:smo ' Ri.o, 20 dn F•·verr:ü·o J.e 1885_-Aí·minio Co-
modo, sem que aliàs fossem· :~rg-uidlis de I riu/a ;to T_,nv w·es d~s. Sant~s. 

_ _ _ _________ _ _uus~~~----------------t-~~~~~~~. ~.~~~~~~«r..~~v-r·~ 

Pm pl·~na sessao, que tinha r. ncon r.rado d;- , 

R tfio insignificante é :: circnm -~ ·· r. c:ia no- el e Guar" r:1p:-~ t·equer a V. S. qu·~ se dig-ne de 
t:J.da que a jtinh apuradora. apez .. r df.l m"rti- rn:'l.ndar IJllG o escr·iy:"io eümpetentn dê-lho por· 
festa. parcialidade, c:ue ostentou " In favo r· do certidão ao pó ·!esta o t eor· do so~ n intr; : 
candidato diplomado; não :~ menciona ml. ac ta 1- 0 : ' e i.iç~o em q 11e o Dr Antonio Francisco. 
da apuração. Co'l'l"Ga de .Ara11jo reqnnren um exame pt•oce-

Finalmento,quer-se deluzir ind icio do fraude dido hontem no livro de notas do e.s.:! L:-~vãp. Epi·. 
do facto do ter ~ido a authmtico. de Itamaracá phanio .Marqncs da. Silvo.; · · 
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2. 0 Quesitos propostos ; t respondente, e que escriptura se acha. nesta 
3. '> Auto de exame ; I lançada. 3>, si nas referida;; folhas enr:ontram-
,1. 0 Petição do supplicante ; se ussignaturas dos mcsarios c das ]'artes e 
5. 0 Julgamento do ex:ame. testemunhas ue intervieram n:t esl·ri tura a 

e c a . ::;. e enm~nto. •. :.. l .- g-ua-~ que se alluàe. ~1'>, si o papel das folh~1s ;)~e 3) 
rassú, :31 de Janeiro de iS/35. é iuteiramenté igual ao das ontras folhas do 

Pel<!. fônlla requerid:L. Iguarassú, 31 de Ja- mesmo livro. 5°, si a lettn e a tinta com 
neiro de 188:S.-C:esw· Jgcobina. que ellas foram escl'ipt~ts são as mesmas das 

anteriore.> e posterio:·es. 6o si n. tima da ru
O capit:io ?>Iaximiano Francisco Duat· te J u- uric<t e 0 signal que se encontra abaixo rlolla 

nior tabellião ublico escrivão d or r · · . . , ·• ·- : · 

Certifico S<Jr a petição pedida por certidão a I substituição de folhas, sendo rctit·ada.~ as que se 
do teor sr.gtünte : diz o Dt·. Antonio Fr:.ncisco achav:J.m com os numeros 32 e ::-;g ·~ substitui. ia .~ 
Cone<l. do At·aujo, pot· seu bast~:mte proc:ut·ador, pelas actuu.es. So si existem nas folhas om que 
c1ue sendo candidato na eleir;ão que se pt·ocedeu llC acha registrad1~ a a.cta quuesqu0:· vic!os ou 
no dia 4 do eonente na p:uochia de l•amar~ci def,~itos que autorisem a acre.Jitar-se c1ue o 
d<Jsta com<wca para deputado á a:-;s3mblca geral livro f ,i f:..lsificado. Protestamos pela aprr:sen
pelo 3° ,listt·icto desta pt·ovincia, obteve alli tação de novos quesitos se forem necessarios 
~8. vetos. c dOLIS era s ·Jpar;lclO, cuja votaç: ~io que em vi;; t:J. das respo <tas aos pr::sent~s. lgnan1s
fol publicada sem conte~tação nos jom:v]s da sú, :30 de Janeit·o de 1::\85.-Joüo F,·ancisco 
capital, const:J. de nma certidão p:1.ssad~~ p:Jlo es- elo Amw ·al. E;;tavam sellados com uma estam
ct•ivã.o c~,, pu.z tlue tr:~nscrev•:u em suas notas a pilha de 2QO reis d:~vidatu3nte inutilisaJa. Cer
resp -,cttva acta...; m::t.S tendo .. !i.ido suppt·i:11i :a Li fico mais ser. o .auto d•J exa.lil ·• pedido por 
essa votação na autlwntica que foi remetti ta á certidão do teor seguinte : Auto de exame.
junta. apura.dot':\ e applicada. em favor Jo cau- Anno elo nascimento de Nos;::o Scnhot· J esus 
didato Dt·. Arminio Col'ioL.no Tavat·.:s dos Christo de 1885. aos :30 dias d•; Janeiro elo dito 
Santos, facto que br~m revela a f<tlsidsde auno, nesta vÜla de lo-uat·assú, cornat·c:•. do 

essa ant ent1ca, vrsto que e nolorw que lll'•smo nome, u·_t }:1rovincia de Pernambnco, na 
o Dr. Armiltio só obt·~ve 30 votos na4.uella casa da caruara municipal, onde roi vindo o 
parochia, por· is;;o, quet·endo o supplic:1nto Dr. juiz de direito Francisco ,h:;tiniane Cezar 
· a · , a co in .. , co ::um·!, scrivao :;. ian c nornr:a o, 
que digne-se mandat· proceder a exame não só presente o Dr. promotor publico, Francisco Xa
no livro das actas d <l dita pat·ochia, como tam- vier Paes BatTeto e o advogado .João Fr~:nci.sco 
bem nu tin·o de notas <lo escrivão de paz; que Arn:tral, pot· parte do Dr. Antonio F1·a ncisco 
alli serve de tabellião, sendo notificado o m:1jor Cot·rêa de At·aujo e os peritus nomea .to$, os ta
Luiz Scipiàl! de Albuquerque 1\faraub.:io, que belliãr!s José Bonifacio dos S:mtos ~Ier·;::ulhiro e 
foi o presidente d:J. mesa. e o ciJad.io Manoel Antonio Borges da Silveira Lobo, pa--sat·am es
Felippe de Souza, que foi o sect·etario, t->ara te:> a responder os quesitos propostos pelo 
ex:hibi:.-em o primeiro livro, c o esL:rivão Epi- advog-ado ~lm:u·al, pt·octmd or do Dr. Antonio 
phanio Mal'q ues da Silva para apresertto.r o Francisco Corroa de Araujo, os '"i uaes são os 
segtmdo, no dia, hora c logar 'lue fot·<'m desig- >e;;uintes: Quanto ao i" quesito, respon leram 
nados pol'V. S . Não se11lo conveniente que a que foi apt';) Sentado :-'Õmcnte u~n livro J.o notas 
nomeação elo.> per; tos recaia em pcs>O:ts que são tl.o escrivã·, de paz da freguezia de It:tmaracã. 
intcres"a.das na eleição de qu· ~ se trata, rOLptr~ t· aborto c enc•}LTado pelo Illm. Dt·. jui:t de di
o supplic:mte que V. S. nomeie tnbd liiie,:; da r:·ito Fr•mcisco Jns tiniano Cezar .1:-tcobiiia, em 
cidade do Recife, obrigan lo-se elle a faze:· :• data de 18 de Dl)z,!mb:.-o de 188:::, e >:elbdo p~la 
despcz:t <la conducç:io; e bem assim r·ccluet· qno compete nte rc.:p~1.rtiç:io, com o sello de ver
seja citado o D r. pt·omotor pubiico da com:u•ca bu. do valot· de 10$000 bem como numerado 
pat·a assistir ao oxa.me, em cujo acto protesta o c rubricado com a rubricu-Cezar Ja cobina. 
supplicante uprcsentar os quesitos qu ,.! forem Quanto a<J 2°, responderam, que o l"I!SUltado da 
neceo~.;ario; para. escl::trecimento da verdade . dn t~leiçãu que s e procedeu 110 dia 4, es tá 1:1.~
Ncstcs temtos pode a V. S. lhe defira na fórma ç::~do a fls. 30 do wcsmo livro de notas em cuJa 
requerid~, entregando-se o pro~esso do ex:ame folha co;t·espond·~ a fls. :3.2 do meo~mo livro r·m 
ao snppltc:~mte para. fazer delle o uso que lhe que esta. lançada a cscnptura. de hypotheca 
convier.- E. R. M.- lguar;<ssti., :::6 de Ja.- om que são partes outot·gantes e hypathecan
neiro de l l'i85.-Como procur·ador, Jocio Fran- teso alferes Manoel F?l.ippe de S::mza e sua. 
ctsco .o ma a .- s a a a a. 1 ut mu r . ::; 
est.ampilha de 200 rs. devidamente inutilisada. pothecario José Barbosa do Valle. Quanlo ao 
Certifico mais serem os quesitos proposto~ pedi- :Jo, r esponderam que a escriptura de debito e . .... . . . 

. o : , ' 
livros foram apresentados e si estão sellad"s, fls. :31 v. e finaliza a 1h. 33 y . onde se acham 
numerados, rubricados, e si nelles s e encontram I as assignaturas das partes contl'actnates ]\!a
os termos de abertura e encerra monto. 2o, em noel Felippe de Souza, Joanna Cecilia dos 
que folhas :;e acb.alan<;.a.do o resultado da. vota- Santos, José Barbosa do Valle, Alberto Au
ção a quo se procedeu no dia 4 do corrante mez; gasto M. Prademes e Militão Ramos da Si
na pa.rochia de Itamaracá, c qual a folh:1. cor- , queira.. Quanto o 4'' , responderam, que opa-

V. III.-43 · 
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pel das í1s. :32 e 39 é inteiramente igual e 
identico ao das outras folhas do mesmo livro. 
Quanto ao 5··•, rcsponder~lm, que a tinta. e lettm 
são iguaes as de folh:;s anteriores, e f.Jlhas pos
teriores_ Quanto ao G ·, responderam, que a tinta 
com qu·• fot·am escriptas as fls. 32 e 31J ó igual 
a das folhas :mteriores e poste~iores e que não 
se nota di1l'.)rença :dguma. Qaanta ao 7 ·, rcs
pondér~< m, que m'ío ha o menor iu:licio, que pos
s:~ atfirmar-s~ que houYc sub,-tituição de 
folhas. q1tÔ pudessem set· retit·adas, pois que 
e:::s::aminando-as rigol'asament ··, não encontra
ram cousa alguma. Quanto ao 8°, re,ponder:.~m, 
que uã·• h a o wcuor indicio de falsitlcação ou 
vicio. que autorizem a :Lcreditar-;;e quo fiou
ve.:;se falslikação; e finaluwnte fL·am desta 
fõrma :c..:poudido os quesitos rGtro Pl"-'postos 
pelo :td\·og .do .João Franci<co do Amaral, 
por p:1rte d,J p~ticionari'-' Dr- Antonio Fran
cis:o CJrrêu. de Ar<.<ujo. Cousult.a.do o advoga
do e o Dr·. prJmotor publico, e:>:es declat·a
ram não t.L•r,:m mais quesitos a pr'O!JOL' pelo 
que maurlo.t o juiz enee~rar o prest.mte auto 
de exatuo em que a.s>i.!..!'IHJ. com os peritos, 
parte;; intr,resadas c o Dr·. promotor publi·~o-

Eu .\bximian•J Francisco Duar.t'} .Junior. 
escrivão, o escrevi ... .,.,.,.. . .Fr., .. ,cisco Justinio.no 
Ccza,· Je,·obina.-JooJ B.,ni{acio dus Santos 
J:l e,·gu! hth. -.4..~ton:o B,.7-ges da Silvc··~-a 
Lobo.-.1. tio Frrtnei.,co elo .:liiWral.-Fran
ciscu X,;ri~J,. Paes Bw·,.eto .-E tu ais ,;e nii:o 
con Linha em o d~to auto tle exaru0. 

Certifico aind.t ser a petição do supplicante 
do teor· seg-uinte : - O \'Ísconde dr~ Guarara
pes, qu•! perante este juizo propoz-se e conse
guiu pr._ovar não existit• ricio .dgurn e menc.s 
fdsificaç;ã;J ua. acta. da eleição pt·ocelida ew 
ltamarac:i no di;~ 4 do corro!ll te, tran •cripta no 
livro de n•)tas do 1·scriv,lo de 1la.~ Epiph:~.nio 
l\!ar'·l ues da Sill'a, tendo-se feito hoje. a r:•q uo
rimonto d:l Dr. Antonio Fr·ancisco Cot•rea d:) 

Araujo, um ex;:me nesge li..-ro c por cllo se 
eviJenciado que s0m fund:m,.nto e só por m:i 
fé sr~ u ventou a idéa de falsific•tçiio 011 vicio na 
alludiJa acta, e con.;;tando ao supplicantc quo 
à vista do resnllado <lo exame, não o preparar:i. 
par·a julgamento quem o re'l ucr ·u, Pede a Y- S. 
que s~ dig-ne admittir o supplicant· a l)rcpa
ral-o. :\:io tra;:endo isto pt·ej u izo algum ao 
supi•licadt•. e somente mmagcm i can,.:a da. 
verdade o da justiça, cspct·a o supplic:mte ser 
attendido, como pede. Nestes termos, E.L{. ?11. 
-l~uara•sú, :::O de Janeit•o de 1885.- O :td\·o
gadÜ Lui::: D<.:met1-io Dias Simr7es.-Estava 
sellada com uma e;;t•lmpilha de 200 rs., de\·i
damente inutilis'l.da. 

Despacho.- Si a parto não tiver preparado 
os autos de exame quu requer·~u, póde o sup
plicante f>.~.zel-o, afim de ser julgaJo pot• sen
tença--lguarassü, :30 de .Janeiro de 1885.
Ce::.ar Jacobina.-E mr.is se n:Io continha em 
a dita J•etição. 

Ccrtt co, ma mente, ter st o JU :;alo o 
dito C'X::t me pela se11tcny·1 do teor seguin
te : -Julg-o por· senten\a o e:s:ame de fo-

· equ i o 
tonio ~rancisco Correa. de Arnujo. para 
produzir:-"' os devido~ e l~gaes effeitos. Entre-

guem-se ã parte os proprios autos sem que 
lique traslado, pagas pela mesma as custas. 
Villa de Iguarass•.i 31 de Janeiro de 1885. 
Francisco Ju::;tiniano Cesar Jacobina. E 
mais se não continha em o dito despacho a não 
ser escripto na m:~rgem pelo mesmo juiz a p -
lavra gracis. Dada e passada nesta Villa de 
lgunrassú da província do PBrnamlmco, aos 31 
de Janeiro de 1885. Escrivi c assig-no em 
fó de verd,tJe .-0 escr·ivão Jlaxiotiana F;·an
ci.~co n~~w·te Junior 

Juizo de civel.-Comarca de Iguara;;sti.
Autoamento de uma petição do Visconde de 
Gua:·arapes para o íl!u que nclla se c:outém e 
declar·a. - Es~rivão Duo.1·te. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Chri:>to de 18:--\5 aos 30 dias de Janeiro do dito 
anuo nesta vil!a de lgn:u'a""SÜ d:J. provineia de 
Pernamlmco autoei a p"'tição IJ ue se segue do 
que faço ••ste autoamcnto para constai'. Eu, 
l\Iaximiano Francisco Duart-3 Junior, escrivão, 
o escre l"i. 

lllc:L Sr. Dr. juiz de direito--O Visconde 
de Guararapes, tendo noticia de (1ue perante 
\'_ S. c ;t r e l uerimento do Dr. An t.onio Fran
cisco Cor·reia de .. Arau.jo se está proced•'udo a. 
ULU ex::.me no liYro de nota.; do escrivão d0 paz 
de ltarr.ar·ae:i, afim de verifiear-sc si ha algu
ma falsificadão ou vicio na parLe em quo foi 
traascriptü. a actt~. da eleiçãa para um dopttta
d) p·~lo ;;;o distt·icto alli feita Ctu '1 do corrente 
-requer a V. S. que, findo o mesmo exame, 
no q .al o supplicante n:Io póclB int,;rvir e nem 
tambcm o candidato eleito, Dr. Arminio C.~ rio
la no Tavar•'S do>· Santos, (cuja. assi"lencia é 
estr·anh::wel que teuha sido dispensada pelo 
supplicaute), digne-se V, S. do ordenar um 
outr·o, servit.do os mosmos p··ritos, p:lra que 
c~tes, à vista do livro rrcin1a ind1cado e :1pós 
rigor·osa obser1';1ção respondam ao;;; quesitos 
juntos à presente e ou.tros quo na occasião 
possa o supplicante addital', como c:tplicatiYos 
ou complementares. 

Nestes termos e intimado o Dr. prúmotol."· 
publico par~• assistir ao exame re.luerido 
-Pede a V. S. d,·ferimcnto.-E. R. 111.
lg-uara.;;:sú, :~0 uo J-aneiro de -!St>.S.-0 advog-a
do, Lui::; D,,metrio Dias Si,;tüe.;. 

A. deferido - pt·ocedendo-se exame pelos 
p~riws - ta.belliães Met•gulhão c s:!:i'vdra 
Lobo, que prestara o juramento, dta.Jo o Dr. 
pr·omotur publico, p:lra hoje a 1 hora da tarde. 
-lguat·assti, 30 de Janeiro de 1885.-C'esar 
Jacobinct. 

Quesitos 

· 1. o O livro apresentado est:i aberto, exami
rado e rubricado pelo juiz de direito ? 

2. o A folha ou folhas que contém a acta. 
tr::nscril?ta du eleição de que se ~r~ta esta ru-

nhã·• e mesario.;; Alexandrino Ferreira Alcanta
ra de Miranda, Francisco Cordeiro Marinho Fal-
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cão :rvbnoel Cordeiro Cava.icante Ariüs e Ma-
noel Felippe de Souza·~ 

4. 0 As assign:1 turas destes ou de algum ~s
tão emendada~, r:1sp ada:-:, alteradas ou com I 
qualquer outro vicio ~ I 

5. 0 São ellas perfeitamente identi.cas ás qu11 
existem na acta transcrii?ta no mesmo liyr?, 

1 

"' no i" de De:t."mbro do anuo ultimo 1 
6. ° ConfJ·onta la a. lettra das ass gna turas elos 

mesmos juiz de pn e me3 .rios. constante das 
duas rt>feridas actas, nota-se alguma differen
ça naqnellas, ou adquire-se a convicção de se
rem lan .aJas elos 111e8mos mnbos 1 

i. 0 A lettra da. a'sign,tura do mesario Fran
cisco Co1·d:"iro Marinho Falcão na acta da elei
ção do 1° de Dezembro é ou não perf-~itamente 
igual á da assignatura da act:t de 4 de Janeiro 
e lança :a pelo mesmo punho~ 

8. 0 Ha no livro folha ou folhas inter.!aladas 

9. o Ha indicies de t"r sido cosid~1s ou desco
sidas algumas folhas ~ 

10.o O l~vro é ou n:Jo feilo com papel de dif-1 
ferentes marcas ~ 

1 L. o Not:l-;;e i•to em folhas j a os criptas e 
em outt·a;;: e!n bt·anco '? 

12. 0 A folha ou folhas em que se acha trans
cripta a elei~~ão de 4 d·~ .Janeiro tnru alguma 
emend&, cn trelinha, raspadella, borradura, ou 
qualquer outro vicio 1 

1:3. o Está lançada com a mesma. lett1':1. 
tinta 1 

. ~ . 
que est~t transcripta a act8. é a rnesrnu. d;::s fo
lha~ antnriores e posteriores~ 

15. 0 Algum:1 d:ts folh:cs da transcripção cor
responde a rolhas nntedores ou po;:;t0riores, e 
no caso affirrnativo ha a!g-um vicio ~ 

i Halo numero de votos< ue teve o can-
didato Dr. Arminio Cor!olano Tavar·es dos 
Santos? 

17. J Quantas cedulas deixm·~m de ser a pu· 
rada.s ·~ 

18." Consta da~ actas quo o c::mdiclato Dr. 
Antonio F1·ancisco Cor1·eia de Araujo obtivesse 
a . - . 

19 .'' Nas linhas ew que está ascripto o nu
mero de votos h:t ~Jg-uma ra,padPl!a, ewenda 
ou entrelinha, quo denote alte1·ação de numero, 
qualquer falsificação on vicio·~ 

20. o A transcripção da acta está feita com o 
mesma leltra do e~crivão · Epiph.anio Marques 
da Silva e por t~ste subscripta ~ 

21.o Finalmente ha no livro algum defeito 
.:ncie f:dsi fica ·ão da acta transe ri Jta? 

lg-uaras~ü. :30 ele .Janeiro de 1885.- Deme
trio Sim õr;s. 

Pela ;:rP.sente procuração, por mim escripta 
e aesignada, constituo meu bastnnte procura
do! ao advog-a!l? _Dr. Luiz Demetrio. Dias Si-

actl'l s das eleições de Itamaracá. e no do escri
vão de paz Epiphanio Marques da Silva, que 
requeri e vim pt·oceder perante o juizo de di
reito dr~ comarc:1. de Iguarassli, outorgando-lhe 
para isto todos o;; poderes necessarios em di
reito,e bem a!1sim para requerer no mesmo juizo, 

acto, diligrmcia e documentos relativo< as ul
timas eleições procedidas no ~';o distri·~~o desta 
provincia, rept·esenlando-rne como s ~ cu pro
prio fosse. Outrosim out01·go ao dito meu pro
curador os pod~ro" de sub~lituir a presente em 
outra, ficando ~oro iguaes para si, ou transfe-

• • • • ••• !.. as.·ü, -
de Janei!·o de 1835.-Viscond·' deGua;·(T.rapüs. 

Reconhe<;o a letr:L e assignatur·a. snpra. 
Ig-uara;;~ú. 28 de .Janeiro de 1885. Em teste~ 
munho de verdade. - O tabellião publico, 
.:.11 axirnia;~o F··ancisco Dwz;·te Junio1·. 

notifiquei aos tabelliães nomeadc;s .José Bo
ni r'ac.:io dos Santos 1\h·rgnlhib e il..ntonio 
Borges da Silveira Lobo para. l'resta1·em jura
mento. Iguarassú. 30 de Janeiro de 1.885.-0 
escrivão, Jf oxiJ,dctno Francisco DHo.rte Ju
nirw. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 15:27- PÃigina 95 de 106 

340 Sessüo em. 19 de Maio de .1885 

<:ão que são lançadas pelos mesmos punhos. l Acta do recebimento dos votos dos eleitores 
Q!lanto ao 7° rrsponclem, atlirmativ:-~mente. àa parochía de ltamaracá.-Aos quatro <:tias 
Quanto ao 8·• respondem que niio. Quanto ao do .mez àe .Janeiro do anno do naseimen to de 
~}·respondem que I?-ão. Quanto ao 10'" que o Nosso Senhor .Jesus Chr1sto de :1885, ás :n.<Jve 
rapel do livro é ele uma sõ marca. Quanto ao horas da manhã, no corpo da igt•ej:~ matriz· da 
1.1'' prejutlicado com a re;:posta dada ao i0°. parocbia de ltam:'l.racá, presente~ o major L~1iz 
Quan~o ao 1:2° rJspondem que não. Q~:anto ao Sei pião de Albuquer·gue l\Iaranhi.Io, presidente 
13° re-;x:ndem que sim. Quanto ao f4.o que do m0sa., e os mesarios tenentc-coron0l -~!e
sim. Qnanto ao 15Q respondem que as folhas I xandrino FerJ·cira de Ale~; ntara .i\lir:: nda~ 1\..Ja
cm que està transcripta a acta corresponde a noel Cordeiro Cavalcante Ariú, Francisco Cor
fo1h:ts anteriores o não ha vicio. Quanto :w 16o deiro Marinho Falcão, l\lanuel FelipTY~ de 
resp:md·•m 11ne const:t ter da mesma :~cta o Souza, e não tendo fiscal~· o presidente d~..:síg:nou 
Dr. Arminio C01·iolano Tavar:.•s dos Santos 58 o mesario nlo110el Fel:i ppe de Souz:• p[.ra servir· 
votos. Qu:mto ao 17° respondem que somente de secretar-io~ e o mesa. rio Francisco Cordeiro 
duas cc.iulas deix:1ram d.• ser apuradas Quanto 1\farinho F<J.l·ão para fazer a chamada ; {~m 
ao 18' respond~m que da act:J. não consta que o acto successi vo annuncio n que c·n:~eçava a. c 1ei
Dr. ~·~nt•,p.io Fr-ancisco Correia de Ar:wjo ti- ção em S••gundo escrur.inio de nm deputado do 
vesse voto algum. Quanto ao 19o respondem 3• districto eleit01·al, á Ass,·mblea Gr>r::l Leg-is
que n:io. Quanto ao 20-' respondem que sim. lativa. E de feito, .ha.vendo-;;:e procedido á c ba.
Q::anto ao 21° :finalmenl9 respondem que não mad:t do~ 70 elr:itores reg-i>"ti·ados na ordan1 do 
ha nad:1. que denuncie falsific:1ção. E assim te- alistar.aen to~ ::cudir~m a el!a Gü eleitores, 
mos respondi lo os ref,~ridos quesitos propostos sendo qüe a chamada foi concluich à 1 ho1.·a.. da 
por part" do peticionnrio Visconde de G~o.r:trn.- t:u·de; perderam o dir0ito d'>- vot:l.r por não te
pe~, por seu basLa nte procurador· o Dr. Luiz rem L~omp~1.x.-ecido os el.•itores seguinte:::<: Cli I:x'le
D·'mett·io Dias Simões. E por niio havermais rio Ignacio de LoyoHa, Vieente F•'rr.:ira da 
ques:.tos para serem respondidos mandou o juiz Silva rrag:1 .. Hermenegilde das Virgens Li :o:Ja, 
encerrar o pre-;cnte auto de exnme em que Francisco Raposo da Cunha Rrgo~ Pe,lro de 
assi;rna com o,; interessados e o Dr. promotor Acantara Co!·dei:·o. Frankiin l\Januel de Amo
publico. Eu. Maximiano Francisco Duarte Ju- rim, João Paulo de Souza. Antonio d:1. C1·uz: de 
nior,·~scrivã(I,O escrevi.-F:·anc'sco Justiniano Som;a, Jose de Figueiredo Bezerra D:•u::-ado. 
Cesar Jacobina.- .Tosé R'nifacio dos Santos A• proporção que o eleitor comparecia exhíb:i:::1. o 
I',ieJ·~ulhilo. -Antonio Borg-es da Silveira Lobo. seu titulo, lançava na urna. a sua cedula fechada 
-L~iz Demetrio Dias Sim'tes.-Francisco Xa- de todos os lados e com o respeetivo rotulo_ e 
Yier Paes Barretto. ! assi$'nava o sert nome no lino par::::_ :i5so 

Conclusão.-Aos 30 dias do mcz ele Janeiro dcstmado ; sendo que :find~ <t vctaç~o a 
de 1~:'5 f>~ço estes autos condusos ao Dr. juiz mes[l. man ·I ou ~avrar e assign_ou o . te:r-:::::n?, 
à(• tlireito Francisco Justini:tnno Cesar Jacobi- do c1ual se vcr1fi.ca que os el•;Itores 1nscr1-
na. do Cfl.l'' f-1ÇO este termo. E11 , IIIaximiano ptos com as suas assignatu:ras no d1i0 livr.::> fo
Fr:m\.:is::o Duarte Junior. escrivão, 0 escrevi. ram 60_. Abert:< a w·n:1.a conwgem c1as ced u.Jas 

C 1 1 1..,. produziram o numeto de :;:esscnta. E em a.<:to 
oac us~s.-, ''.,;O por .sentença o exame de succcssivo o presidnnte -desi"nou o mesa rio 

fls. c fls. afim de prodt:zn· os lcgaes effcitos. tenente-coronel Alexandrino Ferreira de ...Al
Entl''""nem-"•' os :\iltos a pa1·te ~em que fique 

1·o · ~ ' " . . _ cantara l\liranda para as ler c a.nnunciou que 
tr~s ado, _pa!:a;, as custa~. Ig~::tra~~~. :3o de Ja- ia se procede!' à >lpuração. para que repartiu 
~el~O ?c 18<-i::>.- Fra;IC!SCO .JUStiHt.l!.nO aesa1· ·as listas do alphabeto pelos outros mesar-i.os, 
.:acobt,•a. d d · 1 p bl' - A· d . ca a um os qnaes 1a esc:·evt•nc o em sua :re-

u tcaçao.llln ~ no me~mo cha, mcz e lação os no1nes dos YOtatlo:;:. em algn.ri,;:ruo :soc
amw ~urra L ec :lra·JO<, me oram. entregu~s cessivo da. numei·aç:1o n;;_tural. conforme o 
e_stes a~1tos por. parte do Dr. Franc1sco Just1- art. i46 das instrucçi31'!s. Terminada a lei t ~ua 
ttau~ ces_at· .1acooma. com 31 sentenÇ:l retro que 0 apuração das ced ula."'~ 0 sec,·etario d~ m-esa 
pubbquet, em m_eu_ cartorw, d? que faço este formou uma li~ ta geral contendo 0 norrH~ do 
termo. Eu. l\1ax1m1ano Franc1sco Duarte Ju- cidadão votado desde 0 n1 a:-çiu1o até ao min'i.r.no, 
nio1·, rserivão, o escrevi. o qual P'1blicou em alta voz eó o seguinte :o 

Certifico qu~· intimri a sentença rei.-ro ao Dr. Dr. Arminio Coriolano Tavares do,;; i SaDlo 
L 1liz Demetrio Dias Simõe~, procurador bns· 58 votos, deixando de ser apt:rad::ts duas cc
t:mte do \'i~conde de Guarnrapes, do que se clev dulas por se ach:ll·em aberta~. E, dextra.has 
por intmado. lguarassti, 30 de Janeiro de 1885. d · 1 
O ~scrivão,M axim.iano F1·ancisco 1Jtta1·te Ju- uma cõpia esta llsta gPral, o presia.e::nte 
niot. mandou in:un ediatamente JHlblica.l-:::. em e di. tal 

· :.d'fi.xado na p•lrta principal da matriz. Fo~m Cert!:fico clue intt"n1,..,1· a"· e··ten~>,• retro ao Dr. · d d 1 1 · 
Y"' qu01ma as as ce u as apur:aa< pi"onusc"Oa-

promotor publico Francisco Xavic1· Pa0s Bar- ment'). E eu., ~bnoel FelÍPl'e rlc Souza~ secrc-
reto, do que S(\ den pot' intimado. lguarassü cretario d:1. mesa laYrei esta :J.Ct·1, da qual~ l.J<lm 
30 de Janeiro de 1885. O escrivão,JlJ aximian~ c mo da onslitt! ~ão P. instai! ~- . es:1 e 

d:~s assig-naturas dos eleitores no li\·ro su. p :ra
mencionado. serão extrahid::~s cópjas assignadas 
e concertadas conformo o art. 151 das instroc-
ções, para te-r~:m os neces~ar1os est1nos- , . 
presente o escrivão do juízo de paz, Epipha.::nio· 
Marques da Silva, para trasladal-a no livro de 
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notas e assig-naram-n.'a o presidente da mesa e : lVIanoel Feli l e 
os gnacro mcsa.rios. Luiz c1piao e J u- matnz de Noss:~ 
querouc ~laranhão, presidente, Ale:o;:andrino J\'h.r.;.cá, 4 de Janeiro de 1885_ Lniz Sci
Fe:Teira de Alcantara Nlirancl:t, Manoel Cor- pião de Albuquerque Maranhão. pre:<ideute ; 
deiro Casalcan te Ariu, Francisco Cordeiro Ma- Alaxandrino Ferreira de Alcantara ~Eranda ; 
rinho F~lcão. Manoel Felippe de Souza. Eu, M :1.noe ,,_,~~.:•~iro Cavalcr.nt~ Ariú; Ft·.~n~isco 
l\Ianoel Fel i ppe de Souza, se,;retario da mes<~., I Cord•:,iro :Marinho Falcão; :!'.lanoel Fel!ppe de 

í' "'" • T '
0 

O' • • ·- ~ , .. • t "\ -. ,.. • 

querque Maranhilo, presidente, Ale:!anJrino da me~a, subscrevo.;~ o· a;signo- L•;i~- S::ipião 
Ferreira Alcanta.ra tle Miranci:l. Francisco Cor- de Abuqnet·aue l1Iaranh:1o. p!."es:.riente: Ale
deh•o Marinho Falcão, ?.Iano:! Cordeiro Ce~- :x:andrino Fé:-reir:.t Alcnntarn. d•'l ~.1it·:mrla : 
valeante 1i.riú. Manoel Felippe de Souza.- Franci~co Cordeiro Marinho Fa!cão; ManoeÍ 
Conferida. e concertada. commigo_- Epiphani,. Cordeiro Cavalcante A:iü. E1L l\Ianoel Fclippe 
J.lfaí-ques da Siiva, escrivão de paz desta frP.- de Srmza. Co:;f0rida. e concertad~1. commi<>-o 
gu•~:ona. 'p1p1amo~Iarqu0s da 1ha, est:rivão de paz 

Cópia das as!'>ignaturas do~ eleitores da fre- destu. fregttezia_ 
g-uezia de Nossa S·nhora: da Co.!lceição de I~a-~ Erl:.tat.-Doc_ n_ 4 _ _;,A me<::t. ,l~itoral do 
mar:tt:~, os q ua•~S vot~ram no_ :ila 4 de Janeuo 3o distr:.cto d3. parochiu. de. Nossa S.:n. hora da. 
de 18:-::o, como ~etnrmm,a a l~n: Conceição dd Itamal'acá faz &caber a q;;em in
Altin~ CordeHo Cava:cant1 de Albu_r~uerqu~, 1 teres:<ar possa, que cbtc\'e votes pa::a. :lep:!-

,., -
1
1 :-.~ ,...; - .l ' ." • ~ "~ • ~a ao a .1. sseru 1eu. er-<lJ. o e r·· a ao : l". .r !"'-

.JoBé • .:.·e B.~iT~s 1\Iora,~s,. Joaqtum J?se ~u B. arrús .. I minio Coriolan~· Tavar·es dos Santos .. 58 Yotos, 
:Moraes, JO'-e, Cordeu-c: Cavalcanti Lws, Jose dt!ixanrlo de s~r apUI·adus duas cedulas, por 
~e p.!rros Caoral, Jose Telles d~ Albuquerque, se acharem abertas- Co,,s;slorio da lgrej:< :Ma
,rose Pcd1:o da C~lta, Laurent:_no Go_:nes da 1 triz da Parochia d.-; Ncs!'a Senhora da Concei
Cost.a, Lm~ Corde~ro _C~valcanl1 Falca'J, Ma- çiio de Itarnf:.racú, 4 de .Janeiro d,, ~885.-LJ.ti,:; 
noel Antomo d·) Sa Leltao;-·:!'vlanoel Fr;lgo;:o·da -. .; -71 '·· _ ,, ., ,, , r .• , ., -., .• •. 1 , 

1 · l\1-- d ' A - · 'l p · pub1ic0, Lu i:; F'cí·j-eira Bn.nclcil·a de Jlcllo. A cantara .!. ' 1ran a, nton1o A ves eretra, 
Claudio José de Stmt'Anna, Ft·ancisco 1brti- Doe- n. :i.- 1885.- Juizo do civel.- Co
niano d:t Costa Lima, Herminci Marques Fer- marca do Ignara~sü.-Autoaruento do uma peti
reira .José Antonio Pires. José Barbosa •.lo ção do \'iscon.ie de Guararapes para o fim que 
Vall;. Jose l\Iartins da Silva Rego. Theophilo adiant" sr: <i·clar<t-- O os~.:rivão.- Dw:.;·tc.
Lo )('S do Albu uerc ue, Francisco Cordeiro Ca- Anno do Nascim'ni.o ,:c Nosso Senhor .Tcsus 
va.lcant1. rranctsco ot·co1ro ava cant1 1 rllt, Chr1s~.o de nul oito centos c oit'!nta e cinco, 
Vicon te Fer-I-eira da Ca.mara ?!Iadureira, Fran- nest:l. vi lia d•' lgu:1 rassú. da provinc:a de Per
cisco Corcl,...iro Cavalcanti Gitahy. Francisco nambnco,:wtoci a lJCtioão em frente d•~ que faço 
Cordeiro l\Iarinho Falcão, Francisco Raposo da este tr:rmo_ E eu. l\laxillliano Frrmciscu Du~l.rt:.} 
Cunh::t. Reg-o Filho, Ft·uetuoso Cord~iro Cava~- Junior, escrivão o oscrevi. 
cunti Lins, .José Alves P:.ag-ano, Jose I-Iono;·10 Illm. Sr_ Dr_ juiz de direito_- O Visconde 

· · · , - · e uarMapes, constan o ('o 1cw que, r.m ._, 
C:1Yalcanti A:riü. Scveriano Cezar Cot•t·eia B:·in- de,;; te moz, dirig! n a V. S. o juiz de paz presi-
g-el, Francisco de Paula Pint~. Joaqni.m Gui- dente da mesa elcitor:1l d0 Itamar:.;c:i. major 
lherme Jayme Galvão, _!ovmo Jose. ~oe- Luiz Scipião de Albnquerquc. l\I:l.r;~nh:io. ter 
lho, Laurindv Gomes VItal, Ant~:nw l<~t·- s:do 0 livro das actas, dt'pois de lavr:~d<\ a da 
reira Guedes Sidronio, José Odilon Ferr~m~. eleição que alli se procedeu "lll 4 deste mez, 
Guedec;, Manoel F··lippe de So_u~a, Fr;mCls~o remr:,ttido pnr·a a Camar:• Municipal. por inter
Theodciro de Macedo. l\1auricJO de Pat- medio do a]f,~rcs C:.:sme Damião do.; Santos, 
va e Silva~ J\lbino Manoel de Paiva, An- raquer a V. s_ que, Sl•b jur<1~l~nto. seja este 
tonio Pergentino Moreira de So_uza, Fran- ouvido. ·1ara declarar ue ·dei"'tmo deu ao mes-
c1sco. ose :'\.Ot.rigu s r ery, oa 1 molivro, q11:J :l.té hoje não appar~ceu. 
des Pacheco Antonio Xavier Dias de Albu- .J:i que po1• calculo e par.~ cvr t:tr q :re a vr>r-
querque, Fra'ncisco Justino de Almeida Vil~a- dado anpareça, priva-se a justiça d') um dos 
rim. Luiz Scipião de Albuquerque Maranhao, meios de conhecei-a. e necessario saber da 
M:1.1Íoel Lopes da Paz. Joaquim Rufino de 1-artr. de quem ha int?.rcsse nisto. 
Alm0ida. Vilb !'irn, Daniel de Almeida For- Nestes termos, é eirado o Dr _ promotor p:tra 

· a cha- . . · . . -
mada do~ eleitores. e não comparC'cendo elei- mento. 
tor alg-um mais, a mesa reconheceu terem vo
tado 60 e lei toro.", como consta das assignaturas 
presentes, do que em virtude da lei vigente 
a lllCS:l. mandou lavrar o presente ter~o 
em que assignara.m-se com o secretano 

Iguarns~ü, 31 ue Jnncit·o d0. 1885.- O ad
vogado, Luí:: JJemetrio Dias Simões. 

A., srj m notificados o Dt·. promotor publico 
e o alferes Cosrue Damião dos Santos, que se 
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aebaro. na ca~a da Camara, para o fim reque
rid(.l, hoje á 1 hora da tarde. 
.:: Iguara~sú, 31 de Janeiro de 1885.- CesaJ· 
Jacobina. 

Certifico que notifiquei o D1·. promotor pu
blico Francisco X.avier Paes Barreto em sua. 
·propria pessoa, para todo o_ conteudo da petição 
retro, do qu'' se deu por sc1ente. 

Ig-uara.,sú, 31 de Janeiro de :1885.- O es
crivão, JJ oximiano F1·ancisco Dum·te Jg-

;, 

Certifico que notifiquei o alferes Cosme Da
mião dos Santos, pa1·a tod!) o conteudo da peti-

Ig-uara~sú, 31 de Janeiro de 1885.- O es
crivão, JI axi,,Ú([UO Francisco útw:rte Ju
nior, 

Termo de a~senlada.-Aos.31dias de Janeiro 
de 1885, nest~ villa de Iguarassti, da província. 
de Pcmalllbuco, em ca,a da Ca.mara .Municipal, 
onde foi vindo o Dr . juiz de direito Francis ,·o 
Justin1ano Cesar Jacobin:J., commigo e<crivão 
adiante nomr•ado, pres<:'nte o Dr. promotot" 
publico Francisco Xaviet· Paes Baneto, ahi 
comparec~u o alferes Cosmc Damião dos 
Santos para. o firil requerido. Eu, 1\l:t-. 
ximi:mo Franc1sco Duarte Junior. escrivão, 
o escrevi. Termo de declaração.- E lo :o no 
mesmo dia, rnez c anno c logar retro declarado 
sen o e .~rl o o juramen o ' 
Damião dos Santos este debai~o do mesmo 
pas~ou a de~larar que, logo depois da eleiç~o 

A - 0 

de Itama!'acá, decorridos 3 a 4 dias, tendo rece
bido do major Luiz Scipiso de .Albu•1uer9.u, Ma
ranhão em seu engenho Amparo o hvro das 
actas da e!eiçU:o procedida na dita freguezio. 
para entrogar nesta. villa ao. secretario da ca
mara o advugado João Franc1~co do Amaral, e 
tendodr sen-uir para a cidade do Hecife, trou
xera o dito livro e ao passar por esta vil! a. seriam 
oito horas da 1uanhã de um dia C[Ue não se re
corda dirizira.-so á casa do dito secretario, 
por qaem p~~ocurando lhe respondera uma preta 
não s•J achar o m•2smo em casa, e, pergunt:ln
do-lhe o respon,!cnte si elh era. de c:os:~ do 
refel'ido secr·~ta1·io,c tendo resposta :üfi1·mativa, 
lhe e:1 tregara o dito livro para do mesmo fazer 
entrega ao mesmo secreta rio,. o ~ue feito, c?n
tinunra sua viag-"m para a. c1dade do Rec1fe. 
E m:~i~ não tendo a. declarar, ma.ndon o juiz, 
para. cons tar, lavrnr este termo em qu~ :1ssign:t 
com o rcspon:ientc juramentado. Eu, 1\h:s:i
miano Francisco Duarte .Tnnior. escrivão, o e3-
crevi.- Francisco Justinia.no C·~sar Jacübina. 
-Cosme D.tmião doa Santos.- F1·ancisco Xa
vier Pa!is Barreto . Iguarassü, 2i d.c Janeiro 
de 1885. O escrivão, Duarte. Conclusão.-

In 'l no mesmo< ia, ln Z a , . ·' U-
tos conclusos ao Dr.juiz de direito Francisco Jus
tininno Ct'sar J!lcobinn:• do que faço est~ termo. 

cri~ão, .o e"cr ·vi. Conclusão. -Julgo por' sen
tença a d<>claração de fls. retro feita pelo al
feres Cosme D:Jmiiio àos Santos, afim de pro
duzir os le" aes eífeitos . - Entregue-se a parte 
os proprio's

0 

autos extrah.indo cópia da , referida 
: declaração, afim de ser JUnta aos autos 7m que 

se acham os officios do 1 o juiz de paz da paro
chia de Itamaracá, com os do respec1ivo es
crivão e pagas as custas.~Gratis.-Iguarassü, 
31 de .Jan·~iro de 1885.- Francisco .Ju;;tinia.no 

blico Francisco Xavier Paes Bsrreto, de que 
se deu por scient·~. Iguaru:;;:>.ú, :31 de .:aneiro 
de 1885.-0 escrivão · Maximiano Fra i 
Duarte Junior. Ccrttfico que intimei a. sen
tença retro ao peticionaria Visconde tle Gua
rarape~ de que se deu pot· sciente. Igua
t•assu • 31 de Janeiro de 1885.- O esc:ri
vão, ?lfaxinliano· Francisco Duarte .T11 nior. 

Doc. n. 6.-ll!m. Sr. Dr.juiz de àireito.-
0 visconlc de G•Jar •rapes requer a. V. S. que 
se digne mandar t: esrrivão Ma:>.iminiano Du
arte lhe de por certidãc o teor do otlicio q tle 
foi d~rigi lo a V. S. pelo juiz de p.az da fre
guezta de I tamaracá, fazendo remessa o:o lin·o 
de nota~ docs,·rivão J.c p:•z da dita.freguezi:~.. e . .... . 
dos·offictos que ?.O n1esmo acompan1mr!lm. Pede 
d V. S. detet"imento-E. R. 1\:l.-Cnmo re
quer.-Igua~:t sü, 28 de Janeiro de 1885,__:Ce-
- -.. ! ~ 

\laximiimo Francisco Duarte Junior, t~bel
lião publico, escrivão de orpMos e ausentes 

c;:, 9. f)" .~ -~ • .. ... 

nambuco p0r S. M. Imperial, que Deus guar
de, etc. 

Certifico serem os officios pc lidos por cer
tidão os do teor seguin.te : - Itamaracá, 27 
de Jandro .. de 1885.- !Um. St· .- Accuso a. 
recepç~ão <!o oflicio de V. S., data :o de hon
t0m, no r1ual me diz que tem de se proce
der no d:a 28 do corrente pelas de~ hot'!lS 
da manhã, na casa da C!lmar!l. dessa Vil!a. a um 
ex!lme nos livros em que foram Jançatias o 
re;;istrad.s as actas das eleições que aqui 
tiveram log':1r no dia 4 do corrente, determina 
que eu oràene ao escrivão de paz desta fro
guezia. a a.pr~sentação dos ditos liv1·os perante 
esse jt~izo, no dia, ho1•a. c Jogar supr:\ men
ciona !os, afim de proceder-se ;1o ex:: me re
querido. Em respo;.;ta tenho a. dizar a V. S .• 
que nesta occasião e com este oflicio faço 
apresentar a V. S. o livro de nota;.; do esct·i
vão de pn.z. que registrou a :~.eta, o qu:d me 
foi remettido pelo escrivão coru os officios 
que junto. Emquanto ao livro em que foram 
lançadas as actas na. occasião da. eleiç:io, logo 
depois da eleição remetti, como me cum
pria, pv.ra a Camara Municip8l desta Vilhl. 

r uma pessoa e con anç& o r . a eres 
Cosme Damião doa Santos quem dis 'e tel-o en
tregue em cas:1 do · Sr . secretario da Ca-

de rlireito desta con.arc~ ( ;ssign~do) .L ui~ Sei
pião de Albuquerque Maranhão, to juiz a,~ paz. 
Itamaracá, 4 de .Janeiro de 1885. Illm. Sr.
Communico a. V. s ~ que, antes de tran ~crever a 
acta da eleição para. deputado geral desta dis
tricto, o Dr. João Juvencio Ferreira de Aguiar. 
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pe:lindo uma notn. da votação da l'eferidn. elei
ção, e len.to o mesmo doutor a acta de modo dlf
ferentc do que se uchava escripta, fez-me passar 
a certidão, de ois d) ue tendo eu de tt·an cre· 
ver a. acta, verifiquei que o resultaJ.o da. eleição 
era inteil"aill'3nt~ differente do que me h:wia 
sUo ditado, o que levo a.o conhecimento de V. S. 
para os devidos fins.-Deu; guarde a V. S. 
lllm. Sr. maj,n· LuizScipião de Albuquerque 
1\laranllãÔ, mui dig-no juiz de paz desta pa-'. . . . - ~ - . 

no oxer,·icio dest:l cargo: Remetto a V. S. o 
'livro'.de notas, no qual se ach<~.m lanpdos todos 
os trabalhos inherenLes a meu cargo. Deus 
guarde a V. S. lllm . Sr. major Luiz_ Sei pião 
de A.lbu·:Juerque ,\jarauhão, mui digno juiz 
de pa.z desta paro~hia. (Assiguado.) O e;;cri,·ão 
Epiphanio Mar'lues da Silva. E tuais se não 
continha em os ditos officios aqui por mim fid
ment8 extrahidos por certidão em meu car
torío ne;;:ta vill t de lguarassu, comarca do 
mesmo noma da proviocia de Pc:rnambu::o, aos 
28 dias de .Janeiro elo An.no do Nas::i.mento de 
Nósiú::J.Sêrilior"Jésui ··clú;isto d•) J885. Escr·evi e 
assigno em f e de ver.:lade.- Iguara~sü, 28 de 
Janeiro de 1885.- O esci·ivão, Jl!•xim'ano 
Fmncisco Dtw .. rte hmior. 

Doc. n. 7.-IIlm . e Exm. Sr-. Dr. juiz de 
direito do cível.- O Visconde de ~uararape;;, 

' siíic:t~ão ou vicio existe na authentica d.l elei-
ção feita a 4 de hnciro deste anno n::~. secção 
de Itamaracá, ::3° districto eleitor.ll da provín
cia, do~:uroento este que ;;;e aclm na secretaria 
da pr-esidenda, requer a V. E-s:. que se digne 
de nornectr tres tabelliães, os quaes examinando 
as nssignatut·as des•a authentica e comparan
do-as com as da. authcntica. da ele ição que se 
fez na mesma secção em 1 de Dezembro ul
timo, .tambem existente naquella secretaria, 
declar·,·m por certi,lão si entre umas e outras 
hà diJrcren~~a~ e quaes. 

O snpplicante requerera do Exrn. Sr. presi
dente da provincia a autorização precisa. pua 
serem apre;;entados os referido;; documentos. 
Nestes tat·mos- Pede a V. Ex.' deferimento. 
ReciD!, 3 de FPverciro de 1885.-Visconde de 
Gua1wrapes . 

Designo os tabelliães Fulgencio, Merginhão 
e Silv.!il"a Lobo. Rio, 4 de Fevereiro de 1835. 
-1?-ibeiro. 

Dou-me por susp~ito por ser :amigo inti~o 
4Q..~upplicante. Recife, 4 de Fevereiro de 188;;. 
~o tabellião publico, Fu~gencio Infante de 
Albu uerc. ue e },fello. 

m cumpr1mento o espac o re ro o r
juiz de dirdito do civel desta. cidade, exarado na 
petição tambem ~etro, do Exm . .V~s:onde de 

f_ ... ' ' o .. 
ã. secretaria da presidencia dç provincia, foram 
nos apresentados pelo Dr. secretario, João Au
gusto de Albuquerque . Maranhão, quatro au
thenticas, e officios de remessa das mesmas, 
relativa-s ás eleições do i de Dezembro e 4 de 
J aneiro ultimoi, procedidas na secção do I ta-

m~r-ac:i., pertencente ao 3° districto eleitoral 
desta provincia; que examinando . minuciosa
mente cada um de p~r si, conjun~ta e corn.pa-
r · a 11 W--s>~JÓ'---------
quanto a letra, tinta e papel, com que foram 
lançados, como e~peciatrnente am reiaçP'o ás as-
signatura;; ; que desse nosso exame, detido e 
minucioso, nos ficou a. convi.cção plena de que 
as. firmas siio as propri!ls dos signatarios das 
m<!l>mas authenticas, ora examinadas, Luiz 

v . • :. 1 u rqu l aran ao, • e~an-
drino Fe:-reita Alc:~ntara de Mir·anda, Francisco 
Cordeir0 Marinho Falcão, :Manoel Cordeiro 

·,tleae.ti .ksú e Manoel Fcl ippe de-&orrz~are~------
bem assim, que a -> mesrnas authen.ticas foram 
cscriplas com a mesma.lettr<>, subscriphs pelo 
secr~tario l\fannel Felipp3 de So·rza, e confe-
ri:la~ e coneerto.da.s pelo escrivão de paz Epi-
phanio l\Ia:·ques da. Silv.:.~. ; que a tinta com :1. 
qual foram cscriptas as qua.tro refe!"idas au-
thenticas, e otlit:ios da reme~ssa elas mesru:;.s, é 
i;;ual ou1 todas a.; folhas dos m' smos documen-
tos examinado ' ; que não h:~. e:n::mdas, borl"ões 
ra;;;padiJra;;, que indiquem fraude. faLi fi ·ação, 
ou vicio na authentica da eleição fútaa <.tuatro 
dB .Taneit··1 .:este anno, na re f:,l'i.ht sacç::i:o de 
ltawaracá. O referjdo é varclade e c!amos fé. 
Recife, Secr·etari t da presi 1encia de Pernam-
buco, aos 5 dia;; do me;; de Fevel'eiro de 1885. 

. . I ·.- • 

fe, 5 de Fevereil'o do 188"5.-Anton io Borges 
da SiL'Dei·~·a Sá.-Josd Bonifacio dos S antos 
:!JI a a~Mles. · 

Doe. n. 8. -iS85.-,-Decla.ração elos mesarios. 
-.Juizo do civcl.-Co:narca de lg-uarassú. 

Autoamento de urna petição do Visconde de 
Guararapes, para o fim ali:mte declarado.- O 
escril"ão, D~wrte. 

.Anno do Nai:cimento de Nosso Scnhol" Jesus 
Chrisb de 1885, aos 31 dias d•.J Janeiro, em 
.esta villa. de lguarassú, da provincia de Per
nambuco, auto :i a petição, em frente do que 
faço estP. termo. Eu, l\fa-s:icuino Fr·ancisco 
Du:1rte Junior, escrivão, o escrevi. 

Illm. SI.'. Dr . juiz de direi~o.-0 Visconde de 
Guat·arapes, tendo conhecunento de que o 
Dr. Antonio Francisco Corroa de Araujo acaba 
de desistir tia diligencia qu') requerera em 26 
do corrente e devia efiectuar-se agora, com o 
fim de, sob juramento, decb.rareta os membros 
da m•,•sa c1ue funccionou na elei9ão de ltarna
racã em 4 do mesmo mez, qual foi o resultado 
do pleito e como foi lavrada a respeciiva_: acta, 
pede a V. S. qúe _pot· conta e ~\ 1:<1~iuer1f!lento 
do ~upplica.nte se.Ja effectuada a dthgenc1a de 
que se desisti~, cam citàção . d~ Dr. promotor 
publico e certificando o escnvao _quaes ~oram 
os mesar·io:;; ue com areceram e SI a des1sten-
cia foi ou não feita a hora em que a declaração 
devia ser tomada. Nestes te. mos, pede a V. S. 
deferimento.-E. R.. M._;.lguara~sú, 31 de 
anetro e te·.:- mc.n 

Dias Lima. 
Autoa:!a p~la prova requerida. lguarassú, 31 

de Janeiro d P. 1885 . ..:...cesar Jacobina. : 

Certifico que notifiq ;lei o Dr. promotor pu
blico Franci~C() Xavier Paes Barreto para todo 
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Sessüo em 19 de Maio de 1885 

o contendo da petição retro. Ig-u:1.1·assú, :31 de 1 rada.s, estasa. escripto o nome do Dr. ·_·\ntouio 
_ ______ ______ _..J_.Iaan~el.u-r:<.Jo'---Ud.~:~e--:--'1-'-'Sll.lSov5c...~~~"'O,__.e ei.seo C,,,reüt--dc Araujo, o que não garante 

F-rancisco ' D-uarte Junio1·. por não as tet· lido. Consultado o Dr. promotor 
Cet·tifiw que notifiquei ao ruajot· Luiz ScipiJ:o publico, este :lccl:ll'ara nada tet· que perg-uutat· 

de "\ll>u luerqne :-.Ia.t'<tnhão, t~nen~e-c0r:Juel aos respoüdcntes, p<!lo que mandou o juiz la_. 
Ale-xandrino Ferreira de Alcr.nta.:·a. Mit·anda. e vrar este termo etlltlue a.ssig-na cum os jura.
Manocl Felip?e de Souz:~ quo e';ta.v:uu presen- mentaàos e decb.r:l.ntes e o Dr. promotor pu
tes pa.1·a todo o contet~do dl p3tição retl'o . blico. Eu, l\b:ú:uiano Franci;;co Duarte Ju
[guara:>sú, 31 de hneiro d:J 1885.-0 escrivão, nior, escrivão, o escrc\'i. - Francisco Jllsti
.Maximiaao Francisco Dt,,t;·te Jl~nior. niano Cezar Jacobina.-L:tiz Scipião de Albn-

T~l·mo d•) juramento deferido ao m::jol' Luiz q llerque .Mu.ranh:!o.- Ale::s::andrino Fo1-reira 
• ·- . :. · ,.:- , u ~ c2.11 ara e l . lran a.- x· u.noe Felippe de 

nel _-j_L;x::tnt.!t·inÕ Ferrci:·a àe Alc~.ntara ?IIiratl- Souza.- Francisco Xavier Paes Barreto.
dn. e Manoel Fclippe de Souza. e dedat•!'.ção Luiz Demett·io Dias Simões. 
que üzew os mcsmo~.-Aos :31 dias d ·!. Janeiro Condu:>ão.-Ain:la no mesmo dia. maz e 
de lSS.".o,na:>ta vilb. de Ig-u:u-assú, coma rca do auno f:lço • ·st·~s autos conclu <o.~ ao L> r '. juiz de 
mesmo nome da provinci:1 de Pernambuco, direit•1 Francisco Jnstiniano Cezat• Jacobina, do 
em cas:~ àa camara municipal, on:lc foi vindo o que f:tço este te_rmo. E eu, ?vh::s::imiano Fran.
Dr. ju i.1. ,le .tirei to Fr~'\.ncisco J ustini:~.no Cesar cisco Duarte Junior, escrivão, o e:;crevi.
Jacouiua, commig-o escri,·ão adi:mte nome::do. Conclusos.-.Julg-o por sentença o termo de 
presente o Jt·. romotor lU.lJli.co d~~ comat'Cól fi :3 a fi· a. --j1• os J og·a~.tvs:-----
ranci~co .'\.c.w:et· aes B~rreto, colllp:J.t'cce•·am e entreg-ue-se os p roprios autos :i part'.), p:lgas 

em virtude do mandad~1 do juizo o 111~jor Lu i:~. l)ela mesm·t as custlLS. Iguarassú, 31 de Ja-
Scipifio d'.~ .:\buqucrqu~ Mar:mlüi:o. tenente- nei!'o de 1885.-l'raacisco h 1stiniano Cc.;m· 

-. :.: ·'· u 1·ino erreit·a e .: can at·a 

do-lhe~ de com S<~ consc1enc:~ fizess~Ul .as d_e- cisco Du:wte Junior, esl!rivão, o escrevi.-M ct
cb._r:\~ues t· ·-'·iuer-d:ts. E ~en<_lo por el1cs ace;to xüniauo Fra.nci:;co Du.m·tr.: Junior. 
o ~ur~~ne1~~o, pass_ou pnml!lr~ruente, ~ m:t.JOr 1 Certifico que intimei a sentença retro ao 
LUiz :::ic:ptao le .A!IJU~L u_erque "llat·a.u::ao a de- Dr. pt·o,notor publico F1·ancisco Xavier P:tes 
c!arar que, na . elCiçao que teve Jogar no Barreto e ao Ex.m. \ii.scoude ue Guararapes üo 
dta. -~ . de .Tanetro do. corrsnto anno, nliO:_\ que se deram por scientes. 
fre?tlcz:a de It:uuat·aca, compare_::er:.u: Ig-uarassú.. :~1 de Janeiro de 1885.- O escri
ele:tore:; e o resul~a~o da. :votaçao fol ter vão, jlf aximicmo F-ranctsco Dua1'tc J ttnio;·. 
obtt"lo o Dr. At·m1mo Conola.!lo Ta vare;; • J • 
dos S?,lltos, 5S voto:;, não sendo apuradas En.rega.-:- No m~:~o dta, mez e anno sup:~ 
duas ce iulas, por se :~char•}lll :-tbertas, não ob- d:clllr~dos faço en eoa destes_ autos ao pet~ 
tenlo o Dr. Antonio Franciscó Correa de Cl?nano, do _que faço este te:mo. Eu,_t-.~a:n-
- n.~lli YOta'lãe <-:.la-um . ' · m1u.no Franc1s~o Du:~.r e J m · 

-------------~ . .....,~ .. " ~ e,:crevi. 
clu.rou peio que p:tssou o tonente -coronel Ale-
xandrino FCL'•·eira de Alcanta1·a. ?\Iiranda a de- Doc. n. 9.- Public:\ fórma.- Saica.m qu;'l.U· 
clarar quo na. pa1·ochin. de Itamaracá, na olei- tos este pul,lico instrumento de publica fórma 
~.ão q11e aUi teve log-a.r no dia '1 de J :tne-i:ro do \' it·em. que s ::ndo no :l.llllO elo nascimento da 
corrente :t!lno, compareceram GO eleitores, vo- Nosso S':nhor .T rsus Christo de 1885 aos :31 
t.a.ndo ;s:-; eleitores llo Dt• . Arminio Coriolano dias do rnez d:~ Janeiro nesta muito ~ 

!\liran,h e :.lauoe~ Felippe de Sou~a, deix~udo Publicada.- Ainda no mesmo dia. mez e 
de c_:>:np:!rece;· l'ranctsc:J · Co:·dc~:·o ~Iaru:~o a.nno supra declarados, me foram entreg-ues 
Falc:ao •) ~\Iano_al Cord':!ll'C Ca,•:ucantt Ar~u, j estes autos por part'~ do Dr. juiz de di1·eito 
par~ ]Jrest~tl~e~ J ~-~a.~1~ ~t~ e ~a:~ e~~?-?- _as. de_~_l!l,~ . . Francisco ·· J ustinia.no--- Cesa!" · Jacotiüa;· · ·cam·a: · -- · 
~-aço 's l'C<illet·uas. t. L~go o .JUIZ lhe deferm o sentença retro que publiquei em.meu cortorio, 
.lu,.amen m aos Si~lltos Eya.n~o th.os, oncarre 0 que ·~~ço es e el·mo. , u, n:::nmtano n ·an-

avares os autos, não sendo a.p!ti·a.Jas duas s ·:!m[n·e leal e mais antiga villa d:~ Santa Cruz 
celulas, por serem eucoutradas a.bertas, como Sa.ntos Cosme e Damião tle !g-uarassú, comarca 
Ludo consta. ela act:J. que na occasi:!o foi h nada Especi,tl do mesmo nome. ~a. provincia de Per-

~ o • e l~~e e ouza., secre ano. nam uco, em meu car orto compareceu o alvo-
nada mai:;; dtlclarOil pelo que, chamaào Manoel gado Joãu Ft"ancisco do Amaral, o qual apre
Felippe de Souzn, passou , este a decbrat· que sentou-me a petição que adiante vai transcripta. 
havendo comparecido 60 elt!itores na elei- pedindo-me que por bem de meu officio a. re
ção que tr.we loga,r na parodlia de Ituma- duzisse :i. publica fórma, o que assim o tlz. 
raci no dia 4 do corrente mez e apuradas 60 Ilhn. Sr. Dr. juiz de direito.- O Dr. Antonio 
cedula;; vc~ificou ter obtido o Dr. Arminio Co- Francisco Corrê~• de Araujo carece, a bem de 
riobuo Tavares do;; Santos, 58 votos, deixando seu direito, que V. S. mande que o escrivão 
de ser apU!·adas duas cedulas por se achal'em Max.imia.no Duarte lhe de por certidão o teor 
abertas. ooino dev~ co:1star da acta. )elo dccla- do auto de examr~ ue b · 
rante lavr:d.a. na qualidade de sect·etal·io da V. S. no livro de notas do escrivão de paz de 
mesa, que foi a'lsig-na.da por toda. a. mesa, não Itamaracá. :i requerimento do Visconde de Gua.
tendo obtido votação alg-uma o Dr. Ax;tonio rarap es ; e por isso pede a V. S., por seu bas
Francio;co Corrêa de Araujo; ouvindo ligeira- tanta procurador, que lhe defira a ,pre, ente, 
mente dizer-se que nas duas sedulas encontra- ordenando que o l'Gferido Ma.ximiano lhe dê .a · 
das abet't..'1.s, e que como disse, não foram apu- certidão que l'equer . E. R. M. Iguarassú, 28 
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a;: Janmro ,!le ,188o,• Çomo , procurador, Joq,o 
Jt J"a.ncisco do. AmaJ.·al • . (Esta:V<J.: sr~lla.<la. . com, 
uma estampilha de 200 réis) .. Não, estandoier...,. 
minado o ·exa.t~Í:e• .não póde ti~r logar.o que xe.:.. 

.quer. Iguarassü, ~9 .de Janeiro.cle ·,1885.:....cesaJ· 
J_acobina.~ _ Jllais se -não contüiha-_ em~_ diti pe-, 
t~~ão e.despacho ,nella Jangada, .o. que.tudo. be~ 
e fielriiente·t,édüZi :i publica ' 'fõrma~ e v_aitud~ 
sen1 ~ous~,t que düvid~ faça. _. jlor rqini escrip_ta. 
e ass1 <>'nada· c fi ··i · · · · · · · · ·.· 1 .. · · · · · _. · 
lião. compa.nb~iro aos 3f dia:s. do' má de Jiriéi~o 
do ani1o do nás<:ini.ento de'Nossó Se\ino?'Jesus 
Cht·istó de 1885.-Escrêvi e assig'nó. Em teste.:.
ril unho de · verdade~; ·O tabeUião publico; Litiz 
Fen·cinz Bandeira âe J:Ietlo. -

Eniquanto áosli~roseni qú.e. :t'orânilii1Çadaà. 
as a.ctas na óc.câsiãó. dà el~ição, logo depois . di. 
elci~ão í·emctti .éom§ ·me cumpria, p~ia a:·: Cà~ _ 
n1ira Munici11a.1 dessa villâ, or. úmá .. es~oã. _d.e 
con 1ança o r. . a ·eres Cosriie am1ão acis 
Santos, · qüe me disse tel..;;a 'rintrogue eíri:êasi do 
_Sr. · secreta.1;io da camarâ . DGils g-uarde ~V. ·S ; ' 

:Í :Í.c_ta·.~-erifttl~ei q-ue_ o' l'C~ultado da olei9ão ~ra_- i o:ó' protocolo do: ség'u~d<Í' deéla'ra:nt-e'; i 'Quan tb' aót 
íritéirO:inente diffe1•eote· do q~tc me hav1n. s1do :.'>·,depois dós c:s-aúies a ' ·qaêq teni<is~ ' procedido~; 
ditildo, o qiié l evó ao cóhh:eéimento de V .. S. ·,a :na · v illa de l~oa·ràssú,jã c• nesta:• ·ciâ_ad~. i : em; 
pàra as·devidos fins: . Dei1s g'uá.rtle à V. S.~ :livros e :•:ipi>i~: relativos.~\ :,supradit3.~1et~il~ãoÇ· 
lllm. St~ . major Lui_z Sei pião de Albuquerque ; e tam5em ü vista de'divcii;sa:s ' assig-natul'aS ' ~r-!1 
Máranhão.,:mtiitó' clin-no "tiiz de · ãz desta · pa- ' rec'us:iveis'_ do·s·. mesmõs··,, ~ndividuoà;': ·cstã;môS' 

thenticas 'd:J.s_ eléições,procedidas ,t1·m, Itámar~c:i decla.t':\ ~ ""':g-;cfl:vão:·;Br.{ndei1:4 -~. :- · \. -~ ~ -, m; (; ,-.~:·-;,~::. 
no dia. i o; 'de :De7.embro: ';e, 4 ,_de Ja.n~iro :Ultimos, o: ·1'\:nn:o do:HNriscimen.t0i de. i.'T~SS9~·$enbm:·.:~us 
<htambem,~cs.aminara:m -~ nar:o <;<oma.rc(l. d~)gua:; Ghr.istó; at;:f88!3 aos:,-.2;3_,ldias:_ do::mêz de rJailleil\0 
l!~ssü ·olivro _do escrivão de paz que ;t~anscre~eL'\ -ru·sta.:: 1nui:to i~ n.o}nte: ·:semp_reileal. ,tHíl:tia: ~Ji-J;igfl. 
as· ~tas: dessas· eleições,-:, .cer.tüiqucm,. sobre. rP vi l:lid da' Saó:ta •:C~uzzSap~os::C.~·~t:ú~. D~·rnião:td,i) 
seguinte;;,, .. ;; ,.;/ , :: : ::.~) ,-,:; i:oJ .::• ·:; :: ..:' -lgull'râssÜ·.comarcaes_pecJ.abdo)De!imOí~~~.da, 

·: f;:o: SHÕi.,-lh'es ·n::~.. âias apresentaâa-:-á' âuthen..: provincia de Pernambuco, em meu cartp-~~~ 
v. rn . -4.4 
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ertl CO'' que ; nesta; Vl a ~m 'meu' car ort'o:. 
no'tifiquei :o D!-":, promoto~ publico Frandisêci'-

o escreyi.;, :i'Jo::o·! •J. ;, ,_,,. ' L' ,, .. .. . X:iviar Pae·a Bari·eto -~ór ·todo · o Contéudo •do-' 
· · · · · · · desp· âcho r __ etro~'- di:l '• qu_ Ó se de_ U _]JOr_•· s_ci'ent_e_ ; .. ':_:_ ,,._ qum::•-Sr'. · DrS.'-'·Jüiz :'de direito di:coinarca de - · ' 'lguara:ssi.i, 26 de Janeiro' de 1885;.:.:•-'O 'esêri.:.· 

!l:t'uarassu.- Diz o_ Visconde de Güara_ i·ap' es' ~ :vão, M a:ciniiáno Franci.~co DHarte Jtmioi·; · ;, 
queisendo denu.nciad:iJante a:junta :ápurá:doui-a ' . . . . . . . '. ' . . ' ' 
da eleição do 3o districto;·a:ixlsidade da : certi~ _ ' ; Çól'ti~co q~e .. scndo :ne'st'í'~iila f~'i-á:ca'si.'. 'cie·. 
dão da authentica da eleição, da. freguezia do residencia do"prOfesso_r Manoel· 'Heiirig:Ue· d~-
I~~I?.ai:~cà,_ pr~c.eªi_#-·a. (dó ~\>rr:~n~e J)l07., . ~~ ~~l"inda_Aqc~~li, :~ _o_ notifiqile_i por tod?~ ~9D;::._ : 
.ranscrlp a pe o _e;;;crtvao •. e_ paz:, a D,l~sm~. re-;-;• ~.'Íb: __ -_tia_:~-~--·~_s_ 3t_··_t, .. :21 __ ,_i_~· Jâneir_-_o __ 'd_ ê __ -_iS8,'5_·_-_.- ··1 

__ -_ 'o ' e_s_c_ri-__ ,--·. guezi.a em seü'li\•io de 'n'otãs ; 'i'em l'eqrierer a ~ • 
V-;-S~; 'que!~e ·digne r~épiisit:l'1'idojüiz. de 'páz ~ão, Jia:?:i íiíiaúO Fi·r.d!ci~~âJDiu.iJ;tc Juú'ior . . . · 
presidênte,;<.<(·ni'iSil;'elei:toral' d:i. ' referida- fre:-. ~ )ií!ll.-.Sr. P~ .. J~iz : -d~~ 'di~eito .. ;. ... R~,p~es~~ntçi ~ 
guezia de ltamaracà a · e'sliibição dos livros em a V. S . que intimando··o perito nomeado J\1~~:..,:, 
q_u,e .,. ~e:la,nça;apt.: ~s ... a.ctas,da t;leição.,. a -que se !npe~, fiqnri,qu~ de -~f~t·~n?a . ..:~ccio~i, · est,() dec!a
procedeu, e o escrivão que exibia o·s ·~uJivi'O ,de · ràra não ·.11odet· ; àcettar ~o· dtto· cargo · por · m-. 
notas afim da verificar-se a vedade, isto é si :co!ll!lÍ!?dOs. de : saJ?:de~ ' pclo ·quefàço 'o{pres~~-t~( 
al.transàip'çãQ ' #:l.' aii~he'nti~a e~tâ · con'forliie. _a a !I tos conclusos · a ··v_ ·. s. -para delib~rar. eo.111o · 
mesma authetitfc - b'em ói.ri' ~i li ro'.se achà' eri.t lidet• d . ·u!':t' .a.. ' - . . ' ' ' .. .. • ' .. 
alteri\dd;;: raspido;· ···coiJi f<illias .substituid:i.s, : Iguarassú, 2i'deJaueiro de. 1885.-:- ô 'êscd
assigi:J.S.turas'.fàlsifi:~ad_a;s_, _ou ·_outro, qualquer :vão, .!.lia:c-inl.iánó Ftan(:isco Duá'l·ü 'h ú tié ~ . ~-
in~icio :de' ft-_arid~·. ·" · · ·. ·· ·· · · · ' ·-· . ·. · · -- · · 

v:~$_COnde,clc G-uaraJ·apes.: . - . . . .-. tdo' professo'r' Ac,cioli, que será n.otifi~o.do piiri'.;,· 
.,,~, ;_- :Venham:_ conclusos.-•lguarassü, 23 de- icomiiareêe~ -pelas 10 hor~s do ·dia< ~e'- ' amanhã 

Janetro de ,f88o.- Oesar·Jacobina". · :. · .. · !n:í: ·casa.'da camara. ,_·._ · ;_ · -· :. 
, 'Cónêlusão;_;Aos'23' dias do :ínez de Janeiro' · i ' lgi:i:1rassti, 27' de -J::t:neit·o de ' i885~.;.;_; Ce'sa1· 

Joa):in(de t~~;)#Ço" êst~s;: autós conclusos ao !Jacobina. . ' . . . . . ·.. ' . . ' · ... c 

Dr: Juiz ·ae·diréitó' .Francisco_Jtistfniàno Cesar ! -~bit~ :~' Aiilêl~ riá mêsni~ .:dia,. llle'z, d<l~il'O:d 
Jàc6biria. _E á; Lui~ · _Feh·éi_i~a' Bahdêi,.a: ·de is:uprá declirados· mê . foram entr~gucs· :estes 
..il!ello.; esêrivão'do· civcl;·o ·esct;evi: · _ . ·. _ lautos p'0r -parte dq -Dt·~jüir.' de · diréitó FFa.ncisco 
~:é'ó;cl~s;·s~~;.·'b_e~ign~ás · iO ;!l-oras do dia· 28 iJ_ustiriiailo Cesar .Iacobiila, coni ·o . dcspac11o 

do corrente para ·ter.Iogar c .. exame,requerido a jsupra •. do q t!e faço ?st~~tel"mo ... E~ -~tl.iirnia~o 
:ti,, 2, ,; officie-;-:se, ,ao . :juiz de .. paz presidente .. da. iFI:'an_clsco _ Dua;rt~ . ) umOI'.• cscnvao .0 escrevt. 

lei ld fl"eo- zi a. · ; . Certifico · ~te fuuo logar deitaba.hnga, desta 
fazer: com.:que . o: esc á vão de paz . da dita .fre~ :comarca, a casa ' e , rest •meu\ o pro essor 
gu~zia. apresente ; perante este. juizo .JlO dia. e ! bet·to l\1it·andá ·e o notifir]uai pat·a tod.o o · co·n
hora mencionados .e na casa da cama1·a.os livros 1 teüdo dO despacho r etro. _ lguarassú, 27 'de Ja
em q~é ,íor:am .hinÇadas e registl'adas as àdas i néiro de 1885._:_0 esct·ivão, JI aximiano F1·an-
das eleições q11e · allitiveram Jogar no dia. 4 do i cisco )Ju~irtl:' funiw. · 
presente mez, -para serem,e:saminadas pelos pe- j Certifico qua fui .á ca>oa .de r i'siden_da uo ad~ 
:1;1 os, r . .. e ro e esmo . e ouza . Iml!n.e e ;voga o Oft r 1 o m:t a, _ .. . 
profe~ori ~anoel Henrique de Miranda. Accioli ! fie<~l-o como mterassado, por. parte ,_do; Dr:. An
qu.e, se~o D;otific!ldQ~. ;para se_ -rem: ju. ramentados, : tonio Fra11c~sco qorrêa:de J\ra_t?-j o, .!) ~~te :depl_!tc:-. 

. ~ ; .: :. • • : . . • ' ... ' . • -~ j .J . t ; ' • • • • • 

~_;·; não[ ~~ . ,achan_do ,111,esta.; '\jlla .o q~criy-ã,o do 
crim.e, .nome_io, .p~r::. substütiil~o. o de orphãos. 
V.illa. . ~.de. Ig.uar~s~u, , . 26 . ;de . Janeir o de i885.-
0esa?· Jacobina_. . ... . _, .. ,. . ·· 

_ .,:pata.";77,Aos: ... ?.9 dias Ae Janeiro de .1885 me 
fórám eifte'guês estes ;· .~u.tõS ·, : "por: parte . . ~(). 
Dr: •. juiz de di_reito . Frarieiséo Jüstinianõ ·c ésar 
Jacobina, · com · o -~ despacho retro e s~pra, · do 

.: '1 .• • • 

' - . . - . 
' - ••' · .. , ·~ . ' . ,. b - ; · . . · ' _, .. . . 

mesmo douto~ p.ãolhe. havia .c,anferJdo, : póde1·e~ 
para isto. lgua,t':.tseu,. 28 de)~neit:o, d~ 1885 ·-:-': 
O escrivão, .1.lf ax imiano F-Nmcisco Duw:tc Jt': 
ni~r .. , .. . . , , , . .. 

I . CerÚfico.que em, meu c~rtorio, l.nii.õi~i'o des:
: pacho de fls~ 2, ver~o. a9 excellep.t.i§simo . Vis7 
• conde de Guat·ara.pe,.do que. se. d~u -po_r s~ient~. 
Igua~as~ú, 28. de ~a~eiro4e .-1885~. ~C? Gs!!riyão, 

cisco Duarte Junior, esctivão o ·escrevi. · :· ;, ,TerritoJde :jux-~mento· que assignam· os·peritos 
«: :Certifico · que ·n:est~l'Villa.: fóra •dé·'meu cartorio rio meados; Pedro Celestino de Souzti. Pimentel e 
n otifiquei• ao· :perito :nomeado• Pedro· Celestino prófessor ·Alberto· Mir:mda . .-.Aos; 28'1 • di~s · - 'de 
<le •S_~uza P imeBtell)ara-:prec:tat· juramento· <lo Janeiro!d~7 1885 n:esta• viHa. de 'Tgun.rassu,• co~ 
dito rcargó .~I~roàrassü ; 2(j:dtYJ:meiJ·o: de: 1885, marca do ·mesmo-nome,da provinch de Pernam
·-:.o"escl·ivão;'Má&7iiniano · F r ancisco -Dua,·te buco, em Casa. da Camara Municipal. ·onde Joi 
-Jun~o'r~ ~"- :' ti• i.:Õ .v,; •,' i:.i:,. ·.:.; · ; · - ~· , ;;. ._, ,: ,. -~- -- . y,indo o::Or,.j,u_i~;,<;l_e.;dit·.eito: iFl;anci,;co;Jus~iniano --. ·- " . . 

·)~~ ~ '·- . ... ~ 11. ... ··~· 
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SGssuo.em -1b _dp;;Maio ,de-.1885 
.._' -:' ' - •. : ' •. : : . . ' . · -: · •. ~ .• ' ' , __ , ·' ~-:... .• •. _; _, ::_ ·' --~ - - :<_, 

347 ._,:.· ·, 
......... .... . . -.... ............ ._ -· .-... -.. -.. _-__ -_-___ -__ -__ -:::._-_------------------------·-----------. 

Qezar J~cobina, commigo escrivão adiante no- da. el,ei~ã9 _çlo 1,0 de. Dezeml>ro, é, o ;a não_, pe~f~i; 
". ~ ·, ' ,·, ,. ; , . ·~ .. '.·m o~j>_ ri Os,nçm~a~ os; •l_LffiB}l, ~ ~g~~ - ~- ,~-~aSSlgn;a ,ur~; . ~ 3;g~a };-~.: j 
-gedro;liel~st~nó'd~ Sotiia' Pimentel 'e o' profGs- Janel!'O,I?nç_arl!!- pelo !llef!mO ptmlio,; '-'8~, Sl,,'~~ 
S()~ · '}lb~_l'tÔ t\1irancJ.a,' pa~~- prestai;em~juramento· f<jlha,. 'i'ri,têr,capadi\ no· l.i:Vr'ó, .suj~~tô '. ' a ''exârii~; 
do ·dltQ -~~t$P~,., E_'Jogo~o juiz lhes 4~fet;iu ~ j11~ ou ~~bstitu~ção ·de ~olha . ·o-~ 1lolhas .. J;):~,.sra. ·· 
ram~!lt?, _aos _::;autos Evangelh()s_,_ em um hvrü folhâ; ·ou _folhas, ·em.que sé'acha'transcl'iptiL ·a. 
d,~llY!~~- q1ne'puzeram s_~n·s_ , ,inãosAir~itas_, ~n.; act~: : dà:'·, e~~'iÇã~ ! él~, ·1; ·<i<(J'in'~if.O: .. i:ê'~_~ig~?A~ 

.ca,rreg.'ln~o-lhes que fielment'3, ,sem atten:ção _a eili~nda:, . ~n:t~Y.l~!l~a', __ rasp~dêl.ll):,_-_~ó_rrlidel~a ô\i 
pessoaoaJgu~r:q.a ~ prcicédes -:~iri a; e.x'ain'o nó' li'vro q úaTqtier· oú~ro · yicio ~ , fOo '· ,si'estã la:n~àd~ co#l 
:dás a,ctas qas eleições e'livt·o 'de. notas dó que túnés:na lettrá :e tiúta..11°; 'si à rúbrica d'o~jttii 
_trat:i a. ;eti .ão de fl .>. 2. E recebido of eJles na folha· ·óu ·folhas em ne:'está trariscrf t·a.=·à 
o, J t.irà.nlento, assi'Il prdmetteram cumprir, ' do a~ ta é a:riies~~· }as _folhas'' alitei-ior_es. e_pb~~t 
que par~- ~bnsta~l~vrei ~ste .. te~ruo, erii que assi.-: rtores. 12~, SI alguiD;a · da,s Ofol~ . da J_r~-:
gna. o J~;z com os pel'ltO~jUl'.l.ffientados. Eu! 'Scripção _cor:responde a folhl>I.S anteri()~és' e 
Maximiano Francisco :ouurte Junior, escrivão o posteriores, e no caso' affirmativo si 'na · algul)l 
'escrevi.-.:Cezdr :l_aéóbina . ~Pedto· CelÚtin:o vicio. · f3o, qual o niúnero .P,e votps'que_têye 
de Sõit;a .Pim.entet.- Albe1;to :da SiZ'f?à i1fi~ o can lidato Arininio· Corió!ano · Tâvares· dos 
m;<di.L Silntos. 14°-, qu~ntas ccduÜs deixáram dl.!5eJ 

Auto de e:s:ame.- Anno do Nascimento· de apuradas. 15', -si:consta. da ac.tà que o ·càl1d~qá.to 
Nos!So S_cnhor.~esus Christo de _-1885, :1os 28 di~s ' ;\~tonio · ~ra~cisco __ Corr.ê~ ;~qq :.A:.i·~uj<;>_ ?b~~v? 

comarca do mesmo nome, provinci:t de Per2 16', si úás.linbas onde 'está' escriptô"ô~hu~ero 
nambttco, em casa da.G :mat:a.Mu nícipal onde, d.e votos h ::i. aig'.l!Xla.: raspadeU:i~ ~~en4:i:~ e)l.t~~.:
foi vindo {) D r. . uiz de dire i to Francis o J u - lmha i: u denote · a 1..,. in · l "ão · mesmo 
t-~ui!ino Ccsar Jacobina,, comsigo ~sei-i vão adi:- numero, ''alguma fraucle ' ou' vicio·. '"17o:"sf:a 
~á1ile "MMea:do;···presen te . o . Dr-;- prom-oto-r· --pu• · ·transcripção : da':-act-a. está _::·reit~:_:é()m:)i' ;n:iés#lá. 
blico Francisco. Xaviet· Paes Barreto,os pet·itos lett ra do esc :ri vão Epipbanio Màrques ~a S~lv~;, 

.nomeados, Pedro C •!le~tino. de Souza Pimentel, e po~ e$te su'jlscripta~ 18°, finahrie'!lt:e·,_'Si' exist;e 

.professor Alberto dl). Silva . I\1iranda, o Exm. no livro algum ?~feito .qlle d~'iíuncfe ' ~&,~ifi~~Ç~~ 
,Vi~co~P,e de. Guara._rape~ e o _advog~do de João da acta. tt•anscr1pta .. _.Pas~~ndó _os ;P~rltOf! ~. p_r9.-
. ' ' ' . . - .. _ . - . . ~ . ·. - . . . - ' ' : ·.. ' - . ' ' ' . ' . ·-. '. : • · ... : .. - . ' ' _; ·; 

Dr. Antouio Francisco Corre:l. de Araujo. a que, procedendo ao exame no livro. d'e n<itâs' do 
:fim de pÍ:ocedÚ-se ao exame no ' livro das actas ·e.sé:iyão cl~ '! p:\z_ da _ frcguezi~ . de ' ltam~~a9~.' 
da. eleição procedida na fl•,?guezia ~o ltama~ verlficara:m · ter o: .mesmo hvro . iOO folba.s 
racà no · dia A . do . corrente. e no livro .de nunúir~daS'e ' i·'Ubdc'a~a:s .. p'elo' Ju'if c1ê .~re~~~ 
notas do .. escrivão de. paz ern que f()ra tra~scri- · ·com ·a rubrica-:- Cesar Jacobina·;.;_ e. qu·~ ~ 'á 
'pta. dit:\ acta ; sendo apresentado este ultimo, 0 f!. r · se· acha d ·termo da ·abertilraJ datado' ·ae 
deixando de_ ser o das actas, pelo motivo COllS- 18 de Dêze-Inbro dé'':!.S83, e eséript~'e assigna.d__Ç) 
tante do otlicio que, .por cópia, adiante vai junto, - pelo :mesmo juiz_ a e , direi_t~; _ e-_· n,o,. ' :V~.r~9- .A-~ 

.OL·denou,ojuizaos _peritos que. esaminaudo o fol1w. 100 o te:·mo ae encerramento, tambem 
refet•ido livro do notas debaixo .de Jut·amcnto esc~ipto ··o assig-l1ado pelo 'juiz' · · 'cle '_ ' arr~i~~. 
prestado-,respondessern aos. quesito:;, seguin•es, c:· rio ·'un::il' da' g:~. ·rolha se' âcha ·;o ' sello' de 
propos~os pelo peticiona.rio Visconde de Gua •. YÚba. · f.iepois dl'l bem e:dlniuàao,'respbndera'm 
l'i.Lrapas: ,_si . tvro apres ao e>·~ -:1.. er ~· a :i ' . . _· ~~ . p s ··a: . ... ··;·à ·_' ·.· -~-:. 
ence1·rndo o ruuricaclo pdo juiz do tli1·eito .. ~o, nitn_ente. Ao2o, -~ffit·~iati~a~~iite:' ,A:() _3~;- a:W~
si a folha, ou folu!ls, que contem a act:1. trn.ns- matnramonte. Ao 4°,_ ·quo as asi:ngnaturas ·do 
cripta d:L eleição de rp1e se trata, esta ruln·ica- juiz dó paz Lrii7. Sei pião ·ele 'Aibuqu'ér,qti.e ~:i;:. 
d:~ igu:llmonte p:-:lo mesmo jui:t. . 3°, si a acta t•anhão e dos mesarios Alexà.n:drino Ferreira. 
transcd pta no mesmo li\•ro o t·~fmnte à dita Alcant::rn de · Mir:mdn, Manoel Cordeiro' CS.vàl-
eleiç~o .on \ OJssig·nada pelo jrdz ele pa ·, Lni·t · ~- · · · . ; · ·· · ·· · ' ~ 
Scipiiio de All.Juquerque Maranhão e mesarios sem vicio algum, ezÚretanio, encoritrando~·se 
Alex:mdre Ferreira Alca ntara do . Miranda. na a.ssignatura do _mes:irio Francisco ·cordeiro 
· , ·t·uncisco -·_· Cordoi:·ó Marinho Fa1ci!o. l\l 1.noel ·Marinho Fa1cão a ·lcttra ·F do nome Franc1sco 
Col'deiro •Cav<llcanti !\riú e :i\Ianoel Felippe da ~o~ urn erro c:lligt·aphico; que co~sistr~ _em ,ter 
_Souza. 4•, si , as assignaturas .destes,_ ou de . :tl- pr~ncipia'do por A e trinsforma!fo· eni F ·. 'Ao .50., 

· gum delles esta e_m:mdada, r usp:1ua, alterada que, verifica;nJo ê ~::{a minando ~Q~pilratiya_;.. 
o:1, com gmi~quer ·?utro vicio. 5 •, :?i as ,dit>l..<; mente as asstgnatnras.que se ~eem a}ol~as ~ 4!) 
assignaturas do j urz de paz e mesanos são per- com } s .de 38, àe~l~r~m ciue,·â, nã? ·se~}: d.iffe~ 
fei~a.nienté .identicas às que existem. na .acta re~~a.. e_ntrc as prtme1ras lettras , da-S". palavr~ 
transcripta 110 mesmo livro, t•efercnte á . ele i- FrJncisco -~-· Cordeiro;· · todils .as mais' são iden• 
c;.:io,,prgcedida . on.1 primeiro> esct:utin~o em ticas~ Ao 6°: épiõ--, a nãéi -sar:a différeiiÇa.notiªa. 
1o de D,ezembro do amio p_roxu110 _passado. Go, nas lettras F eC das palavras Fr,âncis~o .e._Ci>r:_ 

,. •. . . , , . • rr . . • • ··:• . . . , • ' . . : . .... . . • .. . - ' : .. ~ ---... . . . ' . -

,;ds mes.:nos j_uiz de paz_ e _inesario'a. c:.)n.stan_tos ' çid::~s j)elos 'mP.srrio_;;' ~llrihôs .. '.Âo i:)~ q_'tte, ~)@> 
. das du.as re_f~r.id:l.!> .actas •. n?:a-:se __ a~_g-u~a ~iif~- s~r a;'m_e~ma:'.diifeFen~çà_ -~~~te: ó F_:·~ - j;) .q 4~s pi
rcnç:~ em d_1t~s::~<;;~1gnat_urao: .. ou st ,ad,tulr~-sa _-a !ayr.as ~Franers7o· ~ Cord~tro; tqf!a.s}~S -!f:lJ~)~_t
c•)l\VÍCr·~io ,. de serem lanMd::!l :pelos mesmos: tras sao .perfe1t:t.mcnte 1guaes ·a·Ia:nç~das. pe1o 
:rm)Íh~;.:7\ ~f~ J~t,t~~;r}.'t~~~i ~-~füu~a· ~~~~,·-Ç~~-~ .#i~síi,~~pun1i~ :: AJi-'ª"'~}<>L~i~-P.~!g p~~~~~~9~Io 
:;~~3 '~;r~i~\~f5;,~ B?I~~i~~ · ~f~t15H~r'!,·~~~.~0.!,P:!!r,~1r,t! ,ç~J~~~mo"' ]r-.ms?~~ ;~~pt·l:~t~zm;~~';t~~~~~; ~~ks..~t 
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~s~a9 8 ~~~H.O. .. A)bej·to :d?- SilVo. Mirand~, que 
.<l,~~lar:: . t.er. ~.ld())aQ.ç<tdo .c.om a ine~ma. tiu,b .c 
~et~r~ .. -:~~.o,.V\.O·.í_Yr:ffiativamente .. ,.-\~ 12o, qué 
~. 1 ,~q~fl' -,,?f. ~1~1·;~~,, d~ ,,4.de ·, ~a~Oii:() do C(\r
_re-p.t~ .anno ~e. acb:\ lançada no h vro de notas, 
A~sae)f ?,S:v. ii: t} : .40,soúçlo· .q~c a H. :-lS v. ,onde 
.com.eça. .. ~. Jra_n$cripção da acta referida, corres.· 
i1olf.~~.;iífi,; -~;3,' que, íL 39-,córre.sp\)nue . :i. fi. ::3, 
,~:CJ.~~.a.:tJ.:~ ,; -~0, onde termi~~ .a ,.tr:),nsáipção,_da. 

éon(Íq ·~·~ ·- (Ju~râr~pes. *eqUd,ri~o · e:.aiD,J no.livró 
üas a_étas da pa.rochia d_e }tiúnaracâ é: no 'livro 
~e notas.do, · ~s~riy.tO: de_ paz da. dita· pârochia~, 
para D:lostrar i1ue .não 11ouvê · fillsificaç<io. nas 
:l~t~C~tiC~S daulti!lla eleiÇ<10 alli _lJI'OC~dida. no 
d1n. . "1Ao corrente; para d·.~ putado á Asserubléà . 
(}el)11, e~;J ~11~ . . cj_ u,e -~ t~~~a: . jà fói . re_querido 
pe~o: supphcante com_ 1n~mto contra no; por 
1ss~ '".' ~m ~He I'~_quet·er a y. S. í[Ueo ad1~:tta a . . 
~ioje,.a_fimde apres,~nt,•r qt~esitos e requerer 
.tudô .q núnto for preciso.· .para csclài:- ·cim\lnto .. 
da vordade ; juntan·io ·se . _esta, quà.ndó mesmo 
.Sejaind,,!f•,rida, ::i.o resp ctivo ji,·o·cesso. Pede 
deferin1ent , ·c> · E. R. l\L lguit·assu, 28 ··de 
Jauei.ro de1885.-Como proctiradot·,.Joao ]?ra~n
cisr:o da .lmaraL 

Junte-se aos autos, ficando assim ·defl:)rida a 
reseo.te . 
..Iguarassú, 28 de Janeit-o ·.de . :1885.-Cesw· 

Jacobi.na. 

'arq~as ~ :ll1~i,s~·~lvo . ,do .qu~ . o ;las. anterior e~ fo~ ·1885 nesta villr. de ti;uarf,ssú,···da ·· provi.ncia . i:lc 
J~a~.~ -P9's;,e).-i9res, e ·, a tíut:.1. .m~ús pí.;éta, e que · Pernambuco;-em:meu~ car.torio, m.o f.,i:aprescn~ . 
~ ,ü~ . p~ :V :,:é oriae ~e.!l-cha: lançitdo o numero.de tacb, p::Jr p trte do advogsdó Joiii> rrancisco do 

. \·9.~9,'> q1•c .t~~'e):>.Dr~· ) \.rmtnio. C~Jriob no Ta~a~ Amaral, uab.Ilrocuràção bastante ém que o · Dr. 
,r~~; d?;<s .S_~~~o~,je_clar~ndo .op~ri~o Alberto da :A.11tonio Fr:1. nei->co Cq:rre.ia._t{e .. A~ujo o consti
_S1sa.. ~ru~o,nda.. naQ e.ncontl';w . vtcio al"'uiri . tue, seu pt·ocuradot·, afim de õxtrãií!r .... piiTi iTcã .. 
, .. ~-: ·_ , ~,.q~~ .:i.~-, 39.· ,v~·_; ve-sc que o DL". Ar- orma a · mesma, a qua e a que se segue .. 
t,plll;l~ ,:Cqr19.lanp , J'av!J res . dos, .:-:antas teYe 58 bacharel 'Antonio ·Fn\11'cisc6 Corl."eia de Araujo, 
.~o~p$~ 1)~;· q:tie Jál1. ,3D .\•. consta. terem.deixn- juiz ele llit·eito, ofiicial'dt ordem da Rosa· rd~ . 
,d~ , ~-~ ~c~ a.J?.u.ral.l~s ·2 (!edulo.s . . i5n, respon- Pela: presente procur;l<;<io p:ir ·mitn cscriptn 'e 
,der.am negatlvmn!)nte • . 16o,respoadm·am ne~ · as ~ig~adn. constituo mr.n·baslltnt.e . procu1~a lm· 
;Sa~~.v::~;m9.nt~~ ii•, a.ffi.rma.tiv!l.mente. 18", res- na comat·,~::~. . do ·Ignarassú ' ao advogado João 
,pon~C,'l Q pcr.i.to ~edro Cdes~ino tle Souza Pi.:. Francisco doAmaral, a 2iuiÚil' iló'u ·pleno poder, 
,n1ente( . qt.f~ ·!e:;.ist<i ' J:\lsiüca~.ão CO!ll a entradà ' par:r requerer examf's·· judici<ies . no Iiv ro ·das 
Aa f,l 39_. qu~. ~~OI'I'espoide. com a íi . 32. cloch- act s ; ~ frr.guezia. de ltam:u·acá e no de·notll.s do _ 
ra.ndo. o peqto J\lberto da Silva Miranda não escrivão ir• paz,se:'\'iildo de tubellião na rnesm:t 
naY.~~ ;deÇoito .p!llo qual se po:~sa atfit•mat· .a fal·, frcgueziu Epi phanio l\larquos da Sih:a. afi.m.de 
;cifiç_a.çffo ) il f!Cta. Pélo ad\·ogado João Francisco· verificár-se se não houve f<.l.lsific :1çiio na acta da 

a a l 1 · ·· · e~eição :i l ué se )t'ocedeu no dia'4 do ccll'l;ente oü 
:ai~úi~e- 'Íião tinh.am quesito t~lgúm :1 prcÍpô1• ; : na su:~. transcJ•i pç:io;podendo o rli to ~~dvogadot·e
P()i'., p:~l'te,. do~eiicionarlo foi :·equnricb, que :;e quet·et· e assig-n'1r tndo qu:into fot· a1jeru de i:neu 

._~e~~e · 1l~o,lea9~o fle um 3 '. pet·tto de+:mpat;~rlor, · i!il·eito, p:u·:~ o c1ne lhe transfiro 'tódos os poderes 
.PP:~~ pro.~ll?Ct:w.-.se sobre os pontos· do dive1·- qnc p;-;r lei me são confet·idos, Rr'cife 2:l de Ja:
,s-,e~ctp)1a;vida . nn.s respostas deukuns dos peri- ·neiro rlu 1885 .-.l itt;m ?:n · Fnt. lld<co ('o,·•·t~irt 
~~:~ _?~qp~-5t9s .~ desigon:l n:lo . o j niz dia c hor1. . d tJ Ar" • ~_jfl. -~~St:tVa_ sell :da C~tn l~r:1:1. e.::ta.mpi;.. 
,s1, ;F~me. -~" · ,mente nao. _puc esse ser elta' 
.J;,O~e,~çãp, e . cqnc 1 tLir o exame . . 
:.-: ,ç;_ i;.'~f,P~.v'idopeli> .juiz, mandou q uc, S') laii-. . . . - . . _. . . .. ,. ' 
.. ~~.- • , • •• ,. ;., • .J . . • .. ~ _ .. u _:l L ! - c - , 
~~•;AR'á. '·, ,c,Ç>;.q]~sãc), _ 'rlo, .;1 ~e j)~r~. ·consta~ l ilmli Ig-uat"as,ú, .26 de Janeiro de 1885. -.Em tesi.e
,1'\~~ .; .a.uto,~Ill .:.Cfti~, ; ,a~s~gna o dito juiz, peritos ' munho 'de \'Crdad:! ( SÍg'll~ln . O'' tabellião: pu
~~. ~t?t~r'?B~.'\qos P.r.e~~p.tes ... Eu. Mll-x~mian() Fran-: blicO; .ii axim.iri.nn F:1·mtcisco l ) ttw·tc llrníc1·. 
1~sco . ,Puarte ,)un_lOl', escrivão. o escrevi. .-· .Ema i ,:; se não continha c>ro a.di t;J.pt•oi_~ tir.-i ção,da 
J&~~ªc~c,i :.J.i.uitil:liâ!J.P C.es.an .Ja'coGin~,~Pedr.n qual fielmente extr::i.hi a presente publica fórma, 
p r;l,e.stmo. ,de . So.úza ·· Pjrilentel. ~ Alberto. da que vai sem co~sa· qtie . duvida f::~ ça, pch~ . . mim 
-~'l'\~ - ~F~~:~~ii ~ _·' Yiscoii40 . de Gua1:<1rapes~ ...,.. · t..'l.bellião rscripta e· f sskna.do.· nesta.· dHa de 
/lo,.EfLPJ<:r,;>.,~. ~~Bs~o~ , ~o , Aai.ai·al. -:-;. Fra;ncis~o ,Xa- Tgliilras~it'i. da provindà di{ Wrnamb'uco aos 2Li 
. m~r, .. aes . .. arreto.... . . . 'de Jan niro o anrio 'do n·a!'cimento ·de ·Nqsso'Sé;.. 
- ,; ,:Jl~~ll:c!~-· ':T'Ai~<lll; .no n.\~Smo . ta; mez e. a.nJio. 
,r:e,~rç! _qe.9l~rados, _fll.ço juntada. da petiçã'J .ein . 
. f!;;~t.'1 , a; ·~!"~C~: aut~s. ~o. rp,te , faco . est'l t ermo. .. . .. . . .· . . .. . .. . , ·. . . . . 
À!l ; !Ylaximjano ·Frá nCisco Duarté .Juriior es- ' lJuai-te · Junto?·, comm1go tabelhão pubhco, 
&ri.vã,o;,;'ó .. ~scr.~vi~ :·,:; _ · _· .. . ' . . •. - f ni; Fc•·í·cira Bc,~zdeii~~' de jf~rto: . =- · . 
c·trW~) ~~-~: . Pr.~ , Jw..z_,.~~ ;di~·~ito.7Diz .. o:.Dr . . , -1,tmtr.u1a .•. ~Aipd,a n~ ~ ~r;n.Gsplo 'dfu~ ·.o:>-e_z .c 
~$R\i?~ %l:')·~~q}~.c?f ff?FfH~· P,~, A:.r•a':l-19·~- :1:~%- s~t1; ~;~.~p.~, ~~C~J'~.-;~~1\IE~~q~Jaç~. Jj\l~~~ç1~ ~' ,e~~C.~cau.~t?s ·· 
oastan te procurador, qlle constando-lhe ter o VIs- aa CO}Jla dos offictos qU:e se. seguem~ elo qué faço 
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Jâco'birià,dq i1ue fa~o . eiite ' ternio;-7"Ea·1faxi-
'íiiànó Franciscó· Dua1;te Junior; · escrhrão o 
es-crevi. .· .· · . .. :- ;·- '~ 

. óo~clu~as .. ~:B .. iia~i .p~r~. deligencia ,no. c'ar
torio. lguarassú.. 29 de Jan~iro de 1885.~Ce.sw· 
Jcic~bi1w: :. ~ - - ·-· "' - .... · · ' · · · - - ·· · ·· 

• Data'.-'Aos 29 ' dias de Janeiro de í1885 me 
ío;a:n ~ntl'egues os autos por parte do Dr. juiz 

·este: teríno~ Eu Ji axi1nicmo .F~·ctncisco D~wrte 
Jullio1·, escrivão o escrevi. : . --
~ Juntada~-Aos29 dl.as de Janeiro de· ·iSSo 
~açoju~~àda a 'e,stes.âutós d_e petiÇão eçil'fl'ent,e, 
do :q_ué faço· este tarmo •• -:-Eri . ".l[(uci?)ía,n_o 
'F1·attci.~co Düarte Junior, éscrivão ó esére\ri · .. _,. - .... . ' -· • : . · : :· · .- . · , . : . · .· ·. ;.·;. : ' . , 

·' lllm. Sr. Dr •. Juiz de direito_ . • - O Visconde 
Ae GuararaJ~es,-tendo _.r~q uerid~ um exame .no 

.escrivão de paz qessulÔga.J;, :Epiphanio M:i:rques 
Ja Silva.afi.m de vet·ifi.car si existe nell,:s alguma 
fabi:fica ão· ou u uer v 
.~lei.Ção .. realisada uo dia 4_ dq co'rr~ut ',, p~ocedeu
se ho,je; pera:nte · v.~- S.:, _ 'ãq uellla : .dilig~nci_a 
~ómentê'nó seg~~o Ags i~d~ca;fôs,_~ -~t~ros; por 
_ f?Star o. p~i~~iro,. et,n. ~ p.o4er _do :,secret,ario.Aª' 
,Catl:lara !llUntctpfl~:e n~o n,o ~o-JUIZ 4'l , p_~z, Lmz-·
Sdpi_ã? de Albuquer_q ~~ ~ar.mh_ão, a qu~rtJ,}ôr~ 

·convindo: entretanto, ··não· fic~r frustrá. :la a 

i885," ne.~ta villa de: Iguaràsstí; da proviricia do 
. Pernambúcq, ein . ineu c3.rtol.'io; nie' foi é:P,I;e'· 
·sentâ'dà, por parte do advogado Dt·.' Luiz .De
. mP.tr~o· Dias_ Sitilõas, ,ti~$. procuração ~m que o 
Visconde, de Guará.rapes o constitue seu b)ist_ante procura~or, 3.fiJl1'do extraliir public~-fóriXIa, 
a·· uálé do teor' s~?'n-U:int~: · · · ·--. '- · ' ' · ' ' · · · 
"' q__ '' ' I ' " '. ;:> . " ' " v • : •' · • : · · • • 
· · __ Pe)iq)re~cn_te pr?CU\~Çã() '~por .m}\11 }~_cripta 

. . _ . e. ,as~~g_n~da. •.. cqnst1tuo mou •bastante procura-
· . _ · . • . _ _ _ . _ . . . . • • : . .. 01: o ... ~ _vogl:!-c o .. _u1z e_mn .10 1as _ 1mo~s, 
•cr:tvao3a~s.'28 dtns : de· Ja~elro doa.n_no do ~a~c;- - : ra~~rl~s1stir~ · ao·: e~~me .no, , hvro dn.s . a~ta~ _da 
m:e!lto de··Nosso.Senhor Jesus Chr1st<:> d~ .188.,. ele1ção 4e Itamaraça a, no do e~c~tvào de paz 
'Et~iJ~Ea.r-im.iano_: Fr~n~isco . lJuct·~·_ee: Jun~~.r, es, _ ~Ep~J?,M~io :1\!ar.q~_es. :d~ §iJva, que )~9uerie _se 
:~c~1v-~-~ •_o ~s~f~~-~ ; . - ., .. _ .. _ _-•. . : .. --. . - ·~. .. : , ,,v,~~ p~pç~~er .P9ra.nt~. ~ jl\lZ_o de_ Aue,1~ lla,,eo-
: i- "00.AÇlJ:l_são.~4ln4~ n~ ~~~~up 4~· ~~-~-~-~n~o;, .marca de Iguaras.;u, ?.~:l?~a'~~~o:-~V~-- pa.ra 1~~ 
'rétró 'declàmd'oS',''fá:Ç'o •'estes ~uto:s--conclusos ao· ~odos os poderes necess!l.rro_s·em tduetto I'e· 'bem 

,. .. ; .. 
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assim para requerer ao mesmo juiz·J e outras 1 Si o livro de que se trata me tivesse sido re
autoridaclos e rep,trtições qualquer actd, clili- metticlo, etl teria, respondendo ao officio ele re
gencia e documentos relativos a ultima 0leição, rn0ssa, accusaclo o recebimento, como é ele lei e 
procedida no 3' clistricto desta provincb, apre- costume, e não t0ria requerido, como requeri, 
sentan(lo-me como si ou proprio fosse. Outro sim a citação elo presidente e secretario ela mesa 
outorgo a.o dito meu procurador os poderes ele 0leitoral para oxhibirem hoje em juizo o meu
substabelecer a presente em outro, ficando com cionnclo livro. 
iguaes para si ou transfei"indo-os absoluta- O meio adaptado para justificarem a occulta
mentG. Villa de lguarassú,27 de Janeiro ele 1885. ção do livro, foi infeliz, porque não pócle pro
-Visconde de Gucwm"apes . Estava com uma juclicar a minha r0putação e nem livrar os 
Bstampilha ele 200 reis, dGviclamente intltilisacla occultadores da responsabilidade legal, si a 
e a assignatura reconl1ecicla pelo tabellião pu- quizerem fazee effecti va. 
blico Duarte. E mais se não cilntinha em a dita Rogo, pois, a V. S. que dig·nB-se mandar 
procuràção, da qml extrah] fielmente a presen- juntar este aos autos de exame requerido pelo 
te publica-fórma úJ.UO vai sem cousa quB duvida Visconde de Guararapes, afim de conRtar delles 
faça, por mim tabellião escripta e assignada a razilo pela qual não pude cumprir o respeita
aos 28 dias de Janeiro do Anna do Nascimento vel despacho de V. S. 
de Nosso Senhor Jusus Christo de 1885. Escre- Deus guarde a V. S.-Illm. Sr. Dr. Fran
vi o assigno. lguarassú, 28 de Janeiro ele 1885. cisco Justiniano Cesar Jacobina, digno juiz ele 
-Em testemunho de verdado·-0 tabellião pu- direito da comarca.-0 secretario da Camara, 
blico, 1,1 aximiano Fntncisco Ducn·te Junior. Jocío Francisco do Amaral. 
-Commigo tabellião publico, Luiz Fen·eira . .Junte-se nos autos, extrahindo 0 escnvao 
Bandeira ele 111 ello · cópia para ser junta aos que se acham autoados 

Certifico que ftü á casa de residencia do se- com olficio do juiz ele paz do Itamaracá. lgua
cretario da Camara Municipal João Francisco rassú, 30 de Janeiro ele 1885. -CesaT Jccco
do Amaral e o citei para todo o conteúdo elo bina. 
despacho exarado na petição retro, dizendo-me Conclusão.- Aos 30 dias dB Janeiro de 1885 
elle não ter o livro de que se trata. lgnarassú, faço estes autos conclusos ao Dr. juiz ele cli-
29 de Janeiro de 1885. O escrivão, lviaximiano rei to Francisco Justiniano Cesar Jacobina, do 
FJ"ancisco DuaTte Junior. que fa<,o este termo. Eu, Maximiano FrancisrJo 

Conclusão.- Ainda no mesmo dia, mez e !Juarte Junior, escrivão o escrevi. 
anno supra doclaraclo.>, faço estes autos con- Conclusos.- Verificando pelo exame de fls. 
clusos ao Dr. juiz de direito Francisco .Jus ti- 6 a fls. 10 ter· havido discordancia nas 
niano Cesar Jacobina, ele que f21ço este termo. respostas dadas pelos peritos aos quesitos 8o 10°, 
Eu, Maximiano Francisco Duarte Junior, es- 12o e 18°, como se vê a ffs. 8 v. 9 e 9 v. no
cri vão o escrevi. meio o tabellião Luiz Ferreira Bandeira de 

Conclusos. -Baixam p1ra diligencia no c ar- Mello para :i visita do referido exame e do 
torio. lguarassú, 30 de Janeiro ele 1885.-Cesar livro em que se acha transcripta a acta da 
Jacobina.· eleição da parochia de Itamaracá, responder 

Data.-Aos 30 dias de Janeiro ele 1885 me desempatando a divergencia supra notada, o 
foram entregues estes autos por parte do Dt". qual serà notificado para, caso aceite a no
juiz de direito Francisco Justinianno C<Jsar Ja- meação, prr,star juramento pelas 9 hoJ•as elo dia 
cabina, com o despacho retro_ Eu, Maxirniano de amanhã na casa da camara lguarassú, 30 ele 
Francisco Duarte Juniot", escrivão o escrevi. Janeiro de 1885. -Cesar Jc~cobina. 

Junta:la.- Aos 20 dias de Janeiro de 1885, Data.- Ainda no mesmo dia mez e anuo 
faço jun:acla a estes autos da petição em frente rett·o declarados me foram entregues estes 
de que faço e~te termo. Eu, Maximiano Fran- autsos por parte do Dr.juiz de direito Francisco 
cisco Duarte Junior , escr·ivão o e.>crevi. .Tustiniano Cesar Jacobina,com o despacho retr·o 

Villa de Iguarassú, 30 de Janeiro ele 1885. de quo faço este termo. Eu, Maximiano Fra.n
Ulm. Sr.-Tendo-me sido intimado hontem cisco Duarte Junior, escrivão o escrevi. 

pelo esct·ivão Maximiano Duarte um despacho Certifico que fuí á casa de residencia do 
dB V. S., exigindo que en como secretariO ela tabellião de notas Luiz Ferreira Bandeira ele 
Camara Municipal clr)sta Villa apt'esentassc em Mello e notifiquei-o para todo o conteúdo do 
juizo o livro das actas de eleiçõe'~ de deputúlos de~pacho rett·o, de que se deu por scientr.. 
pela parochia de Itamaracá, afim de ser exami- Iguarassú, 30 de .Janeiro de 1885. O escri-
nada,a requ0rimento do Visconde de GuararapBs, vão, lVl aximianc Francisco Dtwrte Junim". 
~- acta da eleição, a que alli se procedeu no dia Jnt•amento que prest~t o perito nomeado o 
4 do corrente mez, acta, qu(" se diz falsificada, tabellião Luiz Ferreira Bandeira ele Mello. 
trmho a honra ele ponderar a V. S. que esse -Aos 31 dias do Janeiro de 1885, nesta 
livro ainda não me foi remettido pela mesa villa de Tguarassú, comarca do meRmo nome, 
eleitoral da dita parochia. da província de Pernambuco, na casa ela Ca~ 

Consta-me que houve grande demora na ex- mara Municipal desta mesma villa, onde foi 
tracção e remessa das authenticas ela referida vindo o Dr. juiz de direito Francisco Justiniano 
acta, visto que a que foi enviada á junta apara- Cesar Jacobina, commigo escrivão, adiante no
clara sómente foi entregue ao presidente da meado, ahi compareceu o tabellião publico Luiz 
mesma, no dia 20 do corrente, quando se ia Fert"eira Bandeira ele Mello para prestar jLlra
proceder à apuração, como se v e da respectiva menta do cargo de perito nomeado para proceder 
acta, qrte foi publicada. a exame no. livro ele notas do escrivão de 
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paz de Itamaracá. E logo o juiz lhe defiriu o r dendo e"se e loSQ.,....em.;rq(«@HUl--- · - - ----
r:x:ame, do que foram os tabelliãe~ Jsw}_fBoni

ga.ndo-o que fielmente procedesse a exame no , facio dos Santos Mergulhão e Antonio Borges 
referido livro de notas, que lb.e fo_i aprosen- da Silveira Lobo e o respondente, sendo que 
tado. E sendo por elle aceito o JUramento. aquelles ainda hontem e perante esse jnizo 
assim promettendo cumprir, mandou o mesmo procederam a rigoroso exame, ·usando até, para 
juiz lavrar .este termo. em que assigna com o sua ob<erva.ção e descobrimento da verdade, de · 
perito juramêntado. Eu, Ma::dmiano Francisco instrumentos apropriadJs para o dito ex:~.me, 
Duarte Junior, escrivão, o escrevi. - Ccsar como fossem lente, mict·oscopio e outros, e, 
Jacobinct. - Lui:; Fcrreirc~ Bandetrct de entretanto, reconheceram estar o livro sem a 
J.fello. or falsificalfãe ou ' vicie !t.t part.G em que-fu;...· - ----- --

Auto de e:..ame. - Anno do Nascimento lle .tra.nscript.a a acta de 4 de Janeiro deste anno. 
Nosso Senhot· Jesus Christo, de 1885, a.os 31 ·E assim respond'!U aos referidos quesitos, pelo 
dias de Janeiro do dito anno, nesta vilh~ ·!c -~ que mandou o juiz encerrar este auto, em que 
Iguarassú, comarca do mesmo nome, da pro- assigna com o perito e .a paz·te interessada. 
vincia de Pernambuco, na casa da C:1mara Eu, :Ma.ximiano Franci:;co D;;a!'te Junior, es
Municipal, onde foi :vindo o Dr. juiz de di- crivão, o e;:ct·evi.- Franci.w;o Jtt,~ tiniano (Jf'.
reito Francisco Justiniano Casar Ja.cobina., com- sar Jacob.:aa. - Lui::: Ferr-eim Bandcin' de 
migo escrivão, abaixo nomeado, ahi compa- .JIP.llo.- Visconde de G·uarat·apes. 
receu o perito nomeado, tabellião Luiz Ferreira Conclusão.- Ainda no mesmo dia, mez c 
Bandeira de Mello, a quem o jniz orde-no , 
debaixo do jura.monto préstado, examinando o 
livro de notas do e~criYão de p!!.z de Ita.maraca, 
respondesse afim de dcsemp~ · " · , io?-; 
havida entt·e o;;; peritos Pejz·o Celestino de escrivão, o esct·evi. 

·····- --Souza Pimentel e o professor Albet·to. da Silv.a _JJonclusos.-Julgo llOr sentenç..'l. 9 e:lS_a_rne de. 
Miranda, no~ quesitos8\ iOo, 12o e 18°; e, em. fls. a fls. para produzir os leg-aes effeitos. 
observancia. ao que .. ]he foi ... ordenado,-.passo.ILo_ -Entreguem-.-;e :i parte os proprio;; autos. pa
referido ta.bellião Luiz Ferreira. Rmdeira de g-::1.::; pela mesma as custas. Villa de lg-uarassú, 
Mello a examinar minuciosamente o referido 3·1 de .Janeiro de 1885.-F1·cmcisco. J '-~ t ·, 
· ro- e no as, epots o que passou arespoo.der Çe.~m· Jacobina. 

aos seg-uintes quesitos : Quanto :1.0 So c1uesito. I Publicação .-Ainda no roe;:mo dia., mez c 
que nilo ha substituição das tls. 32 e 39 e ne- anno supra declarados, me foram entregues 
nhunia. iutercallada, sendo destituida de todo o I estes autos por p:1rte do Dr. juiz de direito 
fundamento a opinião do pet·ito Pedro _cales- Ftancisco Justin. ian. o Ces. nr .Jacobina, com a 
tino de Souza Pimentel, desde que o papel, sentença SUllra, de que faço este termo. Eu. 
lettra, tinta e até a rubt·ica do juiz nessas fo- 1 M aximicmo F1·;.mcisco Duarte Junior, es-
lhas são igaaes :is anteriores e posteriores, e a cri v:io, o escrevt. _ . 
encadel.'nação do livro está perfeita., sem in- Certifico que mtimet a sentenç!l. retro ao 
dicio algum de ter sido desmanchada e de novo Dr. promotor publico F1·ancisco Xaviet· Paes 
cosida, o que, si acaso se houvesse dad(t, facil- Barreto e ao peticionn.rio Viscon~e de Gual'a
mente conhecer-se-ia. Quanto ao 1Qo· e_f2o, rapes, do que se dera111 por scwntes. lgml-
prejudica.dos com a res osb1. acima. uanto ao rassu 1 de Janeiro do 18 ,.. - · · .:-

0 , que não se põde, em bàa fé. dizer que 3Ioxiiniano F·rancisco Duw·t.e _.Ju.,~iol'. 
existe fa.lsinca.~io ou entrarla das fls. 32 e 39. Entrega.-Ainda no mesmo d1a, mez e anno 
não só pela razão já. exposta, como porque não supt•a declarados, faço entrega destes autos ao 
bast!lva o PP:rito; que a.ssim entendeu, mani- , peticionaria Visconde de G?a~ara pes. de _que 
festar tão séria o grave opinião, sem com ella I faço este termo. E~,_11Iaxzmza~o F'rancz:;co. 
indicar as razões em que a assentava; não po- I Dua1·te Jtmior, escr1va.o, o escrevi. 
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( APPENDICE) · 

S~SEãD em 8 de Abril !le 1885 
ntlo pa:;. :LOi O..l Yol. !I 

·· ·si·-. presidente, antes de occupar-me do as
sumpto· <tue--me-tr..az .á.tábuna, per.mitt~. Y.-_ .. E:s:. 
que deplot•e o facto de ni:io poder ser adm.ittido 
neste recinto o nobre candidato, cuja eleição 
se trata, por falta de num~ro -de Srs_ depu-
tados, que resolvam a respeito, como se. acab:t 

e ver1 car. • e, mm o me or o que eu. 
poderia defen:ler o seu direito ; elle, que per
cot-reu:o sett districto, que assistiu ao processo 
eleitoral, que está a pat· de to:los os inc:dentes 
que se deram por occasião ao eleição do dia i 
de Dezemb1·o. Deploro tanto mais esta falta, 
quanto S_ E:s:.., no seio da commiss:1o, tinha. 
deixado de aventar muitos pontos, aguardando. 
se, como declar.m, para a. discussão que hayia. 
de ter lo:;ar neste recinto. Deploro finalmente 
a. ausencift do illustre candidato, porquf:l sua 
palavra .eloquente, ~~a intc~ligenc~~' esclare
cida ser1am um au:nlt:\l' mmto nuus pod'!roso 
a.o s~u ll'elt) <o que a e 0sa que porventura 
possa eu produzir, com o estudo pet•functorio 
que fiz desses papeis, ha ~ercn. de 20 dias, es
capnndo-me, po.l.' co.ns~gumte. n~ste momento, 
aquillo r1ue multo llgemuncnto h. 

Ult Sa. DEPUT-~DO : - v. Ex. e~tá. 'ubilado 
nesta eleição. 

O Sn.. ALvARO CA.mNlL~:-V. Ex. vai ser 

' ' para formular o parecer. a d~cisão, ou o modo 
de _externar o Pe?l>!l,ql.eiltO. de;;se corpo col-:
lecttvo ; os respect1vos papeis passam ás mãos 
c!e. _q_u.a.~_g~l~_r outro, que filça parte da maioria, e 
este o o encanegaào de .formular a decisão ou 
o parece•·, confm·me o vencido. Foi o ue se 

eu_ 
O nobre relator, deputado pelo Ho districto 

de Pemambuco, foi vencido quanto às conclu
sões do pat·ecer relativo á. eleição do nob:·e can
didato. o St·. Dr. Antonio Pinto. Nestas con
dições foram-me os papeis remettiJos;. eu não 
os chamei a mim. De\·o accentuar o mai;; pos
sível isto : os papeis me foram enviados, eu 
não os reclamei. 

Eru conseque11cia disto, e tendo eu estudado 
estes papeis, verifiquei que, naturalmente por 
causa do estado enfermo em que se achava o 
nobre relatot• ... 

O Sa. BENTO GECILU.:No:-Eu não estava tão 
enfermo que não pudesse emittir um juizo 
exacto a respeito dessa eleição_ V. E:<i:. é in.· 
justo neste ponto: nem havia tal enfermidade 
de minha parte, nem procedi de modo a dàr 
log-ar a. que V. Ex. se exprima por essa m:l-

1ra. 

O Sil. AL\.AllO CA~U:NHA:- V. Ex. não es-o Sa. ALvAno CA:o.nNHA:-V. . tava enfermo ? 

tempo que estiveram em meu 
peis. 

p~der os pa- O SR. BENTO CE:CILIANO:- Pedirei tambem 
I u. palavra e explicarei tudo o que houve. 

(H a- outros apartes.) · 
Isto posto, Sr. presidente, começar<'· i arz·e

dando urna insinuação, que o nobre candidato O Sa. ALYARO CA!tUNI·u.:-V. E:'\., mais de 
diplomado atirou, não sómente sobre mim. ma>:, uma vez, allegou enfermidade perante a. com-

• • • · d - - missão. o que p~ior e, soJre a maLorltl. a comm1ssao, 
dizendo que eu,que não sou o !.'elator,havia for- O SR. BENTO CEcrLIANO dá um aparte. 
mulado o parecer, chamando a mim estes pa- 0 Sn.. ALYARO CAliiiNHA:- V. Ex- não me 

eis e fazendo com ue membros da commissão - · 
que . haviam-se pronunciaào em sentido con-

1 

do ~eu estado de enf~rmid_td~, que muitas ve
·trarlo, mudassem de voto. zes allegou perante a commissão, V. Ex. não 

O Sn.. All.-\.R.O C.-\.VALCAN1'I : - .Aiiirmei uma pôde prestar a devida attenção a todos os 
verdade. plpeis •.. 

v. nr.-45 
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Permitta-me V. Ex. Sr. presidente, que, encontrado no 2° districto vestigios da menor 

para provar o _que avanço: e? diga alguma interven5ão por pa.rte do governo. Com esLa. 

St•. pt·esiden te, depois que na minha provin- justo. 
cia os parlilos politicos fizeram. allin.nça para Eu, poi<:, Sr. presidente, bem como o Sr. Dr. 
pleitearem. a ultima eleição, nem uma só de- Antonio Pinto e os outros dous candidatos con
missão se deu,ncm um:~ só nomeação se fez para servaioi·es, não fomo;; canlidatos governistas, 
o meu districto; e ao contrario, devo dizer a V. mas c~ndidatos ~e uma · a~liança política que 
Ex. que fui victima de um conchavo, cujas por c1rcumstancws espec1aes se ope:ou no 
condições eram, de um lado, a suspens.ão de um Ceará, antes mesmo de romperem com o go
collector, que teve logar, e, de outro lado, a verno os alli:ldos do nobre candidato diplomado. 
promessa de 50 voto; par:. meu ~dversario. O g-over110 nada fez em nosso proveito no-

mats curwso e que a suspcnsao esse co - ·o tstncto, on e noven a e tantos .unccwna
lector figura na lista dos actos da re:tcção po- rios publie:;s, inclusive o portdro da secré~taria 
litica. publicada po:.- nossos adversa1·ios ·do da pre:;idencia, votaram contra o Sr; Frederico 
Ceara. Refiro-me â su,;;pensiro do collector da Borges, sendo publicados os nomes dos votantes 
Mora !a Nova, que foi decretada pela ,junta. da pel:l. impt·ensa, sem o menor protesto. No 2°, 
thcsouraria. de fazenda, mediant"e 50 votoa 3' e Su districtos o governo, si nos favoreceu, 
que fot'::lm garantido~ a meu &Clversario, crnbo- foi mantendo o funccional!smo que ha mais de 
r::L não alcrin<:asse elle ahi essa votação. · seis annos havia sido pacientemente prepaJ•:tdo 

Isto por si só dá a medida da boa fé com que pelos alliados do nobre c:mdidato, pelos nossos 
ami"'O<; e alliados do nobre cand.idato di lo- , rsarios: este foi o auli.i1io uo tivemos. 

mado fallam em reacção e interferencia official Sr. pr.:sidente, o nobre candidato dip1omado 
na província. começou o seu ataque á eleição do S. Fran-

0 EN 0 cisco, dizendo que ella foi dirigida pelo juiz mu-

"' - E estes compete a tarefa; referi-me simples- · x. 
mente aos di>;irictos que elegeram candidatos Si o Dr. Ottoni não sahisse do seu termo e 
conservadores, é a eleição destes que defendo. não deixasse à· jurhdição, seria accusado por 
No meu districto · o nobre candidato. diplomado S. Ex. pol." ter trabalhado em favor do Dr. An
não é capaz de apresentar uma só nomeaÇão, tonio Pinto, no logal" onde exercida :wtori
mesmo de subdPlegado, que tivesse tido Jogar a dade ; como pediu licença, deixou o cxercicio 
meu pedido ou a pedido dos meus amigos, ao de suas funcções .e sahiu de seu termo,incorreu 
contrario tive de lutar com todo o funcciona- na acc:usação de tel-o feito pnra. dirigir a 
lismo. ·eleição em termo diverso. Com toda a certeza 

Em .Jaguaribe-mirim, pol." exemplo, o'juiz esse juiz seri~t pres::J por ter cão e preso por nã.o 
de direito, o juiz municipal, o promotor, os tQr cão· 
supplcntes do juiz municipal, 0 delegado, 0 Esse distincto_magistr~~o receia~do, t~lvez, 
su e ega( o, o a0 en 
meus adversarius. 

O Srt- PRESIDENTE :-Pondero, que V. E:s:
est:i discutinlo a sua propria eleição, entre
tanto o que se discute é a eleição do 2'' districto 
do c~ará. 

O Stt. ALVAllO CA:\IINIIA:- • •x. elllJUS o 
quando traça, por esta fórma, limites á iis
cussão. Fui chamado pessoalmente ao debate, 
so 1·1 uma arg1Iiçao a rrsp i 
ftti eleito e não posso deixar de entrar nestas 
considerações, embora trate-se da eleição do 
2° districto, sobretudo quando tenho occasião 
de f :zer. com a minha, a defesa de um funccio
nario, que não póde s ~r accusado por inte-rven
ção indebita na eleição dos districtos em que 
foram eleitos candidatos conservadores. 

O nobre contendor do Sr. Dr. Antonio Pinto 
não s B limitou a a.lle"'ar a intcrferencia do go-
verno no 2° districto ; levou ma1s onge a. sua 
accusação. não tendo absolutamente motivo 
para. tal pro~edimento . . S. Ex. não tever,1Zão; 
era dever seu confil"mar na tribuna. o que disse 
no seio da commi.ssão, isto é, que não tinha 

, 
actas que de lá vêm, sempre muito bem redi
gidas; difficilmente se encontral."á nullidade em 
qualquer delbs. . 

Com relação ao collegio de S. Francisco, 
porém, b<~.sta ler a acta. par::. ver ,que o pleito · 
eleitoral foi dirigido com o maior criterio e 
obseuancia de todas as formalidades. 

A mesa., meus senhoras, achava-se repre~ 
sentada, não, como diz o nobre candidato diplo-
ma o, por umn. s parcia i a e, ma 
as . parcialidades que disputavam entre si o 
pleito. -

O nobre candidato· diplomado é o primeiro a 
de:r tes~emunbo disto, quando em. um .req'.:iGri:-
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menlo que fez, pejindo uma c~rtidão, falia da O Sn. J. Pxxmo dá um apart3. 
maioria e minoria da mesa;. o nobre cand!dato o Sn. ALYARO CAmNIU :-Comprehcndo que 
diplumado é o p~imeiro a forn~ceJ: uma prova o nobre candidato diplomado julga.~se de abso
desü minlt:! asserc::Io quando tr·az, em seu fa- luta nece·ssidade imaginai· um motivo para a. · 
Yor, a qu•Üquer proposito o testemunho de um suppusta falta. O que não comprehendo é que 
dos j11izes de paz, qne figuravam na mesa S. Ex. (apontando para o St•. Penido), esteja 

Po!s bem. senhores, é crivel que, em um tão insisr.eute. suppondo que P.ssa e~hibição de 
collegio impor·trmtc onde a luta se tinha f.!rUo títulos, :>em causa alguma, uei:xasse. de reali
com o · maior empenho. com 0 maior esforço, sar-se. Não ba hoje um collegio eleitoral em 
corresse o processo cleitor!l.l sem que os elei- que se ignore que a exhibição de titulo de 
tot•es e:xhibissem os seus títulos, e. o quo mais eleitor é uma solemnidade sobstanci,ll. 
é, sem que por· isso houvesse protesto ? 

E" possivcl que só depois de 14. dias se lcm- Por conseguinte, não se pódi! suppór que 
bras5em os amigos do nobre candidato que nüo uma semelhante irregularidade se désse,cuando 
tivera logar essa foi·maliJade, quando na acta aliàs a acta consigna expressamente quê cada· 
formalmente se declara que cada um dos elei- eleitot· exhibit1 o seu titulo ; niio é possivel 
toras e:xhibiu o seu titulo, quando na mesma suppór que semelhante omissão se dé-se~ na 
acta o juiz de paz amigo do nobre candidato- ausencia ·de qualquet· prot~sto, que tal falta 
diplomado declarou que não tiuha havido a tivesse logar, desde qne não hotwe reclama-
menor reclamaç<io '?! ção algama; nem vet·b:ol, nem escripta. 

H:t quem acredite isso ? .• - O Sn. A'-'í.Hto CA YALCAXTr:- Houve muitas. 
Não é que o processo eLJitoral cor;·es;:e sem 

fi.scali,:a~:~lo, sem pt·otesto. Nessa acta trata-s•! O SR. ALYARO CniiNIH.:- Qua.es for:>.m '? 
da ret:epção em separado do voto de um eleltot· Só appat•ecen !'eclamação quando V. E:x., de
a cujo resp:!i to pendia -e curso da relação. pois da derrotado, fez uma viagem eleitoral e 

O talPILiiLit da. localidade Laurentino Leontino foi a S. Francisco para ajeitar provas- E V. Ex. 
d C 11 d l t . teve a corag.e1n de falla~cJ:essa vi_~g~m ! ! e ,,rvu 10, oc at.·ou .que .. . pr.otes ar1a, .. como 
etfodi\•arncnta protestou, si acaso esse voto O nobre candidato diplomndo tinha sido der-
fosse roeebilo r)m separ:do. rotado, e o org-ão do seu partido, bem como o 

Es~c t;Lbelli:1o é um dos chefes da parciali- orgão dos s~u alliado.;:, considern-i·am eleito o 
dad·~ do nobre can,tidato diplomado, é homem Sr · Antonio Pinto. < 
intellig,•nte. . . · Q uaes são as provas pr·oduzidas pelo nobre 

E" possi,·el, ,) cri\·cl que um facto tãoinsi!;ni- candidato diplomado contrJ. a eleição de S. 
fica.nt.; '' rel:J.tivo :tpenas, a um vo.to désse log-ar Francisco? Uma justificação e attestados. 
a essa disputa, a es~a discussão renhida que se Pois bem; justifi.c:J.ção e attestados r:ão a.pre
diz ter harido na mesa, e que a falta de exhi- sentacJos pelo Sr. Antonio Pinto, demonstrando 
biçã.o de tilulos não provocasse o menor pro- que a exhibição de titulo teve logar como 
testo, a mínima reclamação em um coll .. gio manda a lei. 
de 174 eleitores, em um dos collegios mais Si cata solemnidade substancial consta dv. 
importantes do 2° districto e para. o;Jde con- acta, cor1·oborada pela auaencia de qnalquer 
vergiam todas as vistas, todas a ' atténções ·~ protesto oú reclamação, consta. da justificação 
. M~us senhores, o nobt·e candiâato diplomado, p1·oduzida pelo Sr. Antonio Pinto, consta de 

para fazer cNr na verosimelhança da sua asse- attest11dos, como se dizer aind:t que possa sub
veração, in~inuou que a falta da exhibição de sistir a menor sombra do duvilia a. respeito·~ 
titulos, em S. Francisco, tivera por motivo, Senhores, outr'' nullidade é arguid:t pelo no
por movel a. exigencia de 120 votos em favor do bre candidato diplomado, ainda com relação á 
Dr. Antonio Pinto, que havia sido feita da ca- eleição de S. Francisco ; refiro-me à substitui
pital; que, em consequencia disto, e sendo ne- ção de um juiz de paz e um immediato, substi
cessario que votassem pessoas que não eram tuição que elle, sem fundamento, diz illeg-al, 
eleitores, a mesa a todos os votantes dispensou pois consta de documentos que se acham hoje 
da exhibição dos seus respectivos titulos. para publicado>;, isto é, de officios, que elles foram 
assim dar logar i- entrada de phosphoros, a substituídos por haverem participado incem-
uma eleição simulada. modo de sauG.e. 

Senhores, para destruir uma semelhante alie- Entretanto, apezar destas proYas, apezar des-
gação basta. uma p1·ova. que se acha junta aos tes o:fficios, que for·am exhibidos perante a com
papeis do Sr. Dr. Antonio Pinto. missão. o nobre candirlato diplomado entend·~ú 

Refiro-me á certidão passada pelo tabellião, . conveniente vir ainda reproduzir e repisar a 
o Sr. Leontino (um dos chefe da . parcialidade mesma allegação perante est:1 augusta ca
do nobre can:lidato diplomado), o qual reco- mara !! 
nhece todas ::ts firma.s no livro de inscripção Uma outra arguição que fez o nobre cnndi
como verdadeiras e dos proprios eleitores, dato diplomado contra a. eleição de S. Francisco 
acrescentando qne foi testemunha occular de foi a recusa do · seu_ fiscal por occasião de in-

- ---- - -------rozn elles votado·~----------+-stal!al'I-S€~-&--m<esa.-cleít6l'lloh--::------------
O Sa. AMARO C.\. VALCA.NTI : - Mas isso não Senhores, a verdad~ do q•.le se passou é a se-

prova que elles apresentaram titulo. guinte: 
O Sn. A v ~ - . :- c: 

sencia de motive. plausível, a ausencia de qual- respectiva installação, ãs 9 horas do dia 30 
quer pretexto para semelhante omissão, para a de Novembro, começaram os trabalhos, os 
falta de exhibição de títulos. · . . · . quaes se achavam concluidos e a a.cta em seu 
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final, quando, depois das iO horas, do juiz municip!l.l no mesmo sentidO 
um ou mais eleitores a re cntan 1 f' - • 

do nobr·e candidato diplomado. Este fiscal não que o tenha tax:.ado de juiz partidario, qu~ndo 
foi .então aclmittido poi' ter sido apresentado elle é notor'iamerite • chefe ào partido em 
fóra. de tempo e quando já estava concluida a S. Francisco, e como tal tem si•lo considerado 
acta. pela imprensa do Cear·:i, conforme verifiquei 

A prova de que a apresent:tção teve logar, de um opusculo onde se colligiram artigos da 
quando já n~·) e:·a a~mis'::ivel, temol-a em at- Ga:;eta do Norte. 

. . u rnm pro LtZl as. O Sn . ./\.~uno CAxALCAXTI :-1\·hnda:los tirar 
Entre outros attestados, ha um que é de pelo candiáato que v. Ex. defende. 
pessoa insuspeita para o nobre cand1da to di-
plomado. O Sn.. ALnRo CAmxriA :-Em todo o caso 

O vigario declara que costuma dizer sua isto prova que V. E::s:. não foi e:x:.acto quando 
n1issa com·entual entre tis 9 1/2 e iO hora". disse q~'l n.enhum jornal accusava aquelle juiz 
Pois b m· , · · d n 
gario d::J S. FL"ancisro, foi que teve logar: aJ O Sa. A:~r,mo CAYALCA.~Tr :-Tenha a bon
apre,entação do fiscal do nobre candidato, por I da.1e de aoresentar U!!!. só artiooo. 
eleitores que a ella tinham í•ssistido. · • .0 

• · 

E' claro, pois, que tardia foi tal apresenta- os:~. AL\~A~O C.\.)!I~ru:-Ja ~eclaret peran
ção, e que não se podia sanar a falta, a menos te a. comnnssao, que esses artigos se acham 
qu,., se lavrasse uma outra actl. reunrdos em um folhero. 

Entretanto, esse fiscal podia ainda ser apre- O Sn. AMARO C.<\vALCA~TI :-Eu tenho aqui 
sent~!do no dia seguint~: não o foi, e não o foi para mostr,,.r a má fé da accus::tção. 
:por uma .razão obvia. O nobre canditlato di-~ o Sn.. ALVARO CA:III:SHA ·-V. Eli:. tenha a 
plomado tlllha n~l m~sa um ~epr·esent:mte, Ulll bondade àe rne facultar a leitura. 
íiscal: era o mc~arto JoaqUim da Costa Cavri.l- . 
~an~i,·-·seu amig?, seu;co-religionario, .pessoa O Sn.. A:IIAl\0 CAYALCA);TI:-Eu lere.~~ ... 

Eis o motivo pelo qual,no dia i de Dezem
bro, na occasião de proceder-se á eleição, os 
seus amigos não apresentaram :fiscal, que já 
existia no Beio da mesa. 

S:!nhores, para que se poss1 fazer uma idéa 
verdadeira da eleição de S. Francisco, d0 ue 
e a não ot uma arça, que correu com a 
maior fiscalização, com -a maior liberdade, e 
com a maio1· observancia das leis. bastcl. a 
respectiva acta ; eu peço a esta augusta ca
mara a sua attenção para a leitura que vou 
faze~, le~tura fastidiosa, mas 1}-ece~sar~a. (Lê) : 

' ' . 

~- ! 
o :ütestadrJ fo:.-necido por. esse juiz muni
cip::Ll, qae é o uni co. exceptuado da õmis-. 
são uttribuida a todo o eleitorado, não tem 
a menor força contr<t a asse\•eração da acta 
assign.,Jda por um amigo do illustro c::mditlato, 

s v :-- a 
que não houve a menor contestação 0 que todos 
os eleitores exhibirain os seús titulas , contra 
est:l. acta que menciona todos os incidentes do 
processo com uma minuciosidade fóra do com
mum, não pelos formularias, mas pel~ verdade 
dos factos que occorreram em S. Francisco. 

O SR. AliLI.RO CAv.ALCANTI:-Provo contra. neta ; ella consigna os menores incidentes que 
se deram e entra em particularidades que esca- O Sn.. ALVARO C.AmXHA :- Prova contra o 
pam aos formularias. 'Depois de faltar do pro- seu amigo que assignou a acta. 
testo que foi apresentado o t:l.bellião Leontino, o SR. AMARO CACALCANT! dà um aparte. 
amigo do nobre candidato, por se haver tomado d . 
em se arado o voto de um eleitor conclue a O SR. ALVARO CAliiiXRA :-Teria prece encia 

a S. F1:a~cisc~ e reconheceu que não havia bre- O SR. A::.uRo CAVALCANTI : -E sustento. 
cba por onde atacar essa ele_ição. Só .então e o SR. ALVARO ÜAMIN!l.A:-0 no?re candidato 
pela primeira vez e~se mesar10 que ass1gnou a sustenta que a mesa de S. Francisco era una
acta declarando que nenhum i.ncident~ ~e _déra, nime ~ ! 
imaginou que não tinha havido exhiblçao de 
titulos. Pois bem; vou dar-me ao trabalho de provar 

Os indivíduos que at~estaram que todos os que é V.Ex. quem dá a si mesmo o mo.~s solemne 
eleitores votaram sem tltulos, exceptuam ape- desmentido, e com os seus ··proprlOs doeu~ 
nas o juiz mu.nicipal, c9m? fim uni~o de :não mentos. 
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Vou ler um re't}Uerimento.dü·igido por S. Ex:. 

ao mesario, seu amigó,:Joaquim Cavalcanti (lé): 

Está assignado 'pelo proprio punho do Sr. 
Amaro Cavalcal}ti ! 

excursão -eleitoral pelo districto qu~.ndo as 
urnas jà se tinham pronunciado. Sendo-lhe a 
vota ç.ão contraria. fez como ·os que procuram 
apossar-se Jo alheio, andou a apalp~r as portas 
a ver qual estaria ab,•rta ou menos se
gura. 

Neste req uerimenlo o propl'io candidato 
diplomado confessa que a. maioda da mesa. se 
tinha pronunciado contra elle. Ora, quem diz O Sn. . ..:bun.o CAVALCA::s-n:-Póde voltar ao 
?iWio1·ia, di:~: minoria; quem diz maioria, nega· argumento, que dá certo. 
unanimidade. 0 S A C 0 d "· 1 R. .... LVARO A:.\1IN!U. :- n e .LO! O no~re 

Isto prova, Sr.· p1·esidente, que o nobre cau- candidato diplom 1do buscar motivo pm·a dizer 
didato não tem CJI'a.gem de sustentar amanhã o que da capital do Cenrà se tinham exigido 120 
que disso hoje, de sustentar h~je o que disse votos em S. Francisco, para a victoria do Dr. 
hontem. Antonio Pinto, é o que eu não sei ; creio que 
· .O SR. A::.un.o CAVALCANTI:- Tcnh::l cora- na sua f~rtil imaginação. A verdade é, senho
gem. res, que em S. Francisco o elemento conserva-

O SR. ALvAno C.nrrxRA:- S. Ex., usando dor era predominante, assim como na Impr:-ra
de má fé, p1·ocurou levar ao animo da. camara, tHz o partido que apoiava o nobre c~ndidato 
que a mesa do collegio era un:lUime, quando o diplomado tinha consideravel maioria. . 
contrario, está em sua consciencia, quando O nobre candidato dirigiu suas baterias para 
S. Ex ... ou i:t c_lizcndo qu0 S. Ex. não era S. Francisco como o faria para qual•1net· outro 
capaz de dizer o contrario, mas re:flicto que coll0gio. porque comprehendeu que de outra 
S. E:s:. é capaz de tndo. fórma nãCJ lhe. era pos~ivel vir aqui jmti:ficar 

O S ' c v E · o seu pro tenso direitCJ _ 
R· :J..>IARO AVA.LCANTI:- · 'x · e que o D.-. Antonio Pinto não se deu ao trab:llho 

é capaz de tudo. 
de ir à Imporatriz ; com as actas na mão, elle 

O Sn.. :\.Lvo~.Ro·c.-~.:.~nNHA :- Fa.llo em mate- · -
ri!l. ·el•.'itorãr:···--··--· ... provou exh.uberantemente que a orgamzaçao ... 

da mesa desse collegio era nulla, smbora se
V. Ex. não trepi4a no emprego dos meios. melhan te nulli :ade não po~sa influir no resul-
0 A:.~rARo CAvALc.-~.NTI: .... E. v~---Ex.:· qüe·está· taao··aa: eleição;-·poiS a··m. Anfõrüo Pinto não .. ··-

represenLando um papel a mandado de t•:r- tem necessidade, para ser. reconhecido, de que 
ceiro. se annulle um unico voto ao nobre candi-

0 SR. ALVARO C.A.:.II!NHA:-Eu lhe perdôo dato. 
por que V. Ex. não sabe o que diz. Vendo-se O Dr. Antonio Pinto, depois de eleito, foi 
abarba.lo com a certidão passada por um seu descançar no regaço de sua familia, o nobre 
amigo, certidão que destrtna pela base as suas candidato diplomado foi, depois de derrotado, 
allegações, S. Ex. andou dizendo, à· bocca fazer viagens à procura de provas. 
pequena, que esse seu amigo tinha sido com- E' um meio, uma campanha eleitoral singu-
prado ! Não trepida diante de meio algum, lar aquella que se faz depois da derrota •.. 
lança a calumnia contra o seu am1go mais Vejamos em que se baseou a commissão para 
dedicado. E sabe lançal-a; ora á surdina, d1- fulminar de nullidade a eleição da. Impe
zsndo que o tabellião fora corrompido; ora ratriz. 
fazendo increpações de outra ordem. 

Diz a acta da organização da mesa desse 
O Sn.. _,bÚ.Ro CAvALCANTI:-V. Ex. E' que collegio (lê): 

o estú dizendo. 
« ..• pelas 9 horas da m!mhã compareceram 

O SR. ALvARO CniiNHA:-V. Ex. declarou 0 3o juiz de pn Nomezio Augusto de Carvalho 
que o tabelhão Leontino tinha sido comprado, e 0 4o juiz de paz Pedro de Alcantara Sou:r.a e 
desde que viu que o reconhecimento de firmas, os dois cidadãos immerliatos ao 4o juiz de paz 
feito por clle,dcstruia pela base a sua accusa- l\Ianoel Ale~andre Filho e :!\Ianocl Rodrigues 
çã'o; V. Ex. não trepidou de lançar cst:\ in- Teixeira; (eis os que compareceram) havendo 
famia contra o seu melhor amigo em S. Fr:m- 0 1o juiz de paz communicado peswalmente não 
cisco. Isto prova que não acha difficuld::tde poder tomar parte nos trabalhos da mesa dei-
para cous3. alguma. toral, etc. , · 

O SR . .:\.)un.o CAVALCANTI:-V. Ex. é que Para este ponto chamo a attenção daquelles 
não tendo argumentos contra a minha eleição, que ouviram dizer. ao nobre candidat~ o s~
està me injurian'lo c a outros. guinte, quando aqm fallou: «a commurucaçao 

O SR. ALVARo C,t:~IINHf.. :-Eu quero apenas feita pelo i o juiz de paz, resa a acta, foi pessoal; 
provar que V. Ex. não escolhe meios para che- e, desde que se diz~foi uma commun~ca~ão 
gar ao seu deside1·atum-a annulla~ão da elei- pessoal,-ipso facto lUfere-se que ella fo1 felta 
ção de S. Francisco-,que suppõe a unir.a porta. perante a mesa. ')) 

ogo nao compareceu mz paz ; i 
tivesse comparecido, diria a acta : Comparece
ram o 1o, 2 30 e ~o juizes de paz, e o 1" decla-

mesa, etc. Mas a acta só fall_a do compareci
men..to do 3• e 4° juizes de paz e do i o e 2° im-
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o Sn.. Al\IARO c.~VALCA."\TI :-Eis aqui o que 

O Sn. . ..:'I.Lv.mo CAMINHA:-Não, senhor, a a c ta 
declara os que compareceram e os que não 
compareceram; o 1" juiz de paz está no numero 
destes ul timos. 

O SR. A~un.o CAVALC.A~Tl di um aparte. 

O Sn.. ALvARo CA:IIINIL\. :-A verdade que 
re3alta da acta é a seguinte : o f o juiz de paz 
eommunicou iL algum dos mesarios que não po
di:1 fazer parte d:J. mesa, e eis porque a acta não 
falia df.\ sHa !)l'esença. 

O Sn. An.mo CAVALCANTI:-E' Lom passar a 
outro argutU'!C.to que este não o soccot·re. 

O Sn. ALVARO CA:\!INHA:-0 2' juiz de paz 
tamhom não. compareceu á insta:llação da 
mesa. 

No dia f o de Dezembro quando ja se procedia 
à eleição e se fazia a cbam:tdà dos eleitores,· 
compareceu o 2° juiz de paz, e,· como recla
masse a prcsidencia, o 1° juiz de paz que tam
bem não havia communicado por •)scripto qual
quer motivo de excusa •. tomou a presidencia. 

A acta declat·a o seguinte : 

tores appa1·cceu o 2° juiz-rle p:tz Antonio Seve-
- · riano .... Rt~tos e--requeret~ .. pi'i.ra assu.mir .. a-.presi

dencia da mesa eleitoral e ZogJ em seguida 
apparcccu o 1" juiz de paz e fazendo a mesma 
requisição foi pc.r este presidi:!a a me:>a elei
toral sendo dis ensado o eleitor Ra rmundo 
da Costa Souto de fazer parte da mesa e em 
substituição a este cidadão f0i indicado O:me
sario N•,;mczio de Carvalho, para servir de 
secretario. >) 

Devo notar que semelhante irregularidade 
roduziu uma outra· achava-se "ó nomeado e 

funccionwa o s:cretario da mesa que era um 
eleitor chamado na aüsencia do 1° e do 2° juiz 
de paz; pelo facto de se ter admittido o 1° juiz 
de paz quando já estava em meio a eleição, 
quando ja estavam sendo recebid:1s as ccdulas 
dos eleitores, teve do alter;1r-sc a. constitt.~ição 

poudo-,;e pa.ra fóra o eleitor que exercicia e~se 
legar. 

reça ao rcttnir-se a mesa. 
Disse o nobre candidato: mas basta a com

municaçiio pessoal. 
Sa·nhores. a lei exige ·a particip.;aão cscripta 

em primeiro logar, como prova unica de excusa 
do juiz de pt\z faltoso, para evitar as penas do 
art'. 232, § 14 do regulamento, não basta dizer: 
declar,;i rro juiz de paz F. ,que não podia 
compll,rece·r ; e em segund~ log'ar par~ que se. 

document'!, de que; substituição 
mente. 

participação verbal é como se não for~ feita, não 
se póde fazer a substituiç,ão senão depois da-
quella hora. · 

Si acaso, como figurou o nobre deputado, o 
juiz não póde escrever, assigna aluguem a seu 
rogo. 

O Sn.. AliARO CAvALCANTI:~Este expediente 
do-a rogo-era perigoso, porque qualquer in
dividuo podia dir!gir um officio em nome de um 
terceiro. 

O Sr.. ALVARO CAMINHA :- Pois faça-o pe
rante o tabellião, si quer usar de todas as cau-
e as. 

Além de exigir a lei que a particip1ção seja 
escripta, e que o impedimento cornmunicado 
seja temporario, exige lambem expressamente, 
como di,;se, q u·e o juiz de paz cornp<~reça no 
dia da eleição· ao ?·euJü?·-se a mesa-são pa
l:tvras te:s:tua:es ; e isto ella e:úge afim de evitar 
a balburdia que se deu na Imperatriz. 

Mas diz o nob1·e candidato : e si o juiz de paz 
durante a eleição cahisse doente ~ 

Pat·a cst:L hypothe;;e a lei estabeleceu o re
medio, a substituição por um eleitor. 

'' • AMA o CA'Y"L XN à a artes·· -·-~ .......... . 

O Sn. ALVARO CAl\IINHA :-Não tem paridade 
.alguma o exemplo figurndo pelo.nobrn c::tndi-. 
dato_ Para este caso a lei deu o remedio ; e o 
remedio q Uf;l estabeleceu para o de que se trata 
foram as pena<; comminada.s no citado art. 232 
§ 14 do ren-ulamento eleitoral. 

D1sse o no re can I ato Ip oma ·O que quan
do fez a sua viagem a S. Francisco foi tal a 
espontaneiclade dos testemunhos que se levan
taram contra a eleição daquelle logar, que Iibe
racs e conservadores se offereceram e jurar:am 
como testemunhas. 

se dizerem coueas tacs. 
Si o 2o juiz de paz quizesse effectiyamcnte 

ficar com o direito de fazer parte da mesa teria 
officiado ua vespera da eleição, apresentando 
excus:~. de não comparecer. 

Si o 2° juiz de paz cogitasse de assumir a 
presidencia nã.o Linh:1 do yesper.a renunciado 
es:se direito, deixando de communicar impedi
mento. 

didato, em vez de direito, tem uma imaginação 
fertilissima ~ 
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Não lhe nego os seus dotes; a prova. disto é 

que S _ Ex. começou como a:! vogado provisio:... 
nado e conseguiu um titulo d~ ·doutor dos E~
tados U !lidos. 

J\bs sobre tudo o que eu admir:> é a sua im:l
ginação e os seus recursos, quando trata d:3 an
gat·i~l.r não votos, mas provas de nullidades. 

O nobre candidato n:!o se occupou, c1uando 
tratou da s11a eleição perante esta c:tm:tra, d~1. 
eleição de Tr:üry que havi:t argui.do, perante :t 
commi;;são, d·~ nulb, d·~chrando com o maior 
apl&m.b que tinham vota~!o eleitores mortos e 
ausentes e em numero sur-erior aos que se :1eh:1-

. varo qualifica-dos. 
S. Ex. accentuou então essa fraude par:.1 cujlL 

prova e:s:hibiu um document o. 
Hoje não vem ao caso esta eleição e S. Ex. 

mesmo procum passat• um:t esponja sobre o que 
disse e CsCr3Veu. 

Eu, porJm, julgo de necessidad~ trazel-a ao 
deb:tíe p:tra pro\'ar a wá fé com que S. Ex. 
1)ro~ur:1 engazopar-nos. 

O SR. A:~uRo c.~vALCANTI:-0 termo não é 
parhment:u·, nem eu disse o que V. E:s::. está 
affir:nando. 

O Sn.. ALYARO CA:mxru:-0 nobre candidato 
està negando o que tlisse e escreveu; S. E:s::. 
produziu perante :t co:nmissão uma certidão ex
tt·:lhida da s~crebria-do governo da qual cons
t:~v:t qne o numero de eleitores de Trairy e r:• 
inferiot· ~to dos que votaram. 

Eu demonstrei. perante a mesm:• commis:::ão 
que uma certioão pass:lda pel:t secret:tri:t do go
verno a rc•speito d:t qualificação não prova\•'~- o 
ultimo estado dt!Ss:t q uali.ficação, porque as de
cisões proferidas em 2:~. est:~ncia n:'i:o são com
municad.\S ~s secret:trias das presidenci.:.t.s. 

Quan_lo se tmto11 da apuração d?. minha elei
çiTo, nlo tendo chegado a authenticn. da :tllo
rada Nova, o juiz de direito presidente da junta 
passou tel"gramma ao presidr-nte da. província 
perguntando qu;Ü er~t o eleitorado da :Morad:t 
Nova, para saber si elle infiuia no resultado 
da eleição, e assim fazer ou adiar a apuração. 

O p:·csidente dr~clarou que da secretaria do 
governo constava o alistamento de 118 elei
tores, accre"ccntando que não constwam as 
alterações p:1r inclusões e e:s::clusõcs resnl
tantes das decisões proferidas pela Relação. 

Eu, pnis, tinha muito de memoria o que se 
havia dado commigo mesmo, para apanhar im
mediatamente a ciliada do argumento do nobre 
candid:-1.to cp1e, com seu documento, talvez teria 
feito obra e inquinado de nullidade' a eleição de 
Trahiry, si eu não vie;;se éom embargos. 

E' por isso que S. E:s::. disse que eu estudei 
melhor a eloição do Sr. Antonio Pinto do que 
o proprio 1nteressado. 

Não, senhores, eu estudei com O:> papeis do 
Sr. .Antonio Pinto os do ca.ndidato diplomado, 
o ue não f,.z o s u ' 
z:!o muito simples : nunca teve occasião de 
-vel-os; o Sr. Antonio Pinto prescindiu até de 
apresentar conte!':ta ão, tal em a confiao .a ue 
1U a no seu lt"etto. erant'-' a commissão, 

quando o candidato diplomado se fit·mava em 
seus documentos, o Sr. Antonio Pinto não sabia 

o que oppôr-l!ies, porque nem se quet· tinha 
visto taes documentos. · 

O SR. A~IAB.o CAVALCA~Tr:- Tinha cópia. de 
todos. 

O SR, ALVARO C.DnNru:- Como, si ellcs es
tavam om poder do relator e si o Sr _ Antonio 
Pinto, embora procurasse diversas vezes o Sr _ 
relator, em sua casa, nunca lhe pôde fallAr ~ 
Eis porque o Sr. Antonio Pinto não podia 
argurneutar com a vantagem quo eu tinha pelo 
exame dos p:1 peis do candidato diplorn:1do, em
bOJ'a ex:<me lig()Íl'O, mas bastante p1ra pôr-me 
ao facto do valor nullo de semelhantes docu
mentos. 

Sr. pt·esiJcnte. voltando á e1eiç.ão de Tra
·hiry,_ devo dizer que o documento apresentado 
pelo nob:-e candidato para infirmal-a, acha-se 
pulverisado por uw docmrJento exhibi<.lo pdo 
St•. Antonio Pinto, e pa-:sado pelo tabeliião en
carregado do registl"O do alistamento. 

Dessa certid:1o eonstam os nomes de todos os 
elcitore~ que ~e acham alistados, nomes que 
conferem com os <los eleitores que comparece
ram c dei:s::-u·:1m de comparecer á eleição de 
Trahiry, conforme a acta. 

O Sn, A:~L-~.no CxYA-LC't~Tr:-··Felizme·nte que 
o qu9 eu disse na corumis<>ão foi. tomn.do por c 

t3cbygr:1phos. 

O Slt. AL,~Ano CA:IIINR\.:- V. Ex. declarou 
que tinham alli vota·io mortos e aus~ntes. 

O Sn. A:-.rARO CxnLCANTr:-Eu disse que 
constava o facto pela. Imprensa, mns que não 
tinha pouido obter informações a respeito. 

O Sn. Ar. VARO C,\:II!NHA:-Si V. E:s::. trouxer 
para I}Sta casa tudo quanto. V. E~. o seus 
amigos asso:tlhat•am propositalmente. não sei 
onde ir:i parar. 

O Sr.. . .A:-.uno CAV.üCA.NTr da apartes. 

O SR. ALYARO C.Ul!NHA: -V. E:s::. não 
devia levar-se por esses boatos nem 'trazel-o3 
para aqui. Quem, com boa fé, pretende elu
cidar uma questão d~sta ()rdem. não se i.nspira. 
em b::llelas. vai procurar as folltes de infor
mações ondf) pódc encontr2.r a verdade : não vai 
pedir c~rtidão tie ali~tamento à secretaria do 
governo, mas aojuiz de direito da. comarca. 

O Sn. A:-.r,mo CAVALCANTI:- V. Ex. está 
torcendo o que eu disse. O que eu não quero 
é qu~ passe nesta casa corno eleição, o que não 
foi eleigão ; •1ue se confundam factos diffe
rentcs. 

O Sn. ALY.mo CA)II:-;ru:- O que não foi 
eleição, eu o vou dizer: foi o que se deu em 
Itans. 

O Sn. A:\IARO CAVALCA,;-rr:-E V. Ex_ votou 
para que fosse válida a eleição de ltans. Q11e 
conscieucia! 

tonio Pinto fosse admittido a discutir neste 
.recinto, mostraria exhulieruntemente a farça. 

ue se chama elei .ão de It::ms. 
O Sn. Al\IARO CAVALC.-I.NTr:- Eu chamo a 

atten ção da casa para a -conducta do nobre de
putado. 
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por que votei: Somos obrig-ados a votar pelas 
provas produzidas, e o St·- Antonio Pinto re
servou as que tinha a respeito dessa eleição 
para o debate nesta aug-usta camara; entretanto, 
pelo que sei aliwuLe, posso dizer que não houve 
el3iç1i.o em lt:ms; vou narrar o que alli se 

• - • ::s-
tudei a questão» ; quando o que eu disse foi : 
«é que eu estudei os documentos d·1 V. Ex. e o 
Dr. Antonio Pinto não teve occasião de exa
minai-os. }) 

Lembra-me até que nessa occasiüo o nobre 
• • .()o. - ()' • -

s u • « E porque e tio não os examinou? », ao quo 
O Sa. A~ARO CAYALCANTI dá apal."tes. respondi porque elles se achavam em poder do 
O Sn.. ALVARO CA:\I!NHA : -V. Ex. não relator da commissão ou na secretariu. _ 

quer que eu entre no exame desta- eleição. Si faço estas l."ectificações, é para que não me 
e?-1 que primou a fr~ude; e V. Ex. sabe qu~ seja attribuida, pot• um apa-rte, falt·1 de mo
Sl ha al!.:·ueru que sa1ba lançat· mão da fraude destia, e, pelo segundo faHa de cortezia e de-
para c e a u·at· proveito, não c o Sr. Dr. An- Ica eza com um amigo e co ega a quGm multo 
tonio Pinto. prezo. 

O Sa. A:\IAM C.wALCAXTr:- Não alleguei Sr. presidente, o nobre candilato declarou 
nada contra o Sr. Antonio Pinto. perante a commissão que em 1\frzlung-ti, dei-

O Sa. ALVAllO CAmNHA: -Como dizia, não xat·a de haver eleição por effeito de tramoi((.; 
ho 11vrJ eleição em lt:tns. ou por artes dos amigos do Sr. Dr. Antonio 

Pinto. O nobre candidato ten a J.g~G senso de O nobre candidato só tinha, nesse p~qu~no d · 
eollegio, quatro eleito:·es prra :J. ot·g-anização da não r-epro uzu·, neste recinto, a mesma argui-
m~'sa ue se co p·oe 1,. · •0 e b ~ ção, porque sabia perfeiLamente que seria des-

~ I.J m u, cu1c m m roos. "d 1 D A t · p· 1 
Para compot-a era preci~o o concurso de mn t~Ul o, pe o l'. n omo I~to, t~· o quanto 

eleito!' co-r lio-ionario do Sr. D Ant . dissesse a senv1lhante respe1~o. Entretanto, 
...... Pinto e c?u~o elle não çpmpar~ces!le_~de_i:t.QtA~--- _ ~p~:t.~r de ter ii,ca lo __ n~ esquecimento essa ar-

Passados dias tratou-se de supprir essa falta, 
lavrando-se um·i· acta .em Baturi té,. graças s.o 
seguinte engenhoso estratagemn.. 

N:io poden lo contar com o 5'' eleitor de lt•1ns 
os am'go;; do Sr. Amaro Cavalcanti., o det•ám . ()" .. •..-: 

declarando que clle se tinha recusado a assi-
gnal' a acta! · 

Veja a. camara que éngenho o dos amigos do 
nobt·e candidato. 

O Sn. A)IARO CAVALC,\.:nr: - Eu dott contra 
? 7 

O SR. ALVARO CA:\U~!L\. :-Estou tocaudo 
na chag-:t. 

E' escusado dizer qt:e foram dadas ao nobre 
candidato os quatro votos dessa elciç:io simuln.da 
dias depuis. 

i ron cia-se ont a e 
não são eleições, deve comcçm· a justiça por 
casa. 

Por isso, Sr. residente, S. Ex. diz~ndo 
outt·o dLa que cu não con eeta a le1 eleitoral, 
observei-lhe que S. Ex. é que a sabia bom e ti
nh:t dado disso prova, ageitando certas causas 
com muita. habilidacle; entretanto li com pasmo 
o meu aparte do seguinte modo : 
. _•<0 S;·. Al1Jai'O Caminha:-- Entendo per-

Como o ~parto que ou dei ao nobr~ candida
to foi de~figurado por tal fórma, emprestando
se-me a. menor ilnmodestia, é o que eu nã•> sei ; 
si foi por culpa do tachygrapho, eu lhe pediria 
que fosse attento para que, n'outr::i occasião não 
me attribua sentimentos tão pouco louva.veis. 

J:i que é chegada. a occasião de fazer a rect:
:ficação desse aparte, devo tambem corrigir um 
outt·o. 

o ogar em que o no re cau 1 a o !7. que 
eu tinha deffendido a eleição elo Di·. Antonio 
Pinto, melhor do que ellc proprio ; lê-:;e o se
guinte aparte : 

. V. III.-46 

O Sn. A)IArto CA:vALCANTI : -8 eu aceito. 
Não fallei nisto. aqui, porque apenas combati 
a? "dti':1s-·conclusoes --(lo parecer. Estimo muito 
que me chn.me para o terreno da eleiçiio 
g-ern.l. 

plomado não hesitou em ftzer semelhante ar
guição, quando alin.s nas vesperas da elc!ição,
e o Sr. Dr. Antonio Pinto tem prov.".s di;;to,
qllando nas vesp3ra da eleição o Sr. Luiz Ri
beiro da Cunha, prJtetor da cattsa de S. Ex. 
e uuico fautor da sua candidatura .. 

O Sn. A:\r.trto CAVALCANTI: -Fui cnndidato 
do meu partiJo ; o Sr. Luiz Ribeiro da Cunha é 
mctz ílmigo particular e nad:L mais. 

o Sll. ALVAlW c,uu:~mA. ..• pt·opoz qllO os 
votos do collegio de Mu~ungú fossem parti-

O Sn. A)IARO CAYALCANTI 
invenção sua. 

R. ALYAUO C.U\Il:\llA. 
V. Ex. nega que hou,'esse 
tilha? 

:-E" mais uma. 

nv·~nçi!o ': 
proposta de par-

O Sa. A:\IARO C,w.~LCANTI :-Pois si era co
nhecido que a maioria do eleitor 'do vot,nra C!ll 

mim, como é que eu poderia offerecer partilha·~ 
• SI a maiOria erl o r. n omo znto, por

que a mesa. que era de amigos dvllc, não fez 
eleição, levantou-se ? 

O Sa. ALVARO C.n!INHA : - Ao contt·ario, 
os amigos dellc quizeram fazer eleição, mas des
a.ppareceram os livros. 

o Sa. A:\IAUO ÜAT.I..LCANTI : - Este fac~o e 
por demais atrevido - devo usar do proprio 
termo. Fazem a farça e uerem atribuil-aà 
proprza vtctuna . 

Só 'Y. Ex. tem a corag-em de trazer este 
facto para. aqui. Eu aproveito o ensejo para ex
plicai-o á casa. 
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O SR. AL\A.RO CA:.-.rrNHA:- O nobre C'l.ndi
dalo para prO\'<H que tinha muita votação em 
Mulungú,tirou um abaixo assign,ld '). Entretan-' 
to,as mui• as pessoas que figuram no abaixo as
sig-nado do no'bre candidato figuram no abaixo 
ass:gna.do do Sr. Antonio Pinto. 

O SR. A)IARO CA\"ALCAXTI:-Outra vilan1a 
praticada, eomo hei de provar. Ah! São ferteis 
nes.:as cousas os candidatos governistas do 
Ceará! 

O Sl~. "\r.\-AilO CANI:\IU:-V _ Ex. sabe que 
entre os seus docU).Uentos exist'!m attestaçõ·'s 
de eleitores, os qtta~:,; declaram que for~.m in
duzi.los em erri), quando de.-"m att~stados 
ao Sr. Antonio Pinto, dizendo que votariam 
nelie. 

O Srr .• -'DL\RO CA\'ALCANTI dà um aparte. 

O S3. .• -'l.v.-.1rwC.-Dn:s-ru :-l\hs, \";Ex. com
prehonde que tc:.es dee-lar.t<;.õcs feita~ em favor 
de dons candi :atos, por contrad:ctOl'ias nada 
;alel!l. 

O nobt·e deputado pelo H1• distrido de Per
nambuco tem un1 exemplo disto no seu proprio 
distridu; apeilo para S. Ex.: seu auversar·io 
exhibiu urna declaração .de ,.Jeil:ore;;. provando 
que de\·i:1 ter IMl.is voto;; do qne tev.·, entret:~.n
to, o nobre deputr~odo apresentou d•Jc~!ara~ão 
as>ignada peloS'rüe::Zruos e:eitores, dir.eiido · que 
tinham YOLado nelle. 

O Sr... BExTo CECILIA:s-o:-Foram dous. 

O SR. Ar.n!:'.o C.-uii:\liA :-D·~ facto, li a 
questão er:1. .te .dou;:; ; mas at!Ui elh não Yersa 
tambem sobre todo o eleitorado, c sim sol:lre 
um cerro nuawro d' dcitores. De\'e e;;L::u-, p:l
rém, na eons~i •ncia de S. Ex. que eleitores 
que fazem duas de~hr:~ çõcs diametralmente 
opposras n:io mer.•cem credito; não signitiea 
t'O!tSa alguma Ó que affir·mam. Senhores, sinto 
que tão mal tenha defendido o direitO do meu 
correlig-ionario e amigo. 

Não fiz muior estudo da (1uestão porqw! eon
ta\'a hoje rlesistir da pah.vr:~ c~.m favor 
do Dr. Antonio Pinto. requct·~ndo s•'U comp:l
recimento ll"Bte recinto. Infelizm••nte não 
COg-itei que se U•:::ae 3. ;:noruali:;. dr:•, aU~I'ta H 

scs:-;ão. fàlt:•r immedi:J.tam<:nle numero para se 
votar mc~u requerimento. 

Apanhado assim de sorpreza fiz o qur) me Li 
po~sh·el. valendo-me das rc111ini..:cencias qne 
me deixou ~·· rapicla leitura desta papelada 
ennrmr. 

T•:rminada a lllinha tarefa sento-me r•'pr·odu
zind'' c mell re:1uel'imento para <1ue l'ejl< al
mittido o Dr. Antonio Pinto a defender a. sua. 
causa. 

selsão em 13 de Aõril de 1885 
\'itlo pa:;. 31S Jo \'oi. 11 

r. 
Sr. pre•idcnte, fa;!Jp ern nome da dissidencia li
beral e de todos iís-amigos dn. or.!em e dos di
reit•Js do" cidadãos brazileiros. Come .o >ro-
testando contra as increpaçõ·~s do meu hon-

ra.do amigo o Sr. ministro da guerra, irrogadas 
à dissidencia liberaL ,, 

A moção offerecida peh disúdencia. libe~al 
faz certo e evidente que o honrado ministro 
não tem razão., é sobremodo injusto, preten
dendo para si e seus amigos o titulo exclusivo 
de lib~ra':.'s. 

o SR. c_ DE OLIVEIRA:( ministro da gttem!}: 
- Não é exacto isso. 

O Sr... FELrcro nos 8,\.NTos:- Condemnou
·nos a sombra da historia. De sorte qn'' nós não 
estamos debaixo da influencia dos rai,Js .Jo sol. 

' O SR. VALLA DARES ; - Condemn"u-nos :is 
paginas ne.::ras da hi!Storia como obscurantistas, 
como contrarias á liberdade humana ! O hon
rado ministro entende e declar·ou q!Íe a nin
guem ,·. licito dizcr-sfol ou considerar-se lib ·ral, 
contrari-•ndo os intuitos abolicionist:1s do ga-
binotll de que ftz parte. ..-----

Sr .• pt·esid.mt·', por isso mesmo que son li
b,~ral, não reconheço ao nobre ministro o di
reito de l vautar ue;;:te paiz uma i~reja liberal 
e dtzer· 'lll" fõr·a. delh não ha salvação pos
sível! 

Não disc11Hrei esta especie de exconnnunhão 
qui) o governo, quasi •1ue di riamente, nos 
manda fLrlminar por sua imprensa; mas que 
niió nos·caü·s·a o mínimo incomtuodo. Passat·ei à 
moção otrereci la peh díssidcncia. Por si eà 
protesta ella contra as inercp:1ções do meu hon
rado amigo o Sr. ministro da gaet·ra. (Apoiados 
da dissiclcnci't libe;·al.) 

A di~sidencia pela moção reconhece oppor
tuna a dect·etação de medidas em bt>m do me
lhoramentu da sorte dos escravos, e no sentido 
de m:tior impulso ... 

O Sr... ZA:.-.tA dá um aparte. 

O Sr,. VALLADAL1ES:-. . . :i sua lib:;rta~ã~. 
(Apet!'les.) A dissi.lQncia. se j11lga com direito 
de c0nsiclcrar se mais liberal do que S. Ex. o 
hOJll'ado ministro da gur:ua c seus amigos .•. 

O Sn.. BEzERUA Dl~ lllENEzEs: -Lu isso não. 
(RisoJ 

O Sn.. YALLADAREs:- ... c é pot· i;;so que 
faz oppo;;;ição a este governo, que no seu pro
jecto, no parlamr!nto c na imprensu. d'3sc:mheco, 
ataca e at<.i ridicnlarisa direitos :.1dLpliridos ú 
sombr·a das l,_ds deste paiz! Não comprehendo 
libemli•mo sem respeito à lei e só :i. lei. O 
pt·edominio de vontades ha do ser sempre des
potismo! 

A dissidencia quer harmonia ele todos o:s 
direito~. A sciencia proclama a sua harmonia, 
c não se compr·chende que hom ,n-; incumbi
dos do governo da nação pretendam que o 
meio de conciliarem-se todos os direitos sGja 
a poster·gação de uns em proveito de outros, 
quando a r~forma prudente das leis lutde em 

e manda pregar na. imprensa, ha de arrastai' 
r;'ste paiz para a anarchia. (;lpoiodus, ncio 
a oíados e a a1·tes violando o doo-rna funda-
mental da Constituição do Imperio, (inter1·up-
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çi}es), que gal"ante ~t?dos ós dire~to.:; e cspe- A dissidencia liberal meditou muito antes de 

_ , r o, nin- co ocar-se na posrçao em que se ac la, e tem 
-,guom pode ignorar ou deseonhecet· que a ga- .:!onscieucia. de seus deveres p:1ra coin o partido 
ranta da proprir~dade ó principio ca!>ital de liberal 'J sob!'<Jtudo par~·. com o paiz, aos quaes 
()rdem, de progresso e d<'! civtli-ação. com toda a lealdade e franquoz1 •·:x.poz as suas 

Nã J comprehendo qucq ualquet· govemo possa idéas antes d:1 eleit;~"to; e, ,;i está em erro, esse 
dcsc:mhec r principias desta ~:~tureza, e ert·o coosiste em conservar-se íi~L á-; idéas que 

~ ~ 

mentos anarchicos do toda a especie, que até Todo;; 
0

nós temos respomabiltdade p~rante o 
açu!a contra os quo patrioticamente se lhe partir!<> liberal e o paiz; todos nó~ contrahimos • 
oppõcm. · compromissos, '' nenhum tle l!Ó.> l'~:cua di:mte 

E é cst~ governo, quo assim procede, que nos d.1s consP.quencias dos seus acto•. N;To ha n:tda 
desconh. c•' a nós liberaes dis-;identes o liit·eito mais claro do que a moção apre;rmtada; elb é 
de nos considerarmos liberacs! mais que explic:t=:; .,ua frisa o ponto capital, 

ao. em rr.zao o no l"e mzmstro o, guerra, ~~ que o governo az ep3n et· a l!'ua vz a-
repito , dizon:lo que :t dissiden ·ia prdend:J I nobre ministro da guerra, portanto, não tinha 
ab:1far a discussão, iUudir a consulta feita ao razão de lev<~ntal'-se par~ ati,·at· sobre a dissi
paiz. denci:t liberal as imputações que ··m seu nome 

A moção é a mais explicita 't''o é possível, J'r:pillo c olfr)J'ece~dc ao lll'!.~mo tempo o esp•3-
declarando positivamente que regei ta o-pro- ctaculo sem exemplo, d~ i ·:ici::~r uma discussão 
jecto do g vemo em sem pontos capitaes, pot· ::mpla sobt·e urna. moção de confiança quando 
ferir du ft·cnte o direito de proprie.lad•!, negando er:t obrigação de S. Ex. aceital-:t i::continento
o princip:o da indemniza.ção_ O nobre Sr. pro- FinaLmente aceiLou-a, porqno n:To era pos-ivel 
siàento do consl)lho o. tem deseonhecido em seus deixa1· ur~ f::~.zel-o. J:~ Pra impoc;sivel ao minis
discursos. terio continuar a politic::1. l!ismarkiana que 

O SR. CARNEIRO DA Roer-L-I. rministro da inaugurou no paiz. 

que está na odem do dia·~ 

· 0--SR. VAr.r.AnAaEs:-A .dissi lenci:Ln.ão es-.. 
pera, porque entende ser direi to dos repr·ese tl
tant •s dfl. nação e do parla111ento mn.nit'estar·ern 
sua cle»con:fifl.nç_a ao governo,}uando lhe..,; apraz; 

tranq u .!lidado ! :\ existencia deste ministet·io é 
uma ameaça d. o:·Jem e á .paz puiJlica, porqu0., 
meus s:!nhot•cs, eomo dissn, e,. te ministerio off,J
rece um espc..:taculo sem oxe"mplo na historin. 
dos governos r''gulat•cs dos povos civilisados, o 
de ali:11·-se aos el·~mentos anarchicos d:t socic-

ac o c atacan o e rento o r. 1re1to 1 e propl'le
dacl0 (Jpm·tes) n atá o manda ,·idicularisar peLos 
seus e.;;cri ptores assalariados. 

N:Io conheço exemplo igual :1.0 do actttal 
minist:crio. Trnho procur:.úlo e~tudat• a hi:>
toria d:\ nbol ic;ão da escravidão em todos os 
p.iz s, 01 q:1 a 't. i, i:: ·:i i 5:o n
contrei nos aonaes dos parlamento>~ modernos 
ncnhuru discurso do esta?ist ·, q?e txl nome 

form·a·~· niio encontrei, discurso de ostnd "st t aL
gum, quo se possa oquipnrar aos pt·ofe1·idos no 
parlarn<:~nto pelo m<lu t'0.8peit:wel nmigo, o hon
l."ado S1·. presidente do conselho. 

Todo~ os d scursos proferidos pelos e-ta dis
tas, c ue se incumbiram desta reformn são mo-
delas dc1 moderação e respeito tributados aos 
interesses e direitos adquiridos it sombra da. lei. 
Ainda nenhum sn lembrou de de•r•onhecrr o 
direito de propriedade! Todos fizrmnn ap·•ello 
aos sentimnnto,:; generosos do homem, em nomo 
da.liherd ·dTe da igualdade humana; mas ne
nbnm desconheceu o direito positivo ou legal, 
COm0 tem rcito esto g'OVel'UO ! 

Eu tinha. necessidade de arredar de sobre a . . . .. 

cura~tismo, c de repcllir a imputaçiio injusta 
<1e que pretendo illudir a resposta da nação á 
consulta da corôa. . 

!Vo::es na,: ban::a,lru; li 1Je;·ac::: Oh :Oh! 

O Sa. VALL.\D.\R:'s :- J:i. era impossáel :1.0 
govel'no cont:!.nLuu• c esqnivn.r-srJ tndo;; os dias 
:1 ·abüx :r n. cabeçt n ac~.:eitara senter1•:a dare
prescntaç:io nacional. Elle o fez na legislatura 
pa~sada d:s;;olv<>ndo a camara, <[UG contt·a elle 
se m:mifest:\l':t ; elle o tem fHit:1 co·1st-< ntemente 
nesta ses;;ão, ezxa.n o ac su metter-se a sen
tença ,[a camara que em rluas elei~\ues de mesa 
condem nau a sua poli tica. 

Sr. Pre-;idente, eu vou terminar, por que 
esta discuss:1o não .leve ser longa. E ape
zar de moço, a\•rnturo-me. a dar um consc-

grande liberal, como liberal de todos os tempos, 
deve refl.edir que não póJe ser no Brazil o 
iniciador ria política de Bismar.·k,•J uc timbra em 
.!e~pt•esar as manifestações dos t•eprcsentantes 
do p•JVO, uizf~ndo cl urJ se manter:i no s·~u posto 
em ''anlo tivet• a confbn ·t do Im erador. 
Alr!m de liberal, dtefJ !c um govr>rno. que 
pela imprensa, diat·iamentr•,rl:i lições de libera
lismo aos seus amigos dissidelltes, o honrado 

r. pres1c e o n o canse 10 OV'l sa e r e re ec u• 
que. si Bismark zomba ;las diJci>:ões Jo parla
mento allenuto, é porquo Bi,.marck tem atraz 
de s1 um gra.ndll cxr.t•cito 'lue abafa a nação 
allemit. 

sessão em. 24 de Abrll dJ1885 
Vlrlc p:rr;. til! tlo Vol. tr 

O Sr. Sique irn, 1\fen.des:
Sr. pi'esid:mte, a maiorin da nobr·o commissão 
de in•.werito entendeu que devia dar parecer 
annullando o met~ ~iplo~a; e. julg-ando eu 

nossa. legislação, resolvi-me a vi~ defender os 
meus direltos, procllranclo restabelecer as dis
posições ~a. lei, c neste empenho, acompanharei 
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n. nobre commissão, an:llysando este pareçer obrou seg-undo. ou em virtude da lei. o poder 
pelo qual ella entendeu que devia constituir supremo que tem a camara dos depub·doe, bni
deputa :o um outro quo conunigo nem ao menos c:< mente póde ser exercido sobre esta eleição e 
concorreu- ·não sobre a outra que nãQ existe. 

Começa a nobre commisão, como que em Nem a commissão de inquerito,nem a camara 
resposu i doutrina. que eu sustentara na dis- póde e nem eleve tomar conhecimento da pri
cussão oral perante ella, e ampara seu pro- meira eleição. sempre que a segunda. ó feita 
cedimento. lemLrando o direito que tem a sect,Hdum lcgem. Não póde, porque a pri
Citmara dos Srs. deputados de examinar todas mcira eleição não existe; foi um tentamen 
s.s qu0stões, todos os inciu,,ntes que se derem apenas: emprrgarrm1-se todos os meios para 
em qu:tlqucr e!eição, qum· seja unica, quer no conseguir-~e a eleição do dr~putado por este ou 
c:<so de :2'' e~cmtinio. aquelle rlistrieto, mas o processo empregado não 

A~sim, ilepois de e:!:pÓr q::c á junta foram teve resultado, e, desde que não teve result:<do 
presentes 14 authenticas , sendo duas de ficou ipso facto não existindo. E' esta a razão 
Sour·e, c e~t:1 apurou, todas m:•nos uma das porque se procedn a s~>gunda eleiçtio. Não deve 
duas desta freguezia, di:::se : << Isto supposto, a porque esse acto não teria razão d:!· ser á 
1"- commiss:1o de inquerito, usando d:1 compe- vista das terminantes e bem clar:.s disposiçõ0s 
tenci::l. q::e tem pa1·a tomar conhecimento de dos arts. 1i7, 1i8 e 159 §§ 2 do regulamento. 
,suae.S'[Ur!l" ques:õos attincntes a open:tção Pois, a commissão ele inqurrito, on a c:Lmara 
eleitoral, tanro em i" como em 2' escrutínio, não podia ter outro fim no exa.mr\ da primeira 
pass:t a exarninar si no caso vertente a eleição eleiç:Io, quando se tivesse feito a sl'gunda em 
!!·era! do -1" districto do Parü ficou definiti,·a- virtude da lei. senão dcseriminar votos nullos· 
~enttJ coneluicb, com o 1° esrrutinio ou ~i o de nlidos. Mas, ~cnhores, o art. J7R do nosso 
:2° escrutínio era Mcessario c deve .prevalecer. regulamento 'li<:11õe muito positi-,-amente qur 

Est~br·lecida a proposiçfio de que a commis· não serú considerado eleito deputado aquelle 
~ão tem comp<'tenci::. para examina1· quarsqur.r que não reunir a maioria ab·;oluta. dos votos do~ 
q••estões concernentes a qualq:~et• eleição, e eleitores que tiverem coneor:·ido a el<?IÇ~ãa, quer 
tomando-a em ~cutido :tbsolnto, sem exnminar s•'.iam validos 'lner nullos esses vol:()s. 
({lial das J,:as eleiçõ ·s era persistente c estava Ora, si para ser eleito com ma:oria. absoluta 
sujei la a ,eu ex;\mi';{lBsprezou a segunda, .unica é vreciso, realmrnte,ret~n:r a m:•ioria dos votos 
::. esturlar para, annullando eleições c addi- d~ todos os eleitores que concorrtwam á elei
cionanc!o -votos. dccliirar o meu comp0tidor ção, sejam nullo~ ou valido~ os seus Yotos. 
eleito n,. pt·i:Heira. para que descriminar os votos vahdos dos 

Esi·a p1·oposição não SC) póde tomar em sen- nullos. si não tinha razão de ser e:>sa descri-
1:do absoluto. porque ónvolve obscuridade, não minação? 
é de toJo \·er<1adeira: clla gera dm·idas. A commissão. pOl·ém, estabelecendo como 

"\ Camara dos Srs. Deputados é competente premissa. esta proposição,c tomando-a em abso
para examinm· toda c qualquer questão do pro- l1:to, entendeu que devia examin:::r a primeira 
cesso eL:i tc1·al ; mas é preciso disting11ir. Si eleição q u0 não existe mais, om vez <le fi~ca
para a eleição do deputado drstc on daquelle Jisar os ~<ctos da junta apnradora, do 0xaminar, 
c!istrieto, pro:~edeu-so a uma só eleição, porque por exemplo, (e isto é o que lhe competia) si 
com clla consr•guiu-se ·eleger o deputado, :\ o juiz de direito da cabeça elo distt·icto con
c:.tnHu·a é competente par:~ examinat• todas as vocou os presi<kntes das mesas clcitoraes para 
ci:-cnm~tancia", r<'solvcr todn.s as duvidas, dos- dia. c lo!Zm· dotermina.dos, si reuniu-se com 
ct·iminar voto;:, validos ou nnllos, contar uns numero leg:1l de prr:sidentcs das mesas elci
e deixar d•., contar outl"os, relativos a essa toraes nes."e Jogar e hora dos i gnados; e, si 
e!.:i(,'ão. assim l'Cunidos, a junta limito11-"e a sommar 

No c:1so do ser precisa uma se.~·tmda eleição, os votos, como con;;tavam das :~nthcnticas que 
porcp::• 11ii:o se cons"!g-uiu na priroeir;~. o fim, que lhe foram presentes, :<e computou pa.1·a. ITI"l.iot·ia 
l' eleger ,-, can lida.to do distrielo, é preciso absoluta. todos os votos, ainJa o~ tomado em 
r:s:.atuinat• si a segunda el0ição foi de1.,ret:Jd:< separado c deixou de addicion:ti-os ao candi
cm virtude d•! lt)i ou n:!o, porqu~ no prirneirJ dato oue os obteve. 
caso não existiu ·lo senão a segunda ó sobre essa Sendo este o se11 primoiro dev"r. sr·ndo e~ te o 
r: ue drwe Y•,rsar o exame. direito que ella tinha. a. resproito das duas el0i-
• Si porém a dceretu~ão da ~cgunc1a. eleição ções, devia applicl1r este proces~o, c reconhe
não foi do accôrdo com todas as õi~posições cendo, como reconheceria, q•w :t jnnta procedeu 
lega~>s, é da primeira que a camara tem de jul- de accôrdo com os arts. iii, J/8 e t59 do 
g-ar. fJor i-so, digo eu : a proposi.;:io apre- regulamento, que ella praticou ex:1etamente 
:sentada., com t:~nta habilidade pela commissão como determina a. lei, devia trn· examinado ~• 
de inr1uer·ito, não se póde tomar em sen- scg11nda e não a prim•!it·a eleição; no caso 
tido absoluto, como foi empregada. ?Ontrar!o. poré?J. si ella l'i'Conbece se que a 

. •c n . ' 
tarncs, se t"nha pro~.:editir> a sn.gunda eleição das disposições da lei, r·ntiío a 2~ eleição não 
pr•.ra srj clc~er o deputado de um districto, é tinha razão de ser, todo o sGu direito er:t sobre 
não só de direito como dever da comm~ssão de a rimeira: esta é ue clla devia examinar. 
inq11erito, fisca!isar os :1 c tos de. jnntn apuradora, A commissão de inquerito só podia justific:.:r 
examinar si ella mandou proceder a segunda o seu proc"dimcnto sn a junta. qu:mto :i 
c•!eição em virtude do prrceito lngal. parochia d0 Sonre, não procedcss11 de accürdo 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 15:08- PÃigina 65 de 72 

-13-

mas ella desprezou c:s:actamente a procedida na 
~ ,; . . . . 

um te1·::eiro supplente dos juizes de paz. 
Essa faculdade que tem a junta apuradora 

de desprezar. em casos de duplicata, uma das 
elei_ções, ·r:ã_o c arbitraria, porque a lei dispõe 
mmto po,Jtlvamentc, que a desprezada deverá 
ser aqucll:l. que fôr procedida perante mesa 
c1ue nao or orgamz~t< a a e accor o colll a e1. 
A respeito da eleição desta paroch.ia, é ce1·to 
que uma foi feita perante mesa organizada, 
não dfl accôrdo com ~ lei, porque foi presidida 
pelo :lo supplente dos juizes de paz na parochia 
em_quo h<L_quatrojnizes de paz juramentados, 

. . , o '>o 

Isto consta da acta, onde se. ;efere tambem 
que esse :3o supplcnte de juiz de paz, tomando 
assento n:'. mesa cou..o presid<1nte, organizou-a 
e prestotl .Jur:lmento perante essa mesma mesa 
que el!e organizara. 

Si u res1:eito da outra algum vicio houve 
foi por nrro ter sido feita no lognr designado 
pela presidencia. 

l\Ias, si pudesse haver duvida na intelligen
cia. do art. ii7 quando cliz:-que a junta at
tenderá unicamente ás eleições feitas perante 
mesas nrganil.adas de accõrdo com a_ ei-,. por .· . - . 

- t' ... , ' ..._, .. 

considerar tempo.. loga1·, requi~ição de mei
rinhos, corno synonitnos de otganiza!(ão de 
1r.esa·,- esta dul'iàa.-·desapparecia desde-que-con
sult:,ssemos a ld. 

Pois esta não se refere a capitulas, é termi
nante e )Ositiva a sua referencia :10 art. 15 
§§ 7" a 11".. E examinando-se os§§ 7" a 11° do 
art. i5 d:1 lei não S::J encontra nada mais se
não-organização de mesas- ; em nenhum 
delles se trab nem do t.:mpo, nem do lagar, 
nem ole qualquer outra circumstancia. 

A com missão foi adiante, Sr·. presidente. En-
en:: n '-lu "via. x. · a· i · 

damr-nte as actas dr. todas as eleições deste 
districtO, reL~onhecendo ella qtle a S"gunrJa foi 
feita w: vi lcgis, não havendo o menor motivo 
para suppor-se que a sua decretação não foi 
em vir tudr. dn disposi~ões claras e terminantes 

' i . -

parado, apurou ced1 .las que as mesas cloitorae,; 
não tinham apur:•do, fe::. tudo etnfim para for
l'lar urua maioria absoluta n1as nnnca düs 
votos r.!os r·leitores rp:O COnCO!'l"Cram a eleição, 
porque isto olla nunc:t podia fazot" e vou de
monstrai-o. 

Decretou a commissão a annullação da elei
ção de Sourc e Oeiras. Ajunta apuradora tinha 
apurado a elei~~iro de Soure, em qui) obtive 
"t<~ vo os. p r ·,. · 
<1-CC<kdo com a lei .. pelo 2° juiz de paz com pa~
ticipaç;lo p:·évia do 1°, que lhe remetteu a lista 
da revis:io d•1 188:3. para por ella fazer a cha
mada elos eleitores, com o :3o e 4° jni~cs de P'lZ 
e dous eleitores, convidados na fórma da lei 
pelo presidente. 

Feita n apm·ação, reconheceu ella que cada 
um dos c:\ndidatos obt11ve 399 votos, e mais o 
meu r:om etidor 4 em se arado n cu 1. A com-
miss,.io propõe a a.nnu!laçiio de am as as e el
ções dll Soure e da de Oe1ras; na. de Sourc tive 
13 votos, na de Ocil;as i e o meu competidor 5 ; 

manda contar os votos em separado e apurar as 
I. • S -4- • -

não fosse contrario á lei, quando ella pudesse 
fazer ressuscitar esse Lazaro, fizesse reviver 
essa primeira eleição, que foi ume tentativa 
para a eleição de um deputado que não pr·odu
ziu etZeito, não se realizou a elreiçã:(•, e só por 
essa razão se f e~ ::~. segunda, ain,Ja não u l)I'Ovei-
avo ao meu compe 1 or,. e ,e nao reunn"la a 

maioria a.bsoiuta, ainda se dava o c:.so de se
gundo cscrut\nio, porqne a annullação de votos 
meus não Linha outro resultado senão diminuir 
a minha vot·<ção, mas nunca augmentar a do 
me11 competidor a ponto dello poder attingir á . . . ' ;- . . .:;:· 

teve 39\l votos c eu :390 tambem, o des-:onto das 
duas leições aunulLtdas baix:1 a minha votação 
a 379 e :L delle a :394; e sendo a maioria abso
luta, contando os voto;:; em sq1arado, quq a lei 
.manda com pu tar, de 402, é clat"o que esta an
nullação, em vez :!e d!ll" direito a constituir-sCl 
eleito Jeputado o roeu competidO!·, er·:l mais 
urna raz:lo -para pr·ocerler-se a segundo escru· 
tinio, o qual ell" :1 bandonou. 

Mas o que fez a, junta pura porler declarar 
o meu corno·-~ti :o:- como eleit.o em 1" escr·uti
nio ·~ Fão se.limito·,; a aunullar os YOto;; dr.ssas 

tores quo co;c~r1·eram :i ekit,~iio, poquc des· 
contando os \·o to,. descon ton t:trubem os elei
tores; enlretg_nto' •tua.a .. J6 é wtri.t() P.<l~it.i.Y..lh ... 
rmt.t:dando que se cont') a maio1·ia ab.-:oJuta pelo 
numero dos votos dos oleitores r1ne eoacor
reram â elei .ão se·, m os seus yotos validos ou 
nullos: contando-se os tornados em separados. 

FclizmClnte para mim, senhor;•s, a C:1mara 
dos Srs. Deputados já firmou o. verd3dúra in
tcl!igencia. da lei a respeito deste ponto. To
mando conheciment·, ela elei~ão do Mato Gros~o, 
esta c_amar~t. ann~llou dua,; ou trcs parochias, 

o. •' I ( '- to. 

diplo;ua elo Sr. Barão do Diam:JUtino. 
Esta a!lU!illação elas d::as oa tre;; parochias 

não trnt:x:e ecmo unieo res::llado baix::r :1. vo
tnç;To do eleito a ponto de pcrclct· n m:1.ioria 
al.>solt1ta , m s trou;(c tambem o dr" collo-

ar v ·\ i com a m:l ir. ris. de 9 ou 14 
votos sobre eli·~. no entret:ml.o a cnmara não 
enLende:1 <Jtlfl o S<)<l •:ompetido:· c::ta\·a eleito. 
~l )pzar do :<c lr:llar de nm:t. nnic:t c mesma 
eleição. A cam:tra, 1·econ 1eccn .n qne o ar . lc 

ela lei manda r·o:ttar os votos de todos 'JS elei
tores que concot•J•em ú clf'içitn p:\rn. :1 nmioria 
absolut:t, sejam \':!lidos ou seja:n n 11 !lo~ ; reco
nhecendo que o c:eito tinlla pcrJido a m:1.ioria. 
abso!uta, porque c:::ta ann::!.lação não ann11llatt 

• :.:. •• o : 

art. 20 da J'ci proceder á 110va e lei ç;io. 
No ea~o de c1ne se trut:t, o res::llado desta 

annulhção não pocli:1 ser antro, n <;;1mara 
manrlaria pro~·c1!er a nov:1. P-leição. si. pol·ven
tura a junta nlio tivesse foito, em vntt:de da 
disposição do art. -Ii!l que diz: 110 cnso deve
rificar-se :\ hypothese do artigo antecedente. o 
juiz de dirr'Íto olf!ci:u:i aos prrsidentes. ~:ts 
juntas, marca.nrlo d1a e ho1·a i'ar:1 r:ov~ elc1çao. 

a ve a camara, yHO a c m1 .. ,·l • ' -
lando eleir;ões. sommanJ.o os votos toma.dos em 
separado e apurando cedulas qne o não foram 
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pelas mesas eleitor:les, nanhum de nós tem I blicado em seguimento a este puecer, debai1:o 
maiorb ab•olnta., deYe::1dO seguir-se o 2° escru- do titulo-Discwsão_ · 
tini o ; mas não obstante entend ~u· a <.~ommissão .T:i respondi na commissão, comquanto não 
que devia ir :ilém,.annullou, f(·z <lesapparecer m·~·rosse permittido ler e;:ses pa1wis ; tomei 
:!5 elPitores dos que éOneorrcram ,;. eleição, vo- algunsa.pontamentos, e depois, meditando, re
tando e a~sim conseguiu dar maioria ab;;oluia :!O cordei-me d :~ outros pontos d • q11e o meu 
contestc.nte. competi1or tinhr~ trat~: do, e felizment ·, res-

No corrCL" da discussão : ~preciarci ca d~~ nm pondi a tudo. 1\'Ias "'crba -oolant. escripta 
destes !'O:ttos, pm·qu~> do,;:ejo analys:tr o parecer ·IJWi!/Jnt : clle que fe~ o seu discurso or:tl, lendo 
paragrapho por paragrapho. papeis, mandou imprimir es~e d scur~o; e 

Seri:l 0 m:.iot· dos ab.;:urdos, annullar-S<) 0 di- et:, que tomei. as palavras e respondi, a:; minhas 
ploun de u1n deput.do elc,i to por um processo pal:wras Ít.1 ram levadas pelo ven;:o e d:)sappai·e

. cercado de tod:t a legdid:-.d<3, pelo exame fe ito ceram por uma vez, porque eu não tinha tachy-
. graphos. no prucesso de outra elerção, qu•l não existe, e 

por meio de addiçãu de votos. Pot eonsequ ' ncia, hei de occupar-me em 
ultimo loga1· da an·,1lyse deese< dr;eumento.:::, 

.Já. tive o .~easião de eScre\'0.1" -CJUe por addição e para essa occasião res ::!rvo a. . demonstração 
de_ votos não se póde aunulb.r diploma sempre da proposição qn9 ainda agor:-t emitti. 
que se trat:t de maioria absoluta. Ninguem Quant!.J a esta mesrn:1. eleição d ·: casa da c::-.
póde figur:·r um easo em que poss:t isto ter mar:i, diz 0 p:1 rcc<:r, que ·eu pruvei a e~isten
logar. cia dc~ra eleit;ão com a propria acta, com o seu 

Qurtn :o, isto affirmei estabeleci uma e:<:c()- lançamento no livro de notas, por nm olll.eio 
pçiio.Di<:se eu qu~ exceptuava-se o c:lSO de ter a em qué! o 1° jui~ de pa.~, ··ormnunicando na 
juntn. d'ixa.:lo de ap11r:1r alguma acta; mas jú vesp :• r:~. da elci~·ão impedimento de m olestia ao 
declarei que não pes9i bem o se o t 'do da pab- 2' enviou a I:sta para a ch:1mad~ dos elei tores, 
vra qne empreguei, porque cst2. re::ra não com ex:hibiçã') ela auth~>ntica eleitorct l, e com 
admii te exce:,ção alguma; este c~so não c o depoimento .de tr••s te.;;temnnhas. 
de addição, 0 o •ie complemento da apu1·ação. Sobr'~ est' ponto tenh0 apenas a ac10scentar 

Não se pód · dI!' a hypothese ele annullação que exhibi mais uma prova, e proYa b ~:n im
de diploma obtido em uma eleição procedida li'JI"t:< nte, e foi um ofiLio do pre;;iden te da c a
ex vi leg;s por···-addição de votos obtidos em mara em r;!sposta :l.o da: mesa·eli!ÍlOi·al, di~en~ 
outra, porque e:<ses votos, qu~,esque1· qu•1 sejam, do-lhe que não podia enviar o' dllUS livros r1ue 
devem já estar computados, em virtude"da lei, elh :J cabava de requisitar, porque não tinham 
para mai01·ia :~bsoluta, porque elb mand:1 con- sido recolhidos ao archivo da camara., depois 
tar os vor.os de todos os eleitores qu~ concorre- da eleição que se proced•?ra a 26 do mez ante
ram :i. eleição; não podem ser addicionados a rio1·, pHra U1u senador pela provincia ; mas que 
nenhum dos candidatos. lhe enviava. um, que tinhR prompto, rubricado, 

Co n timb a commissão fazendo um relator i o numerado, etc. , p:::ra nelle lan~,~ar as actas. 
do que foi ap-~sentado perante ella em relação Não aceitando a commissão ell 1 as razões 
ás dna~ el,,içõe~ do Solll·e. adduzida.s, quer por mim.qu er pelo mn11 anta-

O meu competidor combateu a existencia ·e a gonista, re::olvou annullar amb~s as eleições, 
legalidad~ da que foi feita n~ ca~a da camara, tanto a procerlida na c«s:t da escola, como a 
eleição cuj1 realidade c legitimidade eu su~- procedida na casa da camar;:~, como a de Ocira.s, 
tcntPi_ Os argumento> apresentados pelo meu da qual, em S"g11ich trata a commissão, esta 
contendor foram: niio ter o orQ"ão <:ons~rvador ultima por defr.ito cb organização da mesa. 
(~Olllr-siado a pnblicação,que fez ~o orgão libei·a.l, Não instarei peia approvação de n~nhuma. 
do reS11llado da ··leição e o facto de trrem votado des as elf'ições, porque da annullação dclla.;; não 
na. c:1sa da e~cola. o juiz de direito e o promo- resulta senão a neccssid:;de de scgunJa eleição, 
tot· d:t comarca, uns inqueritos por elle pro- desde que se cumpram as disposições termi
C<)didos, p.1ra prov:1r a não c~istencia desta nantes da lei. Como ha pouco disse, :t annulla
eleição. ção ,Jella.s faz baixar a minha votação, mas não 

Quanto ao '1° ponto que não é exacto que a rode augmentar a do meu antagonista, a ponto 
Con·tituiç!"iJI nada. dissesse, pelo contrario ella de obter elle a mabria absolJta, que não ob· 
publicou o resll.ltado das eleições até o dia 13 teve. 
c sempre contrario ao publicado pelo orgão Lembt·ei á eamara o facto, já por c: la prati-
liberal. eado, firm:1ndo o verdadeiro s ··ntido d:1 lei, 

Ainda tratarei <lesse ponto, porque, sendo em relal:ãO á eleição do 1° districto de 1\Ia.to 
nós <? onvocados para uma discussão oral, o meu Grosso. 
competidor trouxe um di~curso escripto e o Passou a comruissão a expOl' o que se deu 
leu. em relação à eleição de S. :3ebastião da Boa. 

Ficando eu com a palavra para responder, 1 Vista. 
pedi que se me confiasse ess~ masso ·lc papeis 1 A rrepei~o desta eleiçii<?, ~u depo~s de.s;)stc:'--

, • t 1 _ ~ .. 4 • • • nc1a 
responder-lhe. Foi-nit~ isto negado. db;endo- da primeira, de,loi~ de. estabelecendo todas as 
se-me que era propriedade partic11lar, que não hypotlwses, mostrar que a <.'onclusiio niio podia. 
pertencia :i enmmissão, qlle eu tin.ha.-o--d' ·~· r outra &'não um 2'• proeesso eleitorah,-a.------ --
de utilisar-me daquellcs papeis que p"rt~nces-1 exemplo do meu competidor, q11c ae lembrou dA 
sem a commissão que deviam ser publicados , annulla<,<ão da ra.rochin. do Ocit't\!1, indiquei 
·por conta da ca.mara. Entretanto. vejo tudo pa- ' tambem os pontos de nnllida.do 'lua encanjru•a. 
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resistir-se á pre otencia, recorreu-se ao · uiz 
e uello que se dec a1·ou incompetente : com 

a minb:1 contestação escript:1, apres·Jntei todas 
e:;t:ts peças, estes requerimentos, toJos com 
os despachos. 

Quando eu tratei deste ponto bm1Jrci. a no
bre maioria _da commissão que já elb tinha 

• ,. ;"' o -

chia de Santarem, pelo simples fa.cto de tons
tar de urn protesto que a mesa não consentiu 
que o fi;;cai da part•J contraria oxa;nin :sse um 
a um totlos os titulas dos eleitores. A vista 
disto cU .. deu aqui o seu p:m~cer, '"m minoria 6 
vurdude, or uo um dos membr~s liberal não 
cancorduu. 

Portanto, por coherencia o com maio.-ia de 
razão, parecia quo a commis.;;ão devh opinar 
J)(!la ann ullação desta parochia pda r•~ c usa 
absoL;ta do fi~cal; porq11e, si não· st:i decla· 
rado n:J. lei que a falta ào fi~ cal é mo ti v o de 
nullid::~de, c ce~to que a recusa rlell·J induz a 
uuilid.,des, principaitn<ente quando uiio ha
vendo repr•'senlsç:io de ambo< os partidos na 
mes ', si seguirem abusos, arbitr<.~ri edades, e 
illegalidades, como as que se seg:.;il-am nesta 
parochia. 

Lembrei tambem ã nobre commiss:"io ue ha 
pouco;; dias tinha ella aqui apresentado um 
plrecer preponJo a annullação da eleJção do 
ti0 districto de Pnrnambuco, annullau:do o di.; 
plou1:1 do Sr. Garpar Dru·nmond, porque 
constava da acta que tendo taes e tae,; me:,;arios 
commuaic::tdo prnviamente não. pudeJ"C!m com-

porque c>rtt sua convicção :firmo que a convoca
ção 0t·a neccst:at·ia 0 indispensavel. 

Felizmente, senhot·es, penso eu, que por 
cohet·•.mcia es~c nobre membro da commissão 
não n!'<signou este parecer. Politico, como nós 
o conhecemos, o seu amor particlat·io não o 
evou ao ponto e sacri 1car as su:t:> convicço s. 

Sustentou :t cohercncia. Je seus principies, não 
a;•sign:mdo o. p_arcccr em que se <lá como ya-. . 
que :t !uellas duas que cu acabei de apontar e 
cuj:t nullidade foi proposta pch mnioria da 
com missão. 

A nobre commissão, a respeito d·•sta eleição, 
procurando justificar o seu proce iimcnto; diz 

ue a mesa eleitoral não im ediu c uo a elei-
ç:io fosse fiscalis~da por parto do rurm :fiscal, 
tanto que elle assistiu a eleição na qualidade 
de eleitor_ 

Q11e razão! 
E' certo que a mesa recusou o meu fiscal, 

mas não provou qnc a minha deição fosse 
fiscalisado por el(litores. Os eleitores têm o 
direito de inspeccionar a eleição, discutem, 
su,.t.entam os seus direitos o os do can-. . 

do seu ch!lfe. comparar a do fiscal, que representa immedia .. 
Assim emb,waçaram por touos ós meios arhi-l tamente, os interesses do candid;;.to. Si a in~ 

trarias a prova uess:1s ft-audes, não podendo specção do eleitor pudes>e suppru a do fiscal, 
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a lei niro dar·ia aos candidat~•s o direito, até 
ao numero d~ tres. de terem um fiscJ.l na mesa. 

Di c:.nno razão a. mai:.lria d::. commi>são terem 
assig-nado a acta tanto o fiscal como outr,)s 
cleik•rcs co aser·vadores. 

Ji me occupei deste ponto. Convieram em 
assignar a acta com receio de que se fosse fazer 
uma outra ainda p úor, c não trvessem mllios de 
provar a sua falsidade. Entender\)-tn que assi
gnando a acta. não era facil a. substituição, 
sem deix,tr vcsti;ios que a descobt·issem. 

.All·;;:t-se mais quo assig-nara.ru a acla. sem 
protesto. · 

Um dos pontos d:t justificação é Psto : que a 
mesa não admittiu o protesto, nem fez delle 
menção. Prot~sto houve, portanto, mas a m•Jsa 
prepotcnte nii:o o admittiu, procedendo ·do 
mesmo modo a respeito de todas as oun·as re
clamaçõ~s. 

Esta ~hiçãJ não pócb ser approvada, como 
pr-etende a maior-ia cb commi-são. 

Nã .. • dir··'i mais nada a re"peito dclla, porque 
a n )br." minoria da com:nissào propõ:) a annul
hção e fl!ndamenta u seu v o to de maneira que 
me dispensa de c~1ntinuar sobre este as
surn nt-J. 

CÔnsicl-:ranclo em ~e.~uida os votos tomados 
em sep:ir~tdo, a commissão entendeu. que deviam 
ser coDtados .. todos. 

Eu tinh~1. sustentado que só um desses ·:otos 
polia ser contado, e et·a o de um eleüor da 
paroc:lüa de l\lelgaço, que tinha sido rran~fe
rido par:~. ontra pnc-ocllia dn. me~ma comarca, 
porcpte o eleitor transferido não perJe a .qua·· 
lidade de eleitot· ; a sua transferencia é nessa 
mesma q ual:dade. Elle pod.a até, disse eu, 
na minha fraca opinião, ter votado na nova 
parochia, não obstante a chamada ser feita pelo 
alist::~.rn,uto do anno anterior. pot·que em um 
distr·icto, como é o 4' do Par à, e111 que ha 
quatro comarc:ts, da-se que em alguwas, a 
de Soure, por exemplo, nas revisões de alista
monto não se fazem mais do que quatro ou 
cinco nlt•lt"a<,~õn.s, como aconteceu justamente 
no anuo passado. 

Na lei nstão marcar'J.os o:; prasos para todos 
os netos relativos ao alistamento e com r()fe
reneia a todas as autorid~Ldes que nelle tomam 
parte. Desses prasos uns devem s :r tomados 
como termos fataes: e são todos aq uelles tp.IC 

dizem respeito aos direitos do r()querente, esses 
devem ser guarda los integralmente; aquelles, 
porém, que dizem respeito aos deveres dos 
alistant ·s. dos .i uizes, escrivães, etc., esses 
pod,lm ser reduzidos, conforme a maior ou 
menor affi.11encia de trabalho. 

Senrio assim, como estava eu dizen:lo, em um 
di.~tric~o. como o 4° do Pará, em que ha quatro 
comat·cas, póde rlar~se o facto, c muit~s vezes 
se da. de concluir~se o alistamento de umu. co
marca :nuit? antes da de outr;l, e assim podia 

ao i 0 juiz de paz, c já estava feita P,· declaração 
de que este eleitor se tinha transferido. 

A elnição do di-;tricto não podia ~or f.~it::.. pelo 
alistarneo.to desse anno, pot·que nas outra;; 
comarc:..s não estava eoncluido, mas, a.p•:esen 
t;1ndo-se, no iim. da chamada , este eleitor 
tt·an;;ferido, com a de~laração de que tinb.a sido 
de Soure para alli, recorrendo o presidente 
da mesa à lista enviada pelo juiz de direito e 
encoo.trando o nome deste êleitor como trans
ferido, em alistamento concluido, a mes:1 não 
podia recusar o seu voto, elle tinha o Jireito 
de votar, cumprindo á mesa fazer :• declaração 
desta cir<:umstancia, visto como tinha de a.ppa
recer differenç t entre o llllmero dos alist:Ldos e 
J.os que repres8ntavam na eleição, ou como 
votanJ.o ou ten.lo f,tltado. 

Quanto aos outr·os votos, eu sustentei que 
não podiam ser contados. A commissão, porem, 
entendeu em srmtido contrario, e at:! mandou 
co11tar· nm \'oto de Curralin.ho,de urn phosphoro, 
t·econhe;;idamente tal. 

Contou a commissão para mim e para meu 
competidor um vota qur.~ cadn um de nos t:eYe 
na parochia de Breves, votos •1 ue. não podia 
ser contados, nr~m :i. mim, nem a cllc, porque 
eram do eleitores eliminados por terem m;:~dauo 
de comarca. 
------·Mostrei com n. lei a;·diilcrcnça qu,) na entro .. -
trausfe1"encia c eliminaçoco por mudança de co~ 
marca. No 1° caso o eleitor, como acabei de 
dizer, vai, na qualid~t le ele eleitor desta para 
aq uella paro chia : o processo consiste unica
m••nte em o juiz de direito despachat· a su•t pe
ti<,,ão (e este c~so só si d:i em vista do pedido do 
propt•io) dentro do tres dias. fazer declaração 
de transfercncin.. no seu titulo e mandar que o 
competente e.~crivão faça as mesmas :dterações 
no li·.-.-o do regi~tro g-eral. Sómlmte nisto con
siste o tr?;balho da transfercrieia,entrctanto que, 
quanto á eliminação do eleitor,cstão decretados 
na lai os casos em que isto so póJe fazer, e o 
caso de mud:lnç'a de comnca é um dcllcs. 

O eLeitor po:!e ser eliminado por mor.te, 
mudanç:1. para outra comarca, per·da àos di
t·eitos políticos, por aceitar honras ou pen
sõe,;; J.e soberanos estrang-eiros e por sentenças 
condemnator ias passadas em julg-ado c quando 
se trata de mudança, dispõe a lei que deve ser 
feita ~• pe:lido do eleitor, ou a rllLJUeri monto 
do promotot·, ou do s~u adjunto, ou d ~ tres 
eleitores da p:11"ochia; que devem se publicar 
editaes peio espaço pelo menos de :~0 dias, 
não sómente na séde da comarca, mas no logar 
d,~ residencia do eleitor ; em summa, revestiu 
a lei de tantas circurmtancias, empt·egou tantas 
cauteilas, que com muib clifficuldade póde-se 
prejudicar um eleitor, fazen lo com que ello 
seja. eliminado a titulo fulso de mudança. 

!\las o eleitor ac;sim mudado, não vai como 
el13itor, por.q ue _a lei di.z ~L ue elle P?~'·r:i ser alis-

mi,:ilio. requerendo. Port:mto, é preciso que clle 
requeira o seu alistamento na parochia pal."a 

nde sa tinha mudado · a a elle re uerer· esse 
alistamento precisa provar que tinha adquirido 
domiciho ; e para o adquirir a lei estlbel~ceu o 
decurso de um a11no. 
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com~rca para 011tra està el~min~do não é eleit.or, 

rrlo ' . 
Ha cousa. mais clara de que eate individuo 

. . 
chia; e eomo 0u disse })erantH a ia commissão, r.:r este voto? A commissão não fic:ou ainda. 
póde aconte?e;· qu') esse eleitor esteja dous,tres, aqui, ella contou tambem M meu adversario 
q~a~ro e ma1s annos sem que possa exer:.:l3r o I dous votos que deixaram de ser apurado::. um 
d1re 1 to de voto, porque pó de re::;idir em diífe- na pa.rochia de Breves e o outro na de Ponta 
re~tes lugari!S ~ur·ante esse tempo, sem que no j de Pedras. 
ult1mo onde l·es1de tenha a perm:·,nencia de um 1 - • 

f 
: I • d •J ... rer lltll ,a e e coma:ca, do c•ue e11 porque são formados. 

elta u c tama a, e apresentanao-se este eleitor ~ · ' . . . . 
a votar, não devia. o seu ,-0 to s;r roce!)ido,pOt·- D,'sde que um l~·ilvidno mn~teu uma hsta 
q ne o titulo que 0lle e-:.hibisse haYia de t·•r no dentro de ou trl'J._, fm porque qulZ commetter 
verso a declaração r] ., qne tinha sido eliminado un:a ft•.JU_dei· qmz dar do":s; votos, . ~m vez d~ 
por luver mudado de comar~a. um •. ?.reJUUl~ou-o a sus 1gnor~n?1a; roas _a 
• E ulém disto o prr•sidente d~ me-a tinha em comm1s~ão q1nz salvar- esse preJulzo pat1·oc1-
seu poder a lista p:u·eü:.l d:l revisão. da ,1ual uando a fraude e apurando urna das au:ts ce
const:tva qne e.,se eleitor tinha sido eliminado dul&s. 
por e;, te motivo; nem elle po-.lia t0r sido "li mi
nado si não tivesse já perdido a qualiàs.de de 
eleitor desta parocbb hLmais de um anno. 

E' disposição de nossa1ei, que ninguem póde 
· · ' vo,o s a ll uaroc ia ou 

districto.onde tom domicilio. -
Ora, s;_ estes dous cidadi!o~. -~;n· ·aõã·-· quae 

votou em · rnim, e o oatro no meu competi<Jor, 
tinham sido eiimint~dos do :1listamento, os sem 
vot·•s não devem ser contados porque não são o 
1 • 

Dis3e eu, porém, que até um voto '~ado ao chdãos, disp 1z que as ccdulas que tivm·em si
meu competidor, n:t parochia. do Cnrralinbo, gnaes internos ou externos não sejam apur11.das, 
foi apura lo, tendo-se evidentemente provado e e ta não diz qNaes são os signaes, e nós sa
qne o iudi vid 10 que deu oste voto c um verda- ber.aos que elles podem ser muitos ; póde ser 
deiro phosphoro. uma pequena fiôr dontro de uma cedula ; póde 

A minor-ia da commissão propõe u<> este voto set" até um nome; c eu ·a. li e:n um "ornai ue 
nao SOJa. cont:L o. porque o p;~.pe 1pe o votante em nma província. do Brazilnn. eleição da legis
apresentou não é um titulo do eleito!'. latur.• pas>:ada, p:tra se co:t~ir ll liberdade dos 

Ce1·tmnr'nte, senhores, o titulo do eleitor empreg:1dos p11blicos, d:wa-se-lhes ceduhs com 
deve ter o sou nome, idade. filiação, estado, · o nome rio candi 1n.to A. 11m nome supposto es
profis:1ão. residoncia, renda e •~ cir<!u.nstancia cripta em seguida, cortas de que n l~i dispõo 
d·~ sab:!r on não ler ; no entretanto que o papel q~te q11ando h:1. cxce;:so de nome desprezam-se 

, ·. . . . 
' . 

nii'l tinha. ne n idade, r!.em fiiiação, nem estado, 
nem p~ofis_si!o, etc .. ma-; sómente o n_omc. 

~ I ). ,,. ). 

identidade do pess0a. A Nesta pa1·ochia tem-se 
feito 1:3 el~içõ:)s e ll11nca esse individuo appa
rcccn a vot:J.1·. Com eJr-i to no nl istam"nto des;;;:1. 
parochia. feito em comarca diversa porque na. 
de Brev:'s não ha,·ia. juiz formndo, hn. o nome 
de um cleitol' n·~ í~Ji alistado como jnr:tdo. E' 
facil compre 1enc 01·-se que toniio 1:w1 o . 
eleiçõe>:. si este in•liviclno existiss'), teria eorn
p:l.rccido em nlgnma ddl::l.s p:m~ vot·1r, j:i s0 
teri:1 len\ntado a dnvirb a respeito da idP-nt.i
d:1dc da sua p0s~on. c el!o zela1111o o. seu clü·rito 
tE\I'Í:t. pedido :10 juiz d1> direito para re~tifi,•nr O 

sen tit!1lo e fazrr il• sappal'Ocer :rqnellr d~<feito. 
Hrwia na lista rlo~ jttrados aquclle nome o um 
a·o~ dons partido!: nã" soi qu~L entr.ndrndo 
(;jll@ r1qvi·· pNpOt''lr Uríl ehitOl", d"'->de gne não 
anarecia o dono r!esse noml"l fez induil-o no 
aiist-amcnto. Agom :1.pparcce :;um de nome 
igual. 

N. III.- 47 

o 
Como é pois. Sr. presidente. que a commis

~ão, achn.ndo d11ns ce:lulas cscriptus drntro de 
uma, entendeu que devia apurar- esta ced11la. 
que envolvia as entras ! Bastava já esta diffe
rença de n~o ser uma ceduln reg-ular. mas um 
embrulho, )ara se ver ue era um signal e::t-
ter·no alem dos ous s1gnaes mternos, de uas 
Cl)dulas pequnnas. 

Tudo isto fez a c.ommissão para ch •gar ao 
resultado d;\ ri'<!Onhc~61" eleito em 1° escrutínio 
o meu competidor, e porconsequent~ia seru cf
feito o 2° cserulinio. 

Mas, Sr. pre;;idente, admitt.indo mesmo tods.s 
estas arbitrariedades d::1. cornmissão. recebendo 
como le~:J.es todas estas infrn.cç\íes á terminante 
disposiç·io da H ; ainda :assim não podio con 
cluir--so pelo rcconbeeimenlo do meu compe
tidor como e! e i to em i o escrutinio ; e vou de
monstral-o por alg-ar-ismos. 
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Pel~ apuração feita, cada um de nós teve :399 

votos: eu -1 e elle 4 em separado. 
Por conseguinte compareceram à eleiç:Io 

S03 eleitores, dos · q na e' a maiori:t absoluta 
é 402. Portanto, nenhum de nós teve maioria 
absoluta e o resultado era 2"' eleiçiio. 

Adlhittindo a annullação da<S duas eleições, 
de Soure, onde tive 13 votos, e de Oeiras, o:J.de 
tive i e elle 5, fica. reduzida a minha vo
tação a 3i9 votos, além de um em separado; 
ou por outra, a 380 e a delle a 398. Ainda 
neste caso não ha maioria absoluta. 

Si addionarmos ainda a elle os votos das duas 
cedulas que não foram apuradas nas freguezias 
Je Porto das Pedras o BrlH•es, ficar.i olle corn 
401, subindo a maioria absoluta a 403, v e 11 a 
faltv.r 2 votos. e ainda neste caso não poderia 
ser considerado ele i to em 1" escru tini o_ 

Um unico meio achou a eommissão p:1ra de
clai"ar o meu antaQ"onista eleito em 1° escru
tinio: foiannullar el~itores que concorroram á 
eleiçiio; mas ess·e poder não tinha ella,pot·quo, 
como jà disse. tratando deste ponto,o regulamen
to no art. 177 diz, que na apura~\ão se limitar4 
a junta. a sommar os votos que constarem das 
actas, obsen·ando as disposições do at·t. 159. 
Este. art. 15~ diz, que não se -contem para ne
nhum •ios candid[l.tos··as votos que vieretn toma" 
dos em sep:1raão nas authenticas. O art. 17~ 
diz, que a ml'l-io!'b absoluta conta-se pe.!.o nu
mero dos eleitores que- concorreram à eleição; 
que se computam para. deduzir a mai~ia abso
luta, os votos ainda tomados em s~p:tra.U.o. 

Ports.nto, a maiot·ia a.bsolub. é ca.Iculada pelo 
numero de eleitores qu•'l concoi"ret·am á eleição, 
concorressem bem OU mal OS SJt:S \'O tOs sejam 
validos ou alguns nullos, qualquer que fosse o 
motivo da. nullidade desses votos, comt~nto que 
não fosse poi" ter sido fe!ttt a eleição pe1·:mte 
mesa organizada de modo div~1·so do que a. lei 
dispõe, porque é esta a unica rr.stricção esta
belecida. pelo ai"t. 17i. O art. 1i8 diz positiva 
e terminantemento : não se consider·ar::í. eleito 
aquella que não reunit· a. maioria absoluta do!) 
votos dos eleitore"' qul3 concorret·:.~.m :i deiclío. 

Or[l., senhores, v0rific·;do 'JUC na clei<.1ão de 
1 o de Dezembro, á vista da apurac;.iio das a c tas, 
como constava das diifercntes :1uthontica;:, com
putando-se pnra a maiot·ia. absoluta. os tomados 
em separado, que niio foram cont~1.dos :1os c:m
didato~, a. junta com toda a ll'g:tlidade achou 
que nenhum tinha maiori:l absoln ta, porqu•) 
realmente não tinha, desde que a mai•wia abso
luta. era de 402 voto; c cn.da um de nôs teve 
39D; e em conformidade disto tendo-S•} man
dado proceder a nova eleição, podei"ia algunm 
constituir um de nôs como eleito no 1° escru-

. tinio por maioria absoluta, om virtude de an
nullação de votos 1 

.A annullação de votos é o nnico meio ex-
clait um deputado,mas nunca lttll n · , , 
se trat:l. de maioria absoluta, de fazer alguom 
dep_uta~o. porqu? a .a~nulla~lãO de V?tos, como 

meu competidor, augmeutou o numero de votos 
quü eu obtivll? ~ão, fiquni sempre com 399. 

Era, pois, ne ,:essario que a commissão lan
çassr) mão. deste meio. que n::to sõmcnte an
nullasse votos. mas tambem os proprios clei
toi"GS que concoú3I"am á eleição, figmasse que 
esses eleitore~ não tinham concor:•ido para 
assim poder consUet•nr eleito em "1° escrutí
nio o meu antagonista. Esta foi a raz:lo por 
que eu dissr. no principio que a eommissão de 
inquE>rito, assim corno a cama r:~. do;:; S1·s. depu
ta ;.o;:;. não <.leve julgar da primeira eleiç:io, 
quando se tGnha. foi to a seguncl<J. de accôt·do com 
a lei, porque este acto nãQ teria a razão de 
ser e o ho.mem, ci"eatut·a racional, não de,•a 
obmr senão para algum fim. 

A comxnis~ão nem póde decla!'.:r validos ou 
nullos e nem abt·ir exame a I"espeito da primei
ra eleição, desde que a segunda foi feita de ac
córdo com :J. lei. O seu trabalho é examinar si 
a junta se constituin legalmente. quer em rela
ção ao tempo, q11er ;;.o log:tr, que1· as pessoa<:, 
e si cumpriu es.actauwnte a:> disposições dos 
art,;;. 177, 178 e 159. Si reconhecer que est:1.;:; 
disposiçõ·~~ foram religiosamente cumpridas, 
tem reconhecido tambcrn qlle a primeira elaíçiTo 
não existe mais, e o dcvet·, quCJr da com
missão, quer d:-~. camara, é examin:w a eleição 
q uc e;;tá subruettida ao $eU ju ir.o. 

Nem se póde, sr.nhor·e~>, considerar uma elei
ção em ab:;tracto. Quando se tt·ata d:L eleição de 
um deputado, não se trata do pr·ocesso, da :<p
plicação d::s regt·as qu•1 a lei estabelece ; 
unicamente ; trata-se deste processo. dando 
como resultado a eiei~ão de um t:idad:"io para 
o cargo a que se pretende elevai'-

DesdH quo, portanto, não houve este resul
tado como con:scquencia dn processo que so em
pi"egou, não houve e:lcição _ 

E<t:i no mesmo c:•so cl" um districto, por ex· 
P.mplo d·' uma unica. plWo~hia, onde compare
cesscom oleitores a votar, toJos votas>em com 
cedulas em bi"anco: r eu ui u-se a mosa, pratic:t
:-arn-;;0 totlos os actos, os eleitores vieram, en
trodm:iram as suas e.e1lnlas n:ts urna.s, :1brin-;;e 
e contou-se, fez-se a itput':l.çiio. portim, não havia 
nome algum escripto nas cedulas, tod:tS ellas 
est:wam em bra.ncú. 

Pode-s·~ dizer qllO ho11ve eleição neste caso? 
Não e porqne? Pot·quc a. eleição n:1D se torua em 
,;•!n tida abstracto, é em J·elação ú prssoa que se 
apt'<!senla e (!Ue se p1·ctcnde elewn· ao car.::o. 

Si nós tratasse mos d.:! maioria relativa, ent:io 
tollitw· q•restio. porqu0 no c:l!:!O desta maioria 
não sni si se podem dar mais do que duas bypo
th0ses do não haver eleição, c são : ou :1 

incomp:ttlbi!idade decretada por lei, impossibi
litando o uni co vot:tdo ; 011 essa ci rcumsbn~ia. 
de votarem todos c01a l:Odulas am branco, p•Jr
quc, desde que ha um unico voto pat·a um, este 
está eleito . 

pelo facto de se annullarem 10 ou 20 votos ao stam das 

-· 
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nullos, tendo o d6vel', á vista do art. 178 
tuntns vezes 'or mim cit!tdo. de a urar ' 
se!'arado os votos q tle nessas authenticas vie- em seu parecer que não ha defeito em servir 
rem como em sepa.rado. I como mesada um 4o immediato com preterição 

Or~, póde-se dar o caso de ter eu, por m:em- do 2o e 3o, por9~e tod.o~ tiveram igual numero 
plo, tU votos e o meu competidor 60 em 2'' es- de votos na elmçao de JUlzes de paz?! 
crutinio; eu tenho o diploma no-rqua obtive a Porventu1·a a nobre commissão que assignou 
maioria relativa m::t.s ellc ten: 40 vot s t m:t- ost~ parecer uão sabe que nas ultimas apura-
do~ 0.m sepan.1.do; essa eleiç<to, a unica que ~oes, quer se tra e a e etçao e, epu a. os 
ex!ste, a camara tem o dir.lito de examinar em ,.eraes, quer de membros daasst~mblea provln
todas <15 cil·cumstancias, o d0"d0 que reconheça ci:ü, quer de juizes d.e paz ou vereadores, desde 
que devo contar a.quallüs votos a meu adver- q~e ha empate, a idade ó que regula, e de
snrio, fi'-'andc elb com maioria. sobre mim, Clde? 
ainàa cp1e seja de um voto, está 0 meu diploma 9 f~cto de estar o meu ~ome collocado em 

t · a • \' o ,., ' 

o~ . 
N::io s_ei como não se quer 1·econhecer r;>.sta O f•tcto de cst·{r meu nomo escripto acima 

verdade tiio dara. esta. e·xpres 'ãO d::. l,;j e esta do nome de outro qne tem mais idade do que 
harmonia que ha entre estes artigos, Je m•mdrá eu, a. penas me dá a presump<;ão de que sou o 
que um determina a disposição do outro. primeiro; mas a presumpção deve ceder á ver-
Par~ mim, si houve sabcrloriR. na confecção d:\de De•lle que se prova que o outro é mais 

des a 1,.,· fi iex:11. tamente nisto.Um dos a<ti"'os velho do ue eu, elle tem n. resedencia.e eu 
parec'l que <ktermina imrnediatameule a dis- provei este facto, apresentei a certidão do 
posi.-:ão qne deve ter o outro. E nós quando nlistamento d··s;;es cidadãos e por e~ta certidão 
tt·:ltamos de lr:is como esta, tendo d~ f:tz<n· ap- ficou provado que ,es~e cidadão que eerviu 
plieação dellas, não dev·,mas deb::1r dto combi- como 2J supplente e JUshmente o mais moço 
nn os seus artigo:; par:~ ver si as snas dis o- de todos quatro immediatos. 
siçÕ"~~ estãa t!ll não de ha"monia nm:1. com :1s Eis o documento qne apresentei para provar 
ou:ra>l. t • • - · ~ • 

Tnüéi t:nnb<:m d>J. n11Hidn.de !la eleiçfio de 4° e não o 2' supplonte do juiz de, paz, e por 
Cbwes, n pro1}u:r. r1ne fosse annnl!ada: i''. por- consequencia serviu com preterição do 2 • e do 
que um dos j11izes de p:11. que serviu n~\ mesa 3" (lG) : Certifico que o alistamento dos cida
tinhn. tt(\::i tndo posto de otficial dn. guarda dãos i'Upra mencionados é do teor seguinte: 
nacio~~l, pre,tano juJ·amc.nto c cntrz.do em 1'' quarteirão n. 11., Felippe Nery dos Santos, 

... ~ .. • .. , v,).. . • • 1 .. 9 ~ r n ... f'' .. 
voe::1ç-.il:o dn prcsidcnt•) o ·t" iwmediato eom p:·•l- casado, fazondoit·o, domicilw.do ncst~t villa sabe 
tot·it;ITo do 2" e 3 • r1no nüo f •r:tm colwocados. lct· o escrever. 1·end:L lr.gal, alistado Gm 6 de 

• ' J issão a isto t'OS onileu no seu )aro- .Junho de 1881 c ·urado do 1879 ; 4o .Annibal 
cor que não ha incompntibil\dada entro o cn.t·,::o Henrique Con ho do Carvalho, de i48 annos, 
de juiz do p:1z o o de officiat da gnardn. nacional filho de .Antonio Joaquim Cor> lho de Carva.lho, 
e q~1e o 4o immedial::) e1':t eonsiderado como 1", solte ro, fazendeiro. domicili;~rio nlisln. vllla, 
potQne tendo na eleição t:;dos oc; immodiatos sabe lot· e escrever, rcnla legal, alistado em 6 
obtido igu:d num0ro de votos. o nome desse de Jnnho de 1881 e jurado de 187\1; 35 Valen
estavn. em pdmoiro Joga!' un. actn. d:L :tlmraçã~. tim Antonio de Souza, 35 ann?s, filho.d~ ~ar~a 

l. rn., sen or''· , l · 'l - .. • ' ' · ' • · 
h r• inc:Jmpatihi1id:ld'~ ent1·e o car,rro de jniz fie w~;c;ta villn. sübe ler e escrcvet', jurado de 1879 • 

. lJ:l.Z e o posto d.e offic~ú da g~a:~:~. na .. ional ? 2° districto, 2° quarteil'ão. 119 Leopoldino 
:Mas, não fo1 desta mcompattbJlJd~tdo que se JM1quim de Almeida, casado, negociante, domi

tratou. O offiá:ü da guadn nacional pódc ~er ciliario 0m Afevá, renda leg-al, sabe ler e es
e1eito jui;r, de pa;r, quantas vozes quízer; a. in- crever, alistado em 13 de Junho de 1881 e 
comp:ltibi!idado qno se d:l. é da acciLação do jHrn.do de 18i9. -Nada maia constava e ao ori
caréi'O de official da g'11~1r:h n·teion·1l em exer- ginaLme reporto, D por estar conforme assigno 
cicio com o de ju!z dt! ;1nz. De sorte q110 o nesta villa. ern m~u cartorio aos dous dias do 

ial . óde sei· eleito 'uiz de paz, ma.!'; o juiz mez de Janeiro de 1885. Eu, Manoel Pio d~ 
de paz não póde aceitar~ entrar em e:s:erct?lO 1 ouz:1. e 1_ va~ ta e ULO qu'} ~screvt e sss1gn<>. 
do )l<.lSto da :;uard:1 ll:lClOUal sem renuncw.r l - j}f w~oet P~;_o de s OH:;a e s~i'lJa. .. 
aquelle cargo. A commlliFao tem presentes os documeri-
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aiíU.'ta mesmo quando o seu adversar10 obtivr.ssé Com a mesma acta provei tambem que Luiz 
sobre elle a maioria ,:e 40 votos. )> Gonçalves 1 rg-anizou a mesa na qualidaâe de 

Isto o ue uer dizer 1 Que a Constitui ao cidadão ore ue a acta usa desta exnressão-o 
ccnf ·ssa que eu fui derrotado, porque o meu cidadãd fnlano de tal tomou assento na m~sa, 
adver.sario obtev.e a majo.rh de 40. votos~! Não convidou fulano.c cicrano e depois prestou ju
sei enJ;ão o que significa este seria. lnterpre- ramento perante a mesma mesa-. Vê-se, por-
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tanto,. que a mesa foi org~nizada por um cida
dão, ue. depois da orn-auiza ão restou -ura'-
mento perante ella. 

E a:z-se quo elle o prestou na forma da ~a 
parte do art. 8o da lei. Este artigo não sere
fere sel'lão aos juizes de paz do numero : refel"e
se ãquelles dos quatro juizes de paz que, tendo 
de servir de mesarios, não tenham a:inda nre-.. . ' . , ... 

u,~-- protesto Jeit~. por algunsamigos meus. 
apresentado p:mJ.Uto a mesa da eleição que 
houve na casa da escob. 

O protesto dizia que, tendo elles noticia, :is 
!} horas d:1. manhã, de que h<:~via alli ur.aa re
união ara se f~zer uma eleição e, sendo esta 
reunião ühcita, protestavam contra o acto. 

Elle publicou este protesto para mostrar que 
não houve eleição na ca,·a da eamai"a, e eLl 
então disse quo não sabia para '!ue o mt:u an
tag-onista pn<llicava semelhante protesto, si era 
pai"a p!ovai" que ll.. ~leição delle era 1•alid~1 ou 

que, q~al~uei" que fosse 'a sua intenção, p'erdi:t 
o seu tempo, visto como do protesto nito se pe
diam inferir pr:Jvas senão contra elle. 

O meu antagonista respondeu a isto, deeb
rando que dei esta resposta, quando o p!·otesto 
ó a elhor I"ova t uc ell(~ tom )Ore ne n:io é 
possiYPl que H.aymundo :N":mes. que foi mesario 
ll!l. casa ela. ca.ml1l':t, alh puJesse lll'otest.ar 
contrn. est~L eleir:ão. quanuo devia est·1r r1a mes:::. 
procedendo <t r'lmç:!o. 

Eu, porôm, I"epliquei que das duas acta:o: se 
inferia qne a eleição ela casa da camara acabou 
ao meio-dia e a d:::. escola as 4 horas dn. tarde. 
e a lei dispõe que r.s protestos s:•jam npi"esen
ta.dos no fim. d:\ chamada ; _por. conseguinte. 

sentar o protesto, visto j:i terem ::to meio-dia 
tenninn.do a sua ,~leição. 

Diz·q :e o protesto nada diz sobro a outra 
eleição. Mas si o pr·otesto é c~n_tr~ a.que1J~ 
como havia de trn.ta.r da outra ele1çao ~ Prove1 
~ e~istenl:ia da el0ição com o officio rlo 1" juiz 
de paz communicando ao 2° _que est~va incom
modado e nor isso lhe enVlara a lista dare
visão de 188:3. 

Diz quP. este ocume.n ·o nao em va or por
que foi tambem arranJado.. . 

Provei com o officzo do pres1d•ente da cama.ra 

casn, da camara se contradizem estar des le 
as 8 horas até as 4 da tarde na casa 
da escola fazendo a eleição, portanto não po
diam saber si n,~ camar<t se estava fazendo ou
tra. Entretanto, outras pessoas que foram 
int••rrogadas, duas dizem que houve eleição 
na casa da ,,amara e tanto oue votaram nella. 

Ora, qual deve merecer mâi;; fe ? o depoimen
to destas testemunhas que dizem que votaram. 
ou a declar:1';ão daquelles que estavam na es
cola e Jizem não sab,··r si houve eleição por
que não sahiran1 de casa~ 

' . . ~-,. 
nhmn aguolles que declaram não ter havi,lo :1 

eleíção, facto que elles não tinham razão de 
conhece1·, c á vista da affirmação daquelles que, 
tendo, votado declaram- houve eleição e tanto 
que eu votei -, este documento podia servir 
antes a mim do c ue a elle. 

Este resto de tempo, Sr. presidente, eu te
nho-o occupado tratando unicamente do dis
curso esci"ipto do meu competidor, mas antes 
de entrar nesta aprer:iação eu jà tinha dito 
quanto e bastante para pôr :.i. toda a evidencia 
que ~~" nenhu:na hypot.hese po?i~ a commissão 

. -
goutsta ; que a j un b apuradora mandou proce-
der a 2• escrutinio em virtude de disposição 
de ici; que. não tendo a commis,;iio ào inque
t·ito tt•Jtaclo da i" eleição e não tendo ou tido 
comp()tidoi· pot·q t:C o IllClt awcrsario abaudo-
n u a ra~a JOr ' u :e•r ·l anP as um 
a minha cl,·ir,~:io não pôde sc1· co11l•.~:s!ada, mio 
t·roc:edOlU a.s 1 azõcs :J.tlre~enta.d:•s pela commis
~ãv de inat:eriw e as :su:~s conclu,.;ües não são 

P.luzld:ts ogicameutc dos princi: ·ios estabele
cidos. E n~~stt~s Lermos o u;ou diplnma não póde 
ser annull<Ldo, o em sou o legitimo deputado 
ekito pelo 4" districto do Pará. (Jfuito bem! 
11I ttiio bem !) 

sessão em 9 de Abrll de 1885 
Yidc pa;;. iS1 :lo YoLII 

O Sr.G. de Drumm.ond:-St. pre
sidente, uma circumstancia imperiosa impe
din-mP. de est~~r presente quando foi aberta a 

. - ·~ ã 
inquerito, sobl'c :J. elei<;.ão do 8° districto de· mi
nha. provinci::~.. 

~ 
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Acomrncttido de gra\'e enfermidade, com 

supremo esforço levantú-me do leito, vim a 
esta cas;~; procurei saber si havia possibilidaJ.e 
de ser discutido o precitado par.~cer, tive cer
tez:l do contrario, e por est:1. razão retirei-me 
immediatamrmre_ 

Senti profund:tmente não e•tar p:·es·~nte, 
porqur., si estiyesse, re;;;ponderia immedüüa
menre ao nobre deputr:do pelo 2° districto de 
minha pr-ovinci<1. que neste neg~cio é o m:dor· 
athlet::. o defenso:· mais estremo do fi1::)tt com
petidor. 

Sr _ pr•?sidente, são tã.o v:uiados os senti
mento~ que me dominam neste momento. que 
me tornam perplexo, n;1o saben.lo por onde 
principie. 

Si por. um lado a dignidade ofi~~ntii.da me 
eontlm: a snstentar a. todo transe o diplonw. que 
me foi conferido pelo eleitor~~do do·so districto 
de minh& proYincia. por outro o desejo de dn.r 
ganho Je causa, de não eausar d:~::;gosto ao 
nobr·e d·~put:.do pelo 2° distt:ieto ele Pern?-m
buco, a qnem s~mt.Jre dei proYaB do estima, me 
obrkat•i:t a ~tba.ndoru:r a disé'nss1io. comtanto 
que '·en~ obti\'esse virentes louros~ .!eixr,ndo 
correr á mnrce dos azares d:~ sorte :~ dec:isão 
sobre ~t.legitimidaJe ou não do meu diploma. 

O SR- JosÉ 1\L\RL\X~o : -Tudo isso que 
V. Ex. diz pt·ova a violc!lcia quo fiz sobre mim 
mesmo. 

O SR. G. DE- DRU:'.DIO::\D :-Não prov:t essa 
fantasiada violencia, mais brdo lhe direi o 
que provr •. 

Si por um lado falla em mim a def••sa 
do eleitorado que me c:on,·edeu o honroso 
mandato de o r0pres0ntar na camara dos 
deputados e :ne obr·iga a. todo o q ualq uet• sa
crificio, por- outro a eontrari·~d:v'!e que so!ft·e o 
meu honrado competidor me fal'ia renunci;l!' 
esse mandato em seu faYor só p:::.t·a vel-o ,.:atis
~·:ito, tr·.,nquillo e calmo. 

Nest:t omet·g-encia, Sr. presidente. é ben1 
difll.cil e <'spinhos:t minha posiçiTo; sem a bene
fic:t inll11enci:1. do V. Ex., en não podterci ca
minhar, ma::s:ime sendo cu dn~conhccedor das 
pratic:1s parlam~>ntares, tendo perdido os hn
bitos da tt·ibun:L, não sentindo-m·~ '·'om torç·1" 
pat·:~ sustenta.!' c•l:\ dnimto. q,te se me annn::
cia eatol'O,-o, ineou\-euiente e prolongado. 

O Sr:.. Go~Ç.\LYES F.Ennmtu :- N?ío npoin
Jo- Os annaes da. n.ssomblé:~ pro,;incial alte'
tam o contrario. 

O SR .. Jos:E 21Lmuxxo: -E' mod:~stia-
0 Sr.. BE;:EiiRA CAVALCA:\TI :- V. E:.;:. é ve

ter:111o rla a:>semb!éa. provinch!. 

O Srt. G. DP. Dr:.mnroxo :-Receioso do Lnd0, 
eu ro~nrei ao nobre d•1putndo pelo 2" distrid" 
de minhn. prn\'Ínch que, em l1.:>mena!:;·em ao 
pas•ado. não me interrompa, nilo estabeleça a 

•. ''U ;- • ,.,. 

O Sn. Jo~É ::VL\RIA:\XO :-O deput:ldo pelo 
2° dístricto de Purnam.htL·o esta intel"am•:ntc 

O Stt. G. u~o: DrtU;\DfOl'm:- Bem o· sei. mas 
prov.ino a ~crnp~st:tdn que necessariamente h:\ 

Como acto de cavalheirismo não pertur-be 
·s_ Ex. a um velho na ex.ternação da sua de
fesa, deixe que a verdade app~u·eça e que o 
grande jury nacional perante quem fallo possa. 
livr·em(mte proferir o seu veredictum. S. ·Ex.. 
abandone à vehemencia com q·11e discutiu ante
hontem; :i margem as recriminações e doestos; 
caminhe a discussão no terreno juridico e, ven
cedor ou yenciJo, cada qual se r-esigne com o 
doce ou o amargo da sorte. 

Sr. presidenttJ, o nobre deputado a quem 
respondo collocou-me em difficuldacle sobre o 
iniciamento deste debate- A l1onrada 1"' com
missão de inquerito olfereceu o seu parecer, 
concluindo pela nullidadc do meu diploma, por 
vido ou irl"egui:.u·idade que encontrara na eleí
çli.o da parochia de S- José de Agua Pretf.>. Essa 
irregularidade ou vicio foi- não constar d;), 
acta da org:miznção da mesa eleitoral daquella 
parochia terem sido convidados o 4° juiz de 
paz 0 o 3' e 4° immediatos em votos, para sub
stit nirem o 2° e 3> juizes Je paz e o i o· e 2o im
mfJdiatcs ao 4" juiz de l'az, que faltaram, embora 
disses.;e a mesma acta rtue aquelles funcciona
rios tinham allegado officialmente impedimento 
de molestia. 

Eis a acta desta eleição : 
« Am1o do nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Chr!sto de 18S4,aos :30 dias elo mcz de Novembro 
·ao· dito ~.n:ç.o, no paço d:L ·cama ri', municipal desta. 
vilb dr> Agua Prot~~, t0rmo do mesmo nome, co
marca de Palmares, província de Pern:tmbuco, 
lagar design:1do para se proceder à eleição pars. 
deputado à assembléa g-er-:'!.1 legislativa, pre
sente, às 9 horas da manhã, o cidad:!o Fabio 
Rodrigues da Costa Lima, i o juiz de paz desta 
pa.rochia de S. José de Agua Pr0ta, não tendo 
eompat·oc:ido o s-:·gundo votado Themolifío Duar
te de Albuquer-que Mamnhão e os dem:1.is vota
dos Franci,.;co X:wiM· Lopes o 1\fano~l Theodoro 
f!.,. Rocha. e os immediatos Emesto Emiliano ti:~. 
Silveit·a Less:t e !o.Iarculiuo E~·aristo d:~ Rocha, 
Manoel ch Rocha Lins, Candido Paz de Lim:1., 
tendo recebido particip:tçi!o d·' todos niio po
derem eomparccor. por· ~:c :tcharero doente~. ::i. 
cx.~cpção do imuv,díato, t.odos os cidadãos 
acim:L cl••+u·ado.:. a snbe!': Themolião Duar·1 c 
de Albuqu•t·que Mat•ttnhão. Ft·:mcís· .. o Xador 
Lop<!s, !\'lanoel The•.trlnro rla Rochn., c os irmue
dintos Er·nesto Emiliano da SilvrJirn. Lessa. 
~!:trco! in o Evat·i,.;lo da Rocha, 'Ma.noel u:L Rocha 
Lin~ e Candido P:tz de Lima, o primeiro e im
me !ia to por ter f."l.llc ~id0, e os dem:li;;; pol." te
rem eommunicndo, na fórma da lei, não pocle
l'Cill compn.recer por se achnrem doentes; o 
pr."si,iente d L nws:t. depois de ter recebido to
das n.s particip.<:.ções drcl:uadas, na fiirma do 
ar .. D8 do d·~Cl't)tO n. s:r1:3 de 13 de Agosto de 
1:-)sl., no~ §§ 2° e 3°. nomeou o cidadão Manoel 
V0rissimo do Reg-o B:trros pari). substituir o 2o 
juiz de paz e Tiburtino Dias Fernandes par•• 
substituir o 3" ,\tiz do nr., e José E aro!nondas 

,,rges e Scgismundo Set·gio dos Santos para 
substituirrm os dous immediatos. na. ordem em 
que sfío coliocados o;;; seus nomes, em rsubsti-
mçao · os c i .os juizes c paz e seus Imme

rli:J.tos; o presentes os cidadãos mencionados, 
!)reenr~llid.as tod:.t.s as formalidades legues, ficou 
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O nobre deputado signa.ta.rio deste parecer j tum o conhecimento da verdade ; si nl!o fossem 
inicia a discussão mostrando não a nullid:1de essz.s rec>'l'<~s - · ' · · · : ·. -
<a e e1ç~o 1avicla na parochi<l. de Aglla Pre:a, justiça predominariam, e seriam e:llas sem 
mas sim nade Una. E" vet'dllde que ante a com- força si a sua violação não ti,:esse como co
mrssao S. Ex. em nome do meu competiuot· ar- rollario jurídico a nullidade de todos os aetos, 
ticulou faltas sobre esta ultima eleic;ão. Neste como não existentes, ou sem valor algum. 
ponto S. Ex. ficou convencido , tanto assim A nullitlade, pois, é a improcedencia do acto 
que assig-nou o parecer sem rcstt·icção al- pelo vici.o que encer~a ou porque. se não 
::. as so1emm · pres as, ou 

E devo crer que pro<~edera sem violencia, porque se violou preceito legal. 
porque S. E~., espirito Jorte. não se submette- Dahi, deduz-se que a nullit1ade põde ser 
ri;:~. constrangida mente á vontade extr::mha, ma- substancial· e insu pprivel ou accideiltal e r e
xime quando o fim ou o sou ~í.lvo tinha attin- parnvel. 
gido perfeitamente. A primeir~\ se refere áquellas que a lei 

Neste parecer, pois, est:i precisadn (\ nnn~f\ "'· tl'n"' A~nr<> o:::o . to>lmin-Jdo~ 011 a 1'" 

discutir-se; no entretanto S. Ex. volt; atraz sultante da viobção de preceitos prohibiti
e em ~eu discurso de hontem, de que deu-me vos. 
noticia o Dicwio O fficiaZ., sómente tratou da . A segunda pertenr:e á violação ou inobser
eleição da parochia de Una, abandon;:~.ndo com- vancia das leis que mais resguardam os 
plet~mentc a g;·({ndc, immcnsa c insana'Vcl direitos individuaes elo que o interesse pu
nttllidacle que se encontrar(t na octlt da m:- blico. 
ganizcrçr1o da mesa el eiioral ele .. Agt'a Preta ! ! Appliquemos estes principio;; que se e n-

O SR. Jcs:E l\1.-tn.r.un.-o: -Não apoi~do; não contram em todos os expositores do direito ao 
abandon-ei; não tive tempo de chegar lãl,porque f"cto em discussão, e teremos suas jurídica~ 
deu a hora. conclusões. 

A illustrada commissão opinou em seu par/3-
cer pela nullidade da eleição de J'lgua. Preta, 
nel" B~() GO!lSk:.F Eis. aetr. O eonvite 3:0 4" jtiill tie 

O Sn. G. DE DRU:IDIOND :-Si assim é, como 
devo crer, responde:·ei pl·imeir·amente ao l)à-
reccr da 1llustrMa P· cornnm;são de inq t:erito, 
c feito isto sujeitar-me-hei a um debate am
plo, a um r.~ame vago sobre o p~oce .<so · eliiiio:
ral de todas as freguezias de q11e se compõe o 
8° districto da minha provinc:ia. Tenho :tq ui 
todas as actas, todos os doc:umento!'! de que 
S Ex:. paàe precisar. O nobre rh.p ... ~ ... v, cum 
aquelle talento que o illustra ,clist=ut~. argua, 
mostre as formulas que foram desprezadas. qual 
o direito conculcado, indique qual a fr•;:ude em
pregada_, qual a fabilade comn:ettida.; m::1.s, 
por Deus, abandone o terreno das frivolidade~, 
pois não está. de acc:ordo com essa " .-;,.. 
que todos lhe reconh0crmos. 

Sr. presidente. entrarl'i na demonstt·ação d;:~. 
i~p:o.cc~onci~ do parecei· . que impugno. 
DlYzdu·et a mrnha argumentação em trc;; par·
tes. Mosti·arei na 1:>. qtle da aeta nih se pó
de inferi!· a irregubridade apont:-.da e que ossa 
lrregu!:ll'Idad~,quando ex:stisse,n:io é da.quellas 
que tc'!m como sancção ponn.l a nullidade do 
aclo. Nn 2:r. d~n:onstrarei aüe a nobre com-

m:r.ra dos Srs. deputados. Na :):~. provarei :1té 
a saciedade que a falta arguida.. pela nobre com
mis~ão em sou parecer não se deu, e. por con
sequenc'a,que a eleição daquclla parochia. está 
no caso de ser approvada .. 

Sr. presidente, o processo eleitoral é o com
l)le:;:o d;ts regras prestabclecdda;; p~la. lei de 
9 de Janeiro de ·1881, pe.ra regul!lr os sP.us 
actos e a su~ marcha. E esses actos devem 
.,.,.... CUUl I:::SS!~S preCCÍLuS lCg:>.es, 

~ui'!:.;;:u_ uo; :~~~!,"" i LU S~ COllS.lQerou eS~t\ ll'l'Qg'l~
}arl<lade, w lhe deu v1da em relação a parocl!z:t 
de S •. Tosé de Ag-ua Prela., porque otn relação 
a outras pnrcchias do Irnperio onde f<~ctos 
identicos ou de maior importancia se deram, a 
illustrada. comroiss:lo os encampou c as eleiçlies 
de taes pnro,.hiss.: fornm ~ppt·~;~v.Ltl~. ~'1 : 

vord:tdeil'tts precauções s:~.lutar·es, que e::~ca
deiam os abusos, garantem o dit·cito, e facili-

paz e ao ::;o e 4,o immediatos, pa.:-a fazerem parte 
. da. organiz~\ç:lo da m.esu e tcitora.l., .. c.mbora con.~ te_ 
da !Uf:)sma acta que l'lles officiaimente se decl:J.
raram impedidos. Admitta-se, em hypothese, 
que assim seja ; a illustrada cornn;,úsão não 
poclia. c:oncluir pt::la nulliJ.ade da. eleição, por-

pvu• .. I:'_' -• • · ai!! a Çu cLI, nau 
;tprcsentat•am r<:clariJ_açào alguma, e nem mesmo 
o mcn honrado compl'lidor, q11e foi presente a 
todo processo cleitor:l.l dessa pat•ochiu, oLfet·eceu 
qualquer pl'ote>~to contra o procedimento 
havido e a qnc S. Ex. não podia set· es
tranho. 

Ora, si n. l0i n:"io fttlmina a n11llidade por 
fallas desta oJ·dotu, si não foi violndo preceito 
alg-um pro h ibitivo, si uqtwlles quo se podi:111\ 

. . . .. ·~ · ·"~ . ..~ . ~ ' ... 
Porventum não re;;a a acta que elles parti

ciparam- na fórma do. lei- impedimento de 
roole!>tia 1 

Qual o fim do convite exigido pela lei elei
toral~ N1io será :J. sciencia que se dá a esses 
funccionarios de q110 lhes cabe exercer um di
reito politico ? Si ell~s são os pt·oprios a re
nunciarem esse direito. julga-se a illustrada 
commissão com •!ompetonci;:~. pat·a dirigil-os o 
cen<:m-:l.l"'us no seu moao <1e proceder -~ .Não 
querer o:~:ercei· direitos desta 01·dem ·11or causa 
justific:wel, evitando pela participu.ção })revia. 
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qualquer delonga ou dem~ra, serã uma fal~a I _O SR: G. DE DRD:IHIOND : -Eu, na P?Si
que possa acarretar a nulhdade de uma ele1- çao de v. Ex., sou ·procurador, por tudo JUro 
ção ·~ não seria. seu juiz • 
. Com qne fun~an:_ento ret:_ito ainda, affi_rn1a a o Sn.. JosÉ MARIANNO :-Eu sou tanto juiz na 
1Ilustrada com:ntssa_o que nao foram conndados commissão qu<LO.to aqui. 
aquelles funccwnarws 1 • . . 

, . O SR. G. DE DRUl\Il\IOND : -Sr. preslden-
0 SR. JosE_ !IL-\.RIAN:xo:-:-I~el de provar a te, o nobre deputado pelo 2° districto, na fa. 

V. Ex. que nao foram conndados. • commissão de inquerito, quiz estabelecer para 
O Sn. G. DE DRU>DIOND :-Imposstvel em- commio-o as normas da jus-tiça turca. 

penho ! Os meios de q11e V. E~. pretende H t:> ·J t . . 1 V E - ( - a tm~ n1 a1· e • ) ·usar, eu se1, e ss provas que ten1o . · x. nao 
sabe. O SR. G. DE Dn.u:-.mOND : - Tranquillise-sc, 

J l\1 s · de meus labias n:"io ]_)artirà u:na só palavra 
O SR. osÉ 1 .u:.rANNO:- OL para offendel-o; posso arredar-me de V. Ex., 
O Sn.. G. DE DRumroND:-l.\'ão sabe. mas não serei eu quem lhe occasione contrarie-
O SR. JosÉ nL\.RIANNO :-Sei. dacle. Por indole, por educação, sou ino!fensivo, 
O Sr:.G. DE DRu:~moxn:-Veremos. A camara a qua.ndo mesmo neste momento àe dPsg-osto, 

vae se convencer, . ante provas incontesta- que me tem occnsionado o nobre deputado, eu 
veis, da sem razão com que a honr;1.da C<)m- prAtende:::se lnvantar-me contra elle, erg-uer-se
missão de inquei"ito fulminou de nullida.de a in do tnmulo uma sombra lembrando-me suas 
eleição da paroch.ia de Agu:i Preta. ultimas palavras ditas em vida, e eu curvaria 

a cabeça ! ! Sabe o nobre deputado a quem me 
O SR.Jos:E ~hmANNO:-Eu terei muito gosto refiro·~ E' a um amigo de uma v-ida inteira a 

em ouvit· esta demonstração. quem acompanhei com a maxima lealdade e 
O SR. G. DE DRU:IDIO~D-- Para qlle affir- dedicação nas horas sombrias do infortunio. E' 

ma semelhante cousa ~ E' v0ràade qne V. E:x:. seu venerando ptV! ! ! 
jã foi o primeiro a declarar por toda a pa:rte a o SR. JosÉ l\L-\.RIANNO :_E' verdade, e por 
leg:itimid:•de da tÜeição do 8' districto. E~ esse facto sou muito gr:.üo a V. E:x: . 
. mim-me,mo cheio de alegria me :1ffirmava n •O .•.. 
ha muito tf)mpo. E's o unico <leplltado COllS"r.;. o sB.·. G. D~··-bn.ü~r;io~=D-:--- .Quem assim 
vador que não póde ser contestado. accrescen- f1lla, embora offendido, como poderà olfender ao 
tava S. E:x:. t~retendo disct:til' as eleiçü_,s do nobre deputado? 
9> c 12° districto : a tua, não, sobre clla não O SR .. TosE 1\L\RIANNO :-Por tudo i:;to ima-
tenho d11vida. E. S. E:~:., deslle o primeiro g-ine a violenci::: que fiz sobre mim mesmo. 
dia, desde a primeira hora, mnehinava. contr:1 . z · ~ · a· O SR. G. DE Dnu~DIOND :- Violencw.. não, 
num. .c. eu muocente acre ltava nas expan- diga antes esquecimento do passado, c0 g 11 eira 
sões d.e S. Ex. politica. V. Ex. ne~tes momentos d•;sconllece 

O SR. TvL\c-DowELr.:- Só admiro como acre- o precipicio, e como a criança caminha louca-
ditou nisto. mente ató o abysmo! ! 

O SR. G. DE DRu:-.moxD:- Ainda m&.is. O SIL .losÉ !I!A.RIANNO:-Falta-me um velho 
Sr. presidente. O uobrn deputado pelo 2° dis- como V. Ex. para servir-me de mentot·~ 
tricto da minha provincia não fazia part~ da 
rommü:são nomeada para !':"pararosdiplom,·s OSR. G. DE Dnmmorm:-V. Ex. já. tem 
liqnidos do;; illiquidos, g:.rautia-me S. Ex. que idade ·l)ara comprehender a vida pr.ltica. c di-
0\Jtrem era o portador da contesboção elo meu t•ig-ir-se. E·quem aos 20 não casn c aos 30 
honrado comp0 tidor; no entrera 11 to foi S. Ex. não tnm, nem casa, nem tem. (Risn.) E V. Ex. 
quem apresentou semelhante contestaçito! tem mais do que esta uitinn ido.d'.3. 

Fallo perante o grande jnry nacion:tl-cur-
0 SR. JosB nLI.RIANNO:-V. E:s::. re~ponda- vo-me ante os distinctos jurisconsultos de que 

1110, si entendo recebido a incumbt>ncia de aprc- dlc se compõe, e peço-lhes que me atteodam, 
senta-h podia eximir-me a isso 1 para se convr>nc<>rem de <JUC para commigo 0 

O Sn. G. DE DRmr~IOND :- DcYia ter a nobre deputndo quiz estahclP.cer ns praticas da 
frnnqueza ele dizel-o ; não creia. porém. •JUC j11stiç·t turca ante a fa commissão ele inque-
o censuro por isto. Por que o censuro 1 Quer rito. . 
a franqueza dt> um velho, que prima em dizer A contraried:1dc é feita a face do libello, o 
a verdade 1 Eu censuro a V. Ex., porque, r:n- auto!.' tem o d•'•\"Or de se apres~ntar em juizo 
volvido e sendo parte muito e muito intere-sa- devidamente preparado. 
da no pldto elr!itor:.ll de minha prnvincia, não Pois bem. na verificação dos poderes o meu 
teve escrupulos em ser juiz dest~ts eleições de illnstre compotidor requereu qu"l me fosse Ot'· 
seus advcrsario<:: n11 commissão de inquerito. rtenado a aprrsentação dos docunwntos que ti-

Eu cen~uro a V. Ex .• or ue constituindo- r-lh- fi ,1 ·e a. ~ na 
>e procurador. ante a mesma. cornmissão, domou contestação!~ E o nobr0 dl)putãao pelo 2<> dis
comp<>ticlor, não Mcrupupsou em s<>r jí1iz e tricto. membro da commissão de inquerito, sus-
parte <::imultanen:mente. tentou t:io oxtrava..Q"ante Jl"dido ! ! 

:. este procei tmanto c por r "ma1s ceusurnve . E t'1-l foi a "ot·presa e rlolorosa impressão que 
e contrario :is normas que s0 devem g-uardat· nn senti. ao ouvi!" tão revolta.nt" m::ig!'ncia. que 
distribuição da ju~tiça. p, rdi O!Z meus hnbito<:: dll m dcraç;io e com toda a 
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trada commissão ordene, ~u não obedeço! Per- i O Sn.. JosÉ MA.RIANN'O :-E não faltei. V. Ex. 
ca-se :udo, men~s a d1gmdade ! · j nao t.em o a1re1to a: mqumar de susperto o 

Des1gnou-;;e dw. para o debate oral ; V. Ex., : meu' c to. . 
Sr. p~e~ideute, já ouviu dizer que houvesse / O Sn.. G. DE DRUliBIOND :-De minhas pa
p~sslblh~ade de defesa sem preceder a ~ccusa- I lavras se conclue que eu não queria dal-o de 
çao ~ P01s bem, o meu honrado competidor r e- suspeito então. 
quereu parll. que. eu me defendesse sem que 0 s J · 1\K D · · • . • R. OSE ~vlA ANNO :. - e ill mnar-me 

, a e c oro. amen e 
apoiado pelo nobr~ deputado pelo zo districto 

. d:1 !!linha provincia. E em face do que venho 
dedlZer poderá S. ~x. contestar que julgou-me 
pelas normas da Justiça turca~ Poderá justi
:ficar-se de ttes arguições ? 

de in_querito. SOl! o primeiro a applaudil-a e 
respe1tal-a ; é apenc~s a externação sincera d!:i. 
verdade do que se tem passado e pretendo di
zel-a, custe o que custat·, ante a camara dos 
Srs. deputados, ainda mesmo que ~e addicionc 
á glot•ia que ha de ter o nobre deputado pela 
victoria da sua causa, uma llUtra gloria, de ver 
passar um ataúde ! ! 

Senhores, o proceJimento do nobre deputado 
pelo 2° distrieto de minha provincia foi para 
mim verdcldeira sorpr~sa; nunca duvidei de 
S. Ex. e minha confiança era illimitada; no 
en re an o . x. 01 e por a or c,~ con es açao 
do meu honrado competidor ante a fa. com-: 
m!ssão dos cincó; e" na 6ccasião de· verifiéar::se 
que, inda mesmo procedente, não pn~j1ulicaria 
a maioria absoluta, S. Ex. lembrou-se de re
clamar pela nullidn.dc da eleição da parochia de 

T • ··• 

Do logar em que· estava, respondi-lhe: -não 
faço questão ; ind:1 assim, prevalece maioria 
absoluta. 

O illustrado deputado por Minas, o St·. con
selheiro Penna,depois de um ex:une minucioso, . . .. .. .. ""·":" 

que não prejudicava ao diplomado rasa novaar
guição, porque pt•evalecia ainda em meu favor 
maioria absoluta. 

O meu diplnrna foi julgado liquido pela hon
rada commissão dos cinco. 

guindo o s.;,u intento em conversação publicn. 
disse-me o seguinte : - a commissão foi por 
demais injusta, quanto as elei~ões do 9o c 12'; 
qt1anto :i sua, a tlo 8°, decidi~: muito bem. 

O SR. JosÉ MARIANI\O: -Pat·ccia-me ; mas 
- o-ando documentos. Não tem 

razão nenhuma. para me accusar. 
O Sn.. · G·. DE Dn.uM~IOND: - Attenda-me 

V. Ex., e eu chegarei até ás ultimas terminações; 
e convença-se que direi tod:1 a verdade e até 
no :final lhe farei u:ma proposta. 

Sr. presidente, elegeram-se as commissões 
de· inquerito e o nobre deputado pelo 2° distri
cto f o~ _designado pe!~ sorte para e ser um dos 

compenetrando-se da santidade de sua posi
ção, não me faltaria com o direito, não me fal
taria com a justiça. ., 

v. m.-48 

agora. 

O Sn.. G. DE DRUM:\IOND : - Hoje daria, si , 
a lei regimental me facultasse, porque hoje 
nem quero o voto de S. Ex.; o que desejo é 
que fique bem p<ttente e que se saiba que 
S. Ex. interessado na decisão do reconheci-
mento dos poderes da eleição do 8° districto de 
minha província, procurador, ante a comruis
são de inquerito, do meu illustre competidor, foi 
meu juiz, ou por outra, que S. Ex. não escru
pulizou em conftmclir em si as duas põsi
ções, de juiz e parte. O publico que o julgue, 
não serei quem o condemne. . 

Mas, Sr. presidente, ainda o nobre depu
tado, na expansão d~tq': elh gr:1nde alma, acc;es
centava: a contestaeii:o do Dr. Pedro Affonso 
é inepta, e, acreditê V. Ex., eu fiquei triste e 
compungido com o _juizo severo d? nobt·e d_epu-

... 0 S~ .. ~os_B_~I,mL\:'>'"NO :-Não é exacto. 
O SR. G. DE Dn.mr:.\IOND:-Refiro aqui o que 

V. E:~:. disse-me em publicidade; estão pre
sentes muitos que o ouviram. 

OS • Jos:E M RIAN:-.o :-0 ue eu disse foi 
que sem outras provas seria inepta a centes-
tação delle. · 

O SR. G. DE DammoND:- E eu defen
di o meu honrado compl'!tidor. Iniciou a 
1"' com missão os seus trabalhos, o illustrado 
de mtado or um dos districtos do Ceará offe-
receu o seu rel::ttorio sobre a eleição do So dis
tricto concluindo pelo meu reconhecimento. 
Quem se encarreg-ou de pedir vista por parte 
do Dr. Pedro Affonso foi o nobre d"putado ! ! 

S. Ex. levou os papPis, no fim de cinco dias 
S. Ex. pediu prorogação de pra_:o. e até que 

S. Gonçalo .te Una ! E, para se fazer uma. 
conta. de cheg·n.r e prejudicar a m:l.iot•i:J. abso
luta, se pediu que se não contas10e um voto 
t~'ma.lo em separado na parochia de Agua 
Preta, porqne o envcloppe que continha a. 
cednla, faltava ser fechado por um lado. 

o 1a aprasac o para o JU gamen o 01 reJct~ 

tada a nullidade da eleição de Una. e mandou-se
nie contar o voto em separado. 

E quando eu não tinha. mais a palavra para 
defender-me leval'ltou o nobre deputado a. 
nullidade da eleição de Agua Preta, p01·que não 
toram convid:1dos o 4° juiz de pr.z e o 3o e 4° im
mcJiatos em votos, para fazerem parte da mesa 
eleitoraL 

E ta nullidad foi a eita. el maioria da 
illustrada commissão ! ! E o nobre deputado le
vantou o alfange para descarregar-me, entoando 
vivas á victoria brilhan'tD quo havia alcançado ! 
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Mas:. hontem1 abandonou. essa nullida.de e fun:- seja citado, venho a juizo e peço vista e res
damentou o seu pedido na eleição da parochia. ppndo à causa. 
de S. Gonçalo de tJna. Não hou"'e cita~ão inicial; serã por isto nulla. 

O SR. JosÉ JI.LuuL"'No:-Levanta-me até um a acção do nobre deputado 1 Não, Sr-. presi-
- falso testemunho. - dente, porque a sciencia por tal modo do que 

devera ser citado· suppre completamente· seme-
0 Sa. G. DE Dn.u:.moND :- O nobre depu- lha:nte- citaçã<>. , 

tado, para revelar os seus bons desejos de Applir1ue S. Ex. estes principias à ntillidada 
retardar o reconhecimento dos meus poderes, arguida pela iUustre commissão d~ inqu.erito 
pediu a exhibição dos livros e actas de paro- em seu parecer, e diga-nos qual a razão juri
chias do 8° diatricto,e ate das que não existem. dica de semelhante nullidade, desde que os que 
(Riso.) · devião ser convidados comparecem officialmente 

O Sa. JosÉ ·l\IAlU.ANxo: -Qual é~ para al!egarem impedimento 1 
O Sa.G. DE DRUIDIOND:-A de Nossa Senhora Attenda V· Ex. • attenda esta illustre assem-

bléa ao que vou dizer; é a propria commissão 
da Conceição. que em termos _precisos declara o seguinte em 

O Sa. JosÉ MARIANNO:-Põde ser um en- seu parecer: 
gano; refiro-me a S. José do Rio Formoso. «A maioria da commissão reconhece. a since-

O SR: G. DE DRU:'tiliO::m:-Isto prova a... ridacie e moralidade da eleição, de Agua Prata, 
que essa. eleição não póde ser imp.LLgnada por 

O SR. JosÉ l\L-tRIAl'<"NO:-Não prova nada. motivos que a moral repugna. 
O SR. G. DE Dau11nroxo ... _. prova o «Que não houve protesto ou reclamação so-

. açodamento com que V. Ex. procedeu, pro- bre o ponto arguido. >) .. 
curando por todos os meios embaraçar ou retar- Ora, si na precitada. eleição não houve 
dar a. decisão deste julgamento. motivos l"epugnantes á mol"al, si essa alei<;ão, 

Quem discute com direito e boa fé tem a segundo a opinião da maioria da mesma com
lealdade de não crear delongas, nem servir-se missão, correu sem protesto algum, a conclusão, 
de futilidades que retardem qualquer d•·cisão. senhores, seria outra, seria a sua a]:}prova~.ão e 
Quem -tem direito vem de- frente·~ ·-e···não-com-· não a sua nullidade ! ! · · -· ···· 
tortuosidades ; no entretanto, 0 nobre deputado, Quando mesmo se podasse considerar falta o 
que se diz propugnador da justiça na verifi- que allega . o parecer, seria daquellas que 
cação de poderes do deputado eleito pelo so podiam ser reparadas, visto não ser occ~ionada 
districto de minha provincia, requereu o adia- por motivos repugnant~s à moral ! 
men to da discussão, até que viessem livros de St· · presidente, ·a illustrada maioria. da. ia. 
parochias que não existem nesse districto! ! commissão de inquerito deu o seu valioso tes-

. tem unho em prol desta eleição. 
O Sa. JosÉ MARUNNO :-Quer agora fazer es- O seu parecer é a minha melhor defez~. O 

pirita commigo. parecer, senhores, é uma sentenç•1-onde se 
O Sr.. G. DE Ditm.rMOND : - Não por certo, narram os fac tos .- se estabelecem. pt·emissas e 

porque nada quero de V. Ex. O meu espírito se tiram consequencias, e t11do isto em termos 
está complP-tamente abatido, V. Ex. tem a van- claros e incisivos. A illustrada. maioria da 
tagem da mocidade e da situação em que se ia commissão estabeleceu· como premissas, que 
acha. a eleição de Agua Preta correu sem motivos . 

Ainda resõa em meus ouvidos 0 que v. Ex. que a. moral reprova e concluiu pela nullidade 
menos nobremente disse-me pela ultima vez dessa eleição. · 
ante a commissão de inquerito-não consinto Não affirmou si era nullidade a falta s.rguida 
que um est1·anho falle aqui. Estranho a mim, e, pelo contrario, est~tbeleceu interrog!l.ções 
Sr. presidente, qu•! tinha recebido dos meus como quem duvida do que diz e de sua com
concidadãos um mandato, tão legal, tão legi- petencia para dizer. 
timo, tão nobre como o que fôra dado ao nobre Si o nobre deputndo queria hoje discutir a 
deputado ~ Si eu quizesse repellir essa olfensa eleição da parochia de Un!1., devia ter declarado 
recebida apenas lhe diria: Si o facto que nos o seu voto, assim guardaria coherencis. 
preoccupa se terminar pela victoria minha e 0 Sa. JosÉ MARIANNo:-Eufui vencido. 
não sua, quanda me encontrar com S. Ex. 
nesta casa com os mesmos titules e os mesmos O Sa. G. DE DauM~roND:- Mas assignou 
direitos, poderá vencer-me, mas ha de eucqn- o parecer sem declaração. 
trar-me como franco atirador, sempre prompto Sr. presidente, passarei a outra ordem de 
na estacada na apreciação dos negocias de considerações. 
minha provincia · A camara vai convencer-se de que o facto 

Ainda, Sr. presidente, apresentarei um ar- que se attribuiu à eleição de Agua Preta foi 
gumento em sustentação da validade da eleição praticado em grande esc:l.la em diversas paro:-' . ~ . . . - --

O nobre deputado. sabe e sabem todos os ju
risconsult?s qt~e a. c~tação inicial no começo da 

de inquerito não julgaram conv'eniente all~gar 
como nullidade e taes eleições foram appro-
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O Sn.. JosÉ MA.RIANNO : - Podiam annullar. Onde a justiça e a igualdade no!l, julga
·'2 

:-
annullaram ~ 

O Sn.. JosÉ I'vlurANNO : - Porque não in
fluía no resultado da eleiç.ão. 

O Sn. .. Tos:E M..~aiANNo:- Foi o unico em 
que foi menos votado. 

O Sn.. G. DE : DRUM~!OND : - Com toda a 
força da logica, V.Ex. ~ãome conv~n_:erá que, 

deva profligar a~ n ullidade~ ·encontraiia:S,- pelo
contrario, legitimai-as, desde que essas nulli
dades não influam no resultado. Razão de mais, 
Sr. presid,nte, para. que fossem apontadas 
e condemnadas, afim de evitar-se a reproducção 
de abusos que, mais tarde, poderão trazer 
prejuízos de direitos legitimamente adquiridos. 

O Sn.. JosÉ MAR.IANNo dá um aparte, 

O Sn.. G- DE DRU!I.n!OND : - Si a lei as consi
dera, si a lei as fulmina, a commissão não podia 
recuar a~te o dever de mencionai-as e pedir a 

Posse, porém, estar em erro e prevalecer a 
opinião do nobre ministro da guerra, de que, 
qualquer papel sujo mandado para esta casa, 
sem. contestação, é .diploma legitimá. Não foi 
dito a mim, mais euou.vi a S. Ex. dize!.'. 

«S. Lourenço da Matta.-Aos 30 dias domez 
de Novembro, no consistorio da igreja matriz 
desta parochia de S. Lourenço da. Matta, pre
sentes ás \) horas da manhã os cidadãos Dr. 
Augusto de 'Souza Leão,_ ~a:jor Jose Francis~o 

elarou estar organizada c installada a mesa 
eleitoraL .. ·)) 

Consinta o nobrfl deputado pelo 2;) districto 
que por minh:.t vez o interrogue. Foram con
vidados o 4" juiz de paz e o 3° e 4~ imme
diatos 1 · 

Offi.ciaramelles, declarando-.!e impedidos~ 
Haveria o mesmo cholera ou febre-amarella, 

como qualificou a falta em· A:gua Preta ? 
E, no entre anto, sen ores, esta e e1çao nao 

mereceü reparo da maioria. da. illustrada i:. 
commissão de inquerito. 

O Sn.. JosÉ MARIANNO:-Não illuda V. Ex. 
a questão. Isto não influia. no resultado da. 
eleição. 

O Sn.. G .. DE DRUJ.\C.\IONo: - Que importa '~ 
Influísse 0~1 nã<> influ~sse, <!~via s~r decla-

' producção de abusos. 
S. Ex. sabe melhor.que ninguem que o juiz, 

para comminar a nullidade de um feito, nada 
tem que ver a quem sua decisão poderia prejli
dic~r, a quem poderia favorecer. 

a connnissão claudicou. 
O Sr. G. DE Dn.uMMOND:- Cla.udicrouh,;je, 

claudicará amanhã para ~migos politicós, mas 
emendará a mão para.com os a:iversa.rios. 

Vamos adiantrl.Eu protestei, Sr- presidente, 
demonstrar que nas eleições dos membros 
da maioria da. 1" commisl'ão de inquerito de
ram-se os mesmos factos que foram, em re
laç.ão a Agua Preta, consi iera.dos como graves 
faltas e nullidades insanaveis. Principiarei por 
Piauhy. Sinto que não esteja presente o illustre 
conselheiro r~pr~sentante d7 um dos distri~tos 

ração de que suffoca.va. os impulsos do seu 
coração no julgamento dos poderes do eleito 
pelo 8° districto de minha província para fallar 
á sua razão e aos sentimentos de justiça. 

Eu ouvi de S. Ex. a affirmativa de que era 
ami ""0 dos el'nambucanos. 

S. Ex., a quem nem desejo susceptibilisar, 
opinou, porém, pela validade da eleição de Una, 
que não me prejudicava, e deu o seu voto pela. 
nullidade da eleição de Agua Preta, que m~ 
t·asgava o diploma!! E eu apenas tive de ir á 
morada de S._ Ex. pedir-lhe, o que po~ia ~zer 

de Novembro de i884, nesta vills. de Parnaguã, 
da. provincia do Piauhy, no paço da camar:J. 
municipal, edificio designad<> pelo governo da. 
província para os trabalhos eleitoraes, · ahi, 
pelas 9 horas da manhã, compareceu . o juiz de 
paz mais votado, tenente-coronel Octaviano 
José de Amot•im, o 3o juiz de paz Amado1~ 
V~eira de Morgado e o _4o Jesuino Pereira Soa- . 
res, e os dous immediatos'aci 4o juiz de paz, Ray-
mun o u .. a ustosa. e eronymo o a o 
Nogueira, pa.ra comporem a mesa~ deixando de 
comparecer o 2° juiz ·de pa.z Raymundo Lus-
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toza de Souza e o immediato Elias da Cunha supplente Raymundo Fenelon da Costa e Silva, 
Rochs por se acharem ausentes. E depois de convocou o eleitor teneritc ·· Deolindo da. Costa 
haver o presidente tomado assento no topo da e Sil:Va para servir no logar do supplente José 
mesa c os demais cidadãos collocados aos lados· Rufino da Costa e Silva, o qual, estando pre
della, declarou installada a. mesa eleitoral desta sente, tomou tambem a-;sento na me·sa . ., 
paro chia. » . Estas eleições foram approvadas e nem ao 

Quom convidaria 0 4 • juiz de paz? menos se aponta.ram:::nullidadcs. 
E com ellas perderia o illustrado conselheiro 

Ouça a camar ... a leitura das ,actas da orga- 175 votos. 
nisaçlio das mesas eleitoraes de Juromenha e Entro, Sr. pr'esideute, no Rio Grande do 
Manga: Sul. E fazendo justiça ao nobre deputndo pelo 

(<Aos 30 dias do mez de Novembro de 1884. ()o districto dessa província, eu ll1e pediria 
nesta villa. do Santo Antonio de J uromenha, do que me respondesse si nas organizações das 
3" districto eleitoral da provinciil. do Piau•hy, mesas eleitoraes das parochias de S. Juão de 
no paço da respectiva cam •ra municipal, logar Santa Cruz, Triumpho, Boca do Monte e' Con
designado ps.ra trabalhQs eleitoraes desta pa;·o- ceição de Cachoeirns não se deram a!! mesmas · 
chia, ahi, pelas 9 homs d::~. man.hã. presentes o faltas por elle encontradas na eleição de Agua
juiz dr. paz 2° votado, Estevão Alves de Carva- Preta~ Eis taes actas: 
lho. no impedimento participado do 1° votado, « S. João de Santa Cruz.-Aos 30 dias do mez 
Francisco da Cosra Carvalho, o juiz de paz ::Jo de Novembro do anno de 1884, pelas 9 horas da 
votado, Antonio Raymunlo Saraiva, deixando manhã, no paço da camara mun:cipal desta 
de comparecer o 4° votado, Amancio de Souza vill:J. de Sant~ Cruz compareceu o 1° juiz de 
Pereira, e os immedia.tos Raymundo Martins paz da. parochia, capitão Carlos Freire Filho, 
da Rocha e :Manoel da Costa Velloso, com causa commigo escrivão de s 'U cargo abaixo assignado 
participada, pelo que o presideúte da mes:1-~on- e o 3o e 4o immediatos do juiz de paz, cidadãos 
vidou o eleitor Lourenço Rodrigues de Car- Agostinho Antonio de Barros e capit.."io Pedro 
valho para substituir · ao 4° juiz de paz, na \Verlauz, deixando de comparecer o i 0 imme
fórm:l. do art. , 98, § 2° do reg. qM baixou diato capitão E!IliUO Tertor, por se ac.h•\r au
com ·o decreto n. ~21:3 de 13 de Agosto de sente, e o 2° immeJ.iato capitão Viggo Thom-
1881, o qual achando-se presente, tomou assen- pson, por moti,•o de doença. conforme com·om
to, e na fórma do § 3° do a ..-r- e reg. citados o nicou, deixando igualmente de . comparecer o 
jujz de paz pre;;:idente convidou o 3° e 4° im- 2o, 3 ' e 4'' juizes de paz. tenente Otto \Volff, 
mediatos do 4o juiz de paz, l_3ertolino Alves e Eduardo Maximiliano von Berowski e João 
Rocha e Candido Gonçalves da Rocha, os quaes Adão Felter, todos por motivo de molestia.. Em 
communicars.m impedimento; e em virtude do vista do que o presidente da mesa convidou os 
que o presidente da mesa designou e convidou eleitores tenente-coronel Joaquim José de Brito 
ps eleitores presentes. Jose Lino Alvés c Ro- e major Frederico Guilherme Ba.rtholomey para 
cha e José Manoel da Rocha, para membro5 da supprirem a faLta dos juizes de paz, e to
mesa, os quae~ tomar,1.m 8Ssento, assim reuni- mando assento na mesa ficou esta. constituída 
dos commigo escrivão interino de paz adiante da maneira segtÜnte : presidente, capitão Car
nomeado. O Sr. presidente, com os demais los Freire Filho, Agostinho Antonio de Barros, 
membros, tomando os seus respectivos assentos, capitão Pedro \Verlauz, ten.ento-coronel Joa
decla.l'Oi.l o mesmo presidente quo estav:t ins- quim José de Brito e major Frederico Guilherme 
talhda a mesa eleitoral desta parochia para a Bal'tholomey, mesarios. >> 

eleição. >> (< Paroc.:hia do Sr. Bom Jesus do TI·iumpho.-
•< :\o~ 30 dias do rnc1. de Novembro d·:l 1884. Aos 30 de Novembro de 1884 ... no paço da 

nesta villa da Al:l.nga. Jo 3° districto eleitot·ai camar:• municipal._. 1)e!as 9 horas da. manhi 
da. província do Piauby, nó paço (ht respectiva comparMeram o !o juiz de paz, cidadão Fran
Camara Mcnicipal, eàiftcio designado pelo go- cis~o Baptista i!a Silva, e o 2o c 4° immediatos 
vorno para os trabalb.os eleitoraes d·~ste colle- ao 4" juiz de ps.z. cidadãos Affonso Fragoso 
gio, pelas Q horas da m:mhii, ach:w.1m-se pre- B~ndeir:\ e ~avi.d Vieira 'le Carvalho, faltando 
sentes os t~i.dadão;;; Regina Machado de Mattos, o 2o juiz de paz Fernandes Herstny e o 3° Aí
juiz do p1Z ma.is vobdo desta parochia e pre- fonso :rvhrMnd')S ue MHllo M,l.i:l., o 4° Frederico 
sidende deste collr>gio eleitoral. o seu im:nedia-' l\hia de Freitn.s, conforme suas t;ommunicações 
to ei!l voto", capitão Raya~11~do I~wsio da Costa que di~igiram em oticio, ma~s o~ i~media.tos 
e S1ha e o su pplente do JUlZ c paz, tenente ao 4o .Juiz de paz l\hnoel Joso R1be1rr. e Ca.n
Raymundo Fenelon da. Costa e Silva, fn.ltando diào José Pinheiro que communicaram por 
com causa participada o 3°juiz da paz, alferes offi.cio o seu impe:limento, porque o fB juiz de·, 
Raymundo José Ferreira, e o outro immedi~to paz Fran!!iSCO Bapti;;ta da Silva procedeu a 
em votos do 4° juiz de paz, tenente Jo>é Rnfino organização da mesa, ficando ella compost:::. do 
da Costa e Silva, commigo escrivão de paz mesmo juiz de paz como presidente, dos clous . . . . -

Em vista, pois. desta falta : o Sr. presi
dente da mesa, usando da faculdade ~ do § i 0 do 

. art.15 da lei n 3092 9 J · 
(;onvocou o eleito1· Leonardo .José de Macedo 
para substituir a. faltá do :3o juiz de paz, Ray:... 
mundo José Ferreira, e achando-se elle )re-

.. 
Affonso Fragoso Bandeira e David, Viera. de 
Carvalho e dos eleitores Marinho Antonio da. 

- ~n~,J~es~~d~c~· ~M~e~J~lo~------------
Maia, nomeados para substituir. os impediuos. )} 

O 4° juir. de ·· paz communii~ou . não compa
recer sem ter erteza d im edim nto do 2° 
e 3.0 
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Não houve convite. 
Não se esperou até ãs 2 horaS. 
!ião se àiz qucm'-nomeou os mesarios. 
<( an Maria d 

30 de Novembro de 1884, pelas 9 horas 
da manhã, achando-se presente o · 2° juiz de 
paz Henrique Pedt·o, faltando o 1° juiz de paz 
Joaquim Manoel Pinto, o 3' e 4° Carlos etc. e 
Christiano etc., que offi.ciaram não poderem co~
parecer por incomru?dos de saude .. a orga:n-
zaça a mesa · e1 ora , por CUJO mo 1v 
tomou o logar da presiden_cia o 2° juiz de paz 
Henrique Pedro que, em virtude do que dispõe 
o § 2o do art. 9B do regulamento de 13 de 
An-osto de 1881, convidou aos eleitores Fru
ct~oso Boro-es da Fonseca e Carlos Luiz Tei
::teira par; preencherem as faltas dos juizes de 
vaz ausentes, e tendo doa immediatos em votos 
faltado os cidadãos Julio Jayme de Figueredo, 
Augusto Gomes do V a.Ue e João Fernandes, 
que offi.cialmente communicaram não poder 
comparecer á organização da me~a, e tendo 
só dos immediatos em votos ao 4° JUlZ de paz 
compareCl o o Cl a ao oaqUlm 1nto a hVa, 

f:>i por elle designad? P''ra preencher a_fal~t!. 
o cidadão João Baptlsta. como tambem chspo9 
o § 3o do ar-t. 98, tendo-se dispensado o lapso 
de tempo prescripto no art. :1.00 por terem 
os juizes de paz e immediatos ausen~es, com . . . . 

' bilitados de poderem comparecer. » 
O 4° juiz de;J?az e immeliia~os nã_o foram con-

\-idados. ··. . . · 
Dispensou-se o tempo prescripto pelo art. 100 

por tGrem com _anteceden9ia el~es o~ciado sem 
terem commumcaç:Io doa 1m ed1men~os da uel-
lesa quem deviam su _stJtul:. r 

« Cachoeira..-Ao~ trmta d1as do mez de No
vembro de 188'1. ás !) horas da manhã:, achan
do-se reunidos 'uo erlificio da camara munici
pal desta citlaclc da C'1.choeira ..• O juiz dG paz 
~ajor _João Th?~az de l\leneze;;. e o 1° e •1° 

.Manoel da Si! vá Barros c Jo[~ Propi~io da Foll
toura. tendo participado por offiáos que, por 

o • ..... • -

pa1•ecer os f o, 3° e 4o juizes de _pa.z deste di~
tricto Pedro Francisco 'h Ara'I,JO, Cre<cenClo 
da Sil~a Santos e José Antonio Coritiba, e bem 
assim. os 2o e :3' immedi:üos em votos aos juizes 
de paz, Dn.vid Soares . d~ Barcellos o ~udovi:o 
Martins Pinto; o 2" ,]UlZ de paz maJor Joao 

omaz e r· enezes. A qttem n~ Íorma a ?1 

competG presidir os trabalhos ele1tor~es, d~prns 
de terem tornado assento os 1° e 4° 1mmed1atos 
presentes Henrique Manoel da_ Silva Barr?> e 
João Propici.o da Foatonr<t, _co1;V1dou os P.~eito
rcs presentes, Manoel Te1xe1ra_ C~v_alle1ro 

0
e 

Ft•n.ncisco Gomes Porto, em substltu1çao aos 1 , 
3o e 4o juizes de paz . que não ?ompareceram 
paratomar assento na ~esa, a_ f::J.zerem p~rte 

· • n eud . assim na forma da le1 a 
turm~1 dosjuizes de paz. » 

E S. Ex.. pederia si fossem n.ullas taes elei
ções, tt•esentos e oitenta e tantos votos. 

O Su.. JosÉ M.A.ru:.A.NNO: ._Ficava. ainda m 
maioria. 

O Su.. G. DE Du.u~IMOND: - Nadaprova, 
nenhuma procedencia tem._ 

Para a nullidade ser arguida ·e julgada rião é 
necessario qu.e_ se :_onheça a quem póde offen-

Diga-nos o nobre deputado: foram convida
dos os juizes de paz, responderam 1 

E, no entretanto, taes eleições foram appro
vadas. sobre ellas nada se dissG. 

Haverá igualdade com o julgamento da elei
ão de A"'ua-Preta referido ela m iori 

illustrada commissão de inquerito, da qual fez 
parte o illustre representante do 6° districto do 
Rio-Grande do Sul~ 

Não irei, Sr. presidente, ao Paran:i, porque 
o illustre conselheiro presidente da 1"- com
missão de inc1uerito revelou o seu sentime~to 
de justic~ na cc.nfecção do parecer que se dls
cute, qtie em verdade seja dito-foi a minh~ 
melhor defeza; e pelo que lhe sou e sere1 
extremamente agradecido ; apenas direi a 
S. Ex.: nas parochias de Tepagi e S. José da 
Boa Vista deram-se factos identicos ou peiores 

• -P a. 
E o diploma de S. Ex. foi legal e o meu ain

da hoje·se di;;cute ..... - .. 
Na eleição do nobre mm1stro da guerra en

contra-se o mesmo. 
Eis as actas das parochias de Santa Cruz do 

Escalvado e ·Forquim: 
« os ias o mez e ovem ro 

de 1884, na jgreja matriz desta_ f:eguezia de 
Santa Cruz do Escalvado, munic1p10 da Ponte 
Nova, provincia d~ Minas Geraes, ás 9 horas 
da manhã, compareceram o :1. 0 juiz de paz Luiz 
Rodrigues Sett~ e Camara, commig-o 7s7rivão do 

o- .• o • 

Francisco José de Mello, e o 2° immediato De
siderio José de Barros, tendo o 2° juiz de paz, o 
capitão Joaquim José Barcellos Torres, e o fo 
immcdiato Lucas da Silveira Soato, declarado 
por officios: que foram lidos, que não p~diam 
comparecer por r.cbarem-s::J dormtes, e n:...o es-
tan o presen es o ~ e · o 1rom~ Jatos, o JU}:Z e 
paz presidente convHlou o. eleitor, Rev. _Vl~a
rio Jose Luciano de Alme1da para substltUlr o . . . - . . 

c. ~ t:'l , b 

_vão de seu cargo abaixo assignado, c segundo 
juiz de -paz tenente Manoel Gonçalves Rodrigues 
Rola, e o primeiro immediato Antonio Lizardo 
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á.e Souza., ó segundó immediato Quirino José de a. cam,lra. vae ouvir a. verdade em toda sua pu
Souza Cunha, ten.fo o terceiro juiz de paz Joa- reza comprovada. com documentos de valor inl
quim.Martins da Silva por officio declarado qur. menso e irresponüiveis. 
não podia comparecer por· incommodo de saude ; Querendo chegar :i evidencia. sobre o ponto 
o juiz de paz presidente convidou para substi- arguido pela illustr·ada maioria da ta. commissão 
tuil-o o eleitor Manoell\Iarcellino do Souza que de inqucrito, ordenei a. meu :filho i e dirigir-se a 
estava presente e tomou assento. Ficou pois a Agua-Pret~, reqnerer os interrogatorios do 4° 
mesa constituída de Antonio Caetano Rego, pro- juiz de paz c dos 3o e 4" immediatos sobre o 
sidente ; e mesarios, tenente Manoel Gonçalves tão necessario con dte, se responderam decla
Rodrigues Rola, Manoel Marcellino de Souz:t, rando-se impedidos; pedi-lhe ceJ·tidão de taos 
Antonio Lizardo de Souza e Quirino José de officios que devi:J.m exi8tir na. secret<~ria da 
Souza Cunha. O presiàente declarou installada camara municipal com os livros e papeis clei
a mesa eleitoral.» torae~, e ate que' em con:fiança os obtivesse por-

Finalmente, para não ter razão de queixa 0 que o restituiria immediatamente. 
honrado ministro da agt·icultura, eu citarei a O meu pec!ido foi plenamente sati>;fei_to. E a 
eleição de Marahú, 6o districto da Bahia. camara ha de pasmar do que vou ler. 

"Marahú. _Aos 30 dias do mez de Novem- Foi requerido interrogatorios ao Dr_ juiz de 
bro de 1884, ás 9 horas da manhã, nesta direito de Palmares, e designado o dia 20 ou 

21 do passado para csssas inqairições co:n cita 
parochia de -s. Sebastião da villa de Marahú e ção do Dr. promotor. 
edificio da camara municipal, o qual fóra desi-
gnado por aeto do Exm. governo da pro- O Sa Jo;:i l\LmiANNO : -Eu contarei esta 
vincia. na fórma do art. 94 do decreto n. 8213 historia. 
de 13- de Agosto de 188i, para proceder-se á O Sa. G. DE DRUMlllOND :-V_ Ex. poderá 
eleição de um deputado à assembléa geralle- contar mil historias referidas pelo padre Se
gislativa por este districto no dia f o de Dezerii~ sostris, infelizmente vigario ou coa.djutor pro 
bro do corrente a.nno, designado pelo poder párocho da· freguezia de Agua-Preta, mas 
competente ; reunidos em o logar acima decla- attenda que esse sercerdote deixa empoeirar o 
rado .os cidadãos alferes Felisberto José de _Qre_y_i?._J."i.C:ULs.ua. _ _xida é be!ll con,l1e_c~d::~.. 
Mello, :i.". ju:i.z de paz c! esta parochiã, teiieiitê-

• V. Ex. póde atlrescntar o depoimento de um João Teixeil."a Barbosa, 2• dito, capitão Jose . 
R dos mais distmctos protectores do meu honrado 

íbeiro da Luz,'1° immediato dos juizes de pa.z, contestant•>-. e admira comes_ Ex:. não fez in-
e faltando por essa occasião 0 3o e 4o juizes de quirir a muitos outros em identicas e favora
paz, os quaos officiaram declarando não po- veís condições que lhe seria facil. 
derem comparecer por se acharem tempora- E 
riamente impedidos, o presidente da mesa con- Attenda-mc, porém, S. x. por um pouco-

Foram citados o 4° juiz do paz e os 3° e 4o imeYidou o eleitor presente, professor Thiago diatos. 
M:moel Escholastico, para substituir esta falta, 
e não tendo ta:.nbem compar·ecido o 2o. 3a e No dia:!.!), porém, um dos imediatos allegou 
4o immediatos aos juizes ~e paz. 0 3o por ter impossibilidade 1le comparecer por incommodos 
fallecido, :o 2o e 4e por se acharem tempora- de s:1ude de pessoa de sua família, P''lo que foi a 
riamente impedididos conforme officiaram, pelo requerimento m0u e com citação do Dr. promo
que o presidente da mesa declarou ao imme- tor Jmblico inquirido em publica audiencia 
diato presente ')Ue fazia parte da mesa, capitão ncss•J dia. 
José Ribeiro da. Luz, que convida:.:se um dos Eis o seu düpoimento : 
eleitores presentes para substituir aos imrne-
diatos e ~ste convidou.ao eleitor José Freir·e do ' Certifico que sendo nesta villa intimei ao 
Esoirito Santo, que logo tomou assento. :ficando cidtuliio Canclido Paes d~ Luna para todo o 

. cont"udo da prt;ç""ío e "eu des1Jacho r"tro do assim legalmente constitmda. a mesa parochi·d. )) " • · - " 
Ainda mais, St·. pr;•sidente. nas elrições dos que fie ou scicnto · 

illustres ministros diversos documentos essen- Certi:fico mais qnc convidei o Dr. promotor 
- ll'tblt'co Lu1"z José Pereira Sim-oes para compa-ciacs der:taram de ser remettidns, como :cópias ' 

das actas da installação das mesas eleitoraes, recer, de co:lformidadc com a petição e seu des-
. pacho. do qutê t[l.tni;em ficou sciente e dou fé. 

cópia da mscripção dos nomes dos eleitores Agua-PreLa i9 de Março de 188.5. Eu Manoel. 
que compareceram,etc. E, no entretanto, estas de Carv~1.lho Paes de Andrade Govin. escrivão 
eleições foram a.pprovadas. 

0 
escrevi. 

Os prÇJcedent!ls da camara. Sr. presidente, Auto de perguntas feitas a Candido Paes de 
são os que acabo de referir,a. jut·isprudenci:l foi Luna.. 
firmada ; a excepção, apenas, é referente :i 'Aos 19· dias do mez de Março do anno do 
eleição da parochia de Agtta-Preta, ao diploma Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
do humilde or:1dor qt~e tem _a honra de fallar. 1885, nesta villa de Agua-Preta, ~~marca de 
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E recebido por·elle o dito juramento prometteu 
eumprir e dizer a verdade. 

Sendo-lhe perguntado pelo procurador o que 
sabia., elle interrogado, a resí!eito dos tres que
sitos que lhe foram lidos ; respondeu quanto 
ao rimeiro ue foi convidado visto :C · 
l'em comparecido os primeiro e 'segundo im
me'diatos ao 4° juiz de paz, o primeil·o pot· 

-ser fa1lecido, o 'segundo pot• aoente, para fa-
zer parte da mesa eleitoral que se organiza
va em 30 de Novembro do anno findo . p·ara a 
eleição de deputado geral, sendo que este -con
vite lhe fôra feito por officio dirigido pelo juiz 
de paz Fabio Rod1·igues da Costa Luna e que re
cebera pou.~o antes ou depois das 10 horas da ma
nhã do mesmo di.a 30. Ao segundo, que, achando
se doente, respondera immediatamente ao juiz de· 
paz, declarando •jue por tal motivo não compa
r ria · · ; o 

de Dezembro fora votar, e que . nenhuma recla
. -mação . .fez a.mesa, .. porq.ue ... a ... sua substituição. 
- tinha sido por elle resr,ondente :pedida. e legal. 

E nada mais· sendo-lhe perguntado, visto como 
não comparecesse o Dr. -promotor publico, deu 
o juiz por findo estG auto em que se assigna 
como respon eu e e o procura or; o que ou 
minha fé. Eu. Manoel de Car\T:J.lho Paes de An'"' 
drade Go1.1.vin escrivão, o escrevi.-Constantino 
Jose da Silva Bragc&. - Candido Paes ele 
Luna.- G. de Drummond Filho .• 

Eis o dep_oimento dé u~ dos que se diz-n~o 

toral de Agua-Preta. Succedeu, porém, o se
guinte: o promotoJ• publico da comsrca de 
Palmares ... 

O Sn. JosÉ M.ARL\NNo:-Queill.é? 
O Sn. G. DE DRmr:vroNn:-E' um correligio-

l 

O S:a. JosÉ MARIANN9: -Quem é elle ~ 

do coroHel Pereira Simões, nomeado para esse 
cargo talvez por intervenção de V. Ex. Dizi& eu 
o seguinte-succeEleu que o promotor publico 
·ae dirigisse a Palmarec; e désse sciencia da in
quirição requerida ao D~. Fernando A:ífonso 
Ftwreira, cuo.hado do IMU 1llustre compet1dor, o 
qua. em compan ia o c e e a o 1c1oms a e i e
ral do termo de Palmares se dirigiu no dia 
immediato para Agua-Pre~. -

O Sn. JosÉ M.UIANNo:-Não é exacto. 
O Sn. G. DE Dumr~IO:i'."'D:-Affirmo que é. E o 

Sr. Isasio Matheus de Almeida foi um dos que 
-mais se distinguiram pela' causa do mesmo meu 
competidor e é seu iritimo amigo. 

' mui distincto e homem ~e ~em~ 
o Sn.. G. DE Daum~:oNn :-Não contestei, 

nem lhe neguei o bem merecido conceito, estou 

clarar o que =tinha ouvido do Dr. juiz de' di
reito. 

Quizeram que depuzesse o escrivão que ser
viu na inquirição por m,im requeri.ola. 

Conseguiram que o 4" .juiz de paz se ausen
tasse pa.ra não ser citado, tornando assim im
possível .a inqliirição, e obtiveram delle uma. 
I"esposta. declarando que não fôra convidado. 

A carta foi dirigida pelo Dr. Fernando 
Affi)nso·- c a resposta escripta pelo padre Se
sostri'> e pelo inconsciente velho assignada. 

Ei~ o. qu:. diz pessoa caracterisada ~e minha 

cho da. carta que l'ecebi: , 
«.Pb tiveram.~uroa..r.cspo:;.ta do 4°. juiz de p:<z, 

redigic.a pelo Dr. · Fernando, copiada pelo 
padre Sesostris, illudinão ao pobre velho, 
dizend.o-lhe que o convite era para nova elei
ção "i desio-nada, ela nullidade da sua e 
uma . outra carta d_o dito padre Sesostris. 
Ignor·o, porém, em que sentido.)} 

Not,, V. E!., jã por aquellas paragens se con
sidera causa julgada a n.ullidade de mo.u diplo
ma €• a victoria do meu competidor! 

o' SR. Josli MARIANNO:-Que é da declaração 'l 

O Sr. G. DE Dn.UllrMOND:- Espere V. Ex., não 
tenha pressa, a nossa viagem é longa. 

Os documentos tão fallados do nobre deputado 
são as duas cartas do padre Sesostris e o 
depoimento do Sr. Isasio Matheus de Al
meida. E com taes documentos, senhores, 
com car as par 1cu ares se pre en e estrutr a 
fé probatoria de um instrumento publico, 
qual a a~ta eleitoral ! ~ 

do 4o juiz de paz e 3° e 4° immediatos. 
B:~ta cet•tidão foi e:s:trahida pelo secretario da 

camara municipal. 
Eil-a, (ltf" ost1·a a certidão.) 
Obtive os origi naes dos mesmos o:fficios.Ei-los. 

prnne1ro e o o 0 Jmz, Manoel Theodoro. 
• Engenho Ribeiro, 30 de Novembro de 1884. 

-lllm. Sr.-Cotrimunico a V. S. que, por 
incommodo de sa.ude que me obriga a não 
poder estar um dia inteiro ausentado, deixo 
de .. · comparecor ·• para fazer parte da mesa, 
que hoje se organizou, para a eleição de de
putado· geral,. a qual ~eve ter logar á!nanhã. 

peus gttarcle·a V._ S.-:-Ill~. S:. Fa~io. Ro-
~ . l ,, ' ~ . 

paz. pr,~sidente da mesa eleitoral da freguezia 
de S. José de .~gua~Preta.~O 4° juiz de paz~ 
.111 anoel Tlte'o-dol-o da~Rochct. 
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Reconheç~ a lettra .e firma supra do proprio 
a.ssign 1do e dou fé. Agua:..P.~et;,, 21 de Março 
de 1885.- Em fé e testemunho da v:3rdaàe. 
O 1° tabellião publico, 3:Ianoel de Can;alho 
Paes de .4.ndl'ade Gou?Jin. ;) 

O 2° ó do immedia.to ao 4° juiz de paz, 11a-
noel' da Rocha Lirna. · 

• Engenho,Brazileiro, 30 de Novembro de 1884. 
-Illm. Sr.- Em resposta ao convite de V. S. 

para, na qualidade de 3° supplente de juiz de 
paz, do i 0 districto deste termo de Agua~ Preta, 
comparecer e tomar parte na ol'ganis:1ção da 
mesa eleitoral, .communico-lhe que é impossí
vel o meu comparecimento para . esse :fim de
vido a inco:nmodos de saúde.- Deus guarde a. 
a V. S.- Illm. Sr. Capitão Fabio Rodrigues 
da Costa Lima, muito 'digno 1° juiz de paz do 
! 0 districto de Agua-Preta . ..;... O 3° supplente de 
juiz de paz.- .iii anoel da, Rocha Lirncr. 

Reconheço ser verdadeira a :firma e a lettra 
deste officio do proprio assignado e dc•u fé.
Agua Preta, 21 de Março de 1885.- Em fé e 
testemunho da verdade:- O 1° tabellião pu
blico, 3I anoel de Ca1·vttlho Pa~ ·de .·l:'tdmcle 
Gouvin.» 

O :3"' ó do immedh1to ao 4° juiz de paz, Can
dido Pàes · l:ima. 

Accresce, senhores, que a acta resa o facto 
da resposta do 4° juiz, essa resposta se apre
senta em original. 

A firma está devidamente reconhecida. 
A luz por consequencia. está feita. 
E~ par-a lamentar que por taes meios se il

ludísse a esse pobre ·velho, 4o juiz de paz,para 
desdizer-se, collocando-o em posição indecente 
e até humilhante. 

Serão p~ventura falsos os officios por mim 
apresentados e recebidos da secretaria da ca
mara municipal de Agua-:Preta '? Ninguem. o 
dirá, e quanto ás justificações apenas direi ao 
nobre d~putado: todos nós sabemos como ellas 
se conseguem. 

Sr. presidente, . tenho demonstrado não 
com palavras somente, mas com provas irrecu
savcis ate á saci:edade que o. preceito legal foi 
cumprido· na organização da mesa eleitoral de 
Agua-Preta; no eutretanto,como remate ao meu 
improbo trabalho, eu offereço a declaração leal, · 
verdadeira e sincera do 1 o juiz de paz de Agua
Preta, Fabio d:t Costa Lima. O nobre deputado 
pelo 2o districto conhece a tão di.;;tincto cidadão'~ 

E' librral,é um dos ornamentos do seu partido. 
· Eis a declaração : 

« Agua-Preta, 19 de Março de 1885.- Illm. 
Sr. capilão Fabio da Costa· Lima.- Dirijo-me 
a V. S. por meio da presente, no intuito de 
obtet·. uma declara~.ão, que con~idero valiosa, 
pois trata-se de restabelecer a verdade de"facto 
occorrido por occasião da or-ganização da mesa 
eleitoral. perante a qual foram recolhidas as 
cedulas dos eleitor-es que votaram para depu
tado geral por este 8° districto na eleição de i 0 

de Dezembro do anuo pro:rimo passado, mesa de 
que V. S. foi presidente e organisou-a. 

Assim, rogo a V. S. que, a. bem da verdade, 
digne-se de responder-me: 

1. o Si os cidadãos Manoel Theodoro da Rocha, 
4o juiz de paz desta freguezia de Agua-Preta, 
e Manoel da Rocha Lins e Candido Paz de 
Luna, 3' e 4° in:.mediatos áquelle 4° juiz de paz, 
foram convidados para fazet·em parte da mesa 
alludidn e os convites foram verbaes ou es· 
criptas. 

2. 0 Si elles compareceram e :fizeram pal"'te 
da mesa eleitoral e no caso negativo por que 
motivo deixaram de comparecer e si desse mo
tivo deram sciencia,de que forma e a que horas~ 

3." Si elles comparecei"am á referida elei
ção e si fizeram alguma reclamação perante a 
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incommoJos de saude, segundo me comru~ni
caram . por escripto, antes ·a ts 2 horas da túde 
do dia 30 de NovÕmbro do referido anno; com
pareceram, porém, no dia da eleição e votaram, 
e que nen:1urria reclaruação.fueram. A10sim res
pondendo, cumpro corp. o meu dever, que ja.ma,is 
sera ssc,·r ca o a esurrrtos po 1trcos. . 

PóJe V. S. ou seu pai fazer desta minha 
resposta o _uso que lhes convier.- De V •. S. 
attento vennrador e criado."- Fabio Rodrigues 
da Costa Lima. 

Reconheço ser verdadeira a lettra e firma 
supt·a do proprio assig:nado e dou fé. Agua 
Preta;21 de Março de 1885. Em fé e testemunho 
da verdade. O 1° tabellião publico, N anoet 
de Car1!alho Paz de A.ndí·a.;le Guuvin.» 

E'' um liberal que assim escreve, dizendo a 
verdade, não consentindD em torturar a con-

. ·a, · er capric 
..... c~~~--~e.oc~.:J.~i~-~~ 

O Sa. Jo1o PE;:.;roo : -E' procedimento p~o-
prio de um liberal. • _ 

O Sa. G. DE DRumro::s-o: -Não duvido ; o 
matiz olitico não.disvirtua os caracteres. 

a libJr<tes mui istinctos, que são glorias 
da patria~ da mesma fórma que se encontram 
iguaes no partido conservador, a que tenho a 
honra de pertencer. 

·O Sa. Joio PE::s-rno:-Sem duvida. 

minha província ó encargo de contestar-me. 
Baldado intento, porque, si não ha em tudo isto 
a verdade, eu a desconheço. não sei onde se 
possa encontrai-a neste mundo. 

Vou terminar sobre_ es.te ponto. 
n co "dor sou até reconhe-

cido e grato. 8~ Ex., em suas contestações, 
offereceu duvidas tão simples, tão faceis de 
serem respori.didas, tiio. inefficazes para o :fim 
a que elle se propunha, que, ?onfesso,_ não me 
encommodou, não tornou espmhosa mmha. po
sição: à grande obra, o grande trabalho ficou :~. 
cargo do nobre deputado •. : que desempenhou 
galhardamente. 

O Sa. JosÊ MARllNNO : - V. E;x::· faz-me 
uma lDJUStlça. 

Ó Si~ G. "DE Daumto!'."l:l: -.Pelo. con'
trario, digo n.verda.de comclareza. Considero 

v.-Ju;...;...49 

pudes>:e set· allegado. 
Na comrnissão de inquerito se fez questão por

que na acta da eieiçf.l:o de Agua-Pr·eta se lia 
terem comparecido 184 eleitorrs, ao passo qile 
da . c'•rtidão da_s assignaturas havia só mente 
182 inscriptos, pedindo-se ara se me desconta-r 
ou~ votos S<)m attmder que e.st:l dil.lerença 

podia ser do co .• ista. e não real. 
Tive necessidade de fazer extrahir 11ma certi

dão pela secretaria da camara municipal e dessa 
certidão co~stam os. nomt>s do> -184 eleitores que
comparecer-am e assJ.!jn:u·am o respectivo termo. 
Eu a o!f<~reço e publicarei em meu discU!'so. 

« Jllm. Sr. presilent·~ da. ca:nara municipal 
de Agtla-Preta.-Gaspar de Drllrmuond requer 
a V.S. quase digne man·lar que o secretario,em 
face do livro das inscripções dos nomes dos 
eleitores qu!'J compareceram á cl•>ição havida 
em 1° de Dezembro findo, )ar•• de uta::lo <>-eral 

tõ de por c•·rtidão, devidamente num e r :dos, os 
.119.D:l~~d~ .. t?.dosos e!eitor.:s que co~nparcceram 
na predita elo;ição, pclõ ·;yue E. R. M.- GaspM 
rle Drtonmond. 

Como requer. Agua Pret•, 17 de Março de 
i885.-Saltts!iano da Silveira: Les.~a, presi-

Certifico em face do competente li no que 
serve para insc1·ipção dos eleitores que com
parecem às eleiçõe; desta parochia, delle consta 
que comparecet":;m na eleição procedida no dia 
i 0 de Dez0mbro do anno proximo findil, para de

utadô n-eral à :;ssembléa k~·islativa os se-
guintes cidadãos, eleitores, como ab?dxo se de
clara·: 

Ale,.andre José Rogerio Filho, Antônio José 
da Silva, CJetano Luva de Mattos, Francisco 
Antonio das Chagas, Francisco de Assis .Mello, 
Hornino 1\larco~ de Alm;ida, ;Ignacio Romei_ro 

rentino Corrêa da Fonseca, Luiz José da Silva, 
Manoel Firmino d' Albuquerque, Manoel de 
Mello Barreto, Manoel Virissimo do Rego Bar
ros, Pedro Esperidião do Rego Barros, Pedri 
Ivo d'Hollanda Chacon, Sezinando Sergio dos 
Santos, Tiburti:c.o Dias Fernandes, Vicente Fer-
re1ra os e1s, ernar: mo e ena ar oza, 
Francisco B •ptista.11Iendes, Francisco Cornelio 
da Fonseca· Lima, Antonio Francisco d' Azevedo, 
Antonio Joaquim Bal'boza, João Francisco dos 
Santos Ca:llado, Bartholomeu GPnuino Callado, 
José Soares PP-reira, Olympio Firmino Teb.:eira 
Càvalcanti,. Victorino do Nascimento Accioly 
Lins; Adolpho Nunes Lins, Antonio Genuino 
do Rego Barros, Domingos do Rosario Lins, 
• · · R sario · Herc rlan Ferreira 
Costa,· João Barboza. Maciel, João Co-rreia ·Ac
éioly Lins~ João Ferreira de Barros Lins, Joa
quim Fernandes da Silva, Jose Ferreira de 
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Lima, LaurentinodeBarros Lins, José. Rogo
berto de Barros; Mamede de Barros Lins, Ma.;. 
n.oel d'Albuquerque Barros Cavalcanti, Manoel 
Ferreira da Costa., .<\ntonio Ferreira de . Barros 
C~mpello~ Herculano Cav~lcanti a:.-U!mquer
que, Joaquim do Na:;cimento Cavalcanti deAl
buquerque,José Antonio de Mello,Josà Felippe 
da Rocha. Manoel Theodoro a.,_ Rocha, Manoel 

· Thcophilo d'Aracjo Lima, Miguel da Fonseca 
Carvalho, Theophilo Xavier Cavalcanti d'Albu
qucrque; Antonio Soriano d"Azevedo e Silva, 
Elias Agricio de Ratis e.Silva, Francisco Cel'es
tino Callado, João Baptista Santiago Ramos, 
Manoel Herminio de Azevedo e Silva, Antonio 
Raymundo de Li,ma, Bento Severiano da. Fon-. 
seca Pitta, Fdippe Benicio Alves Ferreira, 
José Francisco l\Iartins, l\Iinervino Ferrão Cas
tello Branco, Themoleão Duarte d'All>uquerque 
1-ilaranhão, Th~lesphoro Marques da Silva Ju
nior, João Quintino de :Menezes Galhardo, 
Amaro Santi:igo Ramos; José Joaquim Can
dido, Paulo Soares Galvão, Antiogenes Af
fonso Ferreira, Antonio Santiago Pereira 
Costa, Antonio Santiago Perein Costa Ju
nior, Diomedes Tb.eodoro Cos t:l., Firmo José de 
:Sarros, ,losé Epaminondas . Rogerio, José 
Fra.nci!!co d'Araujo , La urino dá.. Fonseca Lima, 
:Manoel · Pereir-a d"Ass unipçiio, Salustiano ·da 
Sih-eira Lessa, Antonio Evaristo de Leão~Fabio 
Rodrigues da ·· Cos~ Li ma:~ Francisco Cavalcanti · 
de Mello. Francisco Isidol"oTitto de Lima~ Fran
cisco de P aula Cavalcanti de Oliveira.. João · Pe
reira d"Araujo · Cavalcanti, José de. Barros Ca
,·alcanti Lius. ~hrcolino E•"a.ristó da Rocha, 
Salvador Monteiro de C<trvalho, Bernardo José 
da Camara, J :1aquim Gonçalves Bastos, Manoel 
Feneirà di Silva, Miguel Correiade Miranda, 
Pedro Borges da Silva, Vicente Ferreira da Sil
Ycira, Bernardino Marinho dP. :Sena Figueire
do, Franciscó de Paula CaYalC<J.D.ti, José Mari
nho do Espirito Santo. Manoel da Rocha Lins~ 
Miguel Correi~ de Queiroz B:1rros, Ulysses 
Francisco de )Iello, Adriano da Cunha Machado 
Pedrosa, Antero Aprigio Ferreira Costa, Anto
nio de Vasconcellos Lins, Augusto C1>elho de 
1vloraes, Gen :1ino Severiano, João Baptista Viei
ra Fialho Cavalcanti. Graciano d& Cunh~t Ma
ch&do Pedrosa, João ·ao Rego Mello B~rreto, 
João Verissituo do Rego Barros, José Bezerra 
Cavalcanti Maciel, .José Candido Coelho de Mo
raes, Manoet Alves Maciel, Manoel Ferreira 
1\Iartins, Pedro da Cunha Machado Ped!-osa, 
Alexandrino Ferreira. de Lima, Francisco Cara
oiolo d"Oliveira,. J,,só Leite da Silva, José Vi
cente Ferreira, Manoel Felippe Paes de Lima 
Netto, Manoel Jacintho do Nasciment~>, 1\Ianoel 
Jo!!lé da Siln, Manoel Maria Seixas Borges, 
Manoel de Souza Leão, Thomaz Ah•es de Si
queira Maciel, Antonio Feijõ de :Mello, Ct'lndido 
Paes de Lima, Fabio Freire da Cruz Gouveia, 

rique Velloso Freire, João de Barros Lins, -
João Felix Nepomuceno, Joãó Francisco Regis 

' de Andrade, João Alves Ma.ciel, : M.anoel Cae
tano da Silva, Manoel Francisco Ja.tobá Canuto, 
Antonio Augusto · Alves Maciel, · Antonio Hen:
riques de Barros, Bento José Baptista, Bento 
José da Costa -Ribeiro, João Baptista, Maciel 
Rego, João Baptista do Rego M~ciel José Al
ves Maciel, José Antonio Alves Maciel, Manoel 
José Baptista, Manoel Leite de Souza. Barros, 
Marciano José Baptista, Melchiades Pulpinio 
Freire de Carvalho, Pedro do Rego Alves Ma~ 
ciel, Sebastião José Baptista, Manoel Machado 
Teixeira Cavalcanti, Seb:~;ltião Themudo Lessa, 
Jose Martins Santiago, João Machado Teixeira. 
Cavalcanti, Manoel de Carvalho Paes . dB 
Andrade . Gouvin ,-'- José Ah•es Pereira de 
Lyra, Francisco Machado Teix.~ira Cavalcanti, 
Antonio José de Mello, Antonio José de 
Miranda. Barros, Antonio José de l\'Iiranda. 
Barros, Antonio Francisco da Silva, -viga.rio 
Faueto Freire de Carvalho. pa !.r e Ses~>stris 
Abdon Freire de Carvalho, Hypacio Adolpho da 
Porciuncula, Porfirio Samuel da Silva, Manoel 
Francisco da Roéha J\Ia.chado, Pedro Severo 
da Costa . Leile, Joaquim M<wques da. Por-
ciuncuh, Antonio Joaquim de Mello Luiz Pe
reira Mello. 

Certifico mais que assignou a rogo dos elei
tores que entraram no lo alistamento, Pedro 
Borges da Silva e Antonio Barreto da Silvai' 
Manoel .Machado Tei:teira C:walcanti pelo pri-
meiro, e Joaquim Verissimo do Rego Barros 
pelo segundo. E mais naJa continha a dita 
insc•ipção, do que dou fé .sob meu juramento 
prestado . . Secretaria da camara municipal da 
Agua Preta em 18 ·de Março de 1885 . .-;;O se
cretario, .;llexandn; Jo.~e Rogerio Fillw.
Reconheço a lettra e assign:>.tura. de Ale:s:andre 
José Rogerio · Filho, por verdadeira. ; e bem. 
assim reconheço a assignatura de Salustiano 
da Silveira Lessa, presidente da ca.mara muni-
cipa.l de Agua Preta, por verdadeira; do que 
dou fé. Cidade de Palmares, 18 de Março de 
1885. Era. fé e testemunho de verdade .-c~,s
todio Flores da Sil'Oa F;·a,qoso." 

Igual falta se deu na cópi:\ das assigua.tura.s 
dos eleitores ~a parochia d~ S. l\Iiguel de Bar
reiros ; tendo votado 135 eleitores. apenas re. 
leem os nomes de 13"2. Erro do copista como a 
verifica pela cet;tidfi:o que ofi'ere~o : 

« Illm. Sr. presidente:da ca.m~ml mumc1pa.s 
de Barreiros. -Gaspar de Drnmmond requelse 
V. S. que se digne mandar pelo respecttvo se~ 
crets.I"io dai"-lhe por cP. rtid:!o, em vista do livro 
das assignaturas dos eleitores, os nomes doa que 
comparec r~ram e votaram na eleição havida. em 
.f o de Dezembro do anno' findo para deputado 
geral pelo So districto,. sendo numet•icamente 
feito. a declaraÇão dos nomes pelo que- E. 
R. 11!. - 1i de Março de 1885-- Gaspar ele F~usto Freire da Cruz Gouveia, Henrique Abreu 

de Si queira Cava lcanti.---lgua,ci(· hl~rei·J!a.~~~'l'U~nu~k-------'-----:---:---~~:-----'-----~-

. Lim:i, Ismael da Cru i Gouveia, João . Claüaiano 
de Inojosa Varejão, João do Rego Maciel, Joa~ 

uim Antonio Vie"':ls Luda • · · -
~eição, ·Thomaz Alves Maciel Filho, Tito .· Li
vio aa Criiz Góriveia, , Antonio Ba:ri.·eto aa Sil
;ra, Antonio Fra.ncisêo Jatobá, Canuto Bento 

e Bn.rros Lins, Heri.":' 

tição supra, e . em face do livro das . assignatu
ras d()s eleito"res desta. parochia; de fl.:~' 22 a 24, 
encontrei os nomes seoouintes· · 

1 Antonio de Barros Wanderley-
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21gn~ci~ Marques da Silva. _ 

4 Joaq~im Francisco Per~ira da Silva. 
5 José Thomaz dos Santos. 
() José Austrecüno de Souza. 
7 Leandro Lu.iz de Barros. 
8 Ligorio d~ H~llanda Periquito. 

< 1 

:1.0 ManoeL Leitão Figueira. 
:1.1 João Mauricio Salgado. 
:1.2 Delfiro Luoiz Cana.varro. 
:1.3 Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello. 
14 Antonio Francisco Duarte. 
15 Antonio Siqueira Lins. 

c ggeu ymp10 e_o oro a 1 va, 
-:1.7 Flavio .Augusto Theodoro da Silva. 
18 Barão de Santo André. 
:1.9 João Fgrreira de Mendonça. ' 
20 R1charel José Bonifacto de Sá Pereira. 
21 Joaquim dos Santos Diniz. 
22 José Landilino de Almeida Andraàe. 
23 Jose Victorino dos Santos. 
24 Jo:;e Cameiro de Faria. 
25 Juvt;nal Tlieodomiro de Souza. 
26 José Muniz Teh:eira Guimarães. 
27 Leoc,dio. 
28 Leocadio F. de Meira Lima. 
29 _ HllO ~ .r ore1ra orges c oa. 
30 Manoel Ireno de Gouvêa Accioli. 
31 1\bnoel Accioli Santiogo Ramos. 

- 32 Manoel Archanjo da Silva. 
33 Paulo José de Souza.-
?~ Romualdo Herculan? Bezerra ~uimarães. 

o 
26 Christovão Bento do Rego. 
37 Felippe Sa.ntiago da Costa. 
38. Jo:io Salg-ado de Castro Accioli. 
39 Manoel 6~ Guedes Nogueira. 
40 Manoel Leitão Corrêa de Jesus. 
41 Théotonio Claudinó da Silv:t. Lima. 
42 Bernat·dino de Senna. Lyra. 
43 José Antonio Wanderl~y. 
44 Pedro da Rocha 'Wanderley·. 
45 João Baptista A. Santiago Ramos. 
46 José Canuto S. Ramos. 
47 Jose ~elipp~ S~ntiag:o Ramos. 

- - o • 
49 Francisco do Rego Barros Goiabeira.. 
50 José t<'~ancisc~ do Rego Barros. 

52 Andre .Alves Cavalcante Camboim. 
53 Ernesto Luiz de Burros. 
54 Estevão Ferrão Castello Branco. 
55 Ft·ancisco do Macedo Lima, 
56 João Carlos de Mendonça Vasconcellos. 
57 Lucio José de Carvalho. · 
58 Mnnoe 1cente ms e arros. 
59 Manoel Machado de 'Albuquerque Cam-

boim. 
60 Olympio da Fonseca Coutinho. 
61 João Ricardo Moreira. 
62 José Luiz da Rocha. 
63 )oão 1-'aulo Moreira. TemporaL 
64 'Manoel Capitulino Mendonça Pereira._ 
65 João Francisco da Cunha. -

m ida 
67 Francisco :Marinho de . Paula Luiz. 
68 Jose Theodoro da. Fonseca Pitta. 
69 Paulo Leitão de.Verçosa. 

131 João_ Xavier de Barros. 
i35 José daSil'Va Leitão. 

·~ . 

• 
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Nenhuma assigna.tura mais se continha no 
dito liv1:o relativamente :i elei.ção de que trata 
a referida petição, h:wendo ·depois da'3 assigna
tura.s o seguinte termo: d.o primeiro dia do mez 
de Dez~mbro de mil oitocentos e oitenta e qu::t-

. tro, nesta ''illa de Barreiros, na respectiva ca
mara: municipal, presente a mesa eleitoral para 

· a elei~.ão de um deputado :i assemblé~• geral por 
este oitavo districto, compareceram e votaram 
cento e trinta e quatro eleitores que assignaram 
e>to lin·o e são os que retro se vêm, e para cotn
tar lanei c;;t,~ termo. Eu:, José da,Silva Leitão, 
secretario da me::a, o fiz e assignei com os mem· 
bros da mesma mesa Antonio dos Santos Pi
nheiro, presidente; Antonio da Rocha Holhnda 
Cavalcmti. Joã') Xavie~: de Barros.-Josd ela 
Silva Leit,7.o -Esttí. conf,n·me com o proprio 
original ao qual me reporto e dou fé. Secretaria 
da camar,, rnunicipal da villa de Bureiros, 
2tde Março de 1885.-0 s~cretario da ~1mara, 
J osc Yictorino elos Santos.,. 

Não foi remettida a a c ta da organisação da 
mesa eleitoral de S. José do Rio Formoso, ape
nas t0ve conhecimento o nobre deputado pediu 
log-o a pahvr,l.. (Riso.) 

O SLl .. Josl!\ l\L-1.RIAN:.-io:__.:Está visto. 

O SR. G. DE DRU:IDrOND: - Suppondo talvez 
alguma falsidade, alguma fraude, alguma' nul-

... Jidade.., ... qJJ.!tpor .tal.mrüo se procJ.Iraxa.occultar, 
S, Ex. requereu a. exhibição do livro de taes 
actas, sem ao menos indicar quaes as suas du
,·iJas ou suas appreh'!nsõcs ! ! 

Pois bem. eu oil'ereço essn acta e S. Ex. len
do-a conbecerà que foi a mais perfeita que po
dia ser. 

Os juizes de paz qu'' compareceram nas di
versas mesas eleitoraes, nas p;1rocbias de que 
se compõe o 8o districto, esti!o juramentados. 
Eis as certidões extrahidas das rep:trtições com
petentes, eu as ofl'ereço ao nobre deputado pelo 
2' distri elo, para que as examine. (Jf ostra as 
ce1·tidües). 

Quero dest'arte evitar. novo5 pretextos de 
nOYt1S nullidad2s. 

Impugnados os fundamentos do parecer da 
maioria da 1a. commissãJ de inquerito, passo a 
responder ao discurso proferido hontem pelo 
nobre dcput-tdo pelo 2° districto. S. Ex. desde 
o começo que embit·rou para que s~ declarasse 
nulla a l'leição ha~ida na p~~rocbia de- S. Gon
çalo de Una, sob pretexto de não ser juramen
tjl,dO o 3J juiz de paz, Raymundo de Freitas 
!Y.'ldilha. 

Esta discussão, senhora~. podia ser adiada 
para mais tarde, porque a nullidade daquella 
eleição não influe no rasultudo. 

Fico sempre com maioria absoluta. 
Com o nobre deputudo faria o seguinte ac

cordo : Pl'~ve a falsidade d~ ju~amento do jui~ 
. ' ' 

S. E:s: .• porém, não conseguir provar, rétire-se 
de' sua cadeira. 

O SR. G. DE DRmnro::s-n:-Não,mil vezes não, 
não quero seu voto por modo algum. Deus me 
li\rre de vel-o praticar . semelhante acto, seria 
para V. Ex. um papel triste e indecente hoje, 
e eu, embora V. Ex. abuzasse da minha con
fiança, zomb::lsse de um velho. não concorrerei 
nunca para vel-o em tão difficil situação. Vota 
V. Ex. pelas conclusões do p:1recer que se 
-liscute, apresente novas emendas, annullando 
todas as eleições das diversas parochias, tudo, 
tudo par.• mim ó preferível ao seu voto. 

Basta. de illusões ! ! S. Ex. até na vespera 
do julgamento da eleição do 8° districto respon
,!en.!o a pergunb que lhe fiz de ter ou não o 
seu juizo firmado sobre essa eleição dizia-me : 
Vaes admirar-te do meu juizo. 

E na verdade, Sr. presidente, aclmit·ei.-me
não julguei qne S. Ex. chegasse a tanto. Eu 
o conhe~i mui crianç-a, fui amigo d 'dicado da 
seu honrado p:ü ; nos momentos sombrios do 
iufortunio, nunca tive para com S. Ex. uma 
palavra. de az.edumo, sempre no meio dos meus 
amigos c co-religion:1rios procurava attenuar e 
justificai-o de qualquer censura. Nunca pro
movi contra si causa alguma, e na vida poli
tica contra sua eleição, e a minha d~:licação 
pax.-a comsigo chegou a ponto de declarar-lhe 
que não affiigir-me-ia com a sua victoria nas 
urnas, dizendo-lhe muilas vezes que minha 
opini.ão ... seria sempre favoravel ao.illustr.e __ com,. ........ -....... ___ _ 
petidor de S. Ex., por sct· meu co-religionario . 

. e amigo,. mas que, si S. Ex. o vencesse, eu não 
teria escrupulos d-:J assistir ás suas festas. 

Era o meu coração que fallava, Sr. presi
dente. 

O SR. Jos:E MARIANNO: -Não o ouvi. 
O SR. G. DE DRU)Il\IOND:- H.epetirài, era tal 

o apreço que tinha a V. Ex·., que por vezes lhe 
disse que 11. sua victorin. no pleito eleitoral não 
me incommo !aria, embora desej:lSS8 a do::meu 
illustre co-religionario, seu competidor, e até 
o saudaria nesse dia. 

O SR. Josi MARIANNO:- E' verdade. 
O SR. G. DE DRUl\11\IOND:-E V. Ex. retribuiu

me com o maximo cavalheirismo. (Riso.) Vamos 
adiante: quer o nobre deputado pelo 2° distx.-icto 
adiar a presente di;;cussão por causa da eleição 
de Una~- Convenho em parte.- A eleição de 
Una não altera nem iuflue no resultado Ja apn
ração. 

G-nn ella ou sem ella eu terei sempre maio
ria absoluta. Attenda. a camara á demúnstraçã:o 
que vou fazer. Compareceram nas diversas 
parochiae de que se compõe o 8> districto- 841 
eleitores e eu obtive 432 votos. 

Na parochia de S. Gonçalo de Una compare
ceram 76 eleitores e eu obtive 48 votos. 

Deduzidos do numero dos que compareceram 
76, tantos quant.os foram os eleitores de Una, 
teremos 765, e deste numero a maioria absoluta . . 

Deduzindo-se 48 do numero total dos votos 
que obtive; venho a ficar com :384 votos, e por 
conse' uencia ainda mesmo annullada a eleição· 
de Una sera1 o deputa o eg1t1mamente e eLto. 

Já vê, pois;·a camara, que não harazão de ser 
p:1ra_ se adiara discussão do pareéer relativo ao 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 14:33- PÃigina 85 de 89 

-·37·....;_ 

O Sa. G .. DE DRU:.\IMOND:-Não por certo, tinha 
tantos ti tulos como V. Ex.: defendia um direito 

· que não podia ser.- suffocado por consid~raçõ~s 
de qualquer ordem e de quem quer que fosse. 

O Sa. JosÉ MA!tiANNO:- :M~ a discussão es-

O Sa. G. DE DnUl"UIOND:-Rasão de mai> para 
se me permiLtir fallar, si o parecer si limit.1sse 
a materi<' di~cutida, teria rasão o nobre de
putado, mas erà matéria nova, nem co:;ita:La 
pelo meu honrado competidor. E nem ao me
nos se me permittio a defesa do meu direito ; 
no entretanto é a propria f o. commissão, que 
diversaméo.te procedeu a respeito do candi
dato diplomado em 2° escriltiiiio pelo 1 o districto 
da minha província. Encet•rados os debates e 
qua.ndo se esperava o relator!o e que.se 1~-

apr~sentar conte;tação escripta, embora ex:
pressamente a tive ,se renunciado, e foi attend.i
do. A mim se me negou resp •nrler a uma argm
ção nova, novamente cogit:1da, e o nobre de
putado, com ar imperativo, reclamou ao nobre 

residente ela- com missão tr..l me impuzesse 
. silencio, porque elle não quet'la 1scut1r com 

pessoa estranha ! ! 
Doe-me e doe-me muito repetir essa> pa

lavras, e é por esta rasão que desejo o adia
mento da discussão sobre a parochia de Una, 
para dizer, si for reconhecido, ag ~obre de-: 
pu a o: po emos iscu 1!.' amp 
este negocio e tolos os outros relativos á 
minha província, porque temos direitos iguaes. 
Eu não sou pessoa estranha. 

O Sa • .Tos:E ~L\RU.NNO :-Eu acceito o debate 
proposto. 

O Sa. G. DE Dau:~r~ro:s-o :-Antes de reconhe
cido, não; é preciso que V. Ex. não fiq_ue,em 
osição su e rio r, é precis9 que. tenhamos 1guaes 
Nitos. 
Não ~ possível, senhores, que o nobre depu

tado lance o. sty gma. á face do aá.·r?rsari.o, ~rri~
que propost'ções odws~s e ?ffensiVas a dig~t
dndc alheia, c não tenna a JUsta compensa~.ao. 
E ó, por isso que lhe ofli~reci _o accordo de que 
a e1 a pouco. , 

Sem isto, não, Sr. presidante, eu.não acceitarei 
a discussão peh fórma que deseJa. o nobre de
putado. 

Quero disc)ltir com aJronte eEg~ida e fó~a 
da pressã:J em que me veJo, que n:to_ e das m~1s 
agradaveís, esp"rando uma dec1sao qu~ pode 
ser ou não. favo1·aveL 

s; \.ru:A.NNO. :-Ha de ser favoravel. 

O SR. G. DE DRUMliiOND :- Conih no senti-:
mento de justiçll. ~os illustres deputa~s; n_ada, 
porém, lhes pedt, nem mesmo a V. ""'x. D1sse-

lhe que fizesse justiça e justiça não é hvor, é 
e e jui:t is ri ui -a.. 

O SR. Jos.E MARIANNO:- Nuncá me pédiu 
nada ; perguntou-me apenas, 0m tom de gra
cejo, si tinha o alfaoge afiado para degolal..oo. 

O SR. G. DE DRu:u:;ro:m :-EV. Ex. me res
: ondeu ue mehaviade causar admira ão o seu 
julgamento. E na verdade admirei muito ,por
que vi em pratica as normas dajustiça turca. 

Sr. pr~sident·e, occli par-me-hei agora da 
eleição da parochia de S. Gonçalo Je Una, dan
do resposta ao que hontem disse o illustre âe
putado pelo 2° districto de minha província.. - . . . . . . 
ramento do 3& juiz de paz da C! uella freguezia.; 
o cidadão Raymundo Padilha. 

Eu direi â camara quaes ~srazões ou argu
mentos em que S. Ex baseou a sua proposição. 
L~ O açodam·•1lto com que se fez a apuração, 
sete dias depois de findo o pleito. 2. 0 As diffi.
culdades que encontrou o meu honrado compe
tidor para obter certidões das actas eleitorae:s 
da. parochia de S. Gon~.alo de Una e, finalmen
te, a estranheza que lhe causan ter o cidadão 
Padilba prestado o juramento ante o 1° juiz de 
paz e não perante a mesa eleitoral da precitada 

ar c ia. 
Estes argumentos, Sr. presidente, ,são ver

dadeiras . bolhas .de.sabão, não resistem a mais .... 
perfunctoria analyse. Eu demonstrarei. 

Não houve aço~1amento na· reunião da junta 
apuradora. do 8° di~tric to de. m~nha -pro>:incia. 

• p - ... o-

presidente da junta designou 5> dia para sua 
reunião. Procedeu de conform1dade com o que 
preceit11a o art. i6 do decreto de i3 de Agosto 
de 1881 e foi affixado o edital. 

portaria e 'em fé de sou officio, si e'm ~irtude de 
ordem verbal minha passou e affi.x:ou na porta. 
da camara n1unicipal desta cidade, o edital no 
dia 1 de Dezembro do anno pa.ss~clo,annunciando 
para o dia 7 dJsse mez a apuração geral dos 
votos em i o escrutínio das set•) mesas deste 8° 
districto eleitoral pâra deputa·lo á assembléa 
geral leg-islativa. O que cumpra. 

I· res 26 de Fevereiro de 1885.- Oon-
stantino Josd da Sil'l)a Braga. 

« Certifico e porto por fé, em virtude da por
hria supra, que no dia i de Deze•nbro do anno 
passado, á tarde, me foi ordenado por V. S .• 
verbalmente para lavrar o ·~dit:tl de que trata a. 

ortaria, o guB fiz, e affi..s:ei na porta da casa da 
camar.t mulllClp:> , e pOis e ass1glia o e e por 
V. S. O referido é verdade, do que dou fé, em 
razão de meu officio. 

Palmares, 2ô de Fevereiro de 1885. ~ O i 0 

tabellião e escrivão do cível e crime, Custodio 
Floro ·aa Silva Fragozo. » 

, Foram . convidados todos os presidentes das 
diversas nies&.s eleitoraes, os que faltaram res
pondé_ram. Eis a prova: 

i884.-Communico a. V. S. que, retirando-me 
te!Uporal"iamente pàra fóra. da .comarc~'-por 11!-o
tivp de moles tia de pessoa de mmha famihs.,deu:o 
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·de comparecer :i apuração das authenticas, 1 e:s:trahida do livro de notas do tabellião da
como me cumpre pelo regulamento eleitoral. quelle termo.· 

· Deus guarde a V. S .-lllm. Sr. Dr. Con- E: apuraç-ão foi feita sem a mini;na recla-
stantino Jose da Silva Braga, muito digno juiz maçao quer por parte do meu competidor: quer 
de direito da comarca.-Jianoel de Ba.r1·os por parte de algum _dos ~e?lbros d_aJunta, 
W ande1·Zey~ presidente da 2"' secção. entre os . quae~ haVla d1stmctos hberaes. 

~\cconheço. a assig-natur~_supra, por v:erda- se~~~~~~~· porem, esta a~gusta camara ao 
deu:'\, dou f~_.-Palmares, :.o de Fevererro de O juiz de paz de Gam.elleira, no dia desi-
188~. -;Em fu e testemunho da verdade.-Cus- gnado, foi á hora competente a Palmares ; 
tod~o •' loro d~ Silva Frag~so. não se dirigio, porém, ao paço municipal, 

C1dade do Rw Formoso, 3 de 'Dezem?ro de onde a junta apuradora tinha de reunir-se, 
1884.---:-Illm. _Sr .. - Accusando o recebimento mâ.s sim ao engenho Japaranduba, residencia 
d_oc_officLO de V. S. datad? de 1 des~~ mez, par- do meu coínpetidor, e de lá deu parte dé 
tiCtpa~o-me haver designado o_ ':Ia _7. pa1·3: a doente: Do officio desse juiz de. paz consta 
apuraçao geral dos votos da ele1\~:'-o proced1da a verdade do que affi.rmo. 
para um deputr.do geral, e conVldando-me a Attenda-se ainda que a acta da eleição de 
comparecer como um dos membros da raspe- Ga.melleira foi rcmettida a 5 de Dezembro 
ctiva junta; passo as mãos d~ V. S. as cópias como se vê do officio infra.. ' 
das actas dos tr:tbalhos da. mesma eleição, e lhe « Parochia de Nossa Senhora da Penha de Ga
commmaico que, pelos encommodos que soffro melleira 5 de Dezembro de 1884 
quem~ impe~em d~ emprehcnder viagens lon- A mcs~ eleitoral desta paroch1~ cumprindo o 
gas, rwo me e_pos~1vel. comparecer para fa~er disposto nos art. 15§ 22 ds.lei n. 3.029 de 9 
parte da me~ciOnada _Junt~. Por e.s~as razoes de Janeiro de 1881, e 151 do decreto n. 82!3 
espe1·o que\. S. prov1denc1e no senL1do de ser de 13 de A<>-osto do mesmo anno inclusas en
a U:il::b.::t falta _supprida, de accordo c~m :1s dis- via a V. S. "'as authenticas das ac'tas da eleição 
pos1çoes da le1.-. Deus g~arde _:~V. ~-- Illm. a que se procedeu no dia 1° do corrente para um 
~r:. Dr. ,.co;Htantmo Jose da ;:,~lv-a B:aga, D. dep_utado á ass~mbléa geral l'gi~b.t.iva, eb em 

·JUIZ de·tn-rei:te-da· comarca-de-Pa.mare:s~-Tl-w- -ass1m ·das ···a·ssn:rn:tturas·· dos· -·eleitores.- Deus · 
11_1-a; Lins de B. IV~nde1·ley,io juiz de paz pre- guarde a V. S.~-Illm. Sr. Dr. Constantino José 
s1dente da. mesa. ele1toral. da Silva Braga, muito digno juiz de direito da' 

Reconheço a a~signatura retro por ,-erdadeira, comarca. de Pa.lma.res e presidente da junta 
dou fõ.- Palmares, 25 de Fevereiro de 1885.- apuradora do. 8° districto eleitoral.- Francisco 
Em fé e tescemunho da \'erdade, Ct!stodio Fbo- Manoel Wanderley Lima Junior. presidente,. 
roda Silva Fragoso. Bartholomeu do Rego Barros, Miguel Alexan-

Illm. Sr.-Em cons!')quencia de incommodos drino da Fonseca: Galvão, João Manoel de Bar- -
de saude não me é possivel comparecer hoje ros e Silva. Francisco Antonio de Meira Lima. 
no uaço da. camara municipal dessa cidade, Recebido~ bem como as actas no dia 8 á noite, 
para·, na qualidade de membro da junta apLJra- como consta da cautela do registro n. 26, tam
J.,:ra dos votos deste 8o districto na eleição a bem de hoje, 8 de Dezembro de 1884.-S. 
quo se procedeu no dia :1. do correnta par,~ um Braga. » 
do pu tado :i :tssembléa geral legislativa, tomar E o juiz de direito recebeu-a a 8 á noite. E 
parte nos respectivos trabalhos, conforme 0 Gamelleira é um dos pontos mais prox.imos 
convite de V. S. em officio datado do mesmo di~ de Palmares, onde pela via ferrea de S. Fran-
1 do corrente. cisco se póde ir de manhã e :i tarde. 

Ill S D Em que. pois, o açodamento na reunião da. 
Deus guarde r~ V. S.- m. r. l', Cons- junta apuraJora? Porventura não procedeu o 

tautino .Jose da Silva BI·agà, dignissimo jttiz de . a· . -
direito presidente da J·uuta apuradora.-Pal- mesmo jutz de Irelto de igual fórma nas ele1-

8 ções, havidas em 1881 '? 
mares, 7 de Dezembro de 1 '84.-Fntncisco A eleição nesse anno teve lug-ar· a 30 de Ou-
Nanoel Liii~a JHni01', 1Q juiz de paz: de Gamel-
leira. tubro: a junt:~o reuniu-se a i de Novclllbro. O 

2> escrutínio teve lugar a 2i do mesmo mez, e 
a a pu ração a 4 de Dezembro, eis a proya. Como, 
pois, se censura semelhante acto e delle se tit·a 
argumento,;:, para se pedir a invalidade do uma 

Reconheço a lettra e assignatura supr::t 
JlOl' verdadeira.-Palmares, 25 de Fevereiro de 
1885.-Em fé e test<::munho da verdade.
Custod:o Ftoro da Silva Fragas.» 

O jornal que se publica em Palmares annun
ciou a reunião da ju:ata apuradora. 

«Gazeta de Palmares, 7 de Dezembro de 1884. 
((Junta. apuradora.-Hoje deve-se reunir no 

paço da camara municip~.l ajunta apuradora do 
a,- • • 

e~içãoV . _ 
Difficuldades encontradas pelo meu competi

dor na acquisição das actas da eleição de Una.. 
Sr. presidente, si o livro das actas não 

fóra recolhido ao archivo municipal, houve rasão 
justi~cativa. Diversa~ cópias tinham de ser ex-
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m~ssa deste livro, terminados os trabalhos, é 
e1 a e o secre r"o a m , no n re ano o 

meu competidor, em vez de requerer regular
mente para que o livro fosse recolhido ao ar· 
chivo municipal, dirigiu-se ao juiz municipal 
do Rjo Formoso para que mandasse intimar ao 
j1:1iz de paz da parochia de Una par~, no pr::zo d~ 

- oao 
votado. 

a.ttendido e o juiz intimado nem resposta deu! 
E com· razão, Sr. presidente, porque entre as 
a.ttribuições dos juizes municipaes • não se en
contra n de ordenar aos jnizes de paz o cumpri
mento de seus deveres. Por que razão não re
quereu o meu . competidor ao presideute da ca-
mara para azer a ex1genCla e seme 1ante 
livro~ 

Por que não pediu providencias ao presi
dente da província ~ 

Para que se limitou a perguntai." quaes- os 
substitutos do juiz de direito? 

O meu competidor, Sr. presidente, não quiz 
obter taes certidões ; si quizesse, teria se diri
gido por outro caminho. 

Sr. presidente, o decreto de 13 de Ag-osto de 
1881 permitte que o jUI·ameuto ao jui:r. de paz 
possa ser deferido por qualquer autoridade. 

rante oi" e nisto não. póde haver- reparo por 
·-··ser a pratica continu"a nàqiiellas-""lõéii.llaãaes:-

Rercorra o Mbl'c deputado as actas da eleição 
do 7·' districto, quer as dtl 1"' quer as da 
2a. eleição, e ha de encontrar termos de jura
mento em se )arado deferidos lelo 1° · uiz ele az 
a seus collegas qne . mais tat·de deviam fazer 
parte das mesas eleitora.es. 

Este facto, Sr. presidente, não importa in
fracção de lei. 

Que interes•e podja eu ter em conseguir se
melhante termo de ·uramento restado. erante 
o i o juiz de paz ? 

Conheço o 8° districto perfeitamente, fui seu 
rGprescntante na assembléa da minha proviucia 
por muitos ao.nos e tenho adhesões mui since
ras nas diversas parochias; si fosse capaz de 
por meios inconfr~ss::weis quet·er a apparição de 
um tcrtHO e JUl'amen o que nao ex1s 1a, nao 
teria muit:. difficuldade em conseguir e de ma
neira quo S_. E:t. n:lo pudesse conseguir provas 

Niro sou homem, porém, para taes emprezas 
nGm sei empregar meios inconfcssaveis para 
occultar a verdade . 

O Sojuiz de paz Raymundo Padilba,Sr. presi
dente, pre•tou juramento ; eis a prova, é a cer-
i ã . ra. i · · 

respectivo termo .. 
«lllm. Sr. juiz de paz presidente da mesa 

eleitoral da P'lrochia de Una. -Gaspar de 
Drummontl a bem de seus direitos precisa que 
V. S.lhe mando certificar pelo respectivo es
crivão de paz si o cidadão Raymnndo de Frei
tas Padilha, 3o juiz de paz da parochia de 
Nossa Ssnhora da Purificação e S. Gonçalo de - . . 
merdbro da mesa eleitoral, e ante quem foi pre
stado esse jur.amento e quando, turlo de fórma 
que faça fé; pelo que E. R.~· 

Manoel Chrysostomo de Lima, tenente da 
guarda nacional do município do -Rio Formoso 
e escrivão de paz actual do 1 o· districto da pa
rochia de Nossa Seuho_ra. da P11ri~cação e 

Certifico que, em virtude do despacho supra, 
revendo meus livros d~ notas, em um delles á 
fls. 99 v., encontrei o seguinte, com relação á 
petição retro .: Termo de juramento deferido 
ao cidadão Raymundo de Freitas Padilha, na 
qualidade de 3' JUiz de paz do i·' districtodcsta 
paroc 1a. - 1 os Ias o mez e utubro o 
anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Ch.risto de 1883, ás 8 1/2 horas da manhã do dito 
dia, nest~~ povoação de Una, em meu cartorio, 
onde se achava o juiz de paz mais vot~;do do 
districto da matriz e presidente da mesa ehi
toral desta parochia de Nossa. Senhora. da. Purifi
cação e S Gonçalo dr; Una, .João Baptista Casta
nha, commigo escrivão de paz, compareceu o ci
dadão Raymun.lo dr: Freitas Padilha e disse que, 
não tendo ainda l)I'CStadojuramcnto de3" juiz de 
paz ileste 1" districta, vinha prestai-o perante o 
dito 1° · uiz de az e presidente da mesa eleitorl\l 
afim de poder flzer parte da dita mesa, que ia 
or·g.anizar.-se .;--pelo que o referido ,juiz de paz 
p1·esiclente lhe deferiu juramento na fórma dR. 
lei, em um livro dos Sao.tcs El'angelbos, em 
que poz sua mão direita e promettou cumprir 
fielmente e e~ercer as funcções do cargo de 

• • • ~ . l • -

J ~ ' , 
que para constar lavrei o presente termo em 
meu livro de notas, em que assignaram. E eu, 
Mano ·l Chr·y;;ostomo de Lima, esér·ivão de paz; o 
escrevi.-Je>ão Baptista Castanha, i' juiz de 
paz presidente da mesa eleitor:>!.- Raymundo 
de Freitas Paclilha 3° "uiz de az da arochia 
de Un:o.. -E nada mais se continha. em dito ter
mo cbjuramento, o qual foi por mim bem e 
:fielmente copiado do proprio livro de notas, do 
quo dou fé ; dado e pas"s::1.do em meu cartorio 
nesta povo:1ção de Una aos 29 dias do mez do 
Nove.mbro de ~8~4. E eu, ~a.noel Chrysostomo 

vão de paz.>) · 
E prestou em ifJdc Outubro de 188:3. Fe:r. 

parte da mesa. eleitoral organizada nesse dia 
par:t a eleição dos membros da assembléa 
provincial. 

«Em cumprimento do despacho retro, certifico 
qu~'~ a acta a u 1 a pe o pe lClOMrlO e o eor 
seguinte : Acta da instalação da mesn. eleito
ral da parochica de Nossa Senhora da Purifica
ção de S. Gonçalo de Una, para eleição de de~ 
putados provinciaes do 8° d,stri~to. Aos 19 
dias do mez de Outubro rlo anno do nascimeuto 
de Noseo Senhor Jesus Christo de 1883, rauni
dos ás 9 horas da manhã na .sacristia. da igreja 
matriz, de conformidade com a portaria do pro-
• n d'· r incia de 25 de An-os to do anno de 

1881 da ps.rochia de Nossa Senhora da Purific:~.
ção.de S. Gonçalo de Una, os juizes de paz, e 
os dons primeiros supplentes no termo do 
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art. 99 principio do regulamento n. 8213 de 
Agosto de 1881, expedido para execução da. 
lei n. 30:?9, de() de Janeiro do mesmo auno, 
o primeiro dos referidos juizes o commendador 
João Baptista Castanhrt, occupa.ndo a presiden
cia. da mes·•, convidou de confurmidade com o 
art. 98. principio do dito regulamento, o . .;;. 
do1~s juiles de !JaZ immediatos os Srs. tenente
COl'onelJoão Antonio Aires da Silva e Ra.ymun
do de Frei tll,S Padilha e bem as,;;im os dous 
primeiro:;; ·::nppl•cnt·~s o capitão · .Tosé Ba
silio Camello C:Lvalcan:e e Antonio Fclippe da 
Siln :!.\Io:aes, afim d'l comporem. como de 
facto fic.m composta, a mesa eleitoral, que 
tem ,Jc se proceiler nesta pat·ochi:l, para tr:es 
deputad.Js provinciaes, do 8' districto desta 
provin·~ia, de couformid~Lde com o officio da 
cama:·a municip::1.l deste termo, e pot·taria do 
E:s:ru. presidente da província ; assim ot·ga
nizada a me>:l, c não tendo compareddo el•:i
tor :dgum n<:lm can,iidat•J, que requeira cousa 
alguma: d'c -lar ou o mesmo presidente, con
cluídos os trabalhos da organização da mesa e 
coll\·id<Ju a ro•.mir-se amanhã :i.s 9 horas do <lia, 
neste ma,-mo edificio afim de proceder aos 
trabalhos <.la Cle!iÇãO; Jo qu'} para constar lavrei 
nos termos do art. 99, § 2°, do supraroencio
nados r0gui:' mento, a presente act 1, em que 
comigo .. e·scriv'ãõ d0 páz· ·assígnaram o Sr. 
juiz de p:Lt. pt·esidente e demais membros da 
me•a e ett Manoel Chrysostomo de Lima escri
vão de paz, a escrevi.-Joüo Baptista Casta
nha (pre;;;idPnte) .- JotTo Aotonio Alves à,a 
Silva.- Ruymunclo de Freita.-: Padilha .
JosJ Basilio Camello Cavalcante.- .Antonio 
Felippe ela Silva JI omes. >) 

Em Dezembro do anno findo, muito a.ntes do 
meu competidor iniciar os seus trabalho5, diri
giu-se o juiz de paz Padilha ao presidente da. 
província. de Pemambuco, perguntando si tinha 
necess·da.de de ratificar o juramento prestado 
p~ra e:s:erc·~r o seu cargo. 

« Tamandar6, 25de Dezembro de -1884.-Illm. 
e Exm. Sr.-Tendo eu, na qualiJade de 3° jttiz 
de p:>z do 1° dist~icto desta parochia, prestado 
juram •nto, em i9 de Outubro de 18:33, nas mã:os 
do i" juiz de paz e presidente da mesa eleitoral, 
p:tra potl··r fazer parte desta, na fórma da lei, 
consulto a V. Ex. si estou habilitado pat•a ():xer
cer torias as funl'ções do jniz de paz no meu 
anno, que ó o pro:dmo vindouro, ou si, para 
entrar em exerc:cio, devo de nüYO prestar jura
mento pera.ute a camara mun~cipal.-Deus 
guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. Dr. San
cho de B1rro;; Pimentel, muito digno presi
dente da provinda. -0 3'J juiz de paz, R.ay
mundo de Freitas Padilha. )) 

E o pr.?sidente respondeu negativamente. 
~Palacio da presidencia. de Pernambuco.-

4a secção .-Em 1:3 de Janeiro de 1885. 

triennio.- Deus guarde a Vm.- Sancho de 
BM-ros Pimentel.-Sr. Raymundo de Freitas 
Padilha, 3° jui~ de paz do districto de Taman
daré.» 

Uma. cópia desse juramento foi remettida 
com as actas da eleição provinchl á assem
bléa Je mi11ha província. E a eleição dos 
membros ou deputados pelo 8o districto foi ap· 
provada sem contestação ! ! 

E depois de todos estes factos ainda o nobre 
dep•lt:Ldo pelo 2° districto ins'ste em affirmar 
que esse termo de j ut•amento foi introduzido 
post (acttHn para sJ obtel.' documentos. 

Como? Por quem 1 E para que iim ·~ 
Çl no:1re deputado acastella-se em uma carta 

do official archivista, declarando que con.fiàra 
, as a c tas da eleição do 8° distt·icto a pessoa de 
·minha familia. 

E só por isto conclue para falsidade do jura
mento. 

Que estranha maneir::t de argumentar! 
As act·1s da precitada eleição estiY<!ram em 

poder de pessoa do minha familia e foram res
tituidas m•rito antes do pleito eleitor.ü de De
zembro. 

O!fereço á cama.ra a declaração dessa pessoa. 
«Para mostrar a calumnia, basta attmder-se 
a~ essa authentica bem como outras estive

.. ra'm em meu poder antes da eleiÇ'ãõ' geral o 
antes della re<tituiao Amorim.>) 

E no entretanto insiste o nobre deputado em 
affit·mar c1ue houve falsidade. 

A quem aproveitaria esse aclo 1 A mim não, 
senhores, porqne o facto do jur:uuento estava 
homologado pela assembléa pr·ovincial, appro
vando a eleição dos membros representantes 
daquelle districto. 

E quando mesmo esse juramento fosse duvi
doso-não 1)odia essa duvida influir na eleição 
procedida em Jo de Dezembro do anno findo, 
porque o erro commum firma o direito. 

Erro r communis (acit jtts. Sr. presidente, 
ouvi preleções de direito criminal, tenho lido o 
codigo penal br;lzileiro no art. 107 e, confesso, 
pasmo quando ouço o nobre deputado fallar em 
falsidad<>. S. Ex. definindo com a lei na mão, co
nheceria que este crime é o fabrico de um in-· 
strn111ento s~m sciencis. daquelle 3. quem se at
tribnc, e a a pplicação do taes princ i pios ao jura
mento do 3'' juiz de paz fará S. Ex. conhecer 
que tal falsidade não existe e a dureza elo termo 
empregado. No termo de juramento figur:l o es
crivão que o lavrotr,o juiz que o def.·riu e o juiz 
de paz que o prestou. 

Para ser falso este termo set·ia preciso que 
qualquer daquelles a quem elle se refere viesse 
cont,:star n sua veracidade. 

Contesta o escrivão que o lavrou~ não, Sr. 
presidente ; contesta o juiz que o deferiu·~ não; 
contesta a pessoa que o l.'ecebeu? não; logo tal 
fal ic d não existe • 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 14:33- PÃigina 89 de 89 

-- 4i 
com as a c tas_ a assembléa provinci:-U e sim pos- 1 

Será l)Or que taes authentica$ __ e.stiYeram al
guns dias em podor de pessoas ;1ne me é muito 
cara 'i Si e·sta é sua opinião cstà em compJr)to 
engano desdH que taes authenticas f ,r.am do 
volvidas a quem a.~ ~~ntreg-ou antes da deíção 

• '' T- • . .. ''" .. .. .. 
:wto inconfessavd a pessoa qne me é tão cara. 
e cp0 atú ho,je se tom con•luzido na so~iedade 
sem merecer cqnsura pelo;: seus actos e cuj<t 
vida publica não esta maculada pelo crinJ.e. 

Atlnnda S. Ex. q1:e, si ess~ fa.cto fosse mo-
...... . .·.. . . .-

rario.en por minha vez,sem quc;-er retaliar. di
ri::.-t~les actas. apenas se discutia ante a com
missão de inqu 'l'ito a eleição do Su district.o. 
sahiratn ch. secretaria para o poder de pessoa 
muito intima e ma· to lig-a.d:l ao nobz·e depu
tado e se conservaram até que fo1•am remettidas 
p"la presidencia do Peru::unhLtco. 

O Su . .Tos i MAnrA;s-xo:- Não é exacto. 

O Srt. G. Dnmmo;s-n:- Não é exacto? Eis 
aq ni a pr·ova: 

« Recife. 31 de Março de :l.8R5.-Illm. Sr. ca-
p1 ao ose acÍ<InO e -mor1m. 

.... Di;ij;-.:ihe··;:· p1·esente no i.1lt1ti to de rog-ar a 
V. S. o obseq·1io de responder ao pé desta, M' 
seguintes poutos : 

1. 0 Si. no dia 27 rlo corrente. quando o pre
id nt" da wovináa. rec uisit u d<:~ as'ombléa 

provincial a authentica do co!legio ,Je S. Gon
çalo de Una M eleição par·a deput:.tdos pro\·in
ci:J.es procedi.!:1 em 1883, es~a a11thentica acba
vo.-se no ar·chivo da assembléa ; 

2. 0 No caso ueg-ativo em po ler de quem se 
ac:h:1va • 

O Sn. Jús:O: l\bnu::-:No :-Não sei deste facto 

posto o termo de juramento. 

O Sr,. G. DE D::umroxn:-Quem o responsa
vel? A quér11 resultava utilidale? A mim, não, . 
porqueojur:tmento est:wa nó livro do escrivão 
resf~ect_ivo, ~o qualapre~;nt ;i c~rtidão. 

..,, l :-,, • LJ ..., .. 
zão tive 'luando disse ao nobre deputado, qlle 
aguar !asse a d~ciolio sobre a elei<(:"io de Unr, 
para mais tarde, não q uerenclo prendel-a :i do 
parecer, v~sto não prejudicar ao c:mdidato di
plomado. S. Ex. não quer· isto, mas sim re-
t ·da· · · " i n 
dos meus poderes. 

Sr. pr·esidente, sinto-me impo,si'.·el de conti-· 
nuar pdo m~.m e<tado d~ !':aude, conheço a ne
(~ossid:\de de ter·minar, \)ara não fatig,(r a atten
ção dos meus illustres juir.es. 

Externei minha opinião com a franqueza do 
homem que se preza, corn a claresa e sinceri
dade com q11e costumo fallar. demonstrando até 
:i ::aciedado que a me~a eleitoral df1 Agua-Preta 
foi le~aimentf} constituída. Não me seria desa
gradav•'l si, sem pr~juizo da decisão do parecer 
que se discute. s.e !ldiasse o julgamento da clei-
çao na, a rm o-se um e ., te argo e 
ú vista de tu lo qua.nto p,~.:l.i!l_O nobre deputado 
pelo 2• districto. 

S. Ex:. se convenceria que entrei neste re
cinto com a fronte muito erguida e não abatida 
pelo criwc. 

O Sa. Jo~É MAIUANNo·:-0 que~ 
O Sa. G. DE DamnroND :-Não me d!rigi a 

V. Ex., c, quando em qua.lquel" rul)mento de 
contrariedríde eU: me quizcsse re\'oltar contt·a 
V __ Ex., 11~? teria for9as para o f::~zcr, p~rqu_e 

:3." Si a alludicia authentica, a~hando-sc aro recordar-me-ia das ultil!Jas P'llavras que me 
confiança c m poder· •le o:t trem p::t''R:ws. das mãos disse em vida, de suas ultimas cart::l.s. 
clcsse l)tl.l'a :1 sc~rct·u·i<l. da presidencia ou si sõ o Sn. J os:B 11AnrAX::\O :-E' bom ler. 
o fura. d:•poi~ de recolhid"' ao :.nchivo- O Sr.. G. DE Duu~mo;:o;n :-E eu curvar-me-ia 
E~perc que V. S. n:!o se rocl!sara a ~t·estar rospeitoso. 

""~,~ . .. . ' ~·- . . 
l.)ontos acima at·ti!!uls.dos. O Sa. .Jos:B IILtRtA::"\NO :-Si julga que

1 
ha 

n<'s:;as cm·tas alguma causa que me possa lu
De V. S. _attonto venct•a io~· c criado obrig·u·lo. milhar, peço-lhe que as leia. 

- -' sp · ' 1 r. O Sil. G. DE Dn.u:mroND : - Para tl·açar a 
inm.Sr·.-Em t•espnst:~. i sua cn.rta retro tenho minha linha de conducra., pa!":t esta.belecet• as 

a attestar-lhe r1ue ácet·ca do to quesito não se nonn:1s do me:1 discur<:o, não preciso pedir li
achn.va no ar ·hil'o da assembléa a ::tlluüida au- cr-nç:~ a V. Ex. Em qualquer dimculdadc diri
thonti::a d1• S. G.mçalo de Una. quando o presi- gir-me-ía a V. Ex., Sr. presidente. ao nobre 
dente requi-Hou.-a po_rqne eu a havia dado ao d"put•1do n:lo, nunca.; não me seria. hollt'090 
a p .:~ -. -pe ,ir- ue co usa "'u t., 

Qn:mto :10 segundo est:i prejudictldo com ares- O Sn .. Tos:B l\hmAx:-:o :-Si V. Ex. sere-
posta. do primeir·o. Qu~nto a'J terceir·o _nad:t P_?580 fere a alguma carta rninha, póde lel,.a. com 
:;.ttest::tr· porq::~nto :1te .".O pre:sente :nnda nao a! minha autorizr,ção. 
re~ebi do mesmo doutor·. I 

De V. S. rcspcitador c criaào.-.Tos:: Da- O SJl. G. D'E Drtu:'>nro::-:n:-~üo me ref•lri a 
ciano Viei1'a de .A.mo;·im. carta. alguma de V. Ex.; eu disse que ... 

Redfe; fo .!e Abril de 1885. _o ~~~- .Jo~l~ MAR~A:>::>:_? :-Ao .c?nirarío, e·a 
R(\conheço a firn1a. supra. Rec:ifl), 1o rle Abril nuo du·La ~lou :llltOl:'lZ rç:to,. ou ~U'lll: prOI'OCO a 

·- mo:>L1·e. E:n urn ea-.;o 1$01'1:1 :mltJrlz:t ·iio em 

E 
. 1'- d d d t l>ell·-

0 1
·)·1' 1 outro app.ell:tria para sua dignid•tdo. m testemun1o o ver a e, o a .lll --~ . . 

b.lico.- Ful,r;encio Infante de Albt~q~tetque O Sn. G. m~ DRumr.os? :-V. E~. pó.J1 n.t~ 
· Jf ello. >) . provo_car·m~ e eu segnu·e1 meu cawmho; asto11 

v. nr.-50 
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disposto a tudo. Lhe serÍ>I in glorio oll'euder a A nobre commi::::são, dl)pois de reconhecer 
um velho. ·que o 2'' escratini.o · foi feito em virtude de 

· 'I c:: · , ·lei, não podia toma~· conh r:cim~m t!l do pri-0 Sn. .. JosE · '-\. AilrAxxo : --..ou mcap:1 z r,e . i 1 · d' melro, por,lue esta "' e etção nã:.~ po ta otrendel-o; sempr~ respeitarei em V. E~. um - ex.i;;tir. e quer a.cnmn.rn. qu.:t• a comm:s!:ão só 
:1migo de meu~p:n. julgam daquella eleição que póle e deve s~r 

O Sr.. G. DE- Dn.umroxo :-Sr. pre>identc, .submettida. a seu julg-amento; mas so!.Jre uma 
vou tel·nün~r. A mesa elei tot·al de Agua-PI·eta . eleição que não existe ella não pó de omiltir 
foi le~:ralmente .constituída e o parecer da illus- opinião. 
trada ~maioria da 1" commissi!o de inquerito não A oommissão ó composta de homen;;, crea
tem fomento de .i ustiça. A elei<;ão de Una, de tur:J.s raciona1~S, riu e não d()vem obrar sem um 
igu:1l forma. O juiz de pa7. Padilha estava de- fim c1u:l.lquer, porque o homem não pôde ob.-ar 
vid:uncnte· juramentado cruando f::z parte da sem mzão sutli.ciente: de outro modo uraticari;1. 
mcs:1 cleitOI·al dn.quella parocbia. · um aclo, que se poderia qu:l.lificar dê acto de 

O livi·o. onde foi lançado o termo, aincla não homem. mas nunca d0 aclo humano. 
foi presente :i. ~:.amara : a certidão tless~ tcrl!lo Qu:tl .poderia ser o fim da commissão ou cb 
eu ha pouco li. · · .. c c~, mar:• dos Srs. deputados indo examinar uma 

Ató lwje não commetti falsifiea.('iio alg-um:l. na eleição que não existe, como~ que rcsa!t(l. do 
carreira da vida ; não autor·izei por fu:tos a to escrutín-io, pois que a 211 se procedeu por 
que "se possn. f0rir impunemente minha digni- ,Jetel·minação da propria lei? Nilo podia. esse 
dade. minha honra. exame tél· outt·o fim se11ão discrimin:tr os votos 

A cama.r:t decida, inspirada pelo direito e yalidos e nullos. 
pela justiça. . l\1as e~ta separação não tet•ia eifeito algum à 

Curvo-me ao seu '~>credicttt?n. Yista. da lei. porque esta. manda contar, C'[ u:~.ndo 
Possa, ao menos! o publico convencer-se ele se trata de maioria absoluta, os >otos de todos 

que não temos !'!qui 3° escrutínio e qúe a Ca- os eleitores que coucort•em á. eleiçito, que•· se
mar<l dos Srs . Deputados não elcg.~ ou nomeia jam validos, qnet• nullos, alguns desses votos. 
deputados, mas sim verifica poderes. (li.ft:iw Si a lei manda. que para maioria :ibsoluta se 
bem,.; mttito b~m .). compu-tem todos os-.. votos-de·-t-odos os eleitores, 

Ee3~a em 27 de Atril da 1835 
I 

\'ido p~f!. tii:l 'lo \"oi. ll 

O Sr. Siqueira ]!):len.dcs:-De
pois dos srga.mentos incontest::.\·eis, dns prov;:.s 
convincentes p 1·oduzidas pelos oradoras que 
me precederam, me as dig-nos comprO\'incianos 
em defes~\ dos meus dit•citos 13 comb::ttendo a 
cnndu~ão monstro Jo pa~ece:: da commiss~o,
mon~tro por não se poder deduzir da.s premissas 
esta.belecid:\S pela mesma commissão-eu não 
deverb mais occupar a trib:ma. tendo j:i an·l
lysa.do '1>e1·bo ad verbttilb esse pa1·ece;, mesmo 
porque ainda nã0 foi contestado um unico ar
gumento daquelles com que o combati, nem tive 
a. honr .\ C.e :s t>r ouvido po1· um unico \los mem
bros dessa co111missão nem se r1ner pelo sen 1'0 -

bto:-, que dev;•r·ia est'lr :tqui vresenlc, pt•cfd· 
rindo este dm'et· a. quah,uer o:llro, p:li:t ~us
tentn.r aquitlo que escr~ycu como um· jui7. 
dando uma sentença. 

?Ih;:, nãn sendo sómcute a commissão de in
querito nom a. C:un:1.ra. do;; Srs. DeputadOs os 
unieos juizes que devem julgar-nos, mas :1 

nação e: principalmente o eleitm·ado que m0 ele
geu. entendi que d.3vi,, aind :t vir· ú tribun:1. 
para mo~tmr m:1i~ ci::trnmcnte, tornarmais pa~ 
tente que a commis;ãTde inquerito, por ::mti r, t• 

para quo d:scriminar os votos Yalídos dos 
nullos, si não e póde deixar de os contu.1· para 
maioria ab~olnt::~., e. de::;de que esta é en1 reb
ção ao numero dos eleitores, esse desconto 
não podia apruvcita!' a nenhum do.~ candida
tos, niio te1·i:1. razão de ser este p!·occdimento. 

A prirneir:J. vez r1ue tiYe a honra de tomar 
a pahú•ra, aualysd o parcl:er da maioria. dJ. 
honrada commissito de inr1ucrito. Eu disse, 
ent:!o, que. si ella tivesse obser·vado a I e i, o 
seu acto seria Olltro, diverso. 

Sempt·e que para eleg-e1·-sc um deputado 
por· um clistricto ha necessidade de proceder-se 
a uma seg-unch eleição. o devei-. o direito 
d::t. commissão de iuquerito d;\ Carnara dos 
Srs. Deputados, é, primcil·o que ludo, ex.a
minu.r !.i a junta que ordenou a s·eg-un<h elei
ção, pt·o~cdeu l8g:ümente; ~-;i o juiz de dit·eito 
da cornai·cu, (~:: beçn. do d istt;icto, convocou cs 
pr~sid'!ntes de I:Jcsa p::~.ra dia, hot·~, c lagar 
d'ltermina.clo,:, e, si ne-:~c dia, nessa hora e 
nesse 1o;;at• se L'Cttnii;.Jm os prl!sidcntes ·de 
mes::t. ~ob a PI'r!sidencia do j niz rle direito, ou 
do s~u leg-ítimo sn :·,stitnto: si, r :! unir\(!. esta. 
j nn ta., procerJ.::lu-sc ú apuração, limitando-se 
clla a. s::~:-nm:w os \'Otos contidos t!m cada um:l. 
dac; n.uthcnticas, como cllcs estavam escriptos, 
em sep•il".Hlo ou eng-Jol.laJamcnte, disposiçii•; do 
art. 178 do regnlamcnto ; si clla. comJlUtou 
para a maiol'Í•L absoluta dos •:atos dos eleitores 
qu'! conco:-rern.m á eleiç.io; si, na fôt'fn::t do 
art. '159, elh ::\bstcve-se de ::~.ddiciona!· ou 

• 

empenho que tivesse, como t<>ve, n~\-1-~m-JIHl. +'-lm~~ .. fig0 '1;1-P •• ~4e-s-~r:tlttt.;t-i1:tSc,.-O'lM'Ot.os-------
nunca dar maioria absolut:t ao meu coat8nJot• em separ:do; ·~i. :1 vista do cumpt·imento de:S-
paraojulgar cleit9 r:m 1° es ·~rutinio. sas d~sposiçüos, d~c;~ses <~I'Is. 17~ e 150, a que 

------------~~P~o~r~·l~8~d~e~sd~o~·~c~u~e~s~e~~fo~c~e~d~u~a~2~o~~~~~P.~·~·~~~·~~~k-~~~~~~ 
fnio, em virtude da di,posição de lei, não ha- det~ r . uinot< a maior·ia absoluta, mathcma.tica-
vendo outt•â. razão srm:1o a de nii:t) ter a 1a elei- meu te. 0 recordt0ccu, pch divisão doste' nn
çlio produzi .Jo elfl~ito, llÜ.O houy.; e\d:ão al- illerO ue VOti)S, C Ue nenhum J S ca l' • O 

gum:t.. .· obteve maiot·ia ab ;oluta, mctn.dc e iuaisurn; si, 
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entre as a.uihenticas que foram pres~ntes á 
Jun.a ouve a1gum:1. up lCS.t::l, como ouvo 
na p:•roclüa de Soure, a crHnmissão dQ inqne
rito devia ter examinaclo si a .innta ain:la pro
cclen de accôr.lo com o art. 16 da lei, isto é, 

.. si ella a.puron aq uelb. das duas au thenticas 
~a _eleição feita _perante mesa organizada de 

a esta com a soberania de 'ul"'a sem 
recurso para mais ning-uem. 

Eu· emprego a expressão-com recurso para 
a Camara dos Srs. Deputados-para significar 
unicamente que o parece!.' da commissão não é 
definitivo, a Uamara põde até nullifi.cal-o. 

A: c:_ommissão porém estabelece_ndo esta pro-
•U. ' ... ... ' 

Alguem tem querido levantar duvidfl. sobre a posLo reconhecesse que a. 2a. clei~ão é a unica. 
intelligencin. deste artigo muito claro, porque existente, e que estava sujeita.- à:' seu julga
no art. 177 do regulamento vem a referoncia, menta, em vez de applicar a sua autoridttdc 
não u un1 artigo determinado, mas a uma secção. ao exame desta za. eleição ella fez tudo em re-

Diz o art. 177 :---: << sóm.ente eleições feitas lação a outra, ressuscitou o Lazaro e tr.::.to>uc'(la 
erante mesa.s orumi:;arias de accôt•do eom as ::s:aminal-

prc>cripções da secção za. do pt·esente capitulo)); Foi assim que na conveniencia de fazer de
e porque esta secção não trata. sómente de putado um. correligionario que até não con
ot·ganização do mesa, posto que está se tra- cot.>t'eu :.í. eleição, abandonando-a com ostentac;ão, 
tando do organização de met.a, o o aJ•tigo diz dirigindo uma cireuhr a todos os seus amigos 
-perante mesas organizaàas.-qucr se 1'3\'antar dccb.ranclo que não sn apresentan candidato 
<1 duvi_:Ja de que cll~ll~ ~lcição ~eita pc:.-v.nte ~nes ~ l C que por conseq ur~fiCl[l. de forma. algum. a Cêlll
orga m:r.a:la de perhnto accordo com a le1 esta corressem para que h mv.:sse eleição, pelo <lu e 
compr-1hcmdido nestl) anathem·1, si pot· ventura . fo!"am reorganizad::~s todas as mesas na 2a. elei
n:1o fór feita no logar <le,ignado ainda por moti- ção, cem e:s:cepção da de S. Sebastião da Boa 
v o de força m:::io1·. Mas esta duvida que alg-ucm Vista onde eu não tinha mesario. 
que não 1êsse com attenção ou qne não enten- A commissilo,como ia dizendo, para constituir 
desse o que lesse, podesse tcr,se resolvia compl8- dep•ltadc eleito em i" cscl'utinio este candidato 

• • ';"' .. • O" O' l ~ :- . 

que este não se refere a capitulos, n"am a 
sec<;Õcs, refere-se posiLivamento ao art. 15 §~i" 
a H : d!z-não set·ão :1puradas o.s authenticas 
de eleições feitas perante mesas qae não forem 
orgaiüza:las de accorclo com as clis posições elos 
arts. 15 § 7o ::t -1 "1-; Cl no;;§§ 7o a -11 elo art. 15 
nao s~ encontra ou ra causa que nu.o se,p .JUS
tamente o processo dn. formação d·l me~a : 
nehum rlesses pat·n.g-t·aphos trata nem do tempo, 
nem elo lagar, nem Je algu1M outra circum
stancia. 

r:rocedenlo.n. nobre comm.,:ss:ío_ ~<l inqur.rito 

lei,chegaria ao resultado ele que ajunb llpura
dora do 4" distt·i~to eleitoral da })rovincia do 
Paril cum1wiu exactaroonto a h!i : -comp:.1sta da 
\1 pr~;;i,h ntcs de mesn. sob a pre~i lcncia do juiz 
de direito da comarca .• reconhecendo quo ht~.
venrlo conco:·rido a elci. .ão 8U5 eleit-ores. e cnda 
um de nós tendo obtido apcn.n.B :399 votos, não 
tinha obtido a maioria absolnt·1, decidiu por 
unaninüd:_l.dc qnr: s"J procede;;so a llOYa eleiç:1o, 
co:uo < tspue a u 1ma pm· ·c noar . · -. 

A comnüssfio de iuqucrito, portanto, l'I'CO

nhceci·ia tn.mbom a deição quo cstú sujcib a 
seu jt1lg-amento. é uquella a qu~ se p:·oc•ldeu 
no ckt iU de .Ja11ciro e mi:Q adodia1°.de Dezem
bro ; porque :1 ele Jancit·o é a nnica cpl') cxisle, 

• I· 

r.~:•Ezou. 
Poró:n, · s~11horcs. a commiss:io rlc in

c1nci·it~ estahclcccn·qnc te:n compci;encia p!!.i'::t 
éxrlmiM.l' c1ct:-1lhadamento toda c c1 ualqucr ele i~ 
ção. ümto ::t primeira como a segunda. 

Quando a prim~i r:t vrz tomei ::1. pah"\'"rn. dis
ti ng-tti esta proposição, que não pór':c ser toma
d:t Ôn1 gcntido aos oi <1 to ;10rqnc Ctn·oh·c contra· 
c.Jic::üo, enc:lnlj'>:\ f~•Jsicb.dc C g'Ôl':\ duYid·lS. 

J comm1s~ao r) mqnen o ~~ compc.en ·c para. 
cx:lmín:\r toda e qualquer eleição, ruas duição 
:-uhu10t.tida uo seu exame, ulo:.lic.~ão existente. 
com recmso para n. C;;tmat•a dos Sr.~. Deputa.los, 

politico pócle empregar muito licitamente desde 
que não esteja constituído em juiz, qual con
sidero uma cnmmis:-ão de inq uerito. · 

As.-im, examinando act:t. por acta annullou 
as eleições de Souro e de Oeir~ts, onde obtive 
20 votos o o meu competidor 5, reduzindo a 
mm a votacão a ..,, votos e a de e a .). 4. 

Entenden-do a com missão que ·não era isto 
sufficiente, porque aindt~. não tinha meio ele 
declarar deputado o s~n candidato, contou-lhe 
4 votos que teve em separado, sendo um, na 
p31-roch~a ~e Breves, de um indivi~n?_ que tinha 

... . .. , 
muda !o de comarca, notando-se que na cc
mar~a de Breves estava terminado o aEsta
mento, cujas listas }'::1rciaes esta vão entregues 
aos !Íresiúentes das mesas qn:J.ndo se procedeu 
:i dei,·ão. Eu j:i tlis;;e, e não ha quem o não 
saiba ua o eleitor eliminado or mudan .a de 
comarca não é mais eleitor c pôde passar 
muitos anno;; som pode1· exei·ccl' o direito de 
Y•Jto. pot·quc ellc só podot·ã ser alistado no dis-
tnc ·o on< c l1Ve1· ac •lllll'h o novo l ~lmClllO, para 
o quo a lei exig-e um u.nno de residcucia.; o 
este eleitor eliminado desta p:~.t·ochia Jlor tet· 
mudado <le comarca, põ~lc estar residindo, n<l
occasi1.io do. :tiislamcnto, em uma parochb 
9;1t1e n.!_nda ~ão_ tonhn. um anno, e, cn_l.rnlattto, 

tempo que eHe passou em q'ualqae1· outr~ pat.>te 
elo globo ou ~1.11'ln. mcs:no na proviucia. 

De out.ro voto nmda rnnis csca.nclaloso do que 
este que a cornmissão" mandou contar tratou :l. 

minorin. da com missão. e :'oi o voto dado lL m~u 
competidor na paroc hia de S. Seb:tstião. O nobre 
r.,htot· do voto em s;epal"ac!o justificou á. sacie
dado o sou voto :1 r.str rc~peito, p•)lo que sô te
rei de acerescentar que este voto é de 11n1 Yer-

:t( etro p 1_osp 101'0, co :no Ja :tqm atss:c. 1 '~ ts r~. 

dejur:ldos do -1878 l1avia osLc nome, mns não 
~~pp:wocit'l. niug-uem 3. {Fl.ClU clle pr!t•tcncesse, 
ou porque ti\·os-:c morrido, on porque ti \'es~e 
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mudado de rasidcncia esse individuo. A re\"isão 1 de 400. EsL<t conclusão da commissão nao se 
~o_jurados era de annos anteriores~ por fa.lta d~ ·contém nas p1·emissas estabelecid:1.s.No parecol', 
.J.u~zcs f.:•rmu.dos na cotnarca.; ? alt'ltatnento f(n contam-se os votos tomadl)s em sepaJ'adé•, con
telto. em. outra, na da Caê,hoetra utn ou ou tra templam-se cedulas não apurad~s, e, afinal, 
pa.rt1do, encontrando e:> te nome som dono, fez sommam 400 votos, qut~rendo, com este nume
algucm reao1er •r o alis~amento desse in,lividuo l'O. a commis•ão cons~ituir elo i to o sou candi
e foi alistado. Ha na pa;·ochia da Se ond:) cu Jato em 1° escrutínio, por tet· obtido maiorb. 
sou alistsdo, um Gregoriu no mesmo c~1so. Para ab;;;olut,•! . 
este ainda não appm·eceu ninguem. QuatOi.'ZJ A conclusão não pôde ser outr:l senão :o se-
eleições se tem f<Jitc nest;t parochía em 1 gunda rleíç<io. 
virtud') da lei actttal: Io~o depois d~ feita a ?.1-a.s, co;tiO !'3oph:smou a maioria da com missão, 
lei fez-se a dei<;.:io para. dep11tad(ls geraes !)~ra concluir que o s3u candiàato estava. eleito 
de])OÍs rez-se a eleição para Jeput;~do~> pro- am 1 o escrutínio 1 
vinciaes, dois c~cratinios. o 'lue f:tz t1·es; n. Fazendo clcs<1ppareccr todos o;; el:itores das 
a:::semblén anilUllou 8 diplom,1s e pt·oced ;;u-s·J eleições quo a cornmissiio annullou. 
a 0~1trol:i 2 esc1·utiu;os o que faz 5 : a :t'>semblé:t A Cam;~ra, já e•t dis~·, annulla votos, mas 
aindn. annullou uma eleição e pt·ocedeu-s .... a nã 1 põde auutl La.- ebitores. ~i concorreraru 
outro e 'ct·utin1o. o ttue f,u ô; para a elei.:;ão da 20 olnitore< a unu elei~no. e algum dos candi
Camara. Municipal 2 o:;;crutinios, somma ti; dat:;s obtere maiori:1, porque te\'C mais de 10 
poi mol'te de um verea.dor· out ,-o escrntinio. !1; votos, a C:tmara dos D :l!lut:do~, annullando-lhc, 
p ~u·a deputados prol'incia.e:> 2 escrutinios,"'som- snpponh:;~.mos, 4"voto~, tendo elln. obtido 11 e 
ma H; eleição seuatoi'ia.l no azwo j:ass•:~lo,i es- ficando, portanto, co1u i, nem por isso laz com 
crutinio. faz 12, e para. d ·p•ltad::Js g-eraes, 2 es- que se po>sa db·r que aquelle candidato, que 
crutinios, faz 14; e só 11~ 1:3" elciç.~o appareceu teve 9 Yotos, está eleito, porql1e o sem ce>mpcti
um suje i to com este nome. E a pl'O\'a l·" q~: e dor só:nente teve 7. 
este homem não r::tiste, nem existiu, esta no E p·Jrcfue não se diz isto, scnhore~ 1 Porven-

-. .. -... -... Prop!'io titnlo cl'ello e na Esta do seu alista- vl'.ntul'a .. si s e sommarem os voto.r.; e não os elei-
. nl~'iiEo"porque corno D :l. listn. d'JS jurados .. apen.as to:-es, não tet·em.jS !!O / ê m:~is ;;e te i .~ ua.l :;1. dr!-

se dri. a d!stau •. :ia, que é por ca!IS;t dos sorteios zes,~i s ~ Ce:·tau!en;::. E "nove "üão-·é·- mmori:.r-----
e das substituiçõ~s, não poderam declarar n !111 absoluta d() dt>::Ge~eis '! Sem duvid:1.. Meta. !e de 
a idade, nem o esto.do, nem a filiação. n<:m ::t. de:r.eseis siio l.!ito c nove é metade e mais um. 
resiJencia, nem a renda, 11em se sabia lét· e Pot· con ... equ•!ncia, devet·ia Si)r conside1·ado 

· escrever ; por isso tlUer uo ti ul '• qn:) t' no li- d ' pois e ' se qne teYe nO\' C Yotos, si pOl'\'entura ~;e 
Vl'O geral, quer na li.::b. lJarcial está unic;1- devesse contar pdo numero de votos c não pP.lo 
mente- Fuhno do tal- e nadt~ mais. Pas- de eleitores~ mas, de.s ·lc que a lei entendeu 
saram-se as 12 ele1ções, e só quando se fez que para a maioria absoluta se devem contD.t· os 
a i3:o..Alguem. poude tirar um titulo,apresentan- voto:: pelo numero dos eleitot·o~ que concor
do-se com elle um ·individuo de igual nowe. reram a. eieiçã • aincb que se annullem todos 
Sendo pe~soa dcs·;ou!tecicb a mesa tomoa o os votos do candida.to que houver obtido a maio
voto em separado; c justamente e::;te voto qne a ri~t. o seu corupe:.idot· nJo poder~dica.r com essa 
miuori~ da comwis::;io p1·opüc •JliC n:1o se ct\ft:.c. :na i :ria, poqn~ nito s 1 ~ pode fa;-;'·;· com que o~ 

.:\!~\;.: nil'l ftcoa nisto•1 0•np:•n;w d t CO lt1l ilÍ~s:íu, eleito!· :>~ rtii" ha,iam c:;o.cut·t·ido á dc:~:ão depois 
clia contou o;; votos low;,do.,; em S\~f"'l'::l. ~o e d:~ o tcratu f0ito-
apurou 2 cedul:ls q uc não ti n i1:1m ;.:id,l ~tput·.:- O :1<~to d: j:mta a e~te r spci to foi contrario 
das, mna em Porto d~ Pedt·~~ e outra em nflosóm•:nt" :ll··i q•Je manrla co :ila r a maio:· ia 
Breves. dos votos pelo numero dos dc:tot·::s que coa-

Não me occuparei de Porto de Pedras, P''r- correram à ebi•;:1\l, cotao tombem :to princip :o 
lJUC, melhor do que eu po,so dizet·, jà di'"''~ o ,1uo mnnch co:upui:H·em-sc e,scs votos. qncl' 
illuslrc relator ua mitlOrÜt ria comm1:>sao. s iüam v:J.li:lo:;, qu ·r :1ullos, o IJUe ainrJ;t mais 
Quanto a Breves, um dos eleitores ~~nt endcn pl'O\;,~ qnc a conta.gem é fe'tt;~. r~les el,~itoi·c;; c 
que d'J\'ia prevarica:·. dando ao s ~u c:mdida.to n:i.o por voto;;, o que 1tind~t mais Jll'Ont 'li.lC não 
1nnior numero ele votos do que po :!ia, deGlt"'' ne s•}:'Ye de cousa .'!Igum:t :1 annulnçl'íÇI d•! votos, 
urn:-. c ·1p:1. melt:} u J.uas \~edulas lançando-a JM qu:wdo ~<C 'JU •:r pr .. •juJic::. r a :ilguu1 candidato. 
um;.~.. A commissão cntcndou qqe devia :tpu- A commiss:Io. pois. n :io tr:.l.nsgi·cdiu sómente 
1\ll' uma . . des~a.s ~ ceduhts porqu~ entend1W tlue tão termina.nt:;s disposiçi:hs. como e~tav .. t ett 
e1·a de eleito1· que concorren á e},ição; m:ts a· dizendo, ma' contrz,riou L1mbem urna decisão 
frn.,Jde não dev'! proleg. ~ r a ninguem.. ha poucos (r as tomada por esta Ca.rna1·n., em r.::-

Pois Pncontra-:>e um individuo comm:;ttcn:lo la.ção ao 1'' distt·icto da província de l\1:!.to
crim•} d'cst:'~- ordem e o resultado ha de :~.pro- Grosso, f •ctt) qu"l jã r:~fe1·i, mas qu e , como estou 
V.:lilur à'Juelle em favor dn quem se faz a frau- fa~o~ndo uma ~;ynopsc do que ,jú -ii<se, tornarei 
de·~ A ceduh não rl~v. i :\ ser a mr,lda o do.sco- a trazer :·t l~~mbrançn. desta C 1n1:1ra. 

berb o auctor th1. fraude, devi:J. ser punt~.o com ~ nou. ou esta amara 'u·:s ou l'~'S paroc nas 
todo o rigor d:~ lei. dossc dis tricto. Porcssn. annull:H;.ão f•wam eles-

A ma.ioria. da commissão fez tudo quanto po- contados muitos votos ao Barão do Din:u~tntino 
t.a p.a1•a t•;,) pm:u· c e1 o o seu can 1 a o, waa , m vi ·u '· , • lt.:uu~. 

;nem assim conseg-uiu. :\p1•eseo.tou um parecer vútado true o seu com ;:etid,)r. !:>i a Caruara p·J
dan<lo ao s ·~ u candidato 400 votos ~ ·ma;;, t()ndo cless~ contar a maiot'i:J. absoluta pelo nu tnero do 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ru:~.r,~~~~~~~~~~~.~.~~·~,osettcowpetidorestariaekit~por~aioria 
805 eleitor.;s, a maioria ab~oiuta é de:403 c não absolt1ta., porqae ncou com Jllais onze ou q uiuzo 
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era fictícia e no 
0 

mesmo temoo nu !la: elle a 
combate, o·a como fic~i;~ia·; 'ora como nti1la; e 
esta. a da ca•a,da esé~Ola, P-ra valida. porque 
di~se eile que foi pr·esicl:da por 4juizrs de puz. 
Yisto como Luiz Gonçalves, que a presidiu em 
1" iauuediato em votos. e havia uma vaga d0 4" 
)UlZ e p:1.z, porque Raymnndo Nl'nes, 4' JUIZ 
de paz, tinha a ·eitado e exercb interinamente 
o cargo de fiscal da camara. 
·Eu ja tinha responclicb a isto por escripto e 

depois reRpondi verbalmente pe!'~tnte a com
m:s,;ão : q110 a 1a el,iç:i:o, e;;sa p1·ocedicla na , - . : 

' .; I • '. c ~ 

de pleno direito, porque o individuo 'lu' a p:·e
sir.lin era 3' immediato dos juize> dA mz: 
n12s~a pa.rochia ex;stem os qno.tro ,in1z~s dé pn 
todos .]ut·am~nt· .• dos; qu1.ndo houv:.~s'<e :1lgnma 
''::lf!''!, o 'Jll') não se p··d. !ri:L considerar sen:1o 

uanclo a C:1 m:'l.ra o d"clat':L«S~ no;· ue só a. Ca-
mara é a competc·nt!) para declarar vago um 
log-at· de jui;.: do paz. nssim como p:l-1':1. jm·a
mentat· o cidachio c ue tem de entrar em nxer-
ClClO. 

Soccone11-~c :i se'~·und:t parte do ar·t. So :i:1. 
lei, que pcrmitte ao juiz de p':z, que nãn est:1 
jursmt>nt1do prest~r jur:tmenl:o ou nas mãos de 
qualquer autoridade do hgar e m~smo perant0 
:1. mesa. l\I:ls, senh01·cs, infelizmentl3 não en-

quatro inizes ele paz. 
D~ste.; 4 6 que póde, o que tem de servir de 

membro da mesa, pre:;t1r jnrumento uns mãos 
de q<:alquer autoridade, e nã.o um supplente 
qne é sempre ;;upplente, e co:no tn.l representa 
em tocfas as mesas eniqu:mto não forem 'inclui
dos pt-l1a camara municipal no 'l u:'ldt•o dos juizes 
de paz; 

E a n:>ss:t lei é muito positivn. quando nos 
ar s. c .o regu111-~nto, tr:~ a c a oJ·gamsa
ção das mcsa.s, refel'iudo-:Oe aos juiz•}S de paz 
diz que na falta se cha.mm•à até o quarto, e 

·nunc:~ a Luiz Gonçal Yes, porque. além deste, 
h:wi::un: o 1° e 2o supplentes, Luiz Gonçalves 
er.1 o :31, e só na falta dos dous podia a ca
mara j·.u·amGntar o 3°; mas os dous existem, 
um .at.é foi membro da meS'l., o :jo fez-se pre
sidente 0 chamou o 2° para mesario. Tudo isto 
cono:h da acta. · 

Uma el•)ição. poi~, feita perante uma m8sa 
por essa fórma or;anizadll, ninguem póde con
siderar válida ; a organizaç:'io della ó dia
meti"alm-cnt.e npposta ás di:::poo:;ições de nossa 
~ei. yor"~~te si ·~ste individuo tinha o direito de 

podi8. faz""-:H" o m13srno. 
En pr·JV'Ct ·com a uct.a qu•,m-foi-que presidiu 

a mesa; provei q•1e foi elle q•.te organizou-a e 
perante P.lla prestou juramento, pot·q•le a acta 
diz, p't'estou jur·amento perante a mesma mesa; 
PI'O\'Cl ne ex i <tem ll:1 aro chia OS quatro ·ui..:; 
zes de paz toc:os juramentados, assim como o 
i o e 2'' su:lplent.es ou immediatos. e tudo isto 
provei com documentos que COI."rem impressos 
tanto em folhetos como agora no Dinrio O(fi
cid_ 

Q't:.nto. ú outra eleição,~omb?-ticla não soment? 
~ .. • j" • (_ • t. .. 

:t S!ta nxi,;iencia cu:n utu otlicio dirig-ido :10 1° c 
2•>jniz c1e lH;\ nas VASJ)'3ras dn. de1c:Ln dizendo
lhe cple esta.n.1t) doente. não po·.l• ndo ii' presi
dir a eleição lhe rern··ttia. a list:~ do alistamento 
drl 1~8:1. pch qual etle com·, >;nbstitut.o legal, 
tendo de r·0sidir· a mesa. dt;vi:t fazer a ch.:l-
mada dos e lei t•m~s. 

P:·ovei com on:ro ottieio do p:·csidcnte da 
caml\r::t diz·mdo an 2° jaiz de paz que em vir-
tmiil n.qne• a pal"t.tCt'lllÇ:tO p1·estll a mesn. na 
s ·cçfi.0 ds. camar;t quo r~m resposta ao son officio 
em qn') reqni;;it:w:~ os do·ts Evros lhe d·•cb
ra·.•a. que ,Jeixava de fazer essa remess:1. porque 
tendo es~a liHo servido para a eleição de se-
n:,doi"es a 26 .de Novemb~o, nii:o tinham sido 

' que lhe mand:wa uro que estav'tt prornpto e qua 
podia se!." vir pa.ra o lançamento das actas. 

I)r.,vei ma i;:; com. a propria a c ta, contra a 
qual a commissão tom dito que não ha provas, 
tndo qmmto occorreu no p1·ocesso eleitoral_ 
Provei com a tr.tnscripção d:}lb. no livro ele 
not·1s do escr·ivão -de policia r.m f:.1k1 de tabel
lião, e este funccionario meu alver.sario poli
tico não ;:;e pr•esta.ria a lan~n- uma aeta da 
e e1çao qu~ p01·ventura. nao se -vessa e1 o. 
Diss~! quq tameem podia provar com .o :inque~ 
rito a que se procedeu, si rorventura não ti-
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-vesse declarado, que esse documente não tinha. [ nova eleição, não pôde deixar de set· distincta, 
o menor valo1· juridico, era um ar·ranjo de f<- é cousa. muito diversa. · 
milia, feito po1· um juiz comensal e hospede, 1 Dando regras para. esta nova eleição, tmto a 
pelo pl."omotor ~eu irmão. ditando elle mesmo '!lei em dous artigos, como o regulamento em 
aquillo quese devia escrever para o dGpoente quatro, dizClm sempre, nesta 21 eleição se pro
as~i~_nar. Isto posto, reco~hecido po! qualquer I ceded d_es.t[l. ou daqu~lla fór.ma. N~o diz, no 
que c nulla de pleno d:relto a elerçao da c:<sa 2° escrutmro ou na contmuação da ele1ção. 
da escohl., que a constituição d2. mesa foi dia- . E com eifeito, a segunda eleição é completa 
metralr.oente opposta ás disposições da lei, que mente independente da. primeira~ 
a outra foi fcit:1. perante mesn. organizada com A segunda eleição ó p:wa. que se poss:~. 
toda a reg•1bridade pelos legitimas juiz:;s de el-:eg0r o candidato que não poude conseguir 
paz àa parochia em exercicio, ninguem poderá ser eleito na primeira. · 
dizer CJ.t1C a junta não procedeu como devia, Dos mesmos argumentos de que se serviu o 
despresando :1quella e approvando esta por- roeu contendor, para mostrar qne. :1 segunda 
que:~ lei n~io permitta a junt:J. despresar se- era continuação da primeira eleição, cu mo 
n:ío a :Jct·l ch eleição.., quo fu:.- feita perante sirvo para provar que a segunda ó uma elei<;ão 
mesa que não seja organizada de accõrdo com muito di:::tincta d:1 primeil'<t. 
o art. i5 da lei. Est:.l. eleição tem ca.ndidatos determinados, c 

Esta obJecção. portanto, crue ern. a unica que :'!ão aquelles que na primeira oútiveram maio· 
podia levanta!· para dizer qne a junta. não pro- ria relativa. Mas porque, senhor·es '? Porque; 
cedeu legalmente, ordenan lo a 2~ eleição, des- tendo a l0i exigido maioria ::tbsoluta e não a 
apparece, como se acab::t de ver, pela simples tendo conseguido nenhum dos candidatos, 
narração dos hctos que se deram n'uma e para facilít:1.r a eleição ella quiz que o 2° es
n"outl'a eleição, apontando-se os nome> dos que crutinio corresse entre os dois qm obtiveram 
~erviram para a formação da mesa. maioria re!ativa. 

De tudo isto resulta. senhores, que não po· A lei determinou tambem que na segund elei-
dia a junt:1. deixar· de mandar proceder :1. ção sirv:tm as mesmas mesas, po1·que tendo-se 
segund:: eleição. Ora, não tendo concorrido o já o r ga nisado mesas para o i o escrutínio, é dis
meu competidor, tendo ensido o unico votaào. ueusavel organis·1l-as novamente para o 2°, 
com excl'lp~~:Io de um voto que cll.:: obteve, como tratando-se de algum dos mesmos candidatos que 
é que apparcce agora contestando-me a clciçno concorreram :iqnelle, e ha.vendo toda a m·gen
um cidadão que não concorreu conunigo no cia. en1 que o pleito ;;e ultime, para que o do
pleito eleitor~l ·~ E',,porque na priw~il·a vez· putado seja reconhecido pela Camara e entre 
q no h ou ye eloição elle irpresentou-se como logo no exercício dos seus direitos. 
candid~üo? Então, quando ell,>, não se tiYesse Estas circnmstandas que se d:Io na segunda. 
apresentado, po:leria tambern allegar que jà eleição Uo differentemente das que se dão nas 
u:na Yez concorrera commigo para deputado Gleições unicas são a pr·ova. mais evidente de 
p~oYinci:1l. que a s·~gunds. eleição não ó continuação d<.l. 

Si a. 2" eleição se podessc considerar como primeira., é uma eleição distincta e completa_ 
corÍiplemcnto da 1", corno q uiz sustentar o meu Na primeira e!eiç~o ninguern e eleito sem qu_e 
antagonist.:J., assig-nando ató propq;;ições absur- haja obtido maim·ia absoluta dos votos dos ele1-. 
das, então na. b. haYia que dizer; a com missão tores que a ella concorreram, ao passo qu':l na 
tinha direito do esawin:1r o primeiro procf'='SO segunda clei~~ão póde o candidato set· e!eit.o com 
e declarar ueputado aqnellc qne tivesse obti·lo qc:alquer numero de votos, ainda que elles não 
maiorh absoluta de votos. l\bs. senho1·es. a repre;;entem nem um quinto da vct:1ção total. 
:.!"eleição ó uma eleição compbwm0nto dis· Nc.~ta eloiç;io ni'i:o se pódi} dar o (•::tso :Ie não 
tincb da 1"; ó uun eleição complct:l, não tem ser eleito nenhum dos candidatos, salyo s1 todos 
ll•!d:t <:om aqucll::, nem pócbtor, porque nquclla os eleilurcs que comparecerem v.,b:·e::n em 
1:fio ')xis te mrüs, nem realwente r.sisLitt, po1·quc lJranco ; si mn sô desses votar em um cidadã?• 
uão s~ CillJSÍdr~r~uu elekõcs cu1 abstr·a.cto. CJtHlll· c~te <'st:i. cl(~ito, desde que esse voLo n:1o se.Jtt 
do s~ t1·ata ele uma elei•:.ã() n~o se pensa 1~:~ 1 nullo, po:· off~ito de incompatibilidade dcc~·el~da 
appl!caç:'i:o chs r-~grns qne a lc1 prcsc:-eYC, nao 1 ll>l pr·op!·mlel; no emtanto que, IW Jll"ltlHHI'a. 
se pensa em gucm é o cicbd:1o votado : consi ... -i eleição, pnra a q nal se exige maioria absoluta, 
dera-se :1 applic:-.ção deste proc.-sso com rebç:to l ninguem. é ele! to que não reuna a maiorb dos 
a esk fim, a eleir;:To de um cidadão que per esse ( vótos dos eleitores que comp::trecerem. . 
fac·to fica constituido c~m estn.'lo, de po [e; tom:tr 1 Na segunda. 0lcição pocb_m-se anm:llar chplo
p.1rte nos tr::-.balhus d:t C:trn:wa aos Sr-.;;. Dcpnt:l- t mas e reconhecer deputado, p:-.r eif.;!ltO de an
(~0s, apt·osent:_lr-~ll ~om o scn ~iplo::na. p:w:1 ~er I nnl_la~:ão de YOto~, o~tr·o q~e não o que ~bt.evo 
,;ulgad:t a vahdade w1 su:~ eloHiilO. prcst:<r .111- mn.10rw.; na pr1mcua, nao, p::>rqnc c~uge-se 
ramcnto c exer:~cr as funcções de representante 1 maioria absoluta dos votos dos eleitores que 
da n:t•;itQ. l\Ins, a :;:a. eleição é complet:un0nte I concorreram a eleição, annullem-se quantos 
a1,; .mera a ·:o, como <Jsso. votos l'O annu arem, 0sc c c1ue não se .po: e 

Hoje· .. descobriu-se . ht1.mar esta cleiç.ão 2~ es- faze!" com que não tenham concorrido ~(juel~es 
Cl'ntinio, e a primeir.:1., to est~ruti.nio. Isto não 1 eleitores qua j:i concorr•eram a eleição, a m::tlO· 

· · · "z: · .. e.~ ·a,.: uacs pr amesma. 
nenhum c:.:.n<lida!.o obter maioria absolnt:J, o SI". pl'csidentc, prOI'[:do que a conclusão 
jniz r1e direito presidente da ,junta, b.vr:\da a ultima do !)arecer da 111aim."i~ da. cornmis;;ão n~o , .. . . . . 

1 • •.., I ' ·, I ~ o "· -.J ~ 

elcitorae~ que [H'oced~r m (i iiOI:(Ç elei~'r[t}, Si é ! dato, meu comp.3tido1·, nãopóde se1· consi1lerado 
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uma ~ó em que se h e possa dar maioria abso- demora hou\·c, ao seu obstinc;do silencio. 
luta. de votos, executando-se ~ lei, e elle não Tratando de justificar-se d:) a c to q uc :.1ssim 
concorr·eu á segundlt eleição, p:ira a qual se 1 nos reunira sobresa!tados, em justa defesa das 
es:ige a pena;;; a maioria relativa ; termino, província> que r,,presentamos, S. Ex._ d·~clarou 
confiado em que a camara. do3 St·s. deputados, ter proMJido de accôrdo com o art. 18, § 2°, da 
PC:l' coherencia e por es_ri~ito de justiça, lei n .. 3.229 de !884,/l,u_: orçou a rece~ta pa1·a .o 

tiver. 

Sessão em 13 de Maio àe l8Sj 
Yi:la p::g. H4 rlo Yol. llf 

da administt•a.ção ào nobre e::~r!lÜ~iett·o da agri
cultma teve pttblicidade o decreto de rescis.io, 
a que aliás se attribuia a data de 18 do Ab:·il, 
anterior por tn.nto á em qce fora votado o meu 
jà indicado requel'imento. A puhlicaçiio desse 
decreto só se effectnou hoje. 

omquanto ou LIYesse motwos pnra suspcl
t::w que ora vcr:adciro o bo·,to, não qui;: dis~u
Lit• a questflo, :tttenb a Rlla g:.-avi,hdc, senão 
• e :.t. \fi i , J. • ~ .n. o 
:1cto no Dia;-i.o O fficial, do informações pro;;
t~clas ~<o g-ovet·no on ele d·~claraçito explicib do 
nobre ex-ministro da agricultur·a. 

V e. portr.nto, V. Ex., Sr. pt• •sidcnlo, q::e, 
a iniciativa do convite pars. di;; cu ti r esta m:tte-
,· ' I. 

S. Ex. pt·etendou arrogar-se na ultima scs,ii:); 
A apresentaç[o do meu já iudieada reque;·i

mento e a de outro no m·~smo sentido,· vot·1 c!o 
ha póucos dias, ass:tz demonstram que eu pre
tendia tratar· deste assumpto. tllD dopl'essa 
viessem as informa~ões requisitadas do go
verno. 

Taes requerimentos constituiam um vc;·da-
dei \O cmpra1.amento _ pat•a a d.i:;c•lssão. _ . 

... l ' 
por minha culpa. e dos :a.obrJs depntados que 
commigo pediram in.formaçõ:~s. Não nos üescui
damos no cumprimento do nosso dw0r. ·o no-

t~ra de!> te artig-o ·de lei · ~ o seu c~nfro'nt~:com o 
contracto celebrado para construcçito da ques· 
tionada estrada, pat·a que se chegue á conclu
são de queS. Es:. não 1lõde absolutamente am
parar-se com a autorização legislatiya de q'ue 
se •aleu. 

E' certo q ne a citada lei autorizou o governo 
a rescindir os contract· s de em prezas de enge
nhos centrar:!B e estradas de ferro, que, tendo 
gat•antin. do juros, pudessem, comtudo, sc1· 
adiadas ; mas, como se vê dlL respectiva inte
gra, dous requisitos essenciaes são por eiia. 
exigidos para a sna applica.ção: :to, que os con
cessional'ios tenham direito adq uit·ido <i gar·antia 
de juros; 2°, que as ernprezas possam ser 
adiadas. 

Ora, no caso não se verifica nem um, nem 
outro .~e:_ses requisitos ; e ainda mesmo quau~o 

o 
ro Hermillo Candido da Co3ta Alves. os con-
cessionarios chegaSSt'ID 8. Um :wcordo COID 
o governo á resp~ito do-~apital nec·:ssario. 

O Sn. CAR:·mrno nA Roc!L\.: -N~To apo!ado. 

O Sn.. CosTA PErrEt!L\. : - Voa mostrai-o 
com a. simp es .oi.ura as c1 a a~ c ausu as. 

A vet·da.do é esta : sct•vira.m de b:tse p:u·a. a 
C?ncessão os estudos teilo~ em 1~i:i7 pela meu-
c o na :a comrrnssao cc 1rnca c. e que 01 c lCiC o 
eugenl:cit•;) Hc:ruillo Alves, dec/:trando-!'e, po
rém. no contracto q:1e taes estudos ficat•iam 
sujeitos a revisão, e quo só depois de realiz~
do este trabalho c tle cheg,,rern os conces
sio.nat·ios :t tHt; accorclo com o governo. a res-

, ,.. •• ' "(I •• • 

Jcíinitivame~te concluidll o m-c.smo CO!lt!·a~t~~ 
( :lpar tcs.) 

Isto é, o direito 9. garantia de jm·os e mn.is 
fa vorcs fi~ou dependente do accôrdo a. resp::-ito 
do quo.ntH m do capital indisp~nsavel á re::di
zação das obras. 

O Sn. CArt~F.mo D,\. RocHA :-Nib apoiado, 
basta lct· o cabeç:tlho do decreto. 

era:; c au u-
las, e dom fio a t;ue, u.li:ís sem outt·a. . interpre
taç:to, além da gra.mm:1.tical, sel 11ossa. chegal' a 
di verso resultado. (Lê.) 
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Clausula 5.a. 

« A pt•esente concessão tem por bas~ os es
tudos feito~ officialm,•nte pelo engenbcaro Her
millo Canclido da Costa Alves, os qwte.~ ficam 
entretanto stt;eitos á 1'e~isao a que se 1·e{ere a 
clausula segt!inte. -

Antes de começarem a.s obras o g-overno :::era 
indemnisado da importaMia que tiver disi_)en
dido com os referido~ estudc.s e com as cópias 
que fornecer aos concessionarios \Varing
B1·others. )) 

Clausula G.:J. 

« A revis~o dós estudos mencio:-~ados na cbu
sula prec~uente s~~rá feita pelos rrfe~idos c!>n
cessionarws e :1 sua custa sobre a unmediab 
inspecção do r•ng•nheiro do governo, e sâmen.:c 
depois de concluidn rt mesma 1·evisüo e fixado 
o capital [Jamntido se considentni de/lnitioa
meHte concltâ.do o cont;·acto que fÕl' cele
brado em virtude ela p:·esente concessão. 

Si, porém. os concessionarios ~l{iO chegarem 
a ·um acc01·do com o gocei'1W, :J.S despeza;;; dossa 
revisria ser::to pagas pela empreza que tivel· rl() 
celeb;·.:t1" o novo contracto com a responsabili
dade d) me~m0 governo, a quem caberá indem
nizar as referidas d•,spez:ts, si a estrada con
tt•actada tivet• do ser CGriStl'Uid.t directamente 
pelo· estado. >> 

Sr. prr>sidentr, nad:• mais claro do que o 
sentido destas clansulas. (Apoiados.) 

O SR. CARXEIRO DA RocHA:- Então V. Ex. 
ach:1. que o govemo podia t·escindir o contracto 
sem indemnização 1 

O SR. CosTA. P.n:REntA:- Não podia 1ul\'er 
indemnização de;;de que não havia dircilo 
adqí.lirido á gar:mtia 1le juros. Tenha V. E:(. 
paciencia e queira ouvir-me. 

O SR. CAnNEIRO DA RocH.\.:- Hei df:l res
ponder a V. Ex. 

O Sn. Co!'TA PEREIRA:- !~ào 1lódo soffr0r a 
menor duvida, Sr. prcsid·~nte, que o contr:Leto, 
para su:1 definitiva conclusão, para ciut"l delle 
re:Htltqssem á respectiva empreza direitos 
adqlliridos e iri·etractaveis em ref•1·encia a "':t
rantia de juros e mais favot·es, dependia de ~m 
accordo quanto :w capital, accordo que só S" 

podia eff."ctuar depois da revisão dos nstudoli do 
engenhdro Hermillo. (Apr<rtu.> divcr::os.) 

Isto. se acb:< do modo mais claro o positivo 
nas clausulna 5a e 6a, qt11~ acabei d.; ler. 

Perguntarei agora: o gove:.-no ehegotl :"L 

accordo com. os emprezõtt·ios \Vr•ring Bro
thers a re~~·eito desse capital, na f6rma das !'e
feridas clausulas ~ 

O SR. Co~.RxEmo DA. Rocru:- Kffo tentou. 

contos, isto é, 210:000$ por kilora.etro, ou 
ce1·ca de 1. 500:008$ por legua ! ! 

Não é pr-eciso ter conhecimentos profissio
n:tes para repellir desde logo semelhante or
çamento- (Ap:liarlos e apa1·tes.) Elle repre
senta indubitavelmente o tt·i,plo, ou quairuplo, 
e mais ainda da dcspeza necessaria para a 
coustrucção da project:1da estra.l~. 

Em face de semelhante orçnmento, que não 
podia deixar de ser considerado como a propos
ta feita pelos conces-<ionarios. o que cumpria 
ao govemo f,tzer ~ Sem dtn•ida nenhuma. de
clarar logo que não aceitava tal proposta. 
(Apoiados.) E a não aceitação desta. propostt 
o q ue_est:1beleceria~ E;;tabeleceri:t desaccôrdo ..• 

O Sa. CARNEIRO -DA. Rocru:-Não apoiado. 

O Sn. CosTA. PEREIRA:- ... impossibilitan
do, portanto, a definitiva conclust'io do con-
t;·l?.cto, n JS termos da clausula 6:1., por mlueira 
que :J.Os concessionarios só caberia o di rei to 
d0 rcce bet• de outra em preza, ou do Esta !o, 
conf:>rme a mosma clausula. a importancia dos 
:;eus estudos. (H a rUverso.s apartr!S.) 

Não é ne'!essaria longa d~>monstração para 
que a Camara fique convencida de que tal or
çamento não podia ser aceito. (.<lpoiados e 
a1Jartes .) _ 

Ainda .mesmo r_emontando.~.n.O.S.J.\.O!>J.empos de 
nos~o disp'"ndioso tirocínio quanto a esta ordem 
de trabalhos, não acharemos uma só estrada de 
ferro q~e fo;;se construída, não direi já pelo 
preço exigido pelos concessionarios Waring 
Brotllers, mas si quer por muito menos de me
t:J.de, salva, quanto a este i?Onto, a de Santos â 
Jundiahy. 

A Estrada de Ferro de Prdro li, exceptuado 
o trecho em que se acha o gr;mde tunnel, cu;:;
tou por kilomett•.) dry :1.20 :1 130: 000.-'; ; as da 
Bahia. e Pernambuco custaram tambcm de 120 
a 1:30 :000.~ ; u. do Santo;:; :i. J u.ndiahy. onda se 
realizaram obr:~s import:mtissim:ts. e a res
peito da qual se deram outt'OS avultados dis
p,mdios com que muito caro pag-amos n noss:~. 
apt·endizag-em, n:!o excedeu de 170:000~. t'lm
l.Jem por kilomett·o, sendo. como toda<;; as out1·as 
j:i m'~ncionadas, de bitola brg-u.. Pois bem, a Es
trad:~. de F~rt•o da Victoria á Natividade. de bi
tola nii:o excedente a um metro, nesLn época 
em que a eng-é!nb:tria brazileira tem conse
g-aido t·0snltados vrLnt::tjo~issilllos, construindo 
vias-ferreas daquella bitola á razão de 20 e 
monos de 20:000 . .;; pot• kilometro em terreno 
facil, e 40 :1 50:000.~ em condições. desfwo
ra.veis, de~·ia custar, ·segundo o orçamento e 
pt·opost·l dos concesssiona.rios \Varing Bro
thers, 210:000$, t:.~mbem por kilometro! ! (H a 
al.quns aparteg.) 

Porq'ue razão o nobre e:c-ministro da agri
cultura tendo di:lnte de si uma propost:1 desta 
natureza não a re elliu lo..,. ? Por ue entrou 
om accordo com·· a emprez1,'- resultando dr,•sse 
~ccordo a garantia de juros que dt"Jl!e ficara de
pendente, e cons~guint,,rnunte direito ;Ãd, ue-
rt·· o e resctsao on1} rosa _ 

As razões allegalas pm· S. Es:. foru,n1 que 
não podia fazer uma ?"apirla ap,·eciaçiio dos es-

a.,os p~ con e - arios e que 
em todo caso lhe bastava :para a rescisão 0 Ol'-
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que devia. tratar sobre esta base: 
·· Quanto ao p1·imeiro ponto, que urgencia ti
nha -S. Ex. para não examinar os estudos, 
si de e:s:ame precisassem os do c1ue se trata, 
c1uando o contracto marcava um an.no pna se 
delibtlrar sobrG est 'l 

Haveria algum motivo que determinasse a 
l)recipitação do governo, resolvendo de prom
pto a questão em favor dos concessionarios? 
E' possível que h!>ja, e i~to se podo inf'Olrir 
não somente do que dcclat·ou o nobt·e ex-minis
tro, como tambem de te!." sido décretada a to:la 
p.ressa a rcsctsão, ep01s o co ~ )l'e empa c .11a 

moção sobrP. o elcm<mto scfvil e quando por
tant(J, S. Ex. nfio podi:L mais contar com a 
permanencia do ministeric. 

Eu, porém, não po~so atinar com semelhante 
motivo: · 

O nobre ex-ministro collocando-se, quanto 
à interpt•rtação e execução do contra c to, no 
ponto de vista d:t dcf:;;;:> do;; interes"e~ do E~
tado, e chcg;tndo ne;;te s~ntido até onde en
conlra~se o direito dos conces~ionario;;, devia 
desde logo declarar que não lhes aceitava o 

·r.amento ro )Osto • nunca. orém rocurar 
a hypothe;;e que m'lis favor:wellhes fosse, -para 
que-se consideras<a fi"ado o capital, adquit·ido 
o direito· á gãrantii <fe jürõs e per ~;:onseguinte 
o de serem indemnizados peb rescisão do con· 
tracto. 

Pa.ra que S. Ex. a•s~m procedes.;;e, tentando 
a o, o cu . 
ganizatlo pelo engenheiro Hermillo cbega1· á ter 
accól•do com os concessinarios que alias dev!a 
ter in limin.c reprllido. fóra preciso haver no 
contracto estipulação de~erminando que, a m:o 
ser aceita a proposta por elles aprcsmtada,tives-

rr • • rr :; ()t' 

a garantia de juros por aquellc or<;amento. l\Ias 
esta. estipulaçiro não foi, nem podia ter sido 
incluida no contracto. Pelo contr~trio, as clau
suh~s 5"' e (ia tornam bem explicito qtlO o 
orçamento e fixação uo capital só devi:1m ser 
feito~ depois da rnvisã;; do' e.studos daquollo 
eng·.::u1cJro o a Vl< to. os ra )a nos assun pra-
ticados. . 

contentari:im c seriam ntt:;ndidos oa int~res:o~s 

Pag_ 59. - «Como se vê asdifficuldades se 
accumularam ·na segunda secção, em cujo es-' 
tudo gastamos segUJ·amente _duas terças partes 
do tempo que foi necessario para todos os tra
balhos. 

A isto accJ•esce que o or~.amcnto feit'J pe!o 
----------,e.,;n;ng-r.ewurtti"e"i"rO~"~--F-h-:orl..m·+tr.--,.,.;;;-n--rum.-.n-n· ,:r:--t:rrn----e, ... ,t>r-1------i'~~-~~tip tlliiP,:i e ne eant~aeta qae a 

algum servir para o accordo com os emprezar·ios ist') o IJI)I•ig-assc. Tal contracto lilllltnva-se a 
pek>.. razão muito simples de não ser definitivo c:> tatu ir, cÕnforme se vê das suas clausulas 5a. 
e perfeito. e o:., que, a não haver n.ecôrdo com o governo 

I~ nem é exacto que importasse em.... . quanto ao capital, d•:pois da revisão dos estudos 
14. OGO: OOOs, conforme do;clarott o 1<0 bra ex:- officiaes. os concessionarios só tet•iam direito 

· · , · "" · ,. nheiro I-!9r- a ):t"":1mento dos tr~1b:llhos de revisrro Nunc:~. 
millo apresentou d;1as hypotheses, e l_lOrtanto s') lhe~ po:lerio. conceder qualquer qur.ntla a 
dons orçamentos: a primeir·:L de partir a estrada titulo d0 lucros cessante~- Estes. como V. E3:, 
de fet-ro da cidade da Victoria, atravessar 1) bem sabe, só se podem dar no caso de 
bra.co de mar em fronte á mesma cidade em uma · inimplemento de obrig-ações, e o" Estado não 
pon.te de custo de 2.000:000~. seguindo depois tinha ontra obriga.çiio p::.t·a com os concessiona
Gm demanda do EOU ponto terminal na Natil'i- rios \Varinzs Bl·othct·., dado o facto de não 
dnde. hypothese em que o dispenclio seria cb se tornar effectiva u garantia de juros sen:to a 
H. 155:001$289; ~t segunda d:L supprcs>;ilo a~, do pag:w-lhes o:; estudos de revisão, ou afian
raferida ponte, come~:m.io a cskada em frente çal-os. em refcrencia a outra empreza co:n que 
a Victot ia no logru d·~nenni .• · · 
Porto Velho, onde e:dste profundidade não in- Todo o mal provei~ da precipita~~ão com' 
fcrior a 8 metros no proa mar. plano com. que a que o· nobre ex-ministro da agricultura antes 
minha província e a de :Oiinas Geraes, jú sa sequer de serem apr·esentados :i com]Jetente se-

Y. m.-l>1 
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cretaria de Estado os estudos e orçamentos da 
em preza, antes mesmo da conclusão desses es
tudao;, isto é, antes da. possibilidade de qual
quer exame sobre elles e sobre o orçamento que 
devia. determinar a fixação de c:l.pital e conclusão 
do contracto,conforme o claro e explicito sentido 
da. respectiva clausula. 6"', mandou intimar aos 
concessionarios para rescisão do mesmo contra
cto, nos termos do" art. 18 § 2o da lei de :3 de 
Setembro de 1884, que absolutamênte lhes não 
podia ser applicado. 

O SR. CARNEIRO DA RoeRA:- Mandei inti
mai-o como a todos os outros. 

O SR. CosTA PEREIRA:- S. Ex. ·por ~·ta 
fórma reconheceu implicina.mente a existencia 
de direito:; adq uiridos.q ue ·aliás só o podiam ser 
no caso de accôrdo entre o governo. e os con
cessionarios em I"eiação nos estudos e orçamen
tos, que ainda não tinb:Lm sido apresentados ! 

O SR. CARNEIRo DA Roc1u.:-Está. eng-a"!l.;.<!c. 

O SR. CoSTA PEREIRA:- Os ··onces~ionarios 
Wa·ing Brothers acha.va.m-se em posição me
nos favoravel. 

o SR. Go~!ES DE c.~STRO;- N::m havh com-
panhia organizada. ' 

. O SR. CosTA PER"EIR.A:- Sem duvida. não 
havia companhia organizaJa, e àpen:Ls conces
sionarios para estudos e constitui{lão da em
preza. 

Si taes concessionarios não conhecessem o in
tuito do governo de appliear-lhes o já indicado 
art. 18 § 2o da lei de fh.a~ão da receita. de 1884 
a. 1885, que absolutamente não tinha cabimento 
no caso, ou tedam de aprasentar os seus es
tudos em condiçõ3s regulares, e, aceitando a 
emprez:1. nestas condições, cot·rer os riscos e 
contingencias do levantamento de capitaes, de 
caducidade, lucros mais o.u menos incei"tos e 
demorados, em uma p~lavra sujeitar-se ás 
vicissitudes que podem resnltar da ot•gaRização 
de em prezas desta ordem; ou liwitsr-Fe a rece
ber o preço dos mencionados estudos. Deo;de, 
porém, que receberam a intimação do nobre 
ex-ministro; desde que ficaram scientes de q11e 
o governo pretendia 11pplicar-lhes a lrJi de :~ de 
Setembro de 1884 que ali:.\s não podia reger a 
mataria; desde que conheceram que o governo 
implicitamente lhes prejulgava. o direito, con
siderando-o como adquirido; antes sequer da 
apresentação dos estudos e orçamento e ac
côrdo sobre o capital de que dependia aquelle 
facto ..• 

O SR. CARNErn.o DA RocH.-\.:- Não apoiado; 
intimação igual foi feita. a todos os outros con
cessiona1•ios. 

O SR. CosTA. PEREIRA... fortaleceram-se, 
vendo a perspectiva de um e~cellente negocio 
(apoiados, ois ue, &lém de se livrarem de 
to as as contingencias a. que estavam sujeitos, 
receberiam o preço de seus estudos e mais uma 
indemnização a. titulo de lucro~ cessantes peh 
r unCia. e . 1re1 o que :nn a. nao n am 
adquirido e que podiam não adqui1•ir, mas que 
o governo lhes reconhecja uma vez que os con-. . - . 

Trataram, portanto, de apresentar o famoso 
orçamento de 46 mil contos. afim de obstarem 
qualquer arrependi•uento, e com a exigencia 
desta avultada somma firmar-se ainda. maia a 
resolução do governo quanto li intimada rescisão 
com lucros csss:mtes. 

Eis o que explica o orçamento po1· elles apre
sentado. e que sem exageração se póde quali
ficat' de escandaloso • .(.:lpoiados.) 

O governo não podia considPrar-se obrigado 
ao procedimento que teve. Não b:Lvia disposição 
no contracto que o adstringisse a procurar a 
hypothese mais favoravel aos concessionarios. 
A moralidade da propria administração 'vedava 
contractar com emprezarios, que, t~ndo e:~:.igido 
em vez de 1:3 ou 14 mil contos, 46 mil, viessem 
por fim a contentar-se cam aquella quantia. 
(Apoiados-) 

O SR. SoARES: -S. Ex. devia mandar pro
hibir a entra)a d'elles na secretaria. · 

O Sn. CARNEIRo DA RocHA:-Eu já declarei 
que este orçamento não foi ::cceit.o. 

O Sn.. LEOPOLD"l CUNHA.: -E apezar disso 
ficou-lhos reservado o direito de preferencia no 
proprio decreto de rc>scisão! ! 

O Sn. CnsTA PF:REillA : -0 nobre e ex
ministro da agricultura havia de encon
trar n:t sua secretaria e no seu proprio 
gabinete informações muito significativas a 
raspeito desses concessionarios. Foram elles os 
ernprezarios da estrada do Rio Verde, e tam
bem da linha de Cacequi a Uruguayana, para 
cuja execução, segundo consto., apresentaram 
tres orça.rMntos. sendo um de 25 mil contos 
para a e1;tensão de 160 kilometros. 

O respectivo fiscal, engenheiro Torr'ls Naves, 
zeloso e integro funccionat·io, reduziu ess0 or~a
mento :1. pouco mais da metade, e o actual Sr. 
ministro da. justiça.. então encarregado d:L pasta 
da a.:rricultura, daclaJ·ou que só trataria sobre 
a base de 1:3 mil contos. 

O SR. C,\RXErrto DA RocHA:-Dase que 'eu 
não acccitci: rP-duzi ainda muito. 

O Sn.. CosTA. PEnEm,\.: -Mas uor que não 
usou V. Ex. da. mesllla energia. em relação á 
estt•ada. da Victoria a Natividade ? 

Lastimo que a minha província não cncon
tra.sse da parte de V. Ex. egual attitude e o 
mesmo sentimento em referencia á uma pre
tenção que tanto a devia prejudicar. 

O Sn. CARNEIRo D.-1. RocHA. : -Usei de toda 

apa1·te.q . moeda. do paiz ? 
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S. Ex. o Sr. ministro da agricultura decla-
.rou qu~ i\•era. m ormaçoes a respectiVa se
-cretaria no sBntido de que taes estudos deviam 
orçar por 300 contos de rriis. E;;sas informações, 
porém, não foram lidas e menos publicadas, 
posto que S. Ex. promettesse fazêl-o. 

O Sa. CA.n.. ..... Ento DA RocHA:-Sel-o-ão. 

direito o nobre ex-ministro decretou o a"'a-
m~nto em ouro, em~ vez de fazel-o em moeda 
do paiz ~ . 

O cont1·ato não outorgava esta ·vantagem ; 
elle sô ·.ieterminon (clausula 45) o pagamento 
nuquella especiH em referenda a operaçõ3s da 
companhia, . ~ q u:J.ndo o leva~tamento do res-

O Sa. CosTA. PEREIUA:-Reservo-me para geiro. 
aprecia t-as, mas devo desde já declarar o se- o governo não . podia applicar esta clausula, 
g-uinte: conheço a maior parle dos empregados de sua natureza excepcional, ao caso simples 
da. secr('tari<~ da agricultura, e os tenho em e commum de estudos de revisão feitos pelos 
CL1nceito muito f<J.voravel. (Apoiados). concessionarios, ainda não organizada, e por-

Dese ·o ortanto saber ual d'elle tanto ainda, - · 
taes mformações, porque salvo circumstan- panhia. 
cias que ignoro e que não foram expost1s por Parece-me, Sr. presidente, que, no que acabo 
S. Ex. o Sr. ex-ministro d<t agricultura, não de expender, havia mat9l"ia de sobra. para 
posso senão consid~ral-as inaceitaveis. autorizar as observações que fiz contra o 

Sr. presüTénre;-a-éxJ)et•ien·cill.--da-serv~ _- · · · · ~..ci.cultura bem 
attinente á esta. materia, demonstra que não que, com o pezar de molestar á S. Ex'. 
se pode despender com estudos para uma es- O SR. CAitNEIRO DA RocHA: -Não me mo-
tro.da de ferro de bitola estreita na extensão de lesta. 
219 kilometros a avultada quantia de 390 con- 0 SR. CosTA PEREIRA :-Nem de outra sol."te 
tos de reis· (Apoiados)· podi<J. eu proceder em cumprimento de rigoroso 

Os estudos maia caros que temos pago foram e imprescindível dever. 
os das estradas da Bahia e Pernambuco, por 
circumstancias muito espe · . - · Ha. orém mais ainda. m r l -
falta de pessoal technico,de operar i os, e praticas ma teria: 
do áerviço. · · ·· ··· O nobre ex-ministro da agriculturs, não 

Cus~rão 1:000$ por kilometro, mas ainda satisfeito com o t')rri,•el golpe q_ue desfechou, 
assim, referindo-se a duas bitolas, larga. e es- obstando, talvez por mllito'l annos, á reali
treita. (A.poiados.j zação de uma eropreza que constitue vital aspi

Coube-me clous a.nnos depois contractar os ração das províncias doEs )irito Santo e Minas-
es u os para a. estra a e orto-Ategre a ru- e1·aes; nao sat1s e1to com o que assim praticou 
guay:ma e a do sul da província do Rio-Grande em detrimento dessas provincia.s (e digo sa.tis
á. razão de 850$ po1· kilometr-l. feito, salvan:lo ~empre as intenções de S. E:s:.~ 

Mandei proceder logo em scguid1L e por ad- pois esüi. longe do meu pensamento attribuir
ministr~1ção aos estuJo;; _ pat·a o prolongu.men to lhe malversações, e nem dellas o julgo capaz) 
da cstra•la de ferro de S: Paulo, e t:tes estudos, diffic.u~~·)u . 3;inda a OJ'ganização d~ qualquer 
aoer· ~ . 
d;! i50.~ por kilometr·o. 

Posteriormente outros tt·abalhos ela mesma 
natut·cz::~. fot·••m roali1.ado;; por preços infer:ores. 
chegando-se ao rr.~ult<1.do de não cus.arem hoje 
mais de 400 a. 500.~ pot· kilometi'O .· (Apm·ta .~.) 

E~tes factos hão de necessari:t P.n 
11:1. sect'.' taritL d:t a~·ricultlll'a. d'-3 condições. 

Si o nobr;: el:·mlnistro tivn•sn pedido infnr- 0 Sn. Co;;TA PEttE:R,\. :-Seja embora. em 
----------------~m~af.çõ~ei.s~a~ta~l~re~s~pie~it~o~,~,~~~~~;ei.ll~:~~r~e~t~r~tt~·c·ã~:)~l2h"~a~s~~~~~-~~~re~p~re~f~e~re~n~e~iaa •• ---------------------

'm:L ·t o comp <:tas e sa.t1~ actor1as. Er<~. pouco pagar cstnàos por :C :30.000 ; era 
! ~ to posto, cabtlados ú" eMudus de que S '! pouco o: 1 torg~~ol' lucros cessantes no valor de 

t~:-.tn á t•azão de 1:000 . .:; por ktlomett·o, como .C .10.001 pot· h$1ío de um direito qui) não cxis
foram pag .. sos ·ias e~ tradas da B:~.hia o Pcruam- tia. Convinha collocar os conces')ionarios em po
buco em tempo> cb. noss:t inexpericncia, o pr.Jço siçiio ainda m:~.is favoravel;para isto dett;..se lhes 
total seri:t de 219: 000~; si o í'ol"em n·L raziio dit·eito de pr~ferenc i a ;de maneira ue,se a a-
de g5Q frs., eusw des refet - · rncer :1 guma empt·ezu s-,rla que queira rea
H.io Grande do Sul. esse total set•á dr~ 186: 150$·; lizar :1. _estrada de fet·ro de que ~e trata, será. 
:li na l'azão de i50 ~. pt·eço dos da estr.tda obrigada a pagtr resg:\te a \Varing Brotllers, 
d:"J S. Paulo. não excederá de i64:205$; final- àquelles mesmos qne ( se dP. outra sorte não 
mente, si á raziio ele 500.:;, preço hoje muito deterrninat· o parlamento) tão caro bão de 
cornmnm, attingirá ap·mas a iO~l:500$000. cu~tur n.o 'Paü:. recebendo ~ 40.000 pel::~. honra 

B.!m se Ví} quanto qualquer destas quantias que nos derau1 de contractar com o governo 
está longe dos 390:000$ ou :30 mil librM con- Imperial! · 
cedida!> aos emprer.arios \Varing Brothcrs. O SR. FICLTClO Dos SANTOS :-A ullima clau-

? ·-
pagos em ouro,sobr;Ún á uma impol"taucia extt·a.
oi·dinn.ria. 

O Sa. CosTA P.EREIItA·:-Demai~, com que 

sa _ premessa, parecê-me. 
O Sa· CosTA PEREIRA :-Em todo caso lhes 

foi garantida pr~fet·encia.. Eis a clausuL-1. d~ 
decreto. (L8 .) 
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« Clausub. 2.n- Se o governo julgar con- l O Sn.. Cu:.N.EIRO D.\ Rocru:-Os estudo.:; elo 
veniente vromovor a con,;trucçii0 da. estra..in.\ Sr. I-Iormillo Ah·cs. 
de ferro de r1ue se trata, ser::t'J preferid•s, pam 0 ::;.-. CosT-\ ''"R"IR·\· 1<', 1-tr~ 'm 10-,- ,. or P fi ''i · B h ' ld d I ' . .._ ... ,, '·r •• '' .. -.~ Q::;(, oi-J,c..p 
aque_ -~ m." :mn~ rot ers em rgua "' e c as ta.n.to h:1 (b~ annos. Pois bom: cn vou recorrer 
condrçoes esta~elec1das pe_lo mesmo g-oY_erno .. ') a esses mesmos estudos para mostrar o contra-~ 

C_omo se_ v~. Sr. pres1dente, a pretm:enc1a rio. Lerei apenas um trecho (liJ) : 
esta estabelecHl:J. ; o, com o sy:::terna ae mtor-
pi·etação q a e o nobre ex:.ministt·o da. ag-ricnl- « Pag-. 53 ·-:-Esta linha õ_ a que mais p_óc~e 
tura empreg-ou em relação ás clausulas do de- c?ncorrer pa:ra o eng-r·an~ectmento dos mu~lcl
cret? de 10 de Junho de 1.882, quem quizcr 1~10s de ~ta.btra~ Sar,ta. ll~t'3arll.~ _Pont~ ?';ova, 
reahzar a cmproza ter:i forçosamcnt'.l de pagar I ::Sc:.-ro, D1aman.tma, Co~ce1_çao, l\I~nas Nov:J.s, e 
resgate a \Val'ing lkothcrs. (Apoi11do;;.) I de todo o no;,-te da proVIUCltl. de Mm::ts, onde se 

O S, C R ,._ • d . tem g-rupada gTanes od massas do população. 
R. ,\.RXEI:lO D.\. :I.OCfL\ : -~'aO aOOW. .O' . . 

pois o coutracto e.-t:i mor~o. est:i. res~i ncÚclo.... Actua.lmcnto JÚ ft~ande nnn1e1·o de povoaç~es 
s : . · . .

1 

dessn. zona. entretem um .commc~cio regu1:1r' 
O -~r:.. Cosn l'zr.EHL\ : - · ·. F1ca-nos_, c com o porto de Souza pelo v:1.llc do Rio Docn; 

v~rdaue, o recurso de ser a estrada. con~tr:ad,~ entre outras citarei :<s seg-uintes, que, apcz1r· da. 
dn·ectarnente pel~ _Estado,_ .mas, bem ~~ ~om- falta de cstr~td:;,s e diffie1lldades quo devem ven
p;.:hend;-·q-na:nto_ c 1sto ~~o~ntm~~ente -e-dtme-l~nas _ cacn?eu·as nuus pro:ui11as ~a-"Nã'ffvi.-----
e.,tado precano das nos:;a:s fin .. nças · I ªadc, vao alb se abastecer- ele sal : S. Manoel, 

Creio, Sl'. presidente, ter cbmnn<:trado 'lUO o José Peclt·o, Pedr·a Redonda, S. Simão. ·antigo 
acto do nobre ex-minist:-o d:1 ag-ri.eultv.ra. é, &ldei·tmetlto de S. Lourenço, Santo Antonio, 
como tive occasião de dizer em uma das ulti- Santa H~lena, Vermelho Grande, Vermelho Pe
ruas ses::;ões, g-r·avernente lesivo ao Thesouro queno, Sac;:-amento, Ca:.-atinga, Santa :Marg-n
N:1cional (opoiaclos), além de immensam••nte rida, Abre Campo, ::\Iatip6, Manhuassu, Caytô, 
prejudicial. á pro\'Íncia que tenho a honra elo D. 1\Ianoel, P0ssanha, Jucury, S. Sebastião do 

. ropr-2_sent:tr e a granel() pq.rtq da d~ MinasGe· Curral. » . 
racs. Ainda por esse lado, pois o nobre cx-ini-

. · · Qaanto. ao !':l'!gundo re1ui;;ito ch lei de 3 de n!stro não devia ter proceiitlo com bnta fal
Setembro de 18)4, isto é, o Jc ser adt:wcl :1. em- cili.dade inYoe~ndo sem cabimento o art. 18 da 
prez:t. dir-ei rapid:tmcn te o que Gntendo, pois lei :3 de Setemb:-o de 1884, e guiando-so por 
•1 ue dcl>::.tc mais amplo se me prJporciona1·:i 11::1. infurma•}Õ3s, que só mui co perfunctoriamente • 
discussão do orç1mento .,ttinente ao Mmisterio lêh, como t<<ml.>üm muito pcrfnnctoria.monto 
da Ag-ricultura. , lcn o tr:~ba.lho do cng-onhcit•o Hcrmillo, co~. 

A conhecUn impot·ta.nc:r. da parte do terri- forme demonstrei. 
torio da pro.-inci:~ do Espiri.to Santo, c:uc. do:e ' Compreh0nlo quanto é difficil a posiçno do 
ser atraxessa ia por essa estrnrla, terrll.orro nobre cx-mini~tt·o ch ag-ricnltU!'a. 
onde cxist'!m nnmot·osos c florescentes estabc-
cimcntos :tg-ricolas, c n. pr·ospcra e imnortant~ 0 Sr.. C.\HXEIROD.~ RocHA :-Niío apoiado. 
colonia de Santa Lcopoltlina. 'hoje emancipad:t, :o Sn. CoSTA PErtP.IIU. • . • . e quo S. E!· 
com ui versos nucleos adjacené'!S de gr·ande e m- {l,wc, no intimo d'alura t··r so:·io :ll't'opnndimcn· 
pido clcsenvolvim0nto; a consirlot'a\•el popu- Lo do ll:wcr p:·aticado um acto, cuj:t illc:;alidado 
ç:io dos municipios do nor·t·J de l\1 i nas, p:tr:t a não podi:1 d·.·ix>tl' do rcconhccct· dopoi3 de mais 
(lua!, graças :i. mcsm'l. c~tr.Hh, tle\·c ser\· ir de Ü"!tido cs:udo. g a Jli'O\'a de '111C nssim ó. bem 
centr·o natural d·· cxport:t~~:io o ,_•xc,,llonte porto nol-o mostt•a o oxtro:uo a 'JIIC S. E;-,:. l'!i.og-ou 
da. Victoria, g-~wantom '['.te a cmpt'<•;:a.~inão im- de :1mp:11'ar-se com utn :II'tigo du fl,·a;il. in
mediatarnentc. ao meno-.; d·mt:·o (lo cttr·to p:·r.zn. vot.:ando-o l'Ol!t, org-:io do l':u·Lido collS'!t'v:.ulor·. 
em Y~'Z cl•) cnst<LI' ao 1-:st:J.•Io m; s:~·~riiicios qtJO O :lt'l.ígo do lJro ::i/, :~ 'tllC :-=.. l·:x. s" 
Sél ailig-urar:l.m :JO tH•b:·c cx-miui:>tt·o d:J. a:;·t'i- :'OCt.:OI'I'•'Il, não cxpi'ÍIIJÍtt nem podi:~ (;Xpl·imit• o 
cultura produ~.i:·:i ~:tlisl;~dor·io rO,lt!Lalo. :\ po- P"ll':ia..mcnto d•; t''l!'titlo com;c:·vadol', pur mu.is 
pulaçJo de Ita\Jir:t, Ponte Non, Diamantin:1, :·cspcttavcl qnc ::ICJl. :1. pc.;soa qu'l o CSCI'Cveu. 
Serro, Concciç;io, .:\Iin:1:~ Novns t! d-, '1U·J:<i R 'g't;.~:ll'm?nln o pcn.s:.:.m•} nto d 1 pat'tido ~ó ci 
todo o norto. .da provi nl.!i:l. de J'vli na" cncon- malltt_;sL:t-to 1:;: sna uurn·ensl'l._ em rcf·:t·cncl:t :~ 
lt'~-tr:i nossa cst:·ada mcim; de lr·:'!.n.:p:Jrte pan 1 CJ'_Iesto:'s poltL1cas, pOl''JUü· :;o JJe.3se t:rJ·e:w 
os s cus prod::cto~ en1 direcç:1o :10 j:í. meneio- pode o c}cve hnyc: sem_Pt'e accordo l?arhdn.r1o; 
lJ::tdo porto ch Victo:-ia. Essa pJ)pulac~ãu, :~lúrn CJ_Ua n to •. as admunst;:atlv::l.~ nr:Lo se da _o mesmo 
do numcJ·osa. pois (JIIC :-!l.tin.•s·c o ::dg-:wismo rlc f::tcto. ~\csl:as guestu~1s podo h:1vct· dtvcJ·gcn-
800 mil habit.:i.nte,, ó. csfol'çacl:uncnl/;- bborios:1, cia até de ministorio a ministot•io <1.1. mcsmn. 
com0 em geral to:l:t a ,Q"::mte mineira. (:LJoia- parcialiclaie. O at'lig-o de que so trata expr·i
das.) ~ L miu juit.o resultlntr,, de informações em pa.rte 

infun lados. Eu li' t s · · · • · · .·. ,.(,; 

a LcopoUina 
zona. 

JUe mesma folha, e se S. Ex. o Sr. ex-ministro ch 
por essa ag-ricnltura. le:.- o artig·o .do re,post::t à minh:t 

conte<:tação. ,vcr·:í. ~e não foi em Yirtude elo 
· n. OSTA Enzm.t:- no l'e ex-mm1s- con ICCliU-:nto pessoa e sim por infJrmações 

tro ch _agricultura n:lo podia ter encontrado, na · cuja iMxacticlão contestei, qu::~.nto :i part01 es· 
rc];a:tl<}ão que ?sto~e a S"U cargo, informações senci:ll, que esse artigo teve mo:;tencia, im-

. , •· H muclosas que con ')mnass-;m ,a 1 press10n1tn o ao seu .au or o rc•:c10 e serctu 
re:thzaç1!o dessa obr<'-. ! attendidas pr·etonçõcs ruinosas :.1o E:;tado, corno 
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se1·ia a do orçc:.mento elos ,16.000:0~0;) de que 
já então nos achavamos ameaçado~. 

Em todo o c;;.so, si o nobre ex-ministro (lt!Or 
aceitar a· autoridade do Bra:;it, em reb.çlio a 
este assumpto. façt-o, nms com a condição àe 
aceital-a plenamente, em todos I)S pontos, in
clusive o que respeita á apreciação cloac:;o pra
ticado por S. Ex., qual tem sido publicada 
nos ultimas numeras daquella folha. -

Não quero, St· _ prestdente, abusr.r por m2.is 
tempo df:. attenção da camara.. Ç•hío apoiados.) 
Creio ter demonstrado, de modo categorico, 
como promntti, que o acto praticado pelo nobre 
ex-ministro da agt"icultura e constante ão ele
ereto de 18 rleAbr·il proximo findo. wio cst:i de 
conformidade com a lei a que S. Ex. se so:~cor
reu; que esse acto não póde subsistir (apoiados), 
sendo, não sõruente dit·eito, mas devei· do par
lamento negar, na occasião comp.~tentc, os 
meios para o pag-amento não devid:l aos ex
concessionarios \Varing Brothers, evitando-se 
por td fõrma gt·avc lesão ao Thesouro;Nacional. 

(Apoiados; mu:to bem; ·;;wito ben~. O onc
cloi· c felicitado). 

judicado na sua vez de falls.r, porquanto a 
ordem do dia é detcrmin1.d<L 

Entt·etanto, si o nobre depntaU.o pelo Espi
rit) Santo per·mitte-c~msultarei á casa, sobl'e 
a ur·gencia requerid:t pelo nobre ex-ministro . 
do. agricultura. 

O Sr. Leol)Oldo Cu.nll.a:-DGsde 
que O llObl'C ex-ministro da agricultura não 
deseja tomat• nesta occasião a palavra, que de 
muit:> boa vontade eu lhe c8deria .... 

O. Sa. C,u:txEmo DA RocnA:- Não disse que 
nito àes~jo ; o nobre depLrtatlo entendeu mal ; 
estou prompto a fallar. 

O Stt. LEOPOLDO Cux;:L\... . aproYeitarci a 
urgencia que me foi ccnc3dida pela Camar;t, 
n:t ultima se-.:são. 

Quando, Sr. presidente. nn. sessã9 de 2,1 do 
mez pn.ss:1do, eu chamava desta tribuna a at
ter..ção do nobre dcpLltado pela Bahia, que en
tão geri<t a pash da s.gricultura, p:t ra as
sumptos nlativos á estrada de feáo da Victoria 
a Nath,idade, esta\'::t. bem longe de suppõr que 
o acto de rescisão de contracto ·já se achava 
realizado. 

~·;:>--- O Sr,. CARXEIItO DA RocHA.·- Delle dei no-
.. ·· · ···- --···-··-· ---·- -· ·· -· · ·-·--· ····· ·· ··-··-·-·--·--·- · · ·····-····-···---- ····---· ... --tiei:s.-a-~--E-x; ..... • .. -apen.:•s---o-.wn.tr.a.cto--ai.n.;!~~----

S3SfâHill 18 de IlíaiO de 1885 cst~v<1 l;vr;cto.' (H a ~ru:·os apm·íes .) 

\"id~ p~;;. 1í7<lo Yol. !!I 

O S1t. PJU:smEXTE : -- Tem a pitlavr.:~, por 
meia hora, o Sr. Leopoldo Cunha. 

O SR. LEoPOLDO Ca::;HA : - Si não fico pre
judica1on:1 m-g-cncia que me foi concetlida, 
cedo de l>ocn grado :1. p:tlarrn ao Sr. ex-minis
tro da agricultura. 

O Sn.. Prtms!DEXTE:- Sah·o si V. Ex. J'e
querer novn. urg-encia, porque a ordr)m do dia 
concede apenas il V. Ex. meia hor.:, conformo 
foi :~pprovaclo pela Camat·a. 

O Srt. C.\rr::;Emo D.\ Roc:u : - Peço a pu
lavra pcb orde:n. 

O Srt. PJtES!Dl':Nl'E : - Tem n. püwr:t pela 
ordem o nobt·e depnL,\.~0. 

O Sn. C.\n~ 1m~·-' nA l{nen.\ : - St·. prc~i
r1<!ntc, a urg-cneia. foi conc:c lirh ao n:Jl.)t'O de
putado pela pro\"inein. do' Esrit·ito S;:nto, mas 
ollc dechr.t que cede :t pal:wr:l para eu faltar. 

Si isto fo)t• P'!rmittid<•, aincb ([Ue do sOt'íJrc,·;t, 
cu tomurüi a palan:1., p:u·a r·espondcr :10 uobro 
deput.:1do r1ue :lCaba de deixar a tribuna .•. 

O Sn. Ll::OPOLno CUN!L\ E ouTr:.os SJ\:-iiJOrt:;:s 
- Como srwpr·csa ? ! 

O Sr •. LEoPor.no Qu~nu.:- Note ~• Camara 
que ne:;;s:\ occasiãc eu não pedia ao nobre ex
ministro que, afrontando tod<1S as difficuldadcs 
financeiras, que nos impoem uma certa r;~::;tric
ção e comedimento nas de~pczas publicas, le
vasse por diante a construcção dessa estrada. 
Não, senhores; bem longe disto, cu chamava 
simplesmente a attenção de S. Ex. para o. acto 
da rescisão, que, como era publico, ji se achava 
de alguma fõt•ma em andamento. 

O Su. Cosn PmmutA:- Já estava cosum
mado. 

O Srr. LEOPOLDO CUNLLI.:- J:i estava con
summado, mas não tinhamos delle conheci
mento. 

Senhores, toda esta q lle.stão põdo ser expost:> 
em poucas p<1.Lwr·as e com muih simplicidade. 

Por um aviso, creio que ele 5 de Novembro 
do auno pn.~sado, o nobr·e ex-ministro da a;,;-I·i
cultnra ordenou aos eng-cnhoir·cs fiscaes d·::l <li
versa.s vbs-fcneas, entro as qu:1es s~ achava a 
d:1, Victoriu;i. NativHladc,que procurassem cnl.r·ar 
r;m accúnlo com os r·cspCr!tivos concession:t
rios. afim d:) se!'om ellas -a.diada.s. 

A. esse tempo, Sr. prcsidF!llt'?, j:i se aclw
n<m concluidos o:; estudos do rr,visi!o do tr:l
çado dessa estr:1da, conforme dr~tcrminava n. 
clat1su1a Ô" do decreto de iO do Junho de 1882,. 
a qu(l.l adaptou como bas3 par,1. essa revisiio os 
planos c orçamentos org:mizados por umo. 
com missão, officialmrmle nomeada pelo governo, 
e diri,.ida. )elo P.l1"'enhoiro I-Ienuill an ido 
da Cost:• Alves. Os novos planos o orçamentos, 
pot·àtn, resultantes dess:• revisão, a.inda nilo 
tinham sido apresentados ao governo, e creio. 
<lne so o or:1ru em 1· :\rço . u tuno. O ecreto 
de •·csci::;i"::o do c::ntr•ucto, q ll•! traz a tla.ta. à c 18 
de Abril, .t~Ye, }10t•t:mto, lugat• log·o . uepois !la 
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Ora, senhores, já a Camal·asabe-que o-m·ça--,-mil·am essa ponte. que na verdade podia ::;er dis
mento apresentado p··los conce$<iomtrios \:V a- pensada p :ra não aggrava.r logo ~?zn seu co 
ring Brothers ao nobre ex-ministro elevotl-se , meço o capital indispens tvol à construcção da 
a 46_000:0008, tento, entret:mto. poi" base e->se estrada, como sempre nnten ti e fiz ver ao nobre 
outro orçamento. orga1lizado pela commissão ex-minisLro_ga agricultura, o ::lr. Alves de 
Hermillo, que fixou o custo total das obras em Araujo,nn. ot~:sião de celebra·r-se o contracto. 
menos de 14.00u: 00')$! Quando daqui chamei a Jà se vê, "portanto, que·· só da suppressão 
attenção do nobr.~ ex-ministro pua. o acto que dessa. ponte dr;veria provir uma diminuição 
pretendia praticar, já eu estranhava, Sr. pro- consideravel no orçamento do engenheiro Her
sidente, a enorme diífet·ença de algari~mos millo Alves. 
entre esses dous orçamentos, c appellava para Allega·se que os concessionarios por ordem 
S. Ex., porque, senhores, é um factc;:que, por do gover·no tiveram de encaminhar o traçado 
sua natureza, constitue, na ordem technica e pela ma1·gem esquerda do rio Santa whria, di
economica, um pheuomeno d0 tal ordem, uma .recção que o engenheiro Hermillo havia avi
monstruosidade tão incomprehensivel (apoi(!- tado por julgal a mais Jtfficil e disJ)endiosa.. 
dos), que ,teve excitar a euriosiclade de todos os E' completamente infundada esta allegação ; 
profissionaes, e, com muito mais forte razão, a conheço as condições topographicas do terreno ; 
attenção do governo. (:1_poiados.) são perfeitamente identicas, em tod·1 a região 

o Sn FEucro DOS S.-I.Nros :-E' para descon- banhada pelo rio Santa Maria, militando ain_da 
fiar-se da en"'cnharia. em _favor _do traçado ~doptado pelos ~oncessiO-

o · • ~ narws a c1rcumstancm de ser encammhado por 
O ~R·. LEOPOLDO C?::\IIA. :-Pois que · O nobre uma zona menos accidentada,e em que ex:stem 

ex-mm1stro da agrrcultura manda rever os diversas estrada.s trabalhadas con<tantemente 
estudos de uma via-ferrea., que foi orçada por pelo tr:1.nsito de carros até além da cidade da 
engenheir?s de nomeação do govet·no, profissio- Serra. 
naes h:~be;s. que apresentar~. o custo total de Em todo 0 caso posso garantir :i Camara que 

-----i~~-~~~~~$ -~---~!.~~~-'-~elC~~:~ver o _ _:raçado _n.cm.9-ª. .. ÜW..0 .esta alteração. poderia servir de 
ãess_:t estr:aãa, rever esse orçam~nto pelos ;:on· pretexto para 0 exagerado orçamento, que foi 
cess10nartos~ que ~evem constrml-a, em vtrtu- pres:~nte ao nobre ex-ministro. 
de deum prtvüegw; estes a.presentam-l~e um Sr. presidente, um: facto desta n:1.tureza não 
outro orçame_n~o no va~or de '16.000:000.:. e o póde de forma alguma passar despercebido 
nobr~ ex-mtmstro nao se apercebe, nao se entre nós (apoiados), elle não atfecta só os in
prevme,.. · teresses da província que represento, esma.-

0 Sa. CARNEIRO DA RocHA dá um apartP-. gnndo qua.si que pl1ra sempre a un.ica aspiração 
o Sa. LEOPOLDO cu~HA: _Perdoe-me v. qu~_ aind:L.a alenta hoje; _elle comprometLe 

E - -- ( . ma1s que tudo os gr:Lndes 1nteresses do Es-
x.; nao confundamos a. quesrao. _-lpa; tcs.) tado e vem aun-mentar as nossas difficulda.des 
o sa,. C:sTA PJ~~EIRA:- _A rJvis~o foi feita futu~as (apoia~los c apcwtes), porque, Sr ~ pr~

dc accordo com as mstrucçoss do governo. :sidentc, si uós temos necessidade de attrabn· 
O Sn. LI:OPOLDO Cu::-;HA: - Não posso, St•. capitaes es~t·angeiros, pa~a . o des~nvolvimento 

presidente, intorromp,lr a todo mo:uento a ot·- de nos~as vtas fet·reas ; .st a1nda ternos t_ambe~ 
Llem dos meus radocinios. n"cesstd,tde, de profis~nonaes estrang::nros, c 

0 Sn CARNEIRO DA RocHA dà outro aparte. prec~so que ao menos.len:ti?temos um pr~•testo 
• ~ 1 re:-~.gmdo coutt-;~ o:ngencms de tal. ordem. 

O Stt Pnzs:oENTE: :- ~ttençao . Peço aos (Apowdos e apa1·tes .) 
nobres deputa.rlos que n:w mtert•ompam o ora- -. R R • 
dor. 0 :::-rr. CARNE I~ O DA. OCtU:- oag1 :;empEe 

contra es~a e~tgen~.:ra. Os facto5 aln · estao 
P'tra pt·oval-o. 

O St:. LEOPOLDO Cu~!IA: - Posso g-arantir 
ao honrado ex-ministro r1 ue estou suificieute
mcnte inform:tdo de tudo u que occorreu du
rante a revisão desses estudos. 

Senhores. si cu tli:;scsse ao nobt·c ex-minis
tro que d~ssa. revisão deveria resultnr um or
çamento m:tis baixo d:t que aquelle que apre
sentou 11 engenheir-o Hermillo Alves, o nobre 
deputado não tet·ia r;:zito para sot·prehender-se. 

St·. presidente, o engenheiro Hermill? Alves 
orçou em 14 OUU:OOO$ a estrada, partindo da 
c::tpital e atravess:wdo, como disse, ha pouco o 
nobre deputado pelo 2° districto da minha pro
víncia um bra o de mar com urna immcnsa 
ponte, na extensão de mais de 500 metros e 
cujo valot· eleva-se a mais de :? . 000:000.~. Os 
concessiona!'ios na revisão do trac;ucL•, partiram 

a c<~plta_ em ou ru u:ecc:.ao, 1can o assnn 
snpprimida essa ponte, cuja despez:t ja não· 
vinha p~•ar sobre o orçamento. · 

· : : , · 'sa r. ça -
partiram da capital em ou.tra direcção,e I!Uppri, 

O Sn. LEoPoLDO Cu:-mA:-Pois o nobt•e ex-mi
nistro não sobt·esaltou-sc diante dessa orçamento 
de 4G.OO:i:OOJ$000 '1 Não teve S. Ex. em vista 
os estudos elo cng,mheiro H "rmillo em os 
qtl!lCS elle declara que mnii.:ls alterações se 
podism f:tzer- nos planos definitivos dessa es
trada~~ no intuito de diminuir o orç:tmeuto que 
apresentou ? 

O nobre ex-ministro da agt·icultura nt1. sessão 
de sexta-fe!ra 'iignon-se emfim vir declarar-nos 
que o (~ontracto _de rescisã~ e~~ava lavrado 

praticado um acto muito vantajoso e de grandes 
resultados para o Estado. 

O Sn. LEOPOLDO ÜONI:TA: - Para. justificar 
esta. sua asserção S. E::s: veiu recordar arga-
men os e op1n10~s con rar1os a u 11 a e dt!S_ a 
estrada. soccorrendo-se até de alguns escriptos 
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o contrs.cto para s:;a construcção. 
Senhores, eu não espel'ava qae esses escri

ptos fossem invocados hoje pelo nobr·~ ex-mi
nistro da agricultura para justiftcal' o seu 
acto. 

O Sn. CARNEIRO DA RocHA dá um a arte. 
O Sn. LEoPOLDO CUNEIA :-Si S. Ex. os acha 

procedentes· hoje, deve reconhecer ao menos 
que elles não tem a mínima applicação ao caso 
de que se Lrata (11.pctrtes), porque a questão é 
outra e muito diversa. · 

. Então tratava-se de :firmar um contracto, 

ol'çamento do qaalresaltam. todos os pl'epara
tivos para collocar o governo em cli:fficuldades, 
elevando exageradamente as proporções dessa. 
empreza, para encarecer as e:rigencias que 
mais tarde teriam de ser feitas. (Apoiados e 
apartes.) 

as, st o no re 1'\:x:-mmts ro, rman o-se na 
clausula 6a. tinha o direito de dizer:- este or
çamento não convém ; esta muiw longe da ver
dade ; não podemos entrar em accórdo-, por
que não lançou mão deste recurso 1 

Senho;es, pot· mais que ;e?peite os tal~ntos 

cups vantng-ens oram contesta as; o.Je tra- tura, eu não posso compr·~hender onde :s. Ex. 
ta-se da rescisão de~s~ mesmo contracto, que . . -'d foi encontrar, já não d1re1 uma. presumpçao 
aliás não estava conclu1 o porque lhe faltava de dire: to em favor do:; concessionarios. por~ 
uma condição essencial, que era o accôrdo sobre 1 1 · h 
a fixação de C:Jpital. (C ontestitçíio do Sr. C ar- que esse aboo utamente c les não tm am. mas 
?teiro d(~ Roch.,.) uma conveniencia qualquer· de interesse pu-

. . blico, que o fizesse esquecer uma disposição tão 
O nobre e:s:-mimstro permitt1rá que eu leia clara e tão t_.rminante do contracto. 

a clausula 6a. do d1~creto de concessão (líJ) : 
« A revisão dos r.studds mencionados na clau- Diz S. Ex:. que libertou o Estado de um 

sula precedente serã feita pelos referidos con- grande onus, porque iria carregar por muitos 
cessionarios e á sua custa, so'J a immediata annos com a gat·antia de juros á <:ssa estrada. 
inspecção de um engenheiro do governo e só- O_ra. senhot•es, eu não ~?ss~ ngora :~pro
mente de .10is de concluida a mesma t•Jvisão e duz1r o~ arg-ll!nentos ue Ja tl\'e occastao de 

. fixado o C()pital.garantido se.considera~á.de-... a:pres.c~t~r .. .ne.s.ta__casa, .. contesbn o uma ta 
finitivamente conclttido o contJ·acto que for propcs:ça~ ; mas, quando mesmo fo_ss~ ella _Pl'O~ 
celebrado em virtude da presente concessão. » cedente, e claro que o nobre e:s:-m101stro nnha. 

Ora, senhores, é claro que entre o gover- ern suas mãos os meios de chAgar ao me;,rno 
no e os concP.sflionarios podia verificar-se ac- resultado sem um tal gravame para os cof .. ·es 
côrdo. ou desaccôrd? quando se ~rata.sse de :fixar publicos e para qualquer outt'a empreza que de 

no só cumpria indemnizar as despezas de 
revisão do traçado. Mas, para que se désse esse 
accôrdo ou desaccôrdo entre o governo e os 
concessionarios, et·a preciso que houyessc um 
orçamento sobre o custo das obras rapoiaclos 
e apa7·tes), p~lrque não se poderia :fixar capital 
sem orçamen o. ergun are1 ao no re ex-un~ 
nistro qual dos orçtmentos teve S. E:s::. em 
vista 1 O do engenheiro' Herm~llo Alves no va-

O SR. ·CARNEIRO DA RocH,t :-Ainda bem. 
O SR. LEOPOLDO CuNru:-Mas o acto do nobre 

ex-ministro da agricultura, verificou-se depois 

E note V. Ex., Sr. presidente, não duvidarei 
dizel-o : si se tratasse de um assumpto que de 
perto interessasse á minha provincia, não teria 
por certo uma solução tão prompta, não seria 
considerado tão urgente, como a rescisão do 

tinh::t dia~ te de si o pt•azo de quasi um anuo 
marcndo na clausub 37, pois que os e~tudos de
finitivos foram-lhe apresentados em Março 
deste anno, e, sendo o decreto de rescisão da
tado de 18 de Abril, póle o nobre ex~ministt·o 
em menos de dous mezes estudal-os e ..• 

O SR. CAn:NEmo DA Rocs:A. : - Eu despre
z~i~os in limine,não tinha necessidade de aprc~ 

o Sa. Ll'lOPOLDO CUNHA.:-0 nobre ex-minis
tro não póde dizer que desprezou-os in limine. 
V. Ex. demonstra por essa forma que não se 
compenetrou da gravidade do assumpto, dos 
grandes interesses que se achavam ligados a 

~ ~ · . - ·a s l ~> 

sobre a. estrada da yictoria á Natividad·~, ia 
decidir ttmbem da sorte de uma outra já pro
jactada na provincia d~ Minas. a ·:da Nativi
dade á Ponte Nova, que seria o prolong-amento 
daquella, e o nobre ex-ministro com uma só ca
jadada matou a ambas. (Apw·tes .) 

Senhores, e forçoso reconhecer : o decreto de 
10 de Junho de :1.882 armou o governo de taes 
meios, no exame ev,~rificação dos pro·ectos ue 
lhe assem apresenta o~. rod"OLt-o e taes ga
rantias ·que bem difficilm~nte se pod~ria dar. 
a. rescisão do contracto pela forma por.que foi 
feita. (Apoiados) 
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pela r\:\visão desses estados, ist() é, quantia 
muito superior a 300:000.-) da nossa moeda.! 

Alves despenàcu "com os estudos desta. estrada .. engenheir() q toe foi :J.rredado ? 
a qna.ntia d:_ i~0:0005 p~uco ma.is ou menos, . OSr.. LEoPOLDO Cu:•ar..t :-V. Ex. não pres-

a · 1 11 i 
Não trato de cngmheiro do governo,. mas 

ongenheiro da; em preza; · 

O Sa. CA:~~l'::n.o n..t Rocu.t :-P~sai qne 
V. Ex. rcf::r-ia.-se :1 engenheh·o !lo governo, que 
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havi_a.. 
.o ·sn..~ EuFn.A,sro Coun.ErA :-Não foi demit..:. 

tido ·~ Pre~isa~uos saber que papel representou 
nesta questão. 

O Sn.. BE.z.urAT· :-Adespeit~ ·da rescisão, 
sse ·. engen erro con nua a perce er vencl-

mentos, . ~: · 

, O Sn.. C.I.RNErao DA RocHA :-Ordenei que 
fo::;se dernittiJ.o depois da. rescisão. 

O Sn.. B!!JZAliAT: ,-Não foram cumpridas as 
suas ordens. . . . . 

O Sn.. LEOPOLDO CUNHA.:-Para que o en.ge-
he.iro · fiscal . se torna~se responsavel pelos 

abusos commettidos nesse orçamento, seria 
'_preciso que :elle tivesse sido ouvido e manifes...; 
tasse.' o s m accõrdo com os concessionarios; 
mas nós não sabemos ue informações teve o 
no re eX-ffiili.Titrõ~sêibYê"t'tri!õ'1j_'U'a::tnto-87"Ex-:
.a1nda ha pouco nos disse que réjeitou-as {,;~, 
Umine. · · 
--Habituado. Sr. presicleti'te, a. não me deixar 
rr~star P?t'. q ua.lquer suspeita que possa. sug

gerir um,Jurzo pouco fundado, não po,so entre;. 

profundamente o acto do nobre 
agricultura. · 

,)~0 SR:. :SOARES;-:.Tem toda a razão; apoiava 
. "()'governo e não foi ouvido. . 

o Sn.. CAn.NEmo DA Rocru. : -A. theorh .é 
·nova. 

O Sa. Souxs :·-Não é • 
. O Sa. LEOPOLDO CuNHA. :-Apoiei o gabinste 

de. que fez parte S •. Ex. até o seu ultimo mo
mento nl)sta casa, e declaro que si não fossem 
s circumstancias es eciaes em. ue nos achll.-
ã.riws, a. minha posição não teria. sido' a. mesma. 
·pois desse acto.- E' certo tambelll.' que ·. delle 

s tive conhecimento •.. · 
Sa.- CA.n.NEIRO DA RoCIIA: -Eu decla.rei a 

V.. Ex... - · · · · -

" Sa: LEoPO~DO CuN!:Í:A.: -V. Ex. dis~e,..me; 
r spondeudo JL uma. pergunta.· feita..'em pa.rticu-
1 r,-que,a i·esci?ãoestavª':apaláy.nda .. '· :_..;,·._ 

. . . ; ~- . . - - .. ' -: .. ,• ~: -··· 

O Sn. ·c.~.a·NEiao nl RocHA:':~Eil disse a 
V. Ex:. ·que estimat•i:f que me provocasse por
q~e eu queria. eJ.:plical:' tuJo. Log-o, não occul-
~L . . . . 

·: O Sa. 

Procurei. Sr. presidente~estlidar as clausulas 
da concessão, e c~ da vez mais m.e conven·çoode 
que não :havia direito· de indemniza~ãó por lncros 
cessa.n es. i . ~ . • - . · 

e àei as bases·a.:V. Ex. ,que .os <?Oncessionarios . tivessem direito, ao- pa.-
0 Sa. LEoPÕino Cu~HA.:--Mis essa· dec1a-' gamento das despezas:pela visão dos es~uaos,. 

ràção foi feita rio dia 24 dí-1 Ab~ll e o decr~to da. embora ~ssas despezas se · elevass~m ao qua.
l'escisão é,de i8, segundo uma noticia posterior dru!:'llo do g_ul3 nos custaram os . proprios · estu:-· 
d0' :.Jornal'c .do ·_c_á'm?nercio_~ _:·.e· __ -~~-~~ .. ~oje --·.do -~o~·_quê~.O~gov.erp.~ mallª<:)U~:~~zer,. ·---~la~.· .jn4e~+- -· -~ 
IJzario Official. , . . . · · ·riizaçã:)~deJ~cros cessatites.g_uando .,,ainda'· não; 
'Nessa occa.Sião/ chamei a âttenção-~o nobre havia-' contracto · p~rfeitàmcnte aéa.bado·~ - - ·· 

-e:x:-ministró sobre o ass.)lmpto, e· dizendo-me O nobre> .ex'= ministro • pêrguntou-nos~ aq_ui : . 
· . . . . ra a inat.iferiveis os direitos como a lica.r os principios·A.e direito~ a,dminis7 

:~dos-:çoncessionariQs, . .PQ~qu~_ elles:.,não há:ír.i.ll.m t~:\t~v,q. _a uma:· q ues.tão e~ta.·_(Jr. em .•. ·. negan o_ ' 
de àbrir mão d.a •· conce'ssão,. senao· med1ante. duelto a parta-~ Eu por:mmha ._.vez, pergunta..,,". · · 
iíidemnização avulta.~, eupbse_rvei a __ s:_ ~i. re~ =~ · corno se~ .po~e~n~- .a.pplicar ,esses. mesmos 
-- · ... v. rn~;...;52 "' · · :· · · - · 
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princ1p1os ne~ando o dir~itó do . Estado .1 Pois ·UM SE:sa~ DEPUTADÓ:-A Cama.ra pode, re-
nãoé. pela _I~le,;ma applicação desses l_)rincipios ·c usando o credito. 
em materia de contractos; que se vê claramen-- o Sa. LEOPOLDO- CuNHA:-Seique oacto do 
te que esse, de que se trat'1• não estava. cono- nobre e:s::-ministro ·.está; dependente da votação 
clui.lo e . acabad6, faltava-lhe uma condic~io de cr~dito,mas espera o meu nobre collegS. que 
es~encialissiwa, Clue crao accôrdo, quanto ao elle seja negado ~ . _ -·:- . · 

· capital garantido entré o 'Conce~sio1,1ario e o Sr. pre~idente, tenho com ba~tante acanha-. 
governo~ Desde que esse accôrJo se t0rnou im- mento, com bastante .pezar para mim~ feito as
possivel diante de tão monstruoso oi·çamento, ·considera,;ões que me sug-geriram as palavras
esse contracto esta v a por sua natureza res.:... proferilas na sessão de se:s:.ta-feira pelo meu 
cindido, -não tinha nem podia ter e:xistencia nobre collega, ex"ministro da agricultura~ · 
leg<tl. Si de a1guma fórma magoei a S. Ex, peço-· 
. O que o nobre e::s:-ministro devia fazer, po- lhe mil desculpas, peço a S. E~·· que collo

dendo como podia dispor do pra;lo d3 12 mezes, que-se no m·~u lagar (cv-poiados), colloque-se no 
estipula lo na daustda 37, e1·a mandtr e:s:ami- Jogar de representante de uma província. que 
nar· por uma commissão competente os doqs tem sido completamente esquecida, que nestes' 
orçamentos,· com o que gastaria menos do que ul~imos t ·mpos principalmente tem sido des
despenaeu com a iniemnização de lucros cets- consideradà por todas asfórmas. 
santes. Ainda ha pouco tratando-53 da reor~nização 

Com isso muito lucraríamos. porque, pelo da companh1a dos aprendizes marinheiros; ao 
menos uma vez, teríamos occasião de reconhe- passo que foram conservados em provincias que 
cer essas especulações, de que se vê rodeado o contam apenas 15 ou 16 praças, foi sÚpprimida 
governo, suppondo-se que elle ha de aceitai-as a do Espírito Santo, unica que'apresenta um 
cég-amente, po:·que fóra da competencia de excesso de 20 praça~ sobre o seu quadro effe
quem as formula não ha outras entre nós. ctivo., e que concorre annualmente com um bom 

.......... .. J:1P9.fado_~:.) ______ -:--- -- _ ..... - ·· - .... ··---·-··-···--- ... · · -...... · .:.~~~r:~~~~o~~;t;~~~~:~~:et3àessa;questã~r~· · 
Lamento, S. presidente, que ~s~e orçamento · · .• . 

fique archi v~do em nossa secretaria_ de Est·ido; Tenho conchndo. 
l~m~nto-o, por4uc. quando reviver a idéadeste (Jliuito ben?, muito bem. O omr.lo;· é feli-. 
grimae melhoramento· para a minha província:' ··citado). 
apparecerá : esse documento como um_pretexto 
á novas e maiores ex "enci:.s, qu ndo aliás o 
do'engenheiro Hel'm·;no Alve~ póde ainda ser 
reduzido :~. 10 ou 11.000:000,5, como elle 
proprio o disse em seu relatol'io •. · 

O Sa. PRESIDE::-.'T.Er · lembra ao orador que a 
hora est:i finda. 

O Sa. LEOPOLDO CUNHA:-Vou concluir. 
Permitta V. E:s:.. que de$te logar eupeça ao 

actual Sr. ministro da agricultura que mande 
proseg-uir no exame detalhado desse orça-
mento. · 

O Sa. ANDR.~DE FIGUEIRA: -0 melhor é ar
chivar tudo. 

O Sa. LEOPOLDO CUNHA: -E' b~m triste, Sr. 
presidente, :i sorte das províncias pequems. 

U?>r Sa. DEÍ>uuoo:-Não de todas. 

O Sa. LEOPOLDO Cu-:HA:- E" exacto; al
gumas, embora p2c1uénas, são muito mais con
sideradas que outras. 

Estou convencido de que,quando o nobre ex
ministro da agrkultura, apoderou-se da idéa 
de desaggravar o Estado do o nus com a· con-:
sh·ucção dessa estrada de · fel'ro com o ·que en.;, 
tende S. Ex., como nos disse, ter prestado um 
relevante serviço, nem de leve pensou S. Ex~ 
nas de-;astro:;afl consequ.en~ias desse_ seu acto 

menos direito que .as outra~ à esse beneficio, 
do qual só. e exclusivamente depende a sua ra-
i a · · · 
Appellârei, ,Sr. presidente, ... para o nobl'e 

actual Sr. ministro da agricultul'a~.afim de ver 
si é possivel ainda remediar o mal " ue a minha 

=-provincia fez o seu antecessor. 

Se3são elll10. de Abril de 1885 
Vide pag. 253 do Vol. li 

O Sr. Fernandes da Cu.nha 
Fillio (attenção): - Sr. pre>idente, diante 
das grandeg iuiquidades só ha. duas alterna
tivas: ou o riso do despr<01zo ou a resignação 
das victimao; da pl'epotencia, da· arbitrariedaie, 
da tyra.nnia numerica perante um dos maiores. 
.attentados que jamais poderiam degl'ada1• e 
humilhar o parlamento nacional de qualquer 
na~ão civilizala. _ 

Sr. presidente; si dependesse de mim só-
mente o vir defender esse interesse, que é o. 
interesse lcgi~imo do 12' districto da provincia 
da Bahia e, portauto, do partido couser•rador, 
eu o deixal'ia correr ã revelia ; ·mas, na phrase 
do· grande orador romano, os devel'es para .. com 
a patria não têm medidas nem 're'3tric~:õ~s. E 
eu, simple!jmente, venho ceder a esseimpulso do
dever que tenho obrigação de c11mprir para com: 
tão illustre ,e éonspicuo eleitorudo. 

Senhores, está na consciencia nacional, 
na conscienc}a de· todo () povo braiileiro; 
está na. consciencia deste parlamento . que 
o meu diplomá. ·foi conquistado legitima-
~en~à • pela ~aioria do 12° distl'icto da -pro-

e que offensa ha .e!U::_chamar as cou~as pelo seu"_ 
nome'? E• preciso que . eu assuma, senhorâs, a · 
mnxima res onsabilidade das minhas con- · 
vicções), por uma Zadroeira. 
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O SE.. Pn.EsiDENTE:-Eu peço ao.õr,ldor que 
não empregue expressões dessas c~m rela~!i.o.a 
actos da camdra. 

O Sn. AFFoNso PENNA:..::...v. Ex. deve fazer 
retirar a exp1·essão, que ó insult~osa para a 
casa; 

O Sit. FERNANDEs DA CuNHA. Fruro :--Reti
rarei a expressão, si tambem ella. offende o no
bre deputado, e direi-uma arbitrariedide. En
tretanto, peço a V. Ex. pe1·missão para dizer 
que não me referi á camara .. 

O Sá. PRESIDENTE:-Não era de esper:•r-:se 
outra cousa Ja urbanidade e da delica,deza de 
V. Ex. Pôd·e continua r. · 

o sâ. FERNAND.ES DA. CONfiA FILHO: - Sr; 
presid 'nte, vejo-nie privado de to:ios os meios, 
de todos os recursos para 'a minha le-gitima 
defesa. porque nesse enorme castello da fraúde, 

. em Sento-Sé, não se ~onsegu"m documentos 
que legitimem os facto~ p ·los quaes possamos 
provar á plena evidencia o nosso di1·eito,porque 
os govc1·naclm·es que alli têrn eril suas mãos 
fechai:: s. todos· os cargos, negam aos seus anta
gonistas.e adversarios todos os documentos para 
se comprovarem esse;:: direitos. 

Tenho de mostt·ar a esta camara qu'l alli até 
______ §.e f.l!!sifiS!.am_QQQQ!!!~_ntq_~~ tenho_ALJrrQ_ya.l: ... ~ 

cama.ra que até·os illustres memb!·os da 2a com
missão, tanto da legislatura pasl'ada, como da 
vigente, negam ~s provns pro\·adas, negam que 
tivr!sso sido cláudestino o alistamento de Se,nto 
Se, quando, com bastantes e copiosos dócu
mentos, fôi evident<ilmente provado que aquelle 
alistam•·nto era uma pura fraude. 

P01·veatnra a 2a. cornmissão quererà que a 
·historia affirme na sua rigorosa. imparcblida.d~ 
que a camar~L dos deputados é a cadêa vellta, 
porquanto o reco.nhecimento do meu mitag-o
nist", como deputado, é um estellionato ~! l\Ias 
aqui é o Jogar dos estellioil.atarios 1.! . 

O Sa. AFFONSO PENNA :-Estas refermcias 
são muit"> inconvenientes. Isto não pódc con-
tinuai.' assim. . 

O SR. PRESIDENTE :-Eu peço ao orador que 
use para com- a camara de totla a deferencia a 
que ella tem direito._ 

O SR. UwôA CrNnA :~Devem dar toda a 
lib~r-dadc ao orador, do contrario é uma exe:-· 
cuçiio a Tarq uinio. 

o sa: ZA:íiA :- Toda a libedade; menos. a 
lib,·rdade da injuria, que o regimento prohibe 
expr-essamente; (0 orario;· d interrompido po1· 
vivos apartes da maio1·ict.) 

O SR. PRESIDENTE:- Para o orador poder 
cont1n uar- s ·m interrap~ües é preciso que se 
cinja à materia do parecer.-

0 Sn..FERNANDEs DA ·coN!lAFILHo:...;;Comp!e
hendo que não agl'ada á.m·lioria1iberal gue eu 
defenda o meu rlireito. Estão no seu papel.; es

sagrado, infelizmente. Devo aqui vir entregar 
·o pescoço ao cutell.o e ao alphange dos algo
zes; não devo. def~nder o meu direito, p!rque 
sou conser-;l!ldor. Hei de proseg'uir, porém. 

O SR •. ZA:IIA:- Aqui .não ha cutellos nem 
algozes ; aqui só . ha. cadeiras para os, que as 
conquistaram nas urriàs; e o nobr·o pretendente 
não a conquistou, teve minoria de votos. · 

o SR. FE;NANÓES DA C\lXIH.l?rLHo:-Já vejo 
que todas as minhas palavras suscitam apartes 
odiosos da. maioria. V. Ex. <i suspeito. 

O SR. PRESIDE:STE:-.,1\Ias o nobt·e oradot• 
deve evitar esses apartes. 

O SR. FtmNANDES DA CuNIIA Fruro:-Só não 
fallando .. SiV. 'Ex. · qur>r, sento-mo e serei 

Jogo;riç:_timado. Os apa1·tes.não me abalam. 
O SR. PREsiDE:-lTE -V. Ex. deve. cingir;;se 

á materia do par !Cer . 
O SR. =FEUNANDES DA Cu~mA FILHO:-V. Ex.· 

quer que ··ontinue sirQplesmente rio te1·reno da 
discussão do p:lrccer, mns os nobres deputpdos 
é que me interrompem ató com ap:~.rtes pes
soae~. Este logar, disse o nobr~ deputado pela. 
Bahia, só é da.qu•·lles que o conquistaram nas 
u1·nas. Ora, V. Ex., Sr. presidente, que tam
bein é 1itt;·rato disl.incto, consinta-me que rc
m-,:,-mtlre as minhas lir;ões de litteratura., e res
ponda ao nob1·e deputado pela Bahia com o 
epig'ramma d•1 l\Iartlal : «Tu debaixo das tuas 
vestes bt·ilhantes, oh ! Zoilo. zombas dao:; mi-
nhas .. -. · - · · · 

O Sa. Z,ÓrA :-Pe~o ao nobre pr<Jsidànb que 
· faça conter o nobre prctendenté nos limite~ do 
regimento.. · · 

O SR. A::>DRADE FrGuEnu:- Nco:i o nobre 
candidato se afasta desses limites. 

·O Sr... ZAlltA:-!IIas er1 n:io sou t:m Zoilo. 
o SR. FERNANDES DA CUN!U FILilO:-V. E:~:., 

Sr. presidente, terá todo o dir~ito, até de man
;ar:-me calar; mns o que não póde é prohi
bir-me de que f:\ll~ no poeta l\la.rtial, que não 
teve a honra de conhecer o nobre deputado pela 
Bahia. 

Creio que não mctter.'i:o med~ a. ning-ucm o~ 
. epigrammas de um poet::t, prmc1 almente s1 
não quizcrem talhar para si carr~pu~as. •. 

O Sa. PRESIDENTE:- Eu ainda urila vez peço 
ao nubre orador que se cinja â. J.?l!l.~eria do pa
recer. 

O SR. FErtXANo:ms DA Cu:-mA. Frr.uo: -- ~1a;:, 
Sr. presidente, dit.ia. Martial:- « Tu, debaixo 
das tuas vestes bt·ilhantc;:;, oh ! Z0ilo, zombas 
dM minha_s, porque são velhas. Velhas, con
éoi-do, mas tu n:1o podcràs·dizrJr como digo-as 
minhas são minha<:.)) 

Eu Si;U. o lcgiti.mo d'eputado pe!o 12° dis
tricto da• Bahia, e assim o·vou provar. O nobre 
deputado e::;tà reconhecido ; dir:i. que são dclle 
as vestes brilhantes. . 

O 12o districto da .Bahia foi· em. tõdosos tarão no· seu direi to. Eu sou um cons:rvad;:,r. 

·O SR. FERN ANDl>'> D.\: CuNHA FrLno:_:_.Adefesa, nossas fileiras vieram os chefes olib5raes ecne- · 
para os liberacs de me11 paiz, não é um direito -n~e'ritos ! . .. · ··-· .· - - · · - - · · · 

.. 
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Ora, deve· estar cgra.vado na ~memoria desta:· 1taqiúlle te~·mo, dirigi ao referido · bacharel 
camara·quefoi um députadQ consérvad6r que Alvaro Antonio da-_Costa ô officio -que adiante-
. defendeu a -eleição' desse chefeliberal durante se vê por côpia sõb n. L .- ., .• ·· -· ·__ . ·, 
uma sessão . inteira. ; inas' ês-'EÍ ·. cllefe liberal era. . .• 
conservador, e só'teve. contra si o voto de um ·_· « ; · · Lêa-s3 com attenção o meu referido 
hon.radóliberiil~ qüe-éstá presénte. ·. -. · ··· · · o:fficio; comprehende-se o inr.onveniente de s~r 

. Ora, augmenta.ram-se as nos~as relações 11ar- ~ .• revisão .d?s jurados de · Sento· Sé feita pelo ·a · ·· d · · · · ·· · · ·· ·· · · - JUIZ . ·mume~pat preparador naquelle-:termo, 
tl am.s neste tsti·lcto, os nossos amigos con- com :o presilente da camara e o subleleo-ado :~ 
tinu~ra:n a pr_e:>tar-nos 0 seu va!ioso e pre- todos inte1·essados na continuàção daq'tezz~ 
. ~O verdaJeiro chefe deste districtó foi repré..: m·o, e cone Ulr~se-a · que e~ evia passar o 

. . . exercício naqueHa occasião, etc;»· 
sentante da m1nha provmcia, e sempre mmto 
digno, e quem dera que para horírà della. ?}r o Sn. ZA:'IU. :-De, qu~é data c e~sa. o-a~ 
tivesse elle em mim tão indigno substituto! zets. ? · ·· 0 

· 

Sim, elle e o verdad ·iro defensor. de todas as · · · 

.~randes causas do patriotísrno e ''da_ liberJade, O Sâ. FEP..:-<ANDES D,\. Cu:::-n.ÍA.FILRo:-De 22 de, 
~ Abril de 1871. por Í'BO mesmo que .e typo do veriladeir.o ·con-:-
servadnr. ·.~ ·.·• .. . .. O Sa. Z.mA:-i87:1. !!4 nnnos; o nobre can: 
- Com · o co~1curso prestigioso desse illustre didato~ainda era pequenino_. . · : 
-varão 11a phrnse dos liberaes-o patrono .da · 
minha candidH tu r.~, ·que, repito com. embe- O Sn.. FEnN"ANDES DA CtmHA FILHo:-E V. Ex. 
vecido·orgulhq, nem hei de envergonhai-a, é já tinha fama. Tomo nota. Eis o documento a 
que venho ao parlamento, ajudado por todos que se refere o es~ripto do Sr. l\fa.dur<.!ira., pu
os ch2fes conservadores da provinda e do dis- blicado no nu:nero antecedente,. (Continua a 

. leitUI·a): . . "' . tr1cto, suffragado pela maioria . de tão digno · · 
eleitorado. · · · · : . « Joazr~iro, 21 de Dezembro d~ .1868.-

O governo liberal; consciente de· sua fra- Illni- Sr -Os incommodos que tenho soffrido 
quez~ nesse districro, contra todas as . pre-"' e:n minha saúde, !lg-grava.dos pelo tr-a.balho:l-S- . 
scri ões le!.!"aes foi buscar em comarca diversa s1duo que tenho t1do durante as correições e 
um terrnoq_ue pesa.v'' pelo·-numero de eleitores; Jury-; me acon.se ama gum escauso e uso e . 
fabricados por juizes •.. que :sabeli:nô·s; pelo re~edios,e paraisso devo .aproveitar -me das ~ 
grande numero de votôs que lhe polia ·dar, fena.s. ··· · - · · -
augmentado ·a.inch 1)elos arrendam·entos falsos, « .Entt·etanto, .. vejo . que ainda me/ ' falti a 
ob;a de juizes, juizes elles o_ querem ! jà cele- revisão da lista dos jurados do termo de Sénto 
br1sados e famo•o>! .. · . .· .· Sé, que deve SCJrfeita rie::es:;arianrente- ·até-ao - . - ' - . . - .. •· '• ') . ·· . . . . . 

que Sento Sé é um Iogar dos~ mais despresti< ·gulamento n. 120), e que nem pos~o ir~fazel~a 
gia.dos do 12o dist_r1cto da Bahia. E' . iún l i)gar - nem d~vóencarregar della :o juiz ·municipal 
sem recursos, e foi nece,:;sal"io usar de meios preparador daquelle termo, como permitte em o 
crimil},osos e commetter fraudei! para d~r" _ao . a~t. 236 o mEI_smo regul~m_ento, -~porque, tep.'do 
termo 193 jura·1Qs, que desde i842 não apura.v,a sido_ elle q_uem, n~ quahdad e de delegado, me 
50, por isso que não _constituia · t~rm() _separado. envwu a hsta .. ;x1gid~ l?e!o art. , 225, -~ . claro 
·. Posso mostr11.r, alem de documentos auth<ln- que tem pr~\'entdo o seU JUIZO sobra OS-JUrados 
ticos, até o de illustres membros do partido li- a apurar; e que, p.ortanto,- não poderá faz~r 
berál, como o. de um juiz de direità do Joa.seiro, (co~o 11~0 (ez em outras dpocas) uma revisão 
jà falleciclo, provando a pervicacia ecobstínação como fi le1 prescreve. .. . . · 
daquelles que queriam fazer de Sento Sé termo · « Pelos woEi.vos expostos passo a. V. S. como 
separado; Sento Sê~ uma pobrevilla~ sem po- meu P sub;:;tauto actualmente (em razão de 
p a ~ ' . . . 'i , . a é ã . a - • . . 
a.gus. para beber:.se; que tinha apenas casas d(\ xo de Sento. Sd)o e_xercicio do meucar,g-o, e 
palha, á e:tcepção de duas ou tres de telhas, e rP.metto a l ·sta a que me referi, ~1fim de· que 

_,umafazenda da família do meu. contendor, â V. S., tomando· em cons~deraçãoo motiv() que 
qual significo, ali:i•, respeito: · · me aconselha não autorizar o deleg1do e juiz 

Eis aqui 0 Dial·ia da Bahia, gazeta official, -preparador de Sento Sé a -presidir a revisão, não 
publicando uma _ correspondancia. Jambem offi- S9 julgue autorizado a delegar essa attribuiÇão 
cial do Sr. Dr. M~:~.dureira, membro do partido áquelle q11e eu· julgo incompetente para presi- · 
liberal; conhecido e apreciado na Bn.hia. d]r ~ - revi~ão, não sô pol'" ser o delegado que 

enVlou a hsta, como ):!ar ser parti!!ul.armente 

conselho de jurados (lê) : .· 
« ... No dia 21 ,do mez de Dezembro; com

prehendendo que á . minha saude perig-aria. si 
e_u me sujeitasse . a urna viagein'de 44léguas 
(1da e ·volta) para fazer a r evisão da list·< dos 

-----~~i--'----'lj'lltll''NS;HffiàEi~ • . .. . 

o f ÔYO de S ento Se só cont'inuar/a a 'existir 
p ela parcialidade. e cont•eniencia dos membJ·os . 
da junta ú visrn-a: prúidida e ·d.'Co;iselha.dri 
~u d-ominada P,elo jt~iz 1nunicipal, preparada 

.: :·.·· 

t eressa o na conservaçao . o oro-especta 
daquelle temza, onde 6 e tem sido o t~ sup- . 
plente das, varas münicipal e. wph'i.os , e 
sempre em .t>xercicio pela razão de ser nesta 
villa a . ?~esidencia do . juú . effectivo deste e 
daqu~lle t ermo. Reitero os meu~ .sentimen- ·· 
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·.· Agora, Sr. presidente, V~ Ex· . . poderá \;er. por 
esta córrespondencia'o historico da suppressão 
do conselho de jurados d~ Sento Sé p~lo Dr. Ma-
dureira (lé:) . ·. _ ... · . . · . · 
· <<·X -silppressão :dO conselho de jurados na;. 

=.. quelh.:villa, hoje um. do~ pontos, que muito têin 
ser.vido.''dé. thema á discussão do alistamento 
eleitoral della, teve como causa effiCiente o pa
dre' ·esuita.Berna.rdino Nunes de Al.meida. E 

_- e que 1n0. O ••• 
· « EiJ-o .: Estava ató . então na administ~ação 
. da_ comarca do Joazeil'o, a cujo .termo <Íehava-se, 
como~ ainda · acha-s", reunidó o d~; Sento Sé, o 
fallecido Dr. Francis.co Baptista da Cunha Ma
dureira, êindo áqúega villa (creio· que pela 
prim•lira vez) abrir jury, encontrou tanta falta 
de aptidão e outro'> requisitos mais no p~s~oal 
qualificado jurado, que se achava presente, 
que entendeu que Sento Sé não podia conti
nuar a merecer. as honras de um conselho de 
juradós. 

« Para supprjmil-o preciso era, porém, en
tender-se rom alguma pessoa e della receber 
informações, p3las quaes pudesse isso fazer .. 

«. Sem lembrar-se, talvez, de que nem sempre· 
por baixo de uma ba'tint occult:~·se um s tnlo 
homem, pro:;urou entender·-se com u padre 
-B_értü:tr:li~o, e dell~, tomo ·parocho da fr'~g_uo-

dos, elk p~dreia infórmandQ .. · ·· ... · '·· ,.- ,, 
«'Conduido semelhante trabalho e feita a apre

ciação devidl!-, resultou que o termo de Sento 
Sé veio dar muito menos: do. numero de -jurados 
estatuido por. lei pura formar consPlho, visto 
como, seg-undo oas e:tageradas informações do 
-padre, qllasi todos os qualificados <>ram de uma 
miserabilidade tal, que nem siquer um fato 
pos~uiam c9m o qual, nq§,._limites da dccencia, 
pud"esseai vir as sessões do jury, quando a esse 
eram cham?.d:Js. 

~: Uns eram pobres p~scadores, que sô pos-

que pelâ qualificaç-ão de jurados que t1'azia 
comsigolheinfo_rm:1sse· quites as pe>soa.s. que 
della' fàz~.a.m parte e·stavam no caso, segundo os 

·· preceitos . da lei, ·ae exercerelll . tão sublimes 
funcções. Não hesitou o padre Bernardino em 
sa.tisfazel•o, e á proporção que o Dr. Madureira 
la . ec inan o o om . . . a u . qu · . . 

nião no~sentido de evitar o mal que os amea-
_.çava. , ,-. . , . ~ ... : · ·' · ... ··. •.. : . 

···. '·· .. ·.·4:• .• Comum disfa.J;cfsem_ nome,~ :tingirido :tudo : 
ignorar, creio que opadre·Bernardino, o unico 

.. ·. :. . 

meiodeprevenÇãoque descobriti .e .. aconselhou_', 
ao tenentA·-coronel JOsé Nun'ls foi dar-lhe 
attestado; affirmando · qiie· todos os cidadãos 
qualificados jurados naquelle termo de sua pa
rochiài ·nem ;BÓ'!eram-aptos, ·como eércavam-se 
de toJos os requisitos precisos para exercerem 
as JuncçõP.s de j urà.dos; .·. .... . . . .• , .. , . . ~; 

« Aceitando o conselb.o, acreditou mesmo o 
terierite~coronel ser um bomalvitre, elogo pelo 
pa e ot- e· aoa~ .. ;aonese·sentlo; e· . 
sorte que .os pobretõ~s pescadores,- L. vradores; . 
vaqueiro~; famulos e até .os proprios remeiros 
tornaram-se abastadosf:~zend.eiros e rico~: pro-:
prietarios, e preci;;amente os que não sabiam 
ler ficaram sab:mdo. - · = · · · 

« Quan ;o, porém, _bem seguro se_ j~lgava o. 
tenent~coronel. Jose Nunes com a posse dess.e 
docum::!nto contra o plano pr<Mctado pelo Dr. 
Madureira, éis que, ch~gadas as cousas ao 
apuro a que tendiam, apresentou a_quelle dou
.toi'-.o--attestado do ' palr·~ Bernardino, e supponho
que para melhor robustecer os fü:tdamentos de 
se11 projecto, mantoujuntal-o ao processa lo ; e 
o tenente-coronel, :envergonhado por tão vil 
trg.taRtada, retirou..;se d>1 pret'3nçito, e deste 
modo ficou suppres.so o conselho d"\ jurildos no 
te1·mo de Sento Sé, até superior decisão.»··. 

(G:~t;eú:~ · cia .B~Jii~ ae- ~4 do. J:lnêiro dê. ·iss~S · 
Mostr .. i, ·sr. presid,mte, na minha. contesta

ção,' naJegislatur.t pas~ada, que tinl~am sido 
indevilamente alist.ãdós,. cornójura.dos de Sento 
Sé, homens residentes no Riacho da Casa Nova; 
no Remanso do Pilão Arcalo; na freguezia· 
Vellia. e na Villa. Nova_·aa ·_Rainha; ~om diversos 

ocum . .,, r , 11 "' 

- t~nbo __ entre _mãos_:: e p(lço_ permissão de publi,.. 
cal.;.os nõ fim desta · niinhl\ conversa.. . .. 

· A fraude ainda foi mais longe. Sento Sé,.q.ue 
nuncs. pô le ter , Ul!la. aula ···- primaria, e qtte 
pa-gava a uin professor que se ,jubilou sem 
quasi poder, por .falt:1 de frequcncia • escolar, 
exercer as suas funcções de mestré, alistava 
como professores publicas quatro ·individuas, 
e provei tal falsidc1det!Om .um documento. Sr. 
presidente, da Di.rectoria Geral da lnstrucção 
publica da Bahia e que não preciso mais . ler a 
e·sta augusta ca~a:a., porq~e ji foi lid? ·:Pe-

. ' ' nhó presente e possoforn~cel,..o :.>. quém quizer 
cómpúlsal-o, porque, Sr. · presidente, levaram · 
o seu espirito pa1·tid:1rio (pedõe-se.c...me que ·o 
diga) até a não publicação dos meus docriroen- · 
tos, e foi simplesiJ;lente por esta razão que o 
nobre rdator do parecer, dá legislatura pass~- _, 
da, pô le Mg:ar~ e infelizmente quiz negar, · 
ctue eu apresentasse documentos para 11rovar a 
falsid~de ·do alistamento· de Sento Sé~ 

. ; . . . . . . -· 
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. .;;_ ..:.-__ : . __ ·.:. ·.:, 

pe-oseqa~:o)egitirri().ideputad.ó :pêlo .- 12° -distri- missão, proc:~der cdmf Justiça; sem cogita~ de 
_c_t9- _da Ba~í~f.og_e 4. resporisabilida~e de todas :monarchia()u de republica. :: - .. 

· · as suas palavras e expre_ssões.i,:! > - ;;· UM SR. DEPUTAoo '!.:.....Ninguem ·contesta isto . 
. • . A:::si~;-Sr~ ~ presidente~ peç!}~~ ~';V. Ex. que -o SR: PRESIDENTE :__;Peçb, -põrtaÍlto, ao 
mande reproduzir o seguinte -itreéll.o que não nobre orador que não continue nesse terreno. 
veiuna , rainha· reftitação"" á,'· coritestação, pu- Não 0 posso permittir. · _ 

.blicad?.noDial·ioOfficialde .bonte.m (lê): -· - -0 - S F. · - - c· ·= 'p- - -
_ R._ . ER:-<ANDES DA UXHA. - !LHO :-Sr~ 

· <-<''0-nobl·e~ehtot;da -commissão _ fez: um -.. re- presidente, repito a V. Ex.: acho melhor sen~ 
ap:Iü'é/'~u~ma.rissi~o do feitnjudicando,omi~tiu e tar..;me; para quê diecutir o -~cu direito 1! 

fidelidàde á védade constànte dos a.Lit-os'. 
maneira, os r a ores .-is commtssoe;:, que ~o~_ 
sua inteira responsabilidade cmitt~m suas opi
riiõe .. s . ; . ilãO pOSSO CO?S~_ntir,' SObretudo, que 

legaçõe' e provas, como se ·vê do 2o conside- quo se referiu.. F:!çd um á.ppello ao prop!io cri
randodo p:{recer. terio de V. Ex., e desejo que continne a defen-

. ~ __ _9i_a_,__ªqPJ.iroJ,lcllle, ____ e __ mais que tudo, porque der a sua eleição, sein dar-me occasiào a fazer 
nas· minhas elucubra.çi.íes de philosopho; nas Dl'l.is obscn•ações. (H a 1l'Htitos apartes.) 
minhas cogitações de homem e soulios de pa- o. SR._ FERNANDES DA . CuNa:A F:LHO :-Mas, 
triota, ou surtos de poesia •. ;. ' con~ide;ava. Sr. presidente, declaro positivamente a V. E:::s:., 
abstractant':lnte a republica.instituição sdtia de si faço allusão a pessoas é pela respon;:;abilidacle 

_ homens de gran ;es :i<!eaes, dos _sinceros patrio- que tonútra.m, victiumndo-mc ·; censuro 0 p •recet• · 
. _ .... ___ t_a.~ .... 9.l1.~ .• a~i~ª' 4~_tQ'J9.'J-: <.>~ __ r..!i-.P.t9.~- :4o.. s.o.!l.-Eístro .. q u~ _é-fH!lo-tos-S1~us · p-t:og-enitor·:~s·;· :-·· · ------~- · ---- ·----- ·-- · --- --- ·-·-

o , ._ . . . . 1 e 1 _ • s rc s.s razo s u 
biantes de ,,it·tules,dando-lhP. por pedestal um cedentes, insusten ta v eis .•• e per que não ?' ! 
corac,;üo gei1eros?. ~ . de poeta imaginoso, pa:a 0 SR.. PRUDENTE DE MoaxEs ·:-Toda a dis~ 

. de11te, .!_)Or mais qÜe me' CXtasi<'\sse· anté .0 · es~ ~~i~~ SU:l. e•lêição. 
plendor,ante a magnific~nci:1. desse monumento 
da.repui.llica, pot· mais que pretendes•n enxer- "'O SR. FERN.-\XDES ui CuxH.~ FrLHO : -Não 
garnos se-us altal'CS ªd_eusa da liberdade ... etl pnssu dirigir-me ao: nobre deputado~ m~•S -peÇO 

-l:i nunca a vi; sempre _ !obriguei-lhe 0 altar licença à camara para responder indirec~
·· · -vasio, f:l em y:e7. desi\as altea.las ~ol\~Il1)J.àt·as ·q_ue a-.entP. ao aparte:: .não é uma questão pes., 

SUBtl~ntam os erguidos templos.sobl·anceiros d[L . . soai: .• ha por deíuais susceplibiliclad·~s repu-
I.,, d ' b ' s · · ·a t - b blicanas .•• Si.ajustiça nã·) fosse u.:n empenho,· lvCl' a,.e, perce :, r. pt·esl eu e, -as arracas; 
as> tendas ;.!os.~. - regatões no_ me-rcado dos inte- uma tran~acção ... ella estava legitimada. 
resses e das paixões ignobeis, de t:.-istes abjec- O SR. PRui>::>NTE DE MoRAEs :·-v. Ex. é 
ções! __ _. . _ _ _ . · q tle fàz que;;;tão pessoal .de sua: eleição . Defen-

Foi iinproficua, Sr. presidente, a. l~ção do da os seus direit9s, mas não olfenda a nin..; 
Chrislo ! guem. 

Admirou-me,: portant0, que S. Ex., o nobre O SR. PHESID'ENTE:- Si o nobre del)U ta1o 
deputado 'j·epttblicano, que se tem em conta de se tivesse cing-ido á discus .. ~o do pare~r:w, te
vestal, repetisse as me;;mas palavrl).s sophi.s- !"ia _evitado :>sta~ in terr:1pções, qu~, como S. Ex. 
tlcas o nollrc re a or o parecer a. :..a come sa e, nao ;;;ao as mais convcnic es ar az r 
missão da legblatura p·ts•ada, quando cu li preval~>cer o s~u direito. _ 

· pedindo ct atte ;;ção de S. Ex., qnan lo li pe- O : Sa .. FERNANDES DA CuNHA FrLHo:- Si 
ranLe a :commis;;ão as e:s:uberantes p1·ovas. de não posso temer si11ão ::;. · minlla consciencia,- e 
qu~ era falso; Je que fora cla-ndestino o alista- . ~' St:i não me accusa! Porque tortos contra 
monto de Sento Sé, esse tremendo escarneo e!ei- n1im ~ Na phrase de José Estevão •.• _ são'rc
toral. . publicanos que ' trajlllll ga1as nos funeracs da 
' Mas, Sr. - 'presidente, nãO :in e _posso :disto liberdade-! Não me querem ouvir. · ·· 

- espantar, porque ·s. EX:. está. em o:e11 papel: . - 1-hs, :,·omo dizia 'a V. ~x., Sr. ·presidente, 
como l'~publica11o, entende até. qne é do seu não roe' referircipessoalme·nte ~ uinguem ~• 'si 
deverdesmoralisara.monarchia.Sua Mag-esta.de é um recur:>o, uma ·evasiva dos nobre~ mem-. 
o Iwp'!rador tambem tem humilhado a- repu- bros da. maioria desta. casa, não poderei res· 
blica, mas não a RepH_blica ! onder-lhes sin~_er:amente, _ sinão qur~ _não ve· 
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O Sa. PRES!DENTE:-Nãoposso consentir em _ 
que . V. Ex:. faça accusações dessas à com-
missão. · 

dade de um paiz está na dignidade do caract_er moço digno, a.quem na academia sempre ap
de seus representa••tes; e_ é para bstimar quA plaudi,e. nunc:~V. Ex. esteve em opposi\-ão aos 
em todos ós paizes se veja áureolado pela coda meus sentitnentos, pois~ amigos~ confraterni:-__ 
• c·Lt a, - o a uclVe - a, op1mao pu tca, samos na: mesma mesa : a·· 1 er a e a.· < on- ' 
mas que opinião, .~i não é a dos homens __ -sários scien,;ia ~ •.. que .rião me tolha · o meu ·direito 
e dignos, a honestillade de um individuo que se de .defesa.. ·--
reputa uma PeU•'lupe, In:lS é um~ ..• Helena! o SR: PusroE~TE:~ E' em nome desses . 
Volto as minhas rf\mi.niscencias -litterarias. - - - -

« Levina,crefere MHrtial, tão casta que .nem proprios sentimentos que eu peço a. V. Ex~- • 
0 cedia-ás-Sibina<:~'màis -tri<;teril:ente sev·era. -- do que .me a11xilie. no cumprimento do regimento . . .. 
que o seu feroz esposo~ banhava-se nas aguas Ô Sa.-- FEUNAN~ES D-.~ CUNHA FrLH'ó: ;;... Ad-
de Lucrino, ora do Averno. Indo aquec:er-se em mir,t-me ag-ora, Sr. presidente, que V. Ex. • 
Baias, tanto -se inftammou, que fog-e· "do seu queira coarctar a indepeniencia de quem esta, 
marido em braçoR de um amante joven; Pene- -por cabah até dos ministros, victimado! 
lope entl"a.ra; sahira Helena ... » (Riso). 

Ora, Sr. presidente, já vê V. Ex:. que não 
~ • • - I /1' 

nobre maioria desta casa nãó agràdnria -~ entre
tanto V. E:s:. vê que- se póde applicar o conto. 

Senhores, esta camara tem "uln-ado e t>nten~ 
t o ern sua sabe:loria que não só e compettmte 

pará dt~cidí r da. validade dos diplomas de seus 
t•epresent -~ntes, corno aind~\ até da valid·1de dos 
proprios eleitores. _ _ _ 

O Sa. · PREsro:EN±E::-Eu não quet·o coa.rctar 
ao nobre orador a sualib·,rdade de defesa ; m~s, 
reptto, e em nome os sen 1men os a q ne a 
pouco alludiu, sentimentos ttUf3 muito me 
honl"ame aos quaes sei retribuir c~~ cot·diali-

, ·.. o • • • ' 
prir o l'&g-imonto. E conto que V •• Ex. me 
coadjuvará., mais do que ninguem, pa.ra que eu 
desempenhe bemo cargo de que nesta _occasião . 
me acho investido. · Po:leria Citar í:1ctos qlle ~estão ' registrados 

nos Annaes do ~ll.rla.mento de -1881 a 1882. Em- O Sa. FERXANDES DA. CuNEI.-\. Fruro:..;..V .E~., 
hora não provadas.~s a !legadas falsidades do alis- 81·. presidente, que é laur·eado em direito, ha _ 
~tamento do collegio do L1vramanto do 4o disti·icto ole consentir que demonstre, ,~o mano~, que · 
do Rio ·Grande do Sul, vimos a maioria desta estou no terreno da discussão; . Para mostrar a 
camari annullar 58 votos ao legitimo deputado falsidade do alistamento de Sento sé·. eu f'Xbibi 
'Dr. Tavarês. Entretanto, di,_mte dess:1 frau4e mais .-de vi~te documen,tos, e nell~s_ provava 
de Sento Sê, em <1ue foi . exuberantemente pro~ que t1 nha sul o ~landestmo ~sse n.hilt:•me nto, 

· vado que ,aquillo era. um ho_rror, óo mais ver- p_or·q_ue _nunca !ol elle _coahecdo do_ ale1tora.do.; 
gonhoso dos estellionatos politieos _da no~sa. 1 tmba· s1do forJ.a<to nas tr~vas da cla.ndest~m 
terra1 esses-mesmos deputados. _ que votaram a dad~, na es~ur1d~o daquell~ espeluncas latro-:- - -
favor do.- _Sr~ coris'Jilhéiro-Maciel vieram :votar nztm de Sento Se. _ Po~ ma1s qu_e r.~queress~m ... 

ela ar: ad . ·d "ali tam nto''.de Sento Sê!!.! os meus· nobres e ,Illustre;; -~atnl os ma or 
Mas esta causa·. ainda não , passou em julgado,: E.ra.ncisco : Marti~s - Du~r.te e_ • r ., .. os é_ S'T1~c!o 
e não passou :em-j-•!gado,., pq~s f~i l;'<\q ui!ita~o: d:ir. S~lva, contra esse ~al1st~men~o, nu_I!c~ O.·JUlZ 
pelo .voto'c da : mator1~ do , pa.rl~mell.t.~c , J}a_o , ,~'ct ,despach=:va..·.~s&a,sc p_etl~?e.s, e,:~Sl::as_d:sR c~ava, , _.-•. 
o livro oricina.l-do alist !m-ent~·~e -elettores de · -de-combmaçao- com. Q JUlz1 o -escr1yao protela-- -
Sento_ Sé, ~as ainda o:da revisão dos.Jurados; ~- va~as, e . ~unca. _. declarou,· _ si,q (l~r~_ ~~';m.enos, o 

... .. • . " ···• -. -··. ··.•·· .. "' -. -... . ,., .... , .- .. · ·•·· · . ,,. , .· • ">-.: ·; .~; - .. . .. •· :'· •:·-:·.e·_ , _ • ·, " ~ . .. 

-< " 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 02/02/201514 35- PÃigina 16 de 29 

_ _ .. .... paz, u_p. a~~n)_ ,supe~ ~-
rlOres em ,nun:uro aos de Joazeu·o~ ·cabeça da;· 

·comarca;· e Ca;·pitn. Grosso, . ambos' ·· termos' mais·' . . · 
riçQs ·:e···. populOsos, •. _ e ··· for&.m ::eltes .. éreados -_por{ ·

,;~_ritécipação cdesb grande frau'de prenieditada; ·.· . 
-~ão.: se ve, , senhores, o 'dedo do-. gigari:teJ! 
~êde osmeusdo:mmentosJ,Allise· pro.và que'o · ··· 

"meu contendor soube Jazer~seo feliz ! .: . 
.. Ora, :·o âc~~rdão ~da. r~laçãó da . Bahi~:- que 
ronunciou o irmão dó meu conteU:dor' elo . 

citmê ·de prevar1càção, por' esse supposto··rou o 
dos.livros.de.Sento Sé, éomo sut)plente de juiz 
DlUnicipal~·a um esct•ivão do jury e a tÍm agente· 

.. --·· . .. . . · ·' ·' ··. .. . ' . ~,. . , . 

alist·tdos.em-187.0., e S:E~. desp<tchou, q.penas: desse crini·e tinilam medo· de · que fosse pa.ten· 
.:..::.Passe tlo_ :qú( constar. · teada; ~."Prova da sua culpabilidade. · · · · 
~ão só v'oc;~lmente mas ainda em re ueri- ·· · "• "_ , .. " _ . . . . 

obstar esta mons~ruosa fraude. :Felizmente >jà orinram a ca.sa, e os ivr ., c ratn ... 
estão pub1icadas agora todas &5 peças compro- Que fraudeqtle ate apavora as 'fór~i"gas' ! 
b_a.tor!as do' meu direito, : _ · - A~ razões com: que ~uize:~~ j ~st~fic~r o 
: r:.: prest en e; -:;o . ~ - _p - s ·. 1::>1".. t: . • I. . ···. . . ··' ··.· . . • . . ·. . . . . . · 

'in:i.moralidade; , porqu::mt~;ojt\iz . . que. m,an~o~t i\Iaudaram-'n. ~os em diadive:so doquedec..v~a ·ser 
: pr~ced.e~ á ,re>:i$_ão doa_lis~ame~.~~ ~ej~rados :~e expedi.Ia a ,m:ua i e Sento Se,passaudo por 9af3a_ 

-.... ... i8t\:l, quando JUIZ de dt.reitô do ~ Joazerro, hoJe _Nova • .O estafeta. teve de · atravcss!l.r um-r1o, o 
de S. José de 'Mipibü, ·,no Rio Grande do Norte, magêstoso S / l'ra.ricisco; e que horroro!)o nau.;. . 

' logo que soube da fulsidale,:- a..ffirmou pela >im- fr:igi0! por. 1rdlag1:e de Deus, a .·cariôa ·, não se . 
. · · ·i?reiüia ·da ·ca'(iiLaF da 'Bahia~' com â sua as.;;igna..;. ·· afti'n.duri:. ···Podendo sa1 v ar . e,sse tlresouro,. collo- , 

. tu.ra., e sob a sua responsabililade, n.a Ga.ietç: . cou-o em uma venda do ~ia.c.b.o de Casa. Nova, 
· .. ·. da .Balda, de : i4 _'de_-. Dezembro _de·_188f, do- : em.·. :t:nila sem . cadeado, .. sem. JecJ.la4.1:lra .. ··sem . 
.. -· ctinieritó hoj1 publicado no 1Jia1·io Otficial , tranCtlS, sendo ,elb. confi.:l.da ·a:- CC?" l a ?llUllter 

vindo dizer _que tinha sido o juiz de direito da qU~ ~atava. no b •leão da venda com~ uma crian:.. 
· comnrcá ·de Jo~eiro que abrange o termo de · ça ! . . . O portador disse-lhe: guarde;.;nie estes .. ·· 
.Sento Sé, e · que o nume~o .dos jurados alli nunca livros.; sahiu, e depois; "' voltando, d:i. pela fttlta . • . . • . • r • • 

E isto erada pr >pria con:veniencia daquelln.s vento de quo .os papeis da elei~.i[o · foram rouba.
auto•·idadell para ~ não . se incommod:Lrem. a dos pelos conset•vadot·es. E'. u.:na farça. esta., 
transit:ir-:.22le"' as )ara.vir á cidade do Jo:s.zei-: .St·. residente, ~~ mais 'onoràl, m:iis burlesca e 
ro, e tomar parte no conselho de juraaos. únrinibula que é pos;;ivel imaginar! ~ . •' ;~ 

.Já. cvê y. E:t., portanto, qúe esse docun1erito Pois - nós, os conservadores, que Linhamqs 
t~m força officia.l~; ,nãopóde absolutamente ser todo ó inter·csse em ver ·patenteado o· crimo.; 
de~pr•'!zado, muitoln.enosqó.andoo proprio juiz nós,. que · tinbamos _ a ~onvicçiio de sua e~is.;. 
de, direito qui) mandou proc)der ou fazer essa tencia e t}uaes er~1m os_ seus autores, pode- · 
_re,vi$ãO, affirm:1 que nünga-ezn-Sento:·Sé·not1ve Tiarnos. para fa~er ·ma.laos ·liberaes, q.uando a . 
mais de 90 jul'ados · naquéll.e . anno, : nem~ :nos :exbibição .. de;;~ es. livros ora a melbor:prova do . 

.. anteriores; .. e para conseguir..:se ·:tã() avanta.:. seu c'rime, pQder·iamOs-destrún:.:os 'l! .-·· . · 
ja.ao aumero, que>·Irieios não empregaram ·:os Mas, Sr. presidente. em tudo.· isto ·apparec_e . 
interessados,·como o dizo: Dr .· Fra.nCiSC(k-<Ma- o a~ao .divino._:-. o .. proprio agente do cort·~io, que 
dureir'a, com o · seU.•-testeri::tuDliõ insuspé~to · e tinha pa..:sado recibo ·.da remessa a ,1sses livros,· .. 
irrecusavel! ' - .. ' · f ·: : depõe~ como denunciado, perante o:pro.prio juiz 
.. : Ne$se mesmo a.nno em qu~ era·o;Dr_._AI.;. .de.di.r••ito, ue o de:> ronunciou sem -tomar co-
varo .,. n·omo a os a, a.coma.rca. o: oazetro, nhecim.ento destefiicto9 que fu1. am ytn o n· o 

·o.ju'iz de: · ~ireitc)-~ é crivel1 TComo '~apresento,u. oslivros :or.iginâ.es, ' DJ,aS sim~ éopia ·dosreféii; 
. Sento . Sâ : 1;~3Jtrr~dos<~ tão'.~n~~ nte p:u[llert _<!e,: dõs, .: QuaLer~ o deye.r do_jui;l· c·~,-':::~: '- ~ ; . 

.•. :~ Os· derpai~ ~listidos'~ jig.~ram: como:jdiz_;~ ode . 
paz; ··vereadores e •4< profeàsores~_ que ·'não e3:is:: h fi b d ~ .• · 

·:: ' ;~~· ~tiam ;; ·_ neQ:htÍln,:Porém} !à.d'qiiiriii -o ·: direito: de: .. ~ -- ~_Ill~.: o~~m r0,t:l.- :~ .Q~"', ·; ....•.... •.·· ... . ~-: .. ' · ··:, .. :··.,· ... ··. ·.· 
, . ·,,voto como proprietario .ou,ren.deiro. negocia,'nte, ·. < <. Reêebam, innoce,.:n~és~ a absolviÇão,t1o .P!t-,-; . 

··' · ott:artista-, .lettrado ou,_magistrado:!! Atigmenta.;.; ·. ·dre·•·ltfestre ·.~ eonti.n.uam ~,sei ,bo_ns • ·Ub~.r:czes! ·:"•·: 
. . - .. · .... ·-· .. ... .. . . . . . '• - . ·" ' ~ .. , ' . . .:<: .. ~· ' .. , •. : -

_,;· . : · .~·; · " .• F ~ . . ~ ;;· : 

... ,. . ~ ·-~ ....... -:· . ·. -~-t: ··· · . 

.. ·:.. 
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r· as estou _cer o que esta camara não o ara. 
A maior das · tyrannias é a tyr:mnia. do" numero, 
e a do numero inte~essado ! ' 

uére1S: m~úor pro:-a .c e qu __ _ 
podia ter 193 ,jurados, quando a lei~de 3 de 
Dezetnbro de ·1841 e o:rego. n. 120 de 31 de Ja
neiro de 184~,_ que ruformal·aru: 'o codigo do in·~ 
cesso, dizem:'que sõ póde · serjurado o ccLladão 
que, além de outrosrequtsitos,tenha o de saber 
ler e escrever? Pois mande~se Vir a esta· carn.a
ra o livro de .~.ssignatura ~dos eleitores. que· com
pa.recer<Jm a:essa ~eleição~ e ho.de evidemciar-se 
que a maioriadãj50pula·ção d~ ·Sento SEréanal~ 
phabeta, que"a msioria dos eleitOl'GS não sabe 
assignar o seu nome ; · e, portanto; não podiam 
ser jurados em ~8_79. · . . 

so e-stl'ahido da. Secret:1ria da Justiça~ que Sento 
Se não constitue to,rmo separado desde 1842! 

Cunfrontemos a importancia. das diffe1·ent_es 
comarcas, ermos, Cl a es, Vl as o mumcip1os 
do i2 · d1stricto, o poderemos .·evidenciar quanto 
é :J.rrojado, quanto é escllnc!aloso, o n·umero de 
jurados apurados por Sento sé· e~ 1879. . . 
. Sa.b~mos que de todas as lo~alid:1.les do i2u 
dis tric to, prinei pa.lmente a com::~.rca. do .Joazeiro, 
nenhuma soffreu das guer1•ae,. das seccas c das 
inundações do rio, tanto quanto o pobre Sento 
Sé. De 184.0 para cá tem tido uma seria de 
desastres, de calamidades. que têm a<:solado 

··. aquella territorio, já por sua naturez ,t esteril, 
coberto ·de carrascos e catinga<~, elli que o boi 
morre extenuado ::i. fomo e ::i. 11êde, pela intem-

• .(1'" • -· • ~· . • • '0: -

v:. 

litica das localidades~ _. . . . .... 
No ~meio de lima ineia du.zia dG casas arrui

nadas, de telhas, e outra dtizia de casfnhas de 
palha, .. eleva-se ull!-a igrej()la deteriorada, uma · · 
escola publica, hoje f~chadà., . que mal fúnccio;.. 
n~u por falta d~ alumnos, •e, qua.si um qua~to .de 
legua distante, cãsas ... esbáildallla.das, .. es pecil.da.S 
por troncos de carna.uba, . à margem desse rio 
voraz; desmedidatne:qte .. Jargo e imponente, 

mente· co~vencida de que, quanâ() aqui di·~ga..;.. 
rem os hvros das nssignaturas dos eleitores~ 
sei·ã re~onheci.do que ellosc os assignar.ã. \lOS 
pelo10 outros. · · · · 
·.- ·Ainda ~ais : ri.otar-se~ão outras irregulari
dades, conio ainda duplicá. ta de ss,ignatúra.s. 
E po:.- qüe isso t Porque ha jurados de iSi9 · 
analphs.betos. Não se. pode absolutamente duvidar 
da fraud~ . de que . aquella . eleição sémpre foi 
inquinada. maxim.c quando poderei aqui apre
sentar oproprio Jocu_mento em. que se mostra 
a evidencia que todas a:q uellas eleições têm sido 
feitas a bico do enna.. 

Posso prOV!ll' com um a:rtigo da Ga::~Jta d,l 
· BaMa, de 18 _de Março ~1e i884, que documen
tara o meu discur;;o, como sr:l fez a. cleiçiio pro·-
VlllCl:l. , e -vou er pa.ra car certa esb c:11n:1ra e 
q_ue alli nada _ ó serio,de que alli as autoridades 
só primam pela. ft·aude,pel:t corrupção, e o con
tendor tt ue pt~de a rr'sponsabilidado dos meus 
amigos não quer ·a justiça para :t sn:t proprin 
c:m;;a, pn.ra si e para os seus, os unicos infracto· 
res da lei (ltJ) : 
~ -

- .:1 coUossal frau de ele Sento Se 
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Sr. Presia~:O.te, _ eu mesmo posso - dár _tes- .ifc~vilizadas,, que a camâra·tei:rr'.·a cómpeteMlli: 
temunho de que foi" fraudülej:lta. ein Sento Sé· de julgar de alistamentosfraudulent.os,~~ep~;;.: 
a eleição do . dia 16 de Novembro de 1881;là-,val•os e 'annullal..:Os··;.:e, :pàra ru.io occupae~\~ 

-estive na Villa Nova e . aqui tr!lgo un:idocumen~· a.attenção desta camara. prLncipalmente qu~ 
to officii.1l. Quando () _juiz d,e direito--- _de Villa m9 causa g"l':l.Ve.desanimo ~ pela.justiça qué1f~~;;; 
Nova rec1uisitava. nà -v~spera da elí)iÇão do 1° rece, a minha. eausa _ da :nobre maioria de~,;. 
juiz de paz, que presidira á eleição de:'Sento Sé, casâ~ que,_ como se vê, e~tà-:v&l)ia.;: .. 
às .actas dessa eleição,- respondeu elle ao -juiz 0 Sa. ZA:MA: -.M~s- ~ihe q~~ a 2ensu~~é aos 
de direito que por --falta de estafeta as authen~ SGUS collegas; as suas bancadas estão deii"êrtas. 
ticas não foram log-o a elle' re~ettiJa~; e, ' ten~ . . _, _ . . 

O e e IDOS!ilO JUIZ e paz• ~ - comparecer na • ERNANDES DA UNS:"\.. 'ILHO: ......; 8 
qu:Llida.ie d~ presidente daquella ·olei_ção ~te~- meus nobres collégas foram reduzid_os à mi-

. cionando trazel-as, não o fezpor:esquedmeMo, noria, e eis a razão dé estarem au;;_entes. · 
m~s esperava que o estafeta 'as trouxesse, pois O Sa. :ZA.liiA: -Ah! não querem ()Uvir a. dis
elle já. o tiuha deter·minado, e as __ esperava a cussão, esta bom ! Todos os dias estão a dizer 
cacla i;wnzeilto. Sabia bem o juiz de paz que a que nós estamos ·em· minol,'ia, c!ue. otp:~nisted~ . 

• rr .. • ~ . - , 
•·· - . - ~ 

·sr. presidente, para a e!eiçãó provincial, OoSn.. FERNANDES . DA dmnrA FILHo: -Ha· 
não 11;provaitando :_ssa.s. authentic~s ao. ~·eu an- 'minoria, e ha ·minoria (apoiados do Sr . .:ln-

:.. tag-~msta, ellas nao ''leram, alem de outr~s r drade Piguêira) : ha a minor·ia numerica e ha. 
ra10es llonderosas, e houve ameaça, porque :a · a minoria moral. O partido conservador tem a 
_s~r de~mas:a~ada esta fra~de por .meus CO-'rel1- maio~ia das urnas de todo 0 paiz, isto é evi-:

. g10n~r10s dissidentes, que .tu1ha.m_1n~et·esse peb dente, isto foi provado, as gazet'ls o publicaram; 
acnd1datum dos_ deputados proymc1aes. . demonstrou-o a deserção de cada dia d:.s vossas 
. Es;;as uctas .nao foram :etnettidas, e o part1do _ bancadas~ o partido conse~vador tem ainda : 

h ber.1l, q~1e tmh~t maílctado. um deJ?Htado ge- maioria nesta. casa, porque, par~ aqui ficar em 
raZ ao selO u.o p~rl:ol.~nento, so m~ndnra um ~e- minoria, ser:i. preciso resign'•r-s'J à su~_ victi-:
putad? prov1n<:1al. a sua respe.ctlva assemblea, mação •. Está. em . maioria, sim; porque os par
quando cada d1str1cto da~ Bahia dá. tres repre- lamentos não é que e legam e escolhem de-

puta os, e estara ·com a ea a e a ISSl enc1a. 
O Sa. · Z.\)íA:-:- Mas hoje o :1.2° districto tem o nobre deputado pela Bahia de6laro•t im-

deus deputados liberAes. plicitaménte que o partido liberal do 12° dis-
R. E:lNANDES DA UNHA ILHO:-

--porque prevaleceu depois a ffaude";~·eis a razão, 
e o documento que publicarei com autorização 

. do Exm. Sr. presidente, dei:O.onstrarà; mas 
desta vez não prevaleceu; e quando não pre\'a~_ 
lecer, estarão em minoria. Já sevê, pí:wtanto, 
que o partido liberal do 12° distr~ctoda Bahia ~ 

· representante da fraule; o no15re deputado e 
quem o diz. -

rtcto a .provmcu~ • . a - a 1a represen ·a a sua 
vrovinch .pormeio da fra)lde, porque, quando 
não prevalece esta fraude, eu-~. dexnonstrei, fica 
em minoria. _ · · · -

0 Sa. Z.-uu.:- O que 
estas amabilidade:J ~ ! · 

Ora,.~ompondo-se o 12°c disi.ricto da._ Bahia 
de tres .. comarcas, !J-aS . quaes _pr~dommou a 
maio1·ia conservadora.;,-manifestando-se em todas 
"á.s paroéhias ou-· éolle!rlôs elei.toraes com - a. 
superioridade de metade ou dous terços contra 

se ha de fa.zer .com o partido liberá!~ e ev.idente que a maioria não 
só moral, como ainda arithmetica do 12o dis
tricto da Bahia .• pertence ao meu partido: E, O Sn. F ER.NANDES DA CuNa.A. FILHO:-V. Ex. 

~ . 
O Sa. Z.urA:-Nãolhe cliss~ cousa que offen

desse. A minha proposição é verdadeira: em 
todos os tempos e em todas occasiões estas 

: cadeiras per~encem áquelles que ~btive:rcm 
maioria. 

O Sa. FER~A .. '\"DES DA CUNHA FILHO:.:._ Em 
todos os tempo::l ern que o partido liberal es
tiver de cima, dil-o-á provavelme_nte. 

O Sa. ZA)rA:- Estimo muito que reconheça 
que é assim.· 

o Sa. FERNA.NnEs DA CuNaA FILHo:- Sim, 
~ . -

Ea duas. moraes: a moral do intere:::se e à moral· 
do deve.r: a. moral do intereose tem muitos imi-

J • .- -. • • 

são a.gehadns. Ora, Sr. presidente, como eu 
dizia, nunca houve regularmente urna eleição 
em Sento Sé. Provei na minha. contra-contes-
taÇ[o, e-s:tractando das eodincações do mundo,. 

·-· -~· .dos ·paizes que são regidos. pelO .·aystema. cons ti~ · 
tucional representativo, dos escriptores p_ubli
cistâs e pa.rlamen.ta.res de todas a.s nações cultas . 

os votos nullos do alistamento falso c cla.ndes
.tino de Sento Sé, a minha maioria e muitõ su
perior a 100 votos sobre o meu antagonista. 

Ainda mais, e cumpre dizel-o a esta camara: 
não foram descontactos; ao meu contendor os 
votos que não se puderam manifestar a meu 
favor, pela perseguição do juiz de direito <lo 
Joazeiro, que, até nas vcsperas da ele~~o. 
negou os titulos pedido.s ~elos meus co-.rellglo
narios, e que por d1re1to lhes deVlam . ser . 
dados. · 

O Sa. ZA11u:-O 'uiz de direito do Joazeiro 
é incapaz de uma. violencia. destas. 

0 Sa. FERNANDES DA CUNIIA FILIIO:-Apre._ 
• .,. a. • :- • • 

·documentos muito valiosos; em que não só mos
trei o seu espírito partidario, como ainda 
crim na des Nnuncia dos d9nunciados. 

O SR.. ZAMA:-Do actual juiz de direito ! . . 
o SR- FERNANDE~ DA CUNHA FILIIO :- Sim, 

senlior. 
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67. :'.--.- -- . l c. .... :._ 

,· -·(j Sa~ :ZAli~A: ;:--·:Pots--a, sentença . do actual 
-juiz de- difeito~,t'ab.Solvendo. estes hoineris, é 

ú.ina.:sentenÇadigna de sGr lida. por quem sabe 
. a s.na pi"ofissão~ :·, :.:, · · · 

O Sn: FERNANDES DA CuNHA FrLHO : ,;..... Pr~ 
_ vavelmente niedici.Iia'. -V. Ex·. saberá. mais di"' 

' l'eito do.r_qne , ~~~~mais, mu~!o . m~s do _qhe _os 
_d:_se;~,bargadores da n_ossa pron.ncla,.:mas ~ss1m 

o sa: Z.UIA: - Gra1~imatici• ·:certdnt, et . 
.. -adhuc subjudice lis est. '·' 

O Sa_. FERNANDES DA. CuNHA:.-Não quero 
offen<ler .• p_essoalmente ao nobre dep_utado, mas 
poderei r·e!'pi:mde~_,lhe com latim mais co;í·e· .· . . 

- ·• <.<7io•miií'e{impe1·Úo nunquam quidquani injus-
ti'l,fs ;·st. » (Riso.) . ~-- · 
; · Fui sorprendido quasi, c Sr. presidente, e 
estou faltando de improviso. 

E' agqra que ac:tbo de. receber os dôcu'mentos 
offerecidos á minha conte~tação ; foram hoje 
publicados. nem .o~ posso folhear para ler o 

·accordào .da relação e mosti"ar quala senten
ça digua de um juiz de direito, e indigna de 
um tribunal como à relação da. Bahia. 

o Sn.. ZAliÚ.: '-Não ::;e trata de sentença di
griii. -ó.ii · indigna. O tribtú1::il' da. relação man-" 

u_ pr ce er,.a novas. tgencTas. 
O SR!~ FERNANDES DA CuNHA FILHO:-V. Ex •• 

que se julga illusúado. não póJe ignorar as re: 
0 rn.s ( n . oa og1ca : ~as 1_ ca.s 1a~e ra men
te 0ppo o; tas não podem ser, ambas verdadeiru.s• 
nem ambas falsas; · · 
. A relação;:,da.,Bahia não ma.ndou E'rocedet· tal 
a novas diligencias, pronunciou pOr"·: crime de 
falsidade e p1·e~Jaricaçao os absolvidos pela 
sentrmça .dojuu d(f,,direito'" que sabia mais a. 
sua . profissão'ao que o tribunal seu jtiiz. 

Eis aqui o accórdão- da relaçãoda Bâ.hia. Fe
lizmento o ~ encontro~ Basta elle para a minha 
defe~n. e parn. a do juiz de ~irei to da Villa Nova 
da Rainha (lê) : .- . . · ·· 

manto ao recurso official intet•posto do despacho 
de nãc 1wonuncia de fL, para reformai-o; por
quanto, tenrlo sido .requisita. los pelo gove~no 
os livros da qualificação dos jura los. no ultimo 
deconnio e do alista.mento eleitoi"al de Sento Sé, 
conforme o~ offi.cios -de fi., e tra.osmittUa a. re
quisi~:ão pelo juiz de direito da comarca para 
sua . execução ao. denunciado juiz municipal 
supplente e ao escrivão do jury, sAgundo vê-se 
dos officios e portaria de fi., manifesta-se que, 

-longe ~e ser satisfeita immediata.mente a requi
sição, na fórma do preceito do :1-rt. 155 do co--
dirr · Í · ,. 

já deixando o juiz municipal de responder aos 
officios do juiz de direito, a ponto de obrigai-o 
a repetir a exigencia e ·comminar-lhe res on-
sa 1 1 a e, .e o escnvão a ser suspenso; e já, 
como ultimo recurso, declarando o referido jui.z 

' remettido u~livro e. cópia do alistame~to~m 
. . , . ~ - . 

correio, deixa pairar àuvi la. sobre o facto da 
Temnssa , principalmente qJlan lo é pr,cisa.~ . 
-mente essa, mala que se: proclama -roubada -na 

_ .. primeira. estação do correio, sob o a!Jpecto . da. 

· :máior'inverosimilhança da exposiçã~ feita. pelo 
estafeta e ·condições desleuadas, . :em que se 
achava a mala; segundo os exames de fi. desde 
o ponto de partida . 

<.cE nem são por modo algum aceitaveis as 
.ei3c.usas::;de. que se soccorre o_juii denunciado 
em sua resposta de n~-. não só potque não foram 
produzidas, como representação, no devido 
tem o ara isentar de demora o · · 
da .-requisição, como talnbem porqu-e ella'>, sem 
·nenhuma importnncia perante a gravidade do 
facto, não denunciam receio de graves males 
que. o requi~it,1nte nãô- tiv€~ese podirlo prever, 
na Jórma_ do .citado artigo do codigo criminaL 

« 8, bem pelo contral'io, só a. 28 de Ma ·ço foi·-·· . . . ~ . . . .. ..... .. 
, a 

c_on vocação do j ury pai" a 20 de · Abril. não rea
luav:el; por·falta de réo; não pódia semélhsnte 
circufusta.ncia set·vir de motivo de suspenéão da. 
execu~tão de retluisição anterior e :nenos rodia 
ser moti.vo para suspendel·a a exti"acção de 
cópia da qualificação, dos jurados, que aliás 
do;; a.utos, por nenhuma maneira convincente 
se mostra realizada. · ' 

«E, tendo ao mesmo tempo o denunciado 
ag-ente do correio se con~tituido, em razão de 
officio pelo certifica.dó de fls. guar-da do allegado 
livro pel.o espaço da d_ata <illudi'!_a até' a pai"tida 

segurança que-oobjectopor si requeri:~, quando · 
já não fossem de de\•er ordinario na pratica do 
serviço. não se-exime das suspeitas que natu
ralmente nascem das indicadas circumstancia.s. 

« E, pois, que o f!iclo em suas::~ehções_ e 
comequencias ae ap::-esenta com o caracter de 
plano e accôrdo entre os denunciados par:t cada 
um de sua par-te, e todos conjunctamente. in
utilizarem a providencia· a dmini-;trativa, illu- ' 

. dindo a r·'lqrtisição : julg:1m os dous: primeiros 
denunciados obl'igndos a livramento, como in

. cursos na 2a. parte do § 6o do art. 129 do codigo 
criminal , · · ·.:::--
incurso na p·1rte média do 2° periodo do §::;o do 
referidoarti~o, em que os pronunciam: Pagas 
pelo~ recorridos as custas. Bahia, 21 dr>: Se
tembro d43 1883.-Jfattos P.- Rocha Vianna, 
vencido.- Japi-a.~sú.-:be'Veclo 1llontci1·o. >> 

Ora, o relntor destl) accórdão é um liberal 
distinctissimo, o desembargador Ja.piassú, ex
chefe dQ policia. rept'üscntante muito dkno e 
muito distincto do partido liberal, e, portanto, 
meu ndversario político. 

Ora, como ó que se pó la suspeitar de parcial 
um accórdão em que figuram tres liberaes e um 
conservad r ã · • (? • -

trados ~! 
· _Si ha. peça juridica importante e magistral

mente fundamentada, é este accóràão ue se 
1mpoe a e _aos que nao sai am a. sua profissão. 
E' digno de lcit'ura. Isso e que é sentença de 
juiz! · ·· .. · · 

causa a suspetta . e parc1a a e e porque 
um tribunal de 2a. instaucia, a relação da Ba
hia, ainda unia vez cons'3rvou. a. sua. tra.:iicção 
de nobreza, da provada nobreza desta magii. 
tratura brazileira, tão .· vilipendiada pelo·aespo-
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ss·-
-tismo do, poder. executivo, tornandb-se di"gna - _:pessoa;; ;eranaÍysa~do- o jüizo,as~-~j_51ritõ&§ ' !:t~ / 
dos applausos .~dos louvores dos homens serios; individuo:, não ha quebra nem . offé:ns?o nara. , ' ::t 
mas infelizmente isso não contentou aos libe.;; personalidade. ·· · · . · ~-·;- - ·' 
raes que me querem victimar; não contentou · ·0 SR. PRE~IDENTE:~~ggo_aÓ,~~br~~e:r~:;t~!dÓ-i 
aos libera.es da Bahia qué querem mais um seu q·-ue_ não fa~a allusões pessoa __ e_ s_ , · · 
cor-religionario, embora esse cor-religion.ario 
desdoure as :fileiras do seu partido ~:' mas que O SR. ZA.r.rA:-0 -argumento. :lld horn,ine?n. 

. venha auglnentar- as maiorias :ficticias quG de- é o ultimo argumento de 'qúe lança · mão úm 
vem apoiar mlliisterios~ · .. · hom·em delicado. 

E .eUes nãó-fazem questões pessoaes; victi-

~ Foi relator. do par~cer da 2:~. corilmissão, . n~ O Sn. Züu:-Eu mostrarei. 
legislatura passada, o.Sr. Candidode Oliveira. O SR. ANDRADE .FIGu:;mA.:-0 at:g_umento 

A mir · · · 
cidas, á vista dos documentos appenaos á minha SR~ FEIU·\A.ND1l:S D.!. CcrNUA. FrLHo:~Não 
contestação . ao diploma dei meu contendõr; um usei para com o nobre deputado de um argu.:. 
membro do ,partido liberal, ··isto é, do partido mento aà- homincm. Quando um argumento 
que r••pre! ·nta as grandes ideas (no entender vai ferir, directa ou indirectamente, a sus
dellns)t do partido, que quer a moralidade úo ceptibilidade .de u~ individuv, .J?-ãO us~ ~clle 
povo, que' elles por lisonja, e é um erro grave, como argumimto Achilles, mas mmto legitlmn:
charuam soberano, e o privaram do m'li' vital mente como um direito de censura, de correc
direito politico qual é o do voto,- do partido ção, como justíssima represalia. 
que acabava de votar, a. lei re.q~iwrculont do Argumentei contra 0 nobre deputado fo~~u- _ 
paiz !!! a. da eleiçilo di1·ecta! v~e~~~l'~Sg-_"1_!'_ ~-- -!ando-um argumento·· cíd-h~õm~ií_e·?1?-;-:nqse.'l..en-:- .. .. 

. ep.x;ovalh!l~. es~a. Jei, qué~en]o ~trazer.!lqui pela "tender; masha equivoco: argumentei ti fol·tiori~ 
~.oh, e:o~o um condemnado, um estellionnta- Si S. E:s:., disse eu or vir. de rit&dó elo 10') 

distrtcto da a 1a, e deputado por ter sido re-
casa já não é a êadeia velha! conh~cido,-eu que tive maioria superior a meu 
: O SR. Co~.Nomo DE OLIVEIRA. (?ninistí'O da. contendo,_. do que S. Ex. não deixarei de ser 

gtterm) :~Isto_não é admissivel no parlamento; . deputado,· aind~- me~m~ ._s~mdo de_p_ur~do por 
é um:;~. injuria a um deputado que tomou assento uma camara cuJa ma10r1a ·.e da parc1ahdade de 
e ao relator que o defendeu. Não se póde dizer S .. Ex:; e serve aos seus interesses.~ :_ .. , 
isto erante a cama 

a. A~u:- s a engana o ; s1 nao or 
O SR. FERNANDES DA CUl'\H.:~ FILHo::_ Pois ,reconhecido, não é deputado. 

então ·não continuaréi. -~ 0 . SR~ __ FEJ.U"<ANDES . ·~ DA':- ÜUNH.A. ,FILHO : 
om Cereza naO 0 serei epu a 0 e :LC O, mas 

serei de direito, ·porg_cie a materialidade do 
faéto não é ·o que -c-onstitue. o d1re1to. o direito 
* • • • ' • • , • • , . .. .:. ,;. ... ~ ., ' . 

experientes em que? Em eleições? g-ri1do, é imprescriptivel ; o direito é um prm-
0 S:a. CA.NDIDO DE OuvEIIt.:\.: -Em tudo. cipio de m?ral ~terno, indefecti v; I, a?s?lut?, 

invariavel, InfinitO; ,e o facto e~ta suJeito as ~ 
O SR. FERNANDES DA CUNHA FILHo:-Ora, vicissitudes de tudo que é tr~nsitorio, variavel; 

pelo s.mor de Deus ! Eu não posso eximir-me... de tudo 0 que é aleatorio e movel, e póde depen 
O SR. CA~'DtDo DE OLIVEIRA (rninist1·o ela der de interesses mais ou menos honestos e 

f)Uel·i·a) :-V. Ex. não tem o direito de insultar . confessaveis, e provir de interesses inconfes-
ninguem. · saveis tambem. 

O SR. FERNANDES DA CuN!IA:FrLHO :-V. Ex. Si não for reconhecido, não deixarei de ser 
tem o dire1to de victimar-me 1 E' uma impe,.·- deputado, apenas serei vi c ti ma do particlolib2-
sonalicladc como a do meu diploma. ral, ou da tyrannia da maioria aqui arranjada 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (rninist1·o da de sor reza. 
gtte1·1·a :- .. u ten o o tre1to c 1zer que o Sa. ~ANDRADE FrGuEnu.:- De seus ad.ver-
V. Ex~ não deve_ insgltar ninguem. sarios convertidos em juizes: é a justiça po-

0 SR .. F.ERNANDES DA CUNNHA FILHO:-Eu não litica. . 
1nsulte1_ a • Ex. 1 disse alguma pa avra des~ O SR. FERNANDES DA. CuNHA FtLRO : -
agradavel a V. Ex., pelos sentimentos ,da mi- Basta-me a honrosa opinião de-V. E:s:.; apezar 
!lha propria delicadeza e cducaçã~, retir-o-a de todas . as in ·usti as e erse"'ui ães, não ao 

n me , m ençao a e a • x. partido conse1·vador, mas simplesmente a ml-
0 SR: CAt\'lllD~ DE · ·OLivEIRA (m.inistro da nha pessoa. que nada va.l. a mim, ur:n dos mais 

gue?·,·a):-Bem. · obscuros membros do partido conservad?r .Cn,~o _ 
0 SR. FERNANDES DA CUNHA FILHO: -Eu . apoiados)~ serei ,i rica paz de. c~m~etten,!l.JUBtl

abstraio da pessoa, do individuo, o cargo que ça contra, o maior dos meus lUlmigos pohtteos. 
elle representa. Possoi'espeitar a pessoa, mas Quem não for assim, no men entender, não 
não _tenho ohrig:~.ção d_c respegar ·o :ju~z_ nessa.. é serio nem_ honrado. Prezo mais. ojuizo de um 
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· ;,i~,~-~md:< :~o, como V. Ex.,do que todas essas 

: '''n'.•ri01·ia:: :::; · 
· . Mas, · !::r-. presidente, permittam V .. Ex. e a 

camara que leia",un!cainente o considera_ndo 
. do nobre relâtor do parece:-. sobre a mtnha 
eleição na legislatura passada. __ _ _ _______ _ 

....r- . Esta cama.ra tem hciinens de talento, de 
-·· sCiencia, formados em jurisprudencia. V. Ex. 

· é laureado, e o nobre mi~istro da guerra.·· que 

em direito . ,-s. Ex. ha de ter remorsos deste 
parecei·, affirmo-o sob a minha palavra de 
honra \i. é ÍlZet· toda a 'usti ao cara ter de 
S. Ex., e para convencet· á ca.ril.ara e :i. opinião 
nacional -Jesta. ver-dade- que não sou julgado, 

- mas. victimado , vou ler o par-ecer. · 

O SR.· CANDlDO DE OL(v-EIRA (mi1tist1·o da 
guerra):....;,; Note-se que esse parecer não·está 
em discussão. (Risadas nas galerias.) 

O SR. PRESIDENTE : - As galerias não po
dem~dar signal de'approvação ou reprovação. 

O SR. FERNANDES DA CuxHA FILHO:- Sr. 
presidente, ni.io · posso mais ler esse parecer : 
sou accessivel ao pedido do nobre ministro da 
guerra. .. 
i~~:_O ... SR •. C.A.Noino __ nE OuvEIRA.,fminist?·o da 
g~erra) :--~ão, póde ler, desejo ~té q~e o 

jur-idica ; si essa prevà.rica~ão estava, por
tanto, provada, e se ver-ificava que tinha o par

Jàoo.ento razão quando· exigia a remessa desses 
livros, requisitando das autoridades compe
tentes p::tra que os reclamassem das autori
dade; locaes ; . e S~ ·- elles não a ppareceram ~m 
-tempo, tendo sido expedidos· por uma mala do 
correio, que não partia no dia certo, marcado 
po·dei ! si tiilna~ esses _l~vros · sido lança :los . 

. 11 -os 
demasiadamente 'hediondos pal'á pasto de sua 
fome : segue-se, Sr. · presi~ente, que já não é 
mesrno um ,. · • · · - · 
nha mesmo absolutamente direito a 2a. com
missão ~e p~~eres de jl!_lgar válida a eleição de 
Sento Se, quando pelo ro rio -accordã ·-

'. una supenor e a estava ?JOralmentejulgaâa, _ 
.Julgada com a. responsabilidade mao-istral de 
verdadeit·os juizes e não de algozes. si se póde 
adm~ttir que no . pa!lamento. de. uma nação se 
~acnfiquem os direitos e a· JUStiça para servir 
1nteresses de par-tido, por amor de interesses 
inconfessaveis, não se pérmitte absolutamente 
a p~evari ,!açS:o n•um tribunal d:~ superior 
magt~tratura, por-que_ el~e _representa a propria. 
e.ffyg1e sn.grada do d1r(nto, representa a jus
ttça encar?B;da, representa a consciericia pro-
~uncl~ da.dJn2-da:le, a. Pr-ov.ide~cia Divina, que 
mspua a razao o lummoso 1nstmcto im lan 
no coraçao, como mv1tamentos da natur-eza hu
mana; janão de um cidadão,oue quer o bem 
de sua patria, já não dg um hom.em ... queres
peita a sua !~putação e dignidade:. mas de um 
p:1e de fam1ha que teme da desgraça de seus 
filhos, que teme da deshonra de. s?a familia, 

eu, Sr. pre~idente, disse nesta 2a. commissão· 
que, :acima dos inter-esses partidarios. estava o 
interesse d:1. justiça do me11 partido·e do dis
tricto que me elegeu seu representante; disse 
que felizmente. para gloria e honr:\ da nação 
brazi.leíra, h:nia neste proprio parlamento de
putados, representantes do paiz, que me pre
stavam o seguro e ostensivo apoio de.1ma opinião, 
para nu!lificar a eleição de Sento Sá, como um 
attentado·, como um 'roubo premeditado. como 
um estellionato político. como a obra· mais ver-. 
gonhosa. da fraude e da caba:la eleitoral, da 

e t ncin. · · · · 
alias se diz que respeitou a lei aa eleição di
recta, a 1·egenerado1·a do paiz ! · 

na iniciação· de sua lei salvador-a, merece este 
mesmo riso que 'se tem, quando vemos, adiante 
da ima""em sincera do amin-o do es oso u · 

vr~s· -·si as pesgoas mais interessadas no seu apresenta, matter-se debaixo da m_es~ o crimi
roubo _e que m·ichinaram seu desappo.t·ecimen:o nosso Ta r tufo sorprendjdo, envergonhado das 

. foram além dos responsabilisadospor crime de suas àcções. ··_ .: .. _ 
prevaricação, e~se paretlte muito c)l;.gado d? Sim, Sr: presidente, ·quando a. ·moralidade 
meu antagonista;_e sF essa respol?-s!lbihda le fo1 politica entrar-lhe pela porta: dentro, s.,.Ex •• 
tambeoo. proferida pela relaÇão, que com a con- . o .Ã.uioR da te i 1~egene1·adora do paiz; ha de 
firmação, qa 1_& _ se:ntençaaj f1lgou procede11te -• ~, : .. me.~~er-se ~~bai:xo da mesa. · · 
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. ' 
_Po_:ta.:nt:o; Sr-: _presidente,. é a . propria c~m-~ dos seus ami~os, porq,u.e nesses seus propr~Ô~ 

t;lissao que leglt1~a o meu d1ploma, e pa.ra. ISSO documentos e que e~ta ~emonstr~do que o ::hs- · · 
e bastmt~ que·le1a o parecer 1avra.io por um tamento de Sento Se, nao só fox clandestlno, 
dos membl'OS mais conspícuos do partido libe- como ainda foi criminoso, foi fmuclulertto e 
ral, ao menos assim reputado por seus co-reli- p01·tanto e nullo :-é nullo dê direito e o será. 
gionarios, e duvido que o de"autorizem. de facto. . · 

Diz elle,_no "eiundo consider.lnlo (lê): ~·um desses dOet.lmentos, que ó o co'rpo de . 
.. « Q.ue tambem não se · ncham demonstrados del~cto des ~e e~~~e • e, I?Or~anto~ , O CO~po de 

os vicios e fraudes denunciadns no alistamento deltcto Jo seu. crlm~, está dlto, está. ~onsiguado 
eleitoral da. aro chia de Seu t Sé . ua nt C{ ue o tempo ttnha estragado as pagm:~.s desse 

Or!t, Sr. presidente, e~t:i mais que pro- alma nesses rumos incertos da nossa derrota 
vado, pelos documento;:, que foi e que ê falso o mundana. cer·cnila po1· escolhos .. _ si a. não agi· 
alistamento eleitoral de Sento Sé ; o nobrQ col- tam, por emq_ua.nto, os -estas dessa veheí:nencia 
leg~\ de S. _E~~, -o·Sr. Carn~iro da . Rócba, o re~ de escarcéus, porque lhe não revolve o pego, o 
conhecm1, assignando-se vencido. Vingou-me ! temo1· do perigo; ao menos, tambem não. deixa, 
.Lh 'o n.gradeço. serenada. a tormeuta re ousar tran ulllo na. 

·no re re a. or es e parecer, esco ecen- :Llma um grande sentimento que distingue a 
. do. contra a vedad~ patente do'> autos, qtte não humanid:1de dos animaês : é .o remorso.- Elles 
.foram provadoa os vicios e fraudes, que não _se não hão de -dormir -tran uillcs . ~- . depois· de 
· . ,, · me·n -õ, · "'te· nn.tc. o ... (1"t-se o meu tp o ma . . 
mas sem apagar da consciencia publica e desta Ma.s, Sr. presidente, tudo isto não ba~;tava 
aug_usta_ camara as ~u?peit:LS v.ei:-em~ntes _da su.a -para que reconhecesse a 2a com missão de .po;; 

, , er·es qae o meu diploma não devia ser annal-
vros por suspeita. defraude, cert~tmente é que foi lado ; nem ao menos consideraram as questões 
vencido, porque, tacitamente, e ata mesma ca- de facto, que mais concorrem par:~. proYar que 
mara é que não confirmou o parecer do nobre em Semo Sé tud 1 são .falsidades e cdmes ! 
deputado ; foi esta1uesri1a caruara quem, reco- Assim, -vieram trníer para. aqui forjados 
nhecorido que na primeira parte dos seus con- documentos fraudulentos para. innocen.ta.r cri
side:·:mdos tinha o parlamento autodzação de .minosos. E por quem foram elles forjado;;~ E 
annuilar alistamentos fraudulentos, com a gra- quem foi que os apresentou ? Foram forjados 
ve suspeita. d9 crime que nelle lobrigava, l"e- pel:ls auctoridades locaes e apresentados pelo 
quisitou. esses livros, que infelizmente ai~tda proprio cont,.~tante, c1ue a cada passo, ?~ sua 
n~ro clto:garam, nem cltegaJ·ão, e mais infeliz:.. contostação,vmha pedindo a. responsab1hdade 
mente ainda, porque a nobr_e mai()ria desta dos meus amigos. : 
casa n'io tem interesse em que se faça a luz e E' esta. a. lista dos juizes de paz_ do Sento Só 

- no quatriennio actual: 

' qae se tinb.a feito o exame nesses livros e que 
delle ficou demonstrado que não havia fraude 
nem vici s · · · 
que destruíssem as zn·ovas da validade deste 
alistamento. · : • 

Poderia, Sr. presidente, levar a minha . 
generosidade até a vir agradecer, solemne e ,_. 
publicamente, desta. tribun:t, aó meu conten
dor pela sua magnanimidade. entregandO-me 
doeumentos quo prova~, senito a sua., a in_epcia-~ 

.. 

Lista dos juize! de jJa.: 

i 0 Leobino Nunes· sento Sé (faZlecido). · 
2o Antonio Affons"ode Queiroz. 
3o M:inoel Affonso de Queiroz. 

fo José Muniz de Oli.veira (faUecido). 
·2o José Alves do Nascimento. 
3o Antonio Francisco de Almeida. 
4° José Martins Ferreira. : ·· 

. ~ --

., , 
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L .. ::"·:~: _:·.. . ),!!.bnló' Affonso de Queiroz; Sr. presidente, _ Portaüto, sõmente no acto da organização da · 
~~~? ~<,:· n~;) ~!icomp~~!'})i)isado, .não a_present.and? escu- mesa ha_tres nulliâadé, que inquinam· do 
~:'. :'· a.'.\; comparf?'-"i>:pa.ra•·otar e -nao pres1de a mesa,· maior vicio, da maior das falsidades a eleição 
~D> -·:· <ÍÕmo lhe •.:Qmpetia, ' e tanto ruaisJhe_compe-, de Sento Sé. :Mas . a~maioria da 2a. cominissão 
~ . : : · ·. · · ,tia, quanto, _ consultando-se a presidencia da deixou tudó,doparte. Nemdepois deapprovada 
t Bahia .si era incompatível o lagar de subdele- :t.fabi.dade do alistamento; reconheceu a n.ulli-

c·gado com o de juiz de pn, o presidente do. pro- dade dessa eleição. Provada a nullidade da 
vincia respondeu que não havia absolata.m0nte organização da mesa, a commissão abriu mão 
pelas nossas leis incompatibilidade ~l?uma en- il~s.ses dóc~mentos para sanccionar a obra do 

• e .. o or· 
Entretanto. Affonso Je Queiroz compai"ece :à os a.r·gumentos :!pr~>sen tados contra meu diplo-

eleição, lá vota, está o s ·m nome no livro re- ma no ,parecer d.n commie;oão? Nenhum. .. 
(Y'.. - • • 'T • • - . • 

- ' . 
sim o 3° juiz d~ paz ! · nllUma razão, nenhum argumento de proce-

Pernnte a 2a commisslio mostre-i, com doeu- dinicia ! 
mentos, ue Antonio Affonso de Úeiroz nunca Não · elles "uln-aram na sua infallibilidade 
pediu escusa do cargo de juiz de paz, mas que papal, ex i n{onnata conscientia ! Mas, Sr. 
tinha comp:1recido a todos os actos da eleição; presidente, I,)S maiores algozes sempre têm 
dei ·· aindn. · prova dos··· documentos forgicados um !óphisma paro. acobertar a obra nofanda · 
pela fraude do presidente da sua Oamara Mu- do seu crime; e a nobre commissã:.> nenhum 
nicipal, dizendo que elle tinha pedido escusa, sophisma apresenta para fun o!amentnr o -sei1 
que es!k'l. escusa lhe tinha sido dada, (!Uando pa1·ecer victimcmd o o . legitimo . repre~entante 
esse documento não combins com a. propria do 12<> districh da Bahia!.. Basta-me lêr o 
consulta feita, quasi dous annos depois ,por esse parecer, l?Orque ãcima do juizo dos homens 
mesmo presidente.allegando ser imcompativel. está o juizo justo e sevew da histeria que, 

Ora, segundo o art. 15 § 7° n. 1 da lei elei- si corôa os hen0meritos, tamb::lm a.correnLa ao 
toral vigente, esta eleição est:i inquinada de tal pé dos prevaricadoreS---.:'1-grilh~ta-da--ignomi
vicio, que não póde s r>r approvada pór esta ca- nia. 
rriara; uc ··à 'tem·re "eitado . outrás . o·F i;,.ü:i.es 
mot1vos. o er1a c1tar os annaes, com os quaes 
provaria a esta camara, não só:na legislatura 
passada como na presente, que élla teu. annul
lado eleições · por ' :vi cios na org-anização. das · 
mesas; e vicios muito inferiores a. este, . que tein 
contra si este grande pesadelo de~ um estellio- , 

O Sn. Z,\.1.\IA : . ...;; .. Era uma luta aste1·il de 
~ma gei·açc"iose?n :fim, que se atufano~abysmo 

. ' 
que elle tivecse comparecido, ou que . tivesse 
pedi do escus:1, poderíamos validar a eleição de 
Sento Se, lendo as suas pl"oprias Mtas authen
ticas ? Não, pórctue, si não compareceu o fo 
juiz de paz, si não compareceu o 2", compa
receu o So, e, tambem em virtude do at·t. 15, de
via comparece-r o 4° e tomar . parte na ·mesa. 
Si Antonio Domingos Pe~qricira compareceu 
para votal' ·e disse que tinha impedimento para 
fazer pa-rte da mesa ; mas não dcclo.rou si esse 
impedimento era ou não temporario, não sei a 
ra~ão ~nr que, segundo n. expr 'ssa disposição da 

' 
Portanto, mais outra nullidade_ inquinada 

vicio, e vicio insa.navel, a eleição de Sento Sé . 
• ·-o 

' I · . , 

devia comparecer o 2", Antonio.· Francisco da 
Almeida. Outra n.ullidade, ~ofque, segundo a 

por incompativel, um agente do correio, um 
empregado .da collectoria, que é_empregado 
retribuido pelo_ governo, ser. mesario, fazer 
parte. da organização das ,mesas. Nem· me _ citem 
avisos em contrario, porque cessa toda a com
petell.cia do · e:s::ecütivo em legislàção eleitoral, 
em face do a~t. 36 da nova lei de 9 de_Janeiro. 

homens que querem passar por íllust.,·ados, 
uma commissão que representa provisoria
mente a opinião da a~sern bléa nacional, se 
tenha transviado · do: ·aev-er . restricto que colll~ 
pHe a todos,-os representante-s da nação, , a 
todo juiz e tribunal, o de ao · meaos mo ti-
V&rem as suas cone USOGS e 6ClSOeS. 

O Sn. PRESIDENTE :-Ett peço ao nobre de
put.tdo que não faça allusões ·ao procedimento 
a comaussao. 

O Sn:. FERNANDES DA CUNHA FILHo :- Pode
·ria dizer muito mais, e V. E:;;:. a · rovar-me. 

• x. ever1a ammar-me, porque, os moços 
não têm o coração corrupto.?temo venit turpis 
simus, segundo Juvenal. 

: O Sn. z.urA :-Eu sou velho e não tenho o 
coração corrupto. 

O Sn. FERNA.NDES - DA CcrNHA FILHo :- Isto 
não quer dizer que os velhos sejam corruptos; 
mas os moços ó que não o podem -ser. Nem 
abri excepção para V. E:s:. 

O Sn. PnESTDE::-iTE :-V. Ex. sabe que ua 
posição que occupo tenho de ser o mais impar
cial possivel. Peço-lhe, ois, ue me a"ude no 
cumpr1mento do reg1mento. , 

O Sn. FERNA.NDES DA CuNHA FILHO:- Pois 
bem: attenderei a V. E:s:. e acredite ue de 
mim nunca ha de ter desgosto. 

OSR. ' PRESICENTE :-Assim·o espero. 

a camara o parecer da 211. ; commissão (lê): 
« A za ,com missão de inquerito, examinando 

as authenticas eleitoraes do 12° districto, ve
rificou que obtiveram :v-otos : 
Dr; J uvencio Alves de Sou.z::~. •.•.•• ; . • • 557 

. Dr. J. J. Fernandes' da Cunha Filho. • • . 538 
· - · ·· - -· .. 
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« Nâ:o · l)at'eceram fundadas. as allegações. fei
tas contra as eleiÇões Je Capim· Grosso pelo 1°~ 

. e . côntra as de Monte Alegre e Sento Sé 
pelo. 2o. · 

-~ A ' commissão entendeu_.· em sua .. mrdoria 
que tambeoi rião podiam sei." tomadas em con
sidera.ção as allegações de,.Jraude contra o 
alistamento eleitoral da parochia de . Sento 

cer: 
«f. o Que sejam a.pprovadas todas ::l.S eleições 

do .12o districto da Bahia. . 

mente e~pedido pela junta apura .lora ao :n.r. · 
· Fernand8s da Cunha. Filho. 

- << 3.o Que seja reconhecido e proclaniad0 de~ 
putado o D~ .. ~ uven.:!io Alves de Souza, q_ue 
obteve a ma10rla. absoluta dos votos do dis
tricto. 

« Sahdas commissões, 31 de Março de 1885. 
-Leopoldo de Bulhões.-ScAuiel.-C. Sal
Zes.--Carlos Affanso .-:ilcofo1·aclo lunior. 
-~4.lbeJ·to Be::amat e Alfretlo Chaves, venci
dos com -Yoto · e.m .separàdo. .» 

pa.1·ece;· .•• )) E• uma VIctimaçã:o ! 
Eis o direito reconhecido em um parecer, 

fundado sómente no puro al."bitrio~ dictado pela 
paixão e pelo intere$se politico,- sem fun
damento nenh11m na lei eleitor:~.!, nem em 
principio de diN~ito, em pi."OV<l atg-uma dos factos 
da causa.. ·Eis um direito que deriva só do en· 
tenlimento, e . da boa vo,~tade partidaria d·:! 
(itll.ttro _nobres deputados liberaes contr.l tres 
consen·adores!. . . Fui victima'lo por um só 
voto de differenç~ ! ... 

·d~stepa~ece~ ~do que foi lavrado n{ 'iegiili- . 
tura pas~ad:l pelos dignos bra.zi:leiros os Srs~ 
Pauliuo -.de Souza e Francisco Belisado, duas 
glorias e·ornámeuto- da tribuna parlam.euta1•; 
posso diz e r que este parecer a t 23; com missão 
coutra mim (most1·ando) é a minhavingau-
ça: estou vingado. · : · ··. -· 

Sr. pt·esideate, nada :diantl. á causa que de
feudo a - minha continua ã.o e )ertinacia na 
tribuna, pl"incipalmente quando noprincJ,pio da. 

discus;:ão cu vi sem vac.iUação, porém,- que a . 
maioria. queri<1. pa.ralysar:.me a a.cção, tolh.e~-m.e 
a. e e~a o meu. 1re1 o, e a a ar-me a voz .. ; 
mas ante!; de concluir~ 'direi-que ·os meus':aci;;. 
''ersarios laboram e1n um grave erro e depl?-

o "' , 
ma;; não conseguirão· fazer para-r o sol da. nossa 
civilização~ e o partido conservador, o parti• 
do das t1·adicçõcs mais gloriosas deste paiz, le
V:lrá. de vencida, na la!'ga estrada do p~ogresso 
todas as difficuldades que s3 lho opponham; 
fal'á encaminha!." nesta rota luminosa o carro 
tt'iurriphal Ja nossa gi·ancleza, des'fraldaodo o 
estandarte auriverde, arvorado pol" sobl."e a es
tatua d1. Liberdade, pelas mãos d·:~. ju.sti<;.a e 
do direito ! 

Seja-me permittido, Sr. presidente, ao con
cluir, submetter a ~QU,!)i_der:ação _desta. n.ugusta 

.. o w • • w • • , , .,"' -• , , ·, , ,. , 

(Jfttitobe:n! m,uito bem! O Ol'ado;~ éco;n
;wimentado po1· tod~s os Srs. depaaados da 
bancada conse1·vacloi·a.) 
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curação ad libitum do presidente dos senhores 
narigudos.· . · . .. 

· E ·não ficou só nisso. No_2o escrutinio, refe-
rente á mesma eleiçiio, procêdiM ·a>9 do col"
rente, só tendo comparecido oitent<t e poucos 
eleitores, e apeia i· de tudo, deu-se na acta como 
comparecidoi:. 160 e .tantos (!), existindo desta 
sorte i:u:n:a .~emasta, pat:a mais de metade. 

1' a ·!=: 

.. umil. pessoa de criterio e fidedignas; incapazes. 
de adulterarem a verdà.de dos factos e que, em 
todo tem 10, estão rara Jtas a darem disso um 
.testemun o JUra o. sen o.pr.~cl~O~ 

·Gue.rreiros da . .....;.fr:iude~ a ella presos como 
a cal~ça ~ pedt·a., nem o assomo <!a justi.~a, nem 

o o ~ . ' 
que se teni'·feito. ou.vit· por algu.mas das princi-

; ."pies partes deste· vasto Imperio, não os}az -re-
trogradar da. negra e iudecenta carreira a qu.e 

)hes impelle apropria-fraude!!! 
· E ei.s uma prova. 

Poucos foram os mezes decorridos~ a contar
se da data em que, ocr.upando a indecoro.;;a cn.
deirn. de réu, por effeito de -íraude-:-lh:rou-~e 
de' um crime um desses guerreiros nomadas, . 
até a data da. eleição acima mencionada (30 de 

. Nove~nbro); e quando os homens de bem, ainda 
de fa.ces veladlls p?~ tli:o .o11_sa19 e .crirnino~o 

-, 
virus contagioso de tão terriYel molest1a moral, 
em si inoculado. 
_ E'assiro, Sra. fidalgos, que vo" quereis ar

rogara posse <.la honra e quo vos chame h_omens 
de bem? 

Não. . • Acimentados á -fraude- soi;; olha
. dos com a mâior e mais ex:ec1·avel indig
·naç:1o. 

Remanso, 15 de Janeiro de 1884. 

·Doe. n~ 2.-Gctzcta da Baltit:t de. 15 de Ja
neiro de 1885~ -Jonzeiro.- O vicio ci um mal 

r) 

reformar-se ele conducta, e até diiiam. e os li
vros agora apparecem e o Dr .. Jnveucio nt.:nca 
mais ousat·á alistar um eleitor que não t1mha os 

· requi:;;itos precisos-erigáno, o vicioj:i. o cor
rompeu ~ o seu El-dourado é t':'r um"eleitorido 
nuiD.eroso. muito embo·ra vá, por isso, p ;,ssarido . 
pela~ maiores decepçõ~~. par~1 o que ainda per
siste·na louea pretenção de fazr~r alistar, no 
'en o é. com ro a de renda na roxima 

reunião, os seus quarenta e tantos designados, 
do q•1e jâ demos noticiaao publico, o que é por 
demais absurdo. 

a uma vez os co.i ec ore.; nos negaram cer
tidão dos nomes dos contribuintes, o por isso 
não nos cansamo.:; em pi~dir . de novo, mas pedi:-

. :oi , .. 

suas almas são ornadas de conscie.ncia e digni
dade, .já que como empregados nada certifica
raro, como homens que se prezam. venham á 
imprensa nos declarar os nomes dos ciJadãos 
collectados e que pagaram os impo,;;tos de in
dustria e profissão, dos exercícios de 1881 á 
i884: pedimos ao Dr. Juvenclo e aos auto::-es de 
tllltentamen, que consintam abrir-se as portas 
das repar-tições publicas, dia que todos saibam 
o. que nellas se passa ou então que nos facilite 
um meio qu;Jlquer, pelo qual possamos conhecer 

. e_s te. p~,;soa!, l9.do .. im p ug!la<lo, a esl.e.s . .artistas e 
~ ' 

Sé ignoram quem s~jam. Mas duvidamos que 
a. luz se faça, porqu':l a!li tudo querem nas .tre
vas, e cremps até que este escandaloso desejo . 
tenha o fim desejado, porque cesteiro que faz 

. um: cesto faz um cento, assim t_er.ha si pó e 
tem o. Nada disso or em uanto falta ara ue 
os senho.:"es de Sento Sé, levem avante o seu 
p1·oposito; agora mesmo vimos o tabellião que 
é tambem escrivão de orphãos, capellas e resi-
< ucs, escrtvao a e gac1a e co ec or p1·ovm
cial, ó que não nos pllrece muito cabi\·el, ao 
me~os pela affiue.n:ia <lo serviço, deixar o c_ar-

' ' . 
o Dr. Juv0ncio na sua marcha para a Villa 
Nova e tudo ficou em paz, pot·q ue alli ninguem 
tem o direi to t!e q 1.teix:ar-se e :). tudo somos for
çados a curvm·-nos. 

Por isso, e 11ot· tudo mn~sque temos visto, não 
duyiJ.amos que de dia. pam noite su1·ja um mon
tão de el0itores no Sento Sé, c portanto vamos 
de novo chamar a attenção dos poderes a quem 
competir possa, para fazer cessar sernelhantes 
abusos, filhos da prepotencia e que tanto des
doura. aos homens livres daquella infeliz terra, 
on.de a fraude f~z a s~a morada e que parece, 

' o 
Jonoeiro, 24 de Dezembro de 1884. 

um ,destes, em cuja alma incutiu-se um vicio 
que quanto.:mais é reprovado, tanto mais o seu . 
intento o.im elle araelle. ." «E' certo e já se não póde mais occultar o 

Hontem aqui chegando da Villa Nova, onde 'I eseJO e murtos e a reso ução e nao poucos 
viu derrotado, "Pela mesa apuradora., o coll<1gi0 . eleitores dest:1. p$-rochig-de 11às rroxima.s elei
ào"Sento Sé, o· 'tu e lhe trouxe grande derrota, çõcs garaes ~iio coucorrereru mais com. seus 
visto ser elle em sua .. quasi maioria composto votos par:~. a. reeleição do Dr. Juvencio, não só 
de eleitores filhos du. fraude, o vicio~ dominante porque ruto 1>0-l~m esqur.cer o rual que este e 
do Dr: J uveneio : apezar de enfa.rruscado, biso- seu sogro Josó Nunes lhe o; fizernm com a C(~ lebre 
nho e com arcsde arrependido, parecendo. as- fraude que todos conhecem, como por~ue (quem 

· sim, a alguns que o: ,hoínem ia: corrigir-se ' e 1 o: diria ~ ! ) nem ao menos têm sa.bido ser 
'r:·. rri . -54 
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· :':: gratos n. estes eleitor-~$~ a. quem tratam com o 
- maior despr..:zo. . 

Sabe-se que um e outro dizem alta. e podero
samenLe dentro e fót·a. de Sento Sé, principal
mente, que não precisam dos votos deste col

: legiopat:a se fazer eleger neste districto qual.:.. 
-quer deputado -liberal. Por isso mUitos eleito
res tem-se arredado, outros têm mudado sua 
residencia p:1ra fóra. dó· tet·mo, e o tenente-co
ronel José Nuues soo-ro do Dr. Juvencio 

- Doc. n. ·4-. ..:::··120 :disti-icto da B3hia· .. - Ga
:;eta da Baliict de 18 de De~embro de 1881.-
:As (1·audes do 12o districto. · . 

Não são de mais quaesquer esclarecimentos 
que ponham o publico bem ao facto das tor
pezas co:u qua -o partido do Sr. conselheiro 
D:mtas conqui.~tou os low·o.~ brilhcmtes do 12o 
d~tricw. ' 

Sómente agora~ ~~:iás. começa-se a ter conhe-

" \~endo rarearem a~ su:1s fileira~. já trat:;. de geral por aquelle districto,::. mancommunado 
querer f,lz~r novos eleitm·es mediante novas com um juiz sem escru pulos, conseguiu formar 
fraudes. vorqu~" , com cert~za, este logar 'à deu o celebre ali;,;tamento de Sento Sé. 
o que tln a e ar e e e1 ores. Ate ~ntão tinha-se apenas a intuição do. que 

Planeja-se fazer na primeira revtsao uns era aqmllo. ·. 
" 40 eleitorc~ ma i~ uu. ~eri.os ~o mo n~go~iantes Quando se via aquella. velha fúenda, con"" 

q '- :Jo t ~ an o apenas ,) cas~s, as quaes s menb tres 
e entre oL:tro~ jã estão apontado~ para ruet·eco- com cobe;-tura <!e Lelhas e cinco em ruinas ;, 
rem esta. graça os seguintes individues : Joa- com umn. pequena igreja deteriorarl:l.,a d •·speito 
quim Nunes de Sento Sé~ ·Francisco Ferreira de haver do govet·no da província recebido o 
Fraga, Beruardo José de Albuquerqua (l1ue nté dono da terra det•Jrmiada quantia para sua re
e analpbabeto), Manoel Rayniundo _Pesqueira, p:u·ação ; sem fõro. sem ao menos urna taverna; 
Simiio José Íl'la.uricio, João Crysostomo Roclri- quanto mais uma loja ; situa la em um extenso 
gues, Pedro Coneia da Silv::, An.isio Affonso . e esteril tctiJOleir o, sómente povoado de car
de Queiroz, Bartholomeu José Pereira, Euti-_ nauba~s e ccmudos, planta que mata os ani.
des Jose Pacheco e José Antonio da Silva. -- maes ·que della se alimentam; ond e a mesma 
Este é o un1co que entretem uma. nogociação~ agua e escassa, pois o rio que a fornece passa 
sinha no Rio de S. Francisco, mas não tendo, a grande distancia; onde ha uma. escola pu
como niio tem ningu~m aqui, estabele cimento · bliea · ue não funcciona o r falta do alumnoR e 
commcrc1a , e n1u1 o menos com o un oca- cujo professor reside a l1m·a légciii. dC di~·t~iilCiâ;··· ··· ······-· · 
pital exigid_o na. lei, pa.re:!e que não _-póde ser onde extinguiu-se- a collectoria, que durante 
eleitot·, umcamcnte porque paga o l!nposto. annos 11ada absolutamente r endeu ; cuja popu-

E, que Jirei dos outros que nem ao menos !ação, que s2 estende pelas 40 a 45 legu 1s ri-
esta negoeia~ãosi"nha têm ·~ . · · beiriubas do S. Francisco, é litt ·ralmente 

Não sa.be_mos _mesmo até onde o Dr. Ju~enc2o proleiaria -~ ·dve da pesca, ou 3:limenta-se com 

souraria geral n;io foi obrigado a extinguir a 
collectoria desta villa, annexando-a á do Ria-
cho de Casa Nova 1 

E porque assim fez, sinão. porque o logar 
não comporta uma repartição destas, que, 
como sabe-s~, na~la rendio. 1 

E'sa.biJo e consta. da tbesouraria quP- esta col
lecto!'ia rendera no exercicio de ·1876 a 1877 
-10.~040. no de 1877 a 1878-65$810 e no de 
1879 a 1880-94$707. 

Ora, si esta localidade se transformas~e de 
tal modo que n renda dn. collectoria vir:>sso 
a aug-mentar, dn certo que o dig-no inspector não 
a teria. e~tin~uido ; mas, si esta collectoria foi 
extincb por falta de rendas, como é que de chofre 
querem fazer uma nova enxurra a. e e eltores 
como tnndo }_;lago impostos de industrias e pro
fissões desde dous annos antes 1 ! 
_ Ha nisto até falta de bom senso ; e esp~ra

mos firmemente que o Dr. juiz de direito dà 
comarca de Joazeiro, zelando m:lis seus credites 

e qu~-- o sen antecessor r. eiró, ·não sailccio
nará S~!melhante immoralidade e tão audacioso 
escandalo . para os quà.es chamamos a attenção 
do tribunal da relação e dos Exms. conselheiros 
Dantas e Sal"'.âva, que, si são sinceros e hones
tos como aerediblmos, nã.o devem consentir que 

- si continue a infestar este districto com eleito
res deste jaez.» · 

. ~ ~ ( 

rio ; qua.ndo se via, dizíamos, que uma locali
qade em taes _condiç~es apl'esenta~a um dos 

Sabe-se, entretanto, . agor~ que estre os alis
tados figuram dous pr ofesso?·es publicas e 
uat1·o w·ticulares l!ando uma unica escola 

pubhca não foncciona, como dissemos, por 
falta de alumnos ! 

Sabe-se tambem que entre os vereadores, 
juizes de paz, e professores alistados, nenhum, 
por estranha coincidencia, accumulou as func-
ções d'l jurado de 1879 ! · 

Entre os alistad<JS por serem jw·ados acham
se tangedores de boiadas para a capital,- muitos 

. ' 
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_: dos qua.es reside:m . ~ sempre r7,sidiram "?-os j um dos c~ndidatos libera~s não· podia deixar de 
- termos do R.emanso,R1acho da Casa Nova e Vllla estar eleito Lambem. .- _. _____ . - _ ·< 

·Nova da .R·.;in·ha ! -: _ . _ ComprehendeiDOs __ logo· qu_e .. alguma tr·a~stor.::~ __ _ 
Decidi. tamente não se -póde,_ depo1s das psrti- mação se tramava post (acta no ca.stello do 

cularidades notadas, imaginar processo mais Sr. Javencio. - : 
_ engenhoso de multiplicar um eleitorado. - E foi :o q_ue se deu. Foi reformada ·a. acta d~ _ -

Pois, a.pez:n ·: di;;so~ desconfia-:::e . com bons eleição provincial de Sento Sé, para descarre- _: _ 
. fundamen!OS, pelo ue S9 deü. nas-eleicões c ue o-ar- - · · 
.para ~u·ranJar-se .ainJa o fabuloso numero de beral, de fórma a ser elle el-eito em 1° escru
. clu.=antos e vinte tantos eleitores, recorreu-se -tinio, e fica1· b::tteria prompta :para a conquista 
a nomes phantasticos. dos · louros b;·ilhantes com ue dsvia ornar-se 

' • ~ 1 i ano ( 1z o ssgun o. - . -.. -
ter corrido_ todos os tramites, ncs tr-~buna~?s ju~ Entretanto, no- tlia da apuração, dei3.ou de : 

· . :dici8.rios~ muito embot·a ao tribunil da Relação ser apresentad·1 na.Villa Nova da Rainha acta 
· não tivesse vindo um só recurso do famoso da eleição pt·ovincia.l. . , _ .... _ 
Sento Sé. Debalde a req U:isitou o jui:~. de direito, res-

0 que_ é e o que foi no alistament9 o juiz pondendo-lhe o presidente do cotl~gio eleito1·al 
que-o organizou, dil-o com a maioi- eloqt1encia que, ·por· esqt~ecimertto, ficara ella em Sento Sé. 
a carta que publicamos ante-honte:n, dirigiua . - Averiguadas as cousas, sollbe-se que o mo
do Joaseiro pr~lo delrgado do Capim Grosso ao tivo de não exhibir-se n. acta fóra haver alguem, 
chefe liberal desta villa. de vistas mais penetrantes, aconselhado ao Sr. 

' · uvenc10. que · nao apresentasse uma :~cta que 
continha resultado difterentc do annanciado 
pelos pr~rios que. a tinham _feito. o publica~o 

C' 

meios criminr:sos, como, entre outros, a falsifi-
cação de firmas e de documentos, que <10 mesmo 
Sr. Dr. Deiró deviam ser resentéc:: e ue elle ·' s os 110t0$ de Sento Sé, e 

.... ~P~~-~-e~!in: __ ~_c:,_i ~~-~: -~0~9. ... ps.o_v_~.E! .. d? . .4.ir.lil.Lt.o .... de .... dcixa.~am. dn .sel~G- -D'\..- d-::~.- --eleição provine-ia-1-.------ - -·--· 
suppostos pettciOnarws a serem ahstndos ! Não foraru somente esses os elem ntos com 

E' a mesma autoridade quem dà nqticia de que cantou victo-riet O candidato libe.ral do 12° 
:alistamentos indebitos, já então feitos pelo juiz· distriéto._ .. . .. . 

· - Deiró. : . _ . · ·· · · A boa estt·ella do Sr. J uvencio deparou~lhe, 
A eh~ição deviii., por força, ser o mesmo que por toda parte,juizes subservientes á causa do 

fóra o alistamento, tão ·pha.nta.s~ica e .crimino~a'' =homem que só no prestigio da fra.ude podia --. 
quanto eU e. . . fundar a esperança de chamar-se alguma vez 
· Um só individ_uo1ançava na urna certo nu- representante da nação . . 
mero d9 cedulas . e em seo-uida assi ,.nava or 

. ·st e a 1·ogo dos eleitores 'charnadps, e pelos 
• · quaes votava ! _. 

Seria preferivel,por menos immoral,o annun-

e so e e o po 1a azer o resultado da eleição 
provincial de ·Sento Sé, a saber : cam _votos 
para cada um dos dous candidatos -liberaes, e 
sei.~ para um. dos candidatos conservadores. 
(Estes seis votos são realmente chistosos.) 
· Conhecido, porém, O• resultado da eleição, e 
vendo-seque só mente um candidato conservador 
estava eleito em 1° escrutinio, ainda contem
plada a farça ~e -Sen_to Sé~ .a.p-par~ceu no 1Jia1~io 
um dos seus redactorcs a . msmuar que, por 
cartas :-que recebera antei e depois -do pleito;· 

tricto, mas J)ertence :i comarca do Camisão, teve 
o Sr. Jüvencio um emulo digno e, . porventura, 
mais cJrrecto e auo-mentado do Dr . Deiró · no 
2:U:)S:~:n:nO t• • .• I1~0e~r.cio a c ~\l::nP.ida .. 

Alli,. além das tropelias no_alistamento sob a 
insnil·Dção do Dr-. Innocencio, o processo elei
torãl foi feito de modo que o inçou de nume
rosos motivos -de nullidade, comprov;Hlos com 
documentos que foram felizmente obtid!ls. 

Ahi está.. pelo alto, o que foi a eleição do 
12o districto, e como obteve o diploma o Dr. 
Juvencio. · 

Concluiremos~ pois, como de outras vezes jã o 
temos feito. 

Si, como é de esperar-s_e, houver moralidade 
na maiorin. da nova cama.ra, não será por ella. 
approvado um diploma. que ser<i. a desmorali-
sação della e da nova lei eleitoral. -

geral da-1nstrucçãopublica.-De ordem doRev. 
Sr~ conego · Dt·. director geral da instrucção 
publica, faz-se · publico que fica marcado o 
prazo de 30 dias, . a ·· contar desta data., para 
serem _ presentes ao governo, por intermedio 
desta directoria~ os requerimentos dos preten
dentes ás cadeiras contractadas do_sexo mascu
lino do arraial dO' · Taboleiro Alto, no· Joazeiro; 
do de S. Go~çalo, em Carinhanha; do da Man;.. 
sidão em Santa Rita do Rio .Preto; do .. Brejo 
da Sara, . em Chique-Chique; do de Beijà-Flõr, 
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. em Monte-Alto; do de S. José das Canastras, 
em Monte-Alto~ <!o do Alegre~no Joazeiro; do do 
'Alegre, _em Carinhanha; do -da Lagôa Clara; . 
em Macahubas; do do Bonito, em Caetité; do 
do Brejo Grâride, em Campo Largo; do da 
-Malhsd<l. em Carinhanha.; __ do _ da povoaÇão 
-de .Laços, ·em Ma racás, observada pelos con-
cui"rentes a disposiç~o do art . 13 e a za parte 
do art. , ;29 dó regulamento· vigente . Seci'e-

• ' • • .- 4 • 

Doc. n. 6.~Illm. SL'.- Dr. juiz de direito da 
Villa Nova da Rainha. -_ -

Joaqnirn ,Teronymo F'ernnndes da Cunha Filho 
precisll- qne V. S. lhe mando dar por certidão có
pi:.\ do officio e10 j 11iz de paz, presidente da mesa 
eleitoral dn Sento Sé, em resposta :10 oflicio que 
V. S. lhe dirigiu , na. Jórma da lei, requisitando 
as act:~s authenticas da r!'ferida parochia de 
Sento Sé.-E. R. M.-Nitheroy, 2 de Janeiro 

___ de _i88Z.-Joar.~~-~ .!.~;:q_~!.!!.~~~q ____ Fe~ncmde:; dq_ 

. Certifique. Villa Nova da Rainha, 9 de Feve-
reiro de 1882.-Dr. Femandes d(J, Cun.lw. -

José Antonio de Morgado Sihra, 11rirneiro ta· 
bellião, escrivão de orphãos ausentes, cumula~ 
tivo do crime e ·ur com merce vitalícia 
concedida por Sua 1\lagestade Imperial e -Cons
titucional, que Deus guarde,·iudo nesta Villa 
Nova da Rainha e nomeado escrivão do registro 
e eltora na cornarca a· mesma 1 a ova 
da Rainha, pelo Illm. Sr. Dr. juiz de direito. 

Certifico '1u.e em vist~ da. pe~i~ão rett·o ~ s~'l 

. . . . . 
presidente da junta a pu r-adora. do 12' districto. 
- A.n t.onio Affonso rle Quei'l"o~, juiz de paz 
presidente t!a mesa eleitot·al. -E nada . mais .. se 
continha no dito officio, que para aqui copiei. 
- O r r•ferido . é. verdado, e dou fé. Villa Nova 
claRa.inha, 10 de Fevereiro de · 1882.-0 escri
vão do registro e lei toral,-J o sê Antonio de Jf or -
gctdo Sil,a. · ··· · 

. . ;. 

Doc. n: 7.-Ilim. e R1•m. Sr. Conego Vi
ga.rio desta freguezia e geral da comarca.
Diz Ma.ll.oel Longuinho de Souza. que, a bem da 
verdade e dnjust:ça, precisa que V. Rvma. lhe~ 
atteste a.o pe des~a si o cidadão Thomaz de 
Aguiar Leite el'a ou não residente nesta pa· 
rochia do Senhor d() ·Bom fim, no an.no de 1879 • .. 
-Pede a V. Rvma. deferimento.-E. R. M.-. 
Villa Nova da Rainha, 20 de. Dezembro de 1881. 

ou.::;a. 

Doc. n. S.-nm. Sr. coll~ctor" da renda ge
ral Jeste municipio.-Angelo Ramos Caval
canti, morador nesta villa, a bem de seu di
reito, p:-ecisa que V. S. mande ao escrivão desta 
repartição que certifique si Angelo Custodio 
,[e Bat·ros e Antonio Nune;; de Azevedo, se 
RCham colle~.:tados como negociantes .e morado
res na Vil la do R iacho da Caza Nova; e a data 
em que foram pela pt·ilneira vez collectados. 
Nestes termos peje a V. S. d·!ferimento.-E. 
l~. l\:I.-Passe a certidão re uerida. Villa do 
. emanso _,. de Novembro e l ô<:;; • ..:...o c'o
lector .A. Banclei1·a. - Angr> lo Ramos Ca'Vai
cctnt:i.- Domingos. ltfa1·tins de Almeida~ 
-e;.:crivão interino da .collectoria geral da Villa do 
Remanso de Pilão Arcado, por nomeação 
legal, etc. .. · 

Certifico que, revendo o livro especial de in
dustrias e profissão. nelle a fl3. 33 consta ter 
pago a: tw.ntio. de dezoito mil réis rove-
mente de sua profi•~o de v-ender azenc {\S_ 

em suo. loja. à t•un Dlreita do Comlllercio, 
na Villa de S. José de Casa Nova, correspon.-
0n e n primeirá seme• re o exercici c r-

rente de mil oito centos e oitenta· e um, o. mil 
oito centos o oitenta doua. que pagou Angelo 
Custodio de Barros ern vinte e nove de Ou
tubro de mil e oito centos e setenta e um, .é o 
que consta do proprio livro; emquunto ao se
gundo, deixo de certificar por não constar nada 
no p't'·'Sente e:tercicio sob pagamento do mesmo. 
O referido é V(~rdadn; ::te propl'io livro me repor
to e dou fé. Vill:1. do Rcm.mso de Pilão.-Arca
do, 15 de Novembro Je 1881.- Eu, Domingos 
Martins de Almeida, escrivão interino, escrevi. 
-Certidão 14740.-0 escrivão,-Almeida. 

o . ' 
domiciliario neste termo, no logal' denominado 
Pau da Cal!ôa. ou Urus~é, da parochia dn S. 
Josó da Casa Nova; 2o, si sabe ha quantos annos 
a elle morador ntlste termo; 3o, si sabe si elle 
é eleitor da parochia,de Sento Sê, da comarca 
de Joazeiro. A~sim pois, pede a V. S. se digne 
attestar com justiça .-E. R._ M.~Ces(Xrio. da_ 
Silva.-Attesto, quanto ao 1 o~· a~_rmativamente, 
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p<n."que da uma· acção civil, que ·corre neste 
juizo entre Francisco José da Silva e Jose Ga
bino de Castro, està evidente que sua moradia 
e neste termo, no logar d'enominado Urussé, e 
que é prop1·ietario_na fazenda Pau da Canõa,_. 

··onde presentemente disputif""direitos !le prior
id~de de posse com o dito. Gabino; ao 2~, que não 
pos~o precisar a d~ta de seu estabelecimento, 

tet•mo ha mais de dous annos e :figura como 
morador e proprietario no termo'';-ao 3''. affir;. 

· mativamente, porque o proprio Francisco José 
da'Silva, tendo de ir votar no Sento Sé, pediu~ 
me para. retardar um despacho na á.cção a. que _ 
me referi, emquanto voltava .da eleição. E' o 
que tenho de affi.rmar em abono ,<J.a verdade. 
Villa do Remanso, !O de Novembr"o de i881.--. 

FIM DO TERCEIRO E ULTIMO VOLUME. 
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